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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Система колективної безпеки, створена в рамках 

Організації Об’єднаних Націй, ґрунтується на повній забороні сили або погрози 

силою у відносинах між державами й сукупності економічних, політичних і 

військових примусових заходів. Статут ООН покладає на Раду Безпеки головну 

відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, визначає обов’язок 

встановлення будь-якої загрози миру, порушення миру або акту агресії, а також 

уповноважує на прийняття юридично-обов’язкових рішень. 

Як засвідчує практика застосування примусових заходів Радою Безпеки ООН 

діапазон кризових ситуацій, які кваліфікуються нею як такі, що становлять загрозу 

миру, розширюється, охоплюючи відсіч агресії, відновлення легітимних урядів, 

захист прав людини, зупинення збройних конфліктів, боротьбу з тероризмом, 

забезпечення виконання мирних угод тощо. Рада безпеки ООН, розглянувши на 

своєму засіданні 31 січня 1992 року питання відповідальності за підтримання 

міжнародного миру та безпеки, ухвалила заяву, в якій визнала, що «відсутність 

війни та збройних конфліктів між державами як така не гарантує міжнародного 

миру та безпеки. Невійськові витоки нестабільності в економічній, соціальній, 

гуманітарній та екологічній сферах перетворились на загрозу миру й безпеці». 

Найсерйозніша небезпека міжнародному миру сьогодні виходить від безперервних 

локальних конфліктів, розповсюдження і можливості застосування ядерної, хімічної 

і біологічної зброї, міжнародного тероризму і транснаціональної організованої 

злочинності. Ці загрози виходять як від держав, так і недержавних суб’єктів, у 

зв’язку з чим Рада Безпеки ООН має відшукувати нові форми і засоби реагування на 

сучасні виклики. 

Застосування невибіркових примусових заходів довело свою руйнівну й 

спустошливу силу і створило об’єктивні передумови для впровадження в практику 

Ради Безпеки ООН цілеспрямованих або «розумних» санкцій. Важливість цих 

проблем засвідчив той факт, що поряд з питаннями миру, безпеки і роззброєння в 

Декларації тисячоліття ООН від 8 вересня 2000 року йдеться про рішучість намірів 
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«звести до мінімуму несприятливі наслідки запроваджуваних ООН санкцій для 

безневинних груп населення, забезпечення регулярного перегляду режимів таких 

санкцій та виключення несприятливих наслідків санкцій для третіх країн». У зв’язку 

з цим дедалі більшого значення набувають цілеспрямовані санкції, які передбачають 

вплив безпосередньо на членів уряду та правлячу еліту або високопоставлених 

військових держави-правопорушника, тобто орієнтовані на осіб, які несуть 

безпосередню відповідальність за протиправну політику держави, що становить 

загрозу міжнародному миру і безпеці. У межах реалізації адресного тиску можуть 

застосовуватися такі заходи, як накладення арешту на фінансові активи, обмеження 

доступу на іноземні фінансові ринки, ембарго на постачання зброї, заборона на в’їзд 

до інших країн, обмеження технічної та наукової співпраці у певних галузях і 

секторах економіки тощо. 

Із упровадженням цілеспрямованих санкцій, виникненням нових видів і форм 

адресного тиску на порушників змінилися й методи та прийоми їх застосування, у 

зв’язку з чим потребує переосмислення комплексу правових відносин щодо 

ухвалення та реалізації примусових заходів Ради Безпеки ООН і перегляду 

сформованих доктринальних підходів та оцінок міжнародно-правового інституту, 

що розглядається. При цьому важливе місце посідає як аналіз підстав, механізму та 

меж застосування цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН, так і особливості 

внутрішньоправової імплементації санкційних резолюцій, зокрема і в законодавстві 

України. 

З огляду на прискорення загальносвітових процесів інтеграції та глобалізації, 

враховуючи збільшення випадків необхідності впроваджування колективних 

міжнародно-правових санкцій та очевидну окресленість невідворотності 

посилювання притаманних їм негативних побічних наслідків як для країни-адресата 

санкцій, так і для третіх країн, постала нагальна потреба дослідження правової 

основи для вибіркового та диференційованого введення санкцій, правових обмежень 

на їх ухвалення, визначення правових підстав для відмови Ради Безпеки ООН від 

застосування деяких санкційних заборон і обмежень та впроваджування суто 

цілеспрямованих примусових заходів. Актуальність теми дослідження визначається 
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також тим, що кожний випадок введення міжнародно-правових санкцій стосовно 

конкретної держави є, по суті, унікальним явищем і потребує належного вивчення й 

оцінювання з точки зору міжнародно-правової теорії і практики.  

Тема цілеспрямованих санкцій доволі нова й малодосліджена в юридичній 

літературі. Переважна більшість наукових праць, у яких тією чи іншою мірою 

розглядаються питання цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН, належить 

західним ученим. У радянській, пострадянській та сучасній українській юридичній 

науці міжнародно-правові санкції розглядалися в працях В. Г. Буткевича, 

О. В. Буткевич, В. А. Василенка, Р. В. Губаня, К. О. Кононової, Г. І. Курдюкова, 

І. І. Лукашука, М. Ю. Міхеєва, Т. М. Нешатаєвої, М. В. Рижової (Кешнер), 

О. М. Шпакович та інших. Спеціальні дослідження, присвячені проблемі 

цілеспрямованих міжнародних санкцій Ради Безпеки ООН, на пострадянському 

просторі не здійснювались.  

При проведенні дослідження дисертант спирався на теоретичні положення, 

сформульовані вченими-юристами як дореволюційної школи міжнародного права 

В. П. Даневського, Л. О. Камаровського, Ф. Ф. Мартенса, В. А. Ульяницького, так і 

радянської та сучасної української і російської школи Р. Р. Батршина, 

Ю. Ю. Блажевича, Д. Борисова, В. Г. Буткевича, О. В. Буткевич, В. А. Василенка, 

Р. В. Губаня, Ю. М. Жданова, М. В. Кешнер, К. О. Кононової, Ю. М. Колосова, 

Г. І. Курдюкова, П. М. Куріса, Д. Б. Левіна, І. І. Лукашука, Ю. Я. Міхеєва, 

Л. X. Мінгазова, Т. М. Нешатаєвої, Ю. М. Рибакова, Ю. О. Седляр, Е. І. Скакунова, 

В. К. Собакіна, Г. І. Тункіна, М. О. Ушакова, М. X. Фарукшина, О. М. Шпакович та 

інших. 

Велику роль відіграли праці таких відомих представників західної правової 

доктрини, як Д. Алланд, П. ван Бергейк, Р. Бернхард, М. Бжоска, Т. Бірштекер, 

П. Воленстін, М. Гленнон, В. Голланд-Деббас, Дж. Гордон, К. А. Елліот, 

Дж. А. Лопез, Г. Кельзен, А. Керн, Д. Кортрайт, Л. Оппенгейм, М. О. Саліван, 

К. Портелла, Г. Хафбауер та інші. 

Базою для дослідження також послужили Статут ООН, рішення Ради Безпеки 

ООН, Генеральної Асамблеї, Генерального Секретаря ООН, комітетів по санкціям, 
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практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснювалося в рамках планової теми відділу міжнародного права та 

порівняльного правознавства «Еволюція права міжнародної відповідальності 

(тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації 0112U007723) Інституту держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз юридичної природи цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки 

ООН для визначення сучасного стану концепції, основних тенденцій розвитку, 

місця і ролі адресних примусових заходів у забезпеченні міжнародного миру і 

безпеки, встановлення обмежень на їх застосування, виявлення основних недоліків 

режимів санкцій і можливих шляхів їх усунення та підвищення ефективності.  

Мета дослідження обумовила постановку і вирішення таких наукових завдань: 

охарактеризувати розвиток інституту міжнародно-правових санкцій з моменту 

створення ООН до нинішнього часу; 

визначити основні характеристики міжнародно-правових санкцій та 

відмежувати їх від суміжних понять «примусові заходи» та «контрзаходи»; 

встановити передумови та з’ясувати причини виникнення концепції 

цілеспрямованих санкцій; 

розкрити правову природу цілеспрямованих санкцій та визначити умови 

віднесення санкцій до адресних заходів впливу; 

здійснити систематичний аналіз видів і форм цілеспрямованих санкцій Ради 

Безпеки ООН задля з’ясування основних недоліків режимів санкцій і можливих 

шляхів їх усунення;  

проаналізувати практику Ради Безпеки ООН із застосування цілеспрямованих 

санкцій у боротьбі з конкретними порушеннями міжнародного миру та безпеки; 

сформулювати й розкрити основні критерії та умови ефективності 

цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН та запропонувати шляхи їх 

удосконалення;  

визначити стан законодавства України з виконання санкційних рішень Ради 



 7 

Безпеки ООН. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові та внутрішньоправові 

відносини, що виникають у зв’язку із розробленням, ухваленням та реалізацією 

цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН до порушників норм міжнародного 

права. 

Предмет дослідження складають норми та принципи міжнародного права, які 

регулюють порядок застосування цілеспрямованих колективних примусових 

заходів, що ухвалюються від імені всіх держав – членів ООН на підставі ст. 41 

розділу VII Статуту ООН, процес їх підготовки, запровадження та імплементації 

країнами-членами, а також дієвість таких санкцій. 

Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових 

результатів дослідження застосовувався комплекс філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що забезпечило єдність 

гносеологічного, соціально-філософського та міжнародно-правового аналізу 

особливостей застосування цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Радою 

Безпеки ООН. 

Також методологічну основу складають такі загальнонаукові методи, як аналіз 

і синтез, узагальнення, моделювання й ін. Застосування методів аналізу і синтезу 

дало можливість проаналізувати поняття санкцій у міжнародному праві, дослідити 

їх основні види, виділити їх особливості та характерні елементи. Порівняльний 

метод застосовувався для вивчення доктринальних поглядів на умови та правові 

підстави застосування цілеспрямованих примусових заходів і всеохопних санкцій. 

Історико-логічний метод використовувався при дослідженні процесу становлення і 

розвитку концепції цілеспрямованих санкцій, а системний метод – під час 

дослідження місця інституту санкцій у сучасній системі міжнародного права. 

Використання формально-юридичного методу дало змогу детально проаналізувати 

нормативно-правовий зміст резолюцій Ради Безпеки ООН, відповідно до яких 

запроваджуються примусові заходи стосовно держав-делінквентів. Статистичний 

метод використовувався, зокрема, для узагальнення показників частоти 

запровадження тих чи інших цілеспрямованих примусових заходів та їх 
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ефективності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

українській науці міжнародного права проведено комплексне дисертаційне 

дослідження правових проблем застосування цілеспрямованих санкцій Радою 

Безпеки ООН, яке характеризується науковою новизною та авторським внеском 

здобувача у визначення теоретичних та практичних аспектів запровадження 

примусових заходів. 

Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що  

уперше: 

визначено основні політико-правові причини виникнення в міжнародно-

правовій практиці Ради Безпеки ООН концепції «розумних санкцій», якими є: тяжкі 

гуманітарні наслідки застосування всеохопних санкцій до Іраку; неможливість 

досягти мети, задля якої вони вводилися; погіршення стану економіки третіх країн 

внаслідок припинення економічного співробітництва з державою-об’єктом санкцій; 

зростання злочинності на території держави-адресату санкцій та сусідніх держав; 

запропоновано нові підходи до систематизації цілеспрямованих санкцій Ради 

Безпеки ООН і розроблено їх авторську класифікацію, відповідно до якої санкції 

поділяються на: економічні (торгові та фінансові); ембарго на постачання зброї; 

санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення (переривання 

повітряного сполучення та заборона на в’їзд до інших країн); дипломатичні санкції 

та санкції, спрямовані на обмеження або припинення наукового співробітництва; 

на підставі аналізу правових режимів кожного з видів цілеспрямованих 

санкцій встановлено їх основні критерії, характерні ознаки, особливості 

застосування, очікувані та побічні наслідки, на підставі яких сформульовано 

визначення кожного з видів цілеспрямованих санкцій; 

виявлено характерні недоліки у санкційній практиці Ради Безпеки ООН, 

спрямованій на боротьбу з тероризмом, з порушеннями режиму нерозповсюдження 

ядерної зброї, збройними конфліктами неміжнародного характеру, визначено 

потенційні способи підвищення ефективності примусових заходів, зокрема 

запропоновано застосовувати різні види цілеспрямованих санкцій у комплексі, 
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залежно від тих цілей, які поставлено, що підсилює їх загальний результат; 

доведено пріоритет цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН над 

всеохопними примусовими заходами та необхідність удосконалення санкційних 

режимів з метою їх вужчої та точнішої націленості для зменшення їх шкідливого 

впливу на цивільне населення, мінімізацію негативного впливу на економіки третіх 

країн та підвищення їх ефективності; 

запропоновано комплексний підхід до проблем підвищення ефективності 

цілеспрямованих санкцій, виявлено закономірності об’єктивного та суб’єктивного 

характеру, що впливають на їх результативність, рекомендовано заходи щодо 

удосконалення правових режимів санкцій через дотримання таких умов: 

своєчасність; виваженість; можливість коригування санкційних режимів; 

інформаційність, недвозначність тексту та імперативність вимог резолюцій; 

координація діяльності держав-членів з виконання санкційних резолюцій; належна 

імплементація резолюцій у національні правові системи держав; постійний 

моніторинг та аналіз результатів застосування санкцій; 

на підставі аналізу практики імплементації Україною санкційних резолюцій 

Ради Безпеки ООН та національного законодавства в цій частині зроблено висновки 

про часткову відсутність правового регулювання цієї сфери і запропоновано шляхи 

ліквідації прогалин у законодавстві, зокрема обґрунтовано необхідність прийняття 

Україною базового закону з питань виконання рішень міжнародних організацій про 

запровадження санкцій, який би регламентував правові й організаційні засади 

здійснення заходів щодо запровадження міжнародно-правових санкцій, 

повноваження органів, на які покладається така діяльність, порядок контролю за 

виконанням санкційних резолюцій державними органами та суб’єктами 

господарювання, а також розроблено проект такого закону; 

удосконалено положення, відповідно до яких: 

міжнародно-правові санкції становлять окремий інститут міжнародного права, 

який посідає особливе місце в системі примусових заходів, і з урахуванням 

міжнародно-правової практики санкції слід визначати як виняткові колективні 

правомірні примусові заходи, що застосовуються міжнародними організаціями до 
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держав, які порушують норми міжнародного права з метою змусити порушника 

припинити міжнародне правопорушення та виконати покладені правовідносинами 

відповідальності зобов’язання, за умови коли делінквент відмовляється добровільно 

відшкодувати шкоду й тільки після вичерпання мирних засобів розв’язання спору;  

запровадження санкцій має застосовуватися за умови додержання 

основоположних прав людини, а положення щодо неспричинення шкоди 

цивільному населенню є базовим критерієм віднесення санкцій до цілеспрямованих; 

набули подальшого розвитку: 

правові засади впровадження режимів цілеспрямованих санкцій 

міжнародними регіональними організаціями з підтримання миру і безпеки, які 

мають у своєму розпорядженні комплекс заходів, які доповнюють примусові заходи 

Ради Безпеки ООН;  

положення про ступінь відповідності норм національного права України у 

сфері імплементації санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН вимогам 

міжнародного права щодо забезпечення та захисту прав і свобод людини, а також те, 

що найважливішими передумовами належної імплементації санкційних резолюцій є 

визначення на законодавчому рівні загальних засад і правового механізму їх 

реалізації, як-от переліку державних органів, уповноважених ухвалювати 

обов’язкові до виконання акти, їхньої компетенції та порядку прийняття рішень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні та практичні положення, висновки і 

пропозиції можуть бути використані: 

- у правотворчій діяльності – як теоретичний матеріал для розв’язання 

проблем підвищення рівня якості нормативно-правових актів, що стосуються 

імплементації резолюцій про запровадження примусових заходів міжнародних 

організацій до законодавства України, розроблення рекомендацій щодо 

вдосконалення нормативно-правового регулювання міждержавних відносин; 

- у правозастосовній сфері – для забезпечення точного і правильного 

застосування законодавства, встановлення і підтримання правопорядку у зв’язку з 
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необхідністю виконання заборон та обмежень, що містяться в санкційних 

резолюціях; 

- у навчальному процесі – для розроблення навчальних планів і програм 

підготовки фахівців у галузі правознавства та міжнародного права, у процесі 

підготовки й викладання навчальних курсів «Міжнародне право», «Права 

міжнародної безпеки» та інших, у науково-дослідній роботі студентів; 

- у правовиховній роботі – для підвищення рівня правосвідомості та 

правової культури суспільства, виховання поваги до права та закону. 

Апробація результатів дисертації. Базові положення дисертації пройшли 

апробацію на: Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку національного законодавства України» (м. Київ, 19–20 травня 2011 р.; тези 

опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції «VІ Наукові читання 

присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 21 лютого 2013 р.; тези 

опубліковані); Міжнародній науково-практичній конференції «VІІ Наукові читання 

присвячені пам’яті В. М. Корецького» (м. Київ, 17 лютого 2014 р.; тези 

опубліковані); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Рівне, 24 квітня 2014 р.; тези 

опубліковані).  

Публікації. Основні положення і практичні висновки дисертаційного 

дослідження викладено у 5 індивідуальних публікаціях автора у фахових виданнях 

України, 1 з яких внесено до міжнародних наукометричних баз даних, 1 публікації в 

зарубіжному періодичному науковому виданні та 4 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, поділених на сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінки, список використаних 

джерел – 42 сторінки (356 найменувань), додаток – 14 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНСТИТУТ САНКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Поняття та основні концепції міжнародно-правових санкцій 

 

Міжнародно-правові санкції як дієвий інструмент підтримання міжнародного 

правопорядку є органічною складовою сучасної практики міжнародного права та 

одним із найчастіше застосовуваних засобів примусу для охорони міжнародного 

миру і безпеки. Норми і принципи, що стосуються міжнародно-правових санкцій, 

утворюють окремий інститут міжнародного права, який перебуває в стадії 

постійного розвитку. Протягом останніх двох десятиріч цей правовий інститут 

зазнав суттєвих змін, а досвід застосування санкцій свідчить, що примусові заходи 

невійськового характеру відіграють провідну роль у забезпеченні реалізації норм 

міжнародного права. 

Механізм примусу є необхідним елементом будь-якої системи права, в тому 

числі міжнародного. Держави як основні суб’єкти міжнародного права не 

підпорядковуються одна одній, тому й немає централізованого апарату примусу, 

здатного зобов’язувати суверенних суб’єктів дотримуватись міжнародно-правових 

норм. Паритетний та координаційний характер міждержавних відносин зумовив 

особливості механізму примусу, відповідно до якого «охорона прав та інтересів його 

суб’єктів, у разі необхідності, може здійснюватись через примус самими 

суб’єктами» [17, с. 5]. При цьому примус є неодмінним елементом 

децентралізованого механізму міжнародного права, який зрештою забезпечує 

функціонування міжнародного права і відображає його особливості. 

У працях, присвячених складній та різнобічній проблемі міжнародно-

правових санкцій, загальнотеоретична наукова розробка основних аспектів їх 

застосування залишається неповною. Водночас практика впровадження санкцій є 

багатоскладовою й суперечливою. У доктрині й сучасній практиці міжнародного 

права не існує єдиного підходу щодо змісту поняття «міжнародно-правові санкції», 

а точна й коректна дефініція категорії «санкції» залишається однією з проблемних. 



 13 

Вагомою причиною виникнення ускладнень у трактуванні цього поняття є те, що 

жодний міжнародно-правовий документ не містить визначення терміна «санкції». 

Залишаються недостатньо розробленими й інші важливі складові теорії 

застосування невійськових примусових заходів. Зокрема, не з’ясовані питання 

змісту санкцій; співвідношення поняття «санкції» з іншими суміжними правовими 

категоріями, такими як міжнародно-правова відповідальність, примусові заходи, 

контрзаходи; не вироблено єдиної думки щодо суб’єкта запровадження санкцій та 

його санкційної компетенції, підстав введення та припинення санкцій – ось 

неповний перелік питань, які ще не достатньо глибоко досліджені. Проте 

розв’язання теоретичних проблем визначення суті та особливостей застосування 

санкцій має велике практичне значення задля забезпечення міжнародного 

правопорядку. 

Після створення Організації Об’єднаних Націй (ООН) та формування сучасної 

системи примусових заходів питання міжнародно-правових санкцій перманентно 

перебувають у центрі уваги правознавців-міжнародників. За 70 років існування ООН 

інститут санкцій зазнав суттєвих змін. Особливе значення у цих змінах відіграв 

відчутний поступальний рух у вивченні наукою міжнародного права проблем теорії 

міжнародної відповідальності й інституту санкцій. Втім практика міжнародних 

відносин, яка постійно розширюється, ставить дедалі нові проблеми, пов’язані з 

функціонуванням інституту міжнародно-правових санкцій, що потребують 

ретельного, фундаментального дослідження. До них в першу чергу слід віднести 

питання щодо природи, підстав, мети та суб’єктів застосування міжнародних 

санкцій. 

Термін «санкція» походить від латинського sānctio – найсуворіша 

постанова [27, с. 684]. Юристи-міжнародники здавна проявляють інтерес до 

теоретичного розроблювання проблеми примусу в міжнародних відносинах та 

міжнародно-правових санкцій [24, с. 185–197; 62, с. 9–10, 22–23, 38–39; 9, с. 499–

509; 99, с. 447, 449; 61, с. 79; 10]. 

У другій половині ХХ сторіччя в радянській та західній доктринах 

міжнародного права почало активно обговорюватися питання міжнародно-правової 
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відповідальності держав [19; 67; 79; 81; 243; 247; 310]. У рамках дослідження 

проблематики відповідальності окреме місце завжди відводилось санкціям. 

Спеціальні монографічні дослідження, присвячені проблемі міжнародних санкцій 

(примусових заходів), були здійснені лише невеликою кількістю вчених [18; 106; 

111; 323]. 

Погляди радянських учених на природу та сутність санкцій не збігалися. Деякі 

вчені, зокрема В. А. Василенко, Ю. В. Манійчук, С. Б. Раскалей, розглядали санкції 

як окремий інститут міжнародного права, пов’язаний з відповідальністю. Досить 

докладно питання про місце міжнародно-правових санкцій досліджено в монографії 

В. А. Василенка. Розглядаючи питання співвідношення відповідальності та санкцій, 

він підкреслює, що «незважаючи на тісний взаємозв’язок, міжнародно-правові 

санкції і міжнародно-правова відповідальність за їх юридичною природою й 

функціями являють собою інституційно різні правові явища. З огляду на це 

міжнародно-правові санкції не є формами відповідальності за міжнародні 

правопорушення, оскільки і форми міжнародно-правової відповідальності не є 

санкціями». Аналітичні дослідження характерних особливостей санкцій та засад 

відповідальності держав дозволили В. А. Василенкові дійти висновку, що 

«міжнародно-правові санкції являють собою особливий інститут правоохорони й 

правозастосування» [18, с. 52–53, 63]. 

Ю. В. Манійчук зазначає, що «міжнародно-правові санкції не є формами 

міжнародно-правової відповідальності, бо їх завдання полягає у примусі держави-

правопорушника до виконання своїх обов’язків у рамках охоронних міжнародно-

правових відносин» [98, с. 99]. 

С. Б. Раскалей санкціями називає примусові процесуальні засоби 

врегулювання [146, с. 112]. 

Інша група дослідників розглядає санкції як складову інституту міжнародно-

правової відповідальності і вважає їх або формою міжнародної відповідальності, або 

сукупністю несприятливих наслідків міжнародного правопорушення, як-от форми 

відповідальності й примусові заходи. Так, В. І. Менжинський, досліджуючи 

проблеми міжнародної відповідальності, зазначає, що «наслідки, які настають у разі 
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порушення демократичного міжнародного миру, правопорядку й законності, 

називаються санкціями міжнародного права». Санкції він розглядає і як заходи 

примусу, і як форми відповідальності [102, с. 11]. 

На думку Д. Б. Левіна, «можна виділити три форми або види відповідальності: 

відновлення порушених прав, задоволення вимог та міжнародні санкції – примусові 

заходи, які застосовуються міжнародними організаціями або державами стосовно 

держав, які скоїли найбільш тяжкі міжнародні делікти. Санкціями можуть бути 

також заходи невійськового примусу, які приймаються в односторонньому порядку 

потерпілою державою щодо держави-делінквента, яка відмовляється відновити 

порушені права або задовольнити вимоги» [81, с. 114, 130–131]. 

Г. І. Тункін відмічав, що «міжнародні санкції є формами політичної 

відповідальності, під якими слід розуміти примусові заходи щодо держави-

правопорушника і задоволення правопорушником вимог потерпілої сторони». При 

цьому поняттям «санкції», пише він, «охоплюються всі несприятливі наслідки 

правопорушення – від відшкодування збитків до військового примусу» [241, с. 565]. 

П. М. Куріс термін «санкції» трактує як сукупність таких понять: структурний 

елемент правової норми, форми відповідальності й заходи «чистого» примусу [79, 

с. 29–51]. 

Широкого трактування міжнародно-правових санкцій притримувались також 

Ю. М. Колосов [67, с. 61–73], Ю. М. Рибаков [222, с. 123–154], Е. І. Скакунов [226, 

с. 37–38], М. Х. Фарукшин [246, с. 162–163] та ін. 

Не вирізняються одностайністю й погляди західних учених на природу 

санкцій. Так, Д. Анцилотті вважав, що єдиною можливою санкцією щодо держави-

правопорушника є відшкодування спричинених збитків або задоволення вимог, які 

одночасно є і покаранням за протиправне діяння [4, с. 394]. 

Л. Піккьо Форлаті зазначає, що поняття «санкції», узвичаєне в міжнародному 

праві, придатне для визначення всіх наслідків протиправного діяння, що мають 

місце стосовно суб’єкта, який несе відповідальність [323, с. 29]. 

П. Гуггенхейм як санкції розглядає і відшкодування збитків, що покладається 

на суб’єкта-правопорушника, і заходи самозахисту (репресалії, війна тощо), і 
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колективні примусові заходи міжнародних організацій [296, с. 63]. 

А. Фердросс під санкціями розуміє усунення наслідків протиправних актів і 

відносить до них реторсії, репресалії, необхідну оборону, самозахист, війну [247, 

с. 409–418]. 

Г. Кельзен будь-який правопорядок розглядає як порядок примусу, а тому для 

нього єдиним можливим наслідком правопорушення є застосування санкцій. Санкції 

ним тлумачаться виключно як примус, який не включає ні відшкодування збитків, ні 

задоволення вимог [310, с. 706–710]. 

Л. Оппенгейм під санкціями розуміє примусові заходи розв’язання спорів, 

тобто заходи, які тією чи іншою мірою містять елементи примусу й застосовуються 

однією державою для того, щоб змусити іншу державу погодитись на таке 

врегулювання спору, яке бажане першій. До таких заходів він відносить реторсії, 

репресалії (у тому числі ембарго), мирну блокаду й інтервенцію [119, с. 157–158]. 

Загалом як у радянській, так і в західній доктрині домінувала концепція 

тлумачення санкцій як примусових заходів, які застосовуються державами, а також 

міжнародними організаціями. Подібної точки зору притримувались 

В. А. Василенко [18, с. 30–31], Д. Б. Левін [81, с. 114], Г. І. Тункін [241, с. 566], 

П. М. Куріс [79, с. 49], Ю. М. Колосов [67, с. 63], Ю. В. Манійчук [98, с. 101], 

Г. Кельзен [310, с. 706–712], Л. Піккьо Форлаті [323, с. 27–28], А. Фердрос [247, 

с. 409–418, 609–617], Дж. Кунц [312, с. 340] та ін. Хоча траплялись і протилежні 

погляди, коли під терміном «санкції» розуміли виключно колективні примусові 

заходи міжнародних організацій або примусові заходи, застосовані окремими 

державами [5, с. 73, 171; 222, с. 134; 227, с. 217]. 

Таким чином, аналіз доктрини міжнародного права 1940–1990 років дає 

можливість зробити висновок, що незважаючи на неоднакові погляди радянських і 

західних дослідників на правову природу примусових заходів переважно під 

санкціями розуміли колективні або індивідуальні примусові заходи, які 

застосовуються до держави-делінквента у відповідь на міжнародне 

правопорушення. Саме в цих працях накопичено теоретичні матеріали, які стали 

основою для сучасних досліджень. 
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Значним досягненням у розв’язанні проблеми визначення правових засад, 

відмітних ознак та головних принципів відповідальності держав, з одного боку, і 

міжнародно-правових санкцій, з іншого, стала робота Комісії міжнародного права 

ООН, розпочата з метою розроблення проекту Статей про відповідальність держав 

за міжнародно-протиправні діяння. На своїй першій сесії в 1949 році Комісія внесла 

питання про відповідальність держав у Перелік галузей міжнародного права, що 

підлягають кодифікації [349, с. 281]. У 1953 році Генеральна Асамблея ООН 

запропонувала Комісії розпочати роботу з кодифікації принципів міжнародного 

права, якими визначалася б відповідальність держав [152]. Результатом 

довготривалої роботи Комісії стало розроблення Проекту статей про 

відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння (Статті про 

відповідальність держав або Проект), який у 2001 році ухвалено Генеральною 

Асамблеєю ООН як додаток до резолюції [154]. 

Робота Комісії міжнародного права започаткувала процес кодифікації норм 

звичаєвого права щодо міжнародно-правової відповідальності, а також стала 

поштовхом для подальшого прогресивного розвитку цієї галузі міжнародного права. 

Скрупульозне обговорення членами Комісії тексту Статей про відповідальність 

держав, прискіпливе формулювання змісту його положень, полеміка щодо 

визначення засад та принципів відповідальності держав дали змогу досконаліше й 

точніше визначити суть таких термінів, як «міжнародно-правова відповідальність» 

та «санкції», відокремити одне поняття від іншого. Згідно із загальним планом, 

прийнятим Комісією на початку її роботи, визначились три основні розділи 

майбутнього проекту. У першій його частині планувалось розглянути походження 

міжнародної відповідальності, визначити підстави та умови, за яких можна 

встановити наявність міжнародно-протиправного діяння. У другій частині мали 

розглядатись зміст, форми та обсяг міжнародної відповідальності, тобто евентуальні 

наслідки, настання яких найймовірніше за різних обставин у відповідності з 

нормами міжнародного права в разі вчинення державою міжнародно-протиправного 

діяння (наслідки, пов’язані з компенсацією шкоди, і наслідки, пов’язані з 

покаранням за міжнародно-протиправне діяння, співвідношення між цими двома 
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типами наслідків, конкретні форми, в які можуть одночасно втілюватися репарації 

та санкції). У третій частині передбачалось визначити порядок здійснення 

відповідальності та врегулювання спорів [350, с. 56]. Таким чином, матеріали 

роботи Комісії свідчать, що на початку її діяльності санкції розглядалися як одна із 

форм міжнародно-правової відповідальності держав. 

Проте упродовж роботи Комісії термін «санкції» замінено на термін 

«контрзаходи», а питання регламентації таких заходів віднесено до частини третьої 

Проекту, яка присвячена імплементації міжнародної відповідальності держав. 

Прийняття такого рішення обумовлено тим, що Комісія дійшла висновку про 

необхідність вживання терміна «санкції» лише для примусових заходів, які 

застосовуються за рішеннями міжнародних організацій у зв’язку з порушенням 

міжнародного зобов’язання, що потягло за собою серйозні наслідки для 

міжнародної спільноти і які міжнародна організація, зокрема Організація 

Об’єднаних Націй, вправі ухвалювати на підставі Статуту для підтримання 

міжнародного миру й безпеки [351, с. 121]. Під час подальшого обговорення 

Проекту була висловлена спільна згода про те, що термін «санкції» повинен 

обмежуватись заходами, які вживаються тим чи іншим міжнародним органом або 

організацією. Найбільш очевидним прикладом у зв’язку з цим, на думку деяких 

членів Комісії, є примусові заходи Ради Безпеки ООН [47, c. 50]. 

З прийняттям Статей про відповідальність держав терміни «міжнародна 

відповідальність», «контрзаходи» і «санкції» набули виразніших рис, отримали 

чіткіші характеристики та пояснення смислу цих термінів. Дедалі рідше 

трапляються думки, які не розмежовують цих начебто схожих за своєю правовою 

природою, змістом та значенням понять. У Статтях про відповідальність держав не 

застосовується термін «санкції», а визначені в цьому документі форми 

відповідальності держав не передбачають такої форми відповідальності, як санкції, 

що дає підстави стверджувати про відособлене місце інституту санкцій у системі 

міжнародного права [93, c. 171]. 

Без перебільшення як безцінний здобуток слід розглядати діяльність Комісії, 

яка організовувалася у формі роботи комітетів, проведення щорічних сесій, докладів 
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спеціальних доповідачів та представників держав, обговорення доповідей, 

влаштування дискусій з поточної діяльності Комісії, прийняття резолюцій. Усе це 

дало можливість узгодити низку принципових положень щодо міжнародної 

відповідальності як однієї з найважливіших галузей сучасного міжнародного права і 

сформулювати її принципи та норми. Така робота з невеликими паузами тривала 

понад сорок років. Очевидною заслугою Статей про відповідальність держав є те, 

що за результатами обговорення недвозначно встановлено, що санкції – це 

примусові заходи, які можуть застосовуватися лише міжнародними організаціями.  

Аналізуючи роботу Комісії та текст Статей про відповідальність держав, 

І. І. Лукашук доходить висновку, що «в минулому поняттям «санкції» охоплювались 

усі заходи примусу щодо правопорушника. Нині установлюється поняття санкцій як 

примусових заходів, що застосовуються міжнародною організацією до 

правопорушника з метою спонукання його до виконання зобов’язань, які 

випливають з правовідносин відповідальності» [84, c. 321]. 

Взяття Генеральною Асамблеєю ООН до відома Статей про відповідальність 

держав означає їх офіційне визнання. Проте той факт, що їх прийнято у формі 

додатка до резолюції, ще не робить схвалені правила нормами міжнародного права, 

за винятком тих, які до цього часу існували у вигляді міжнародних звичаїв або 

містилися в міжнародних договорах. 

Ухвалені Комісією міжнародного права ООН Статті про відповідальність 

держав значною мірою являють собою кодифікацію існуючих звичаєвих норм із 

важливими елементами прогресивного розвитку. Дедалі більше рішень міжнародних 

судів, трибуналів та інших органів містять посилання на Статті про відповідальність 

держав за міжнародно-протиправні діяння1. Так, Секретаріатом ООН підготовлено 

огляд рішень міжнародних органів, які, ухвалюючи їх або розтлумачуючи правові 

                                                           
1 Наприклад, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «І. Ілашку та інші проти Молдови та Росії», 

прийнятому у 2004 р., міститься посилання на ст. 7, схвалену Комісією міжнародного права у 2001 р. в обґрунтування 

висновку щодо відповідальності держави за дії її представників, які вчинялись ultra vires або на порушення 

настанов [307]. У рішенні у справі M/V «SAIGA», розглянутої у 1999 р., Міжнародний трибунал з морського права 

послався на п. 1 Проекту ст. 42 (Відшкодування), ухваленої Комісією міжнародного права, визнавши право Сент-

Вінсент та Гренадіни на відшкодування збитків [308]. Група СОТ у доповіді у справі Brazil – Measures Affecting 

Imports of Retreaded Tyres, розглянутої у 2007 р., послалася на ст. 4 Статей про відповідальність держав у 

підтвердження висновків про відсутність підстав вважати рішення місцевого суду Бразилії для звільнення країни від 

зобов’язань щодо виконання вимог ст. ХХ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. [348].  
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казуси з тих чи інших міжнародно-правових питань, посилалися у своїх заключних 

документах на Статті про відповідальність держав як на кодифіковані принципи, 

розроблені в сучасному міжнародному праві щодо відповідальності держав за 

міжнародно-протиправні діяння. Зокрема, до огляду включено рішення 

Міжнародного Суду, Європейського суду з прав людини, Міжнародного трибуналу 

з морського права, Європейського суду, Апеляційного органу Світової організації 

торгівлі (СОТ), міжнародних арбітражів, Адміністративного трибуналу Світового 

банку, Адміністративного трибуналу Міжнародної організації праці (МОП), 

Європейської комісії з прав людини, Адміністративного трибуналу ООН, 

Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії та багатьох інших 

міжнародних судів та організацій. Огляд охоплює аналіз документів у понад 200 

справах, рішення в яких прийняті в період від 1973 по 2013 роки [126; 127; 128]. 

Отже, застосування положень Статей про відповідальність держав свідчить про їх 

загальносвітове визнання як звичаєвих норм міжнародного права. 

Закладене Комісією наукове підґрунтя щодо природи примусових заходів 

міжнародних організацій відкрило нові перспективи для фундаментального 

дослідження природи санкційних режимів стосовно держав-порушників; означило 

необхідність вирішення вченими раніше невідомих задач щодо закономірностей 

функціонування і розвитку санкцій; інших завдань, спрямованих на детальніше 

врегулювання суспільних відносин у сфері застосування примусових заходів. 

Термін «санкції», навіть посилання на нього хай би в якому вигляді, жодного 

разу не вживається у Статтях про відповідальність держав, що свідчить про те, що 

міжнародні санкції не є складовою інституту відповідальності держав. У цьому 

контексті цілком виправданим було б стверджувати, що чітке й умотивоване 

визначення загальних принципів, основних елементів, властивостей, змісту 

відповідальності держав та терміна «контрзаходи», як засобів імплементації 

відповідальності, припинить догматичні й відірвані від практики суперечності 

вчених стосовно місця інституту санкцій у системі міжнародного права. Проте й 

досі в науковій літературі нерідко можна натрапити на точки зору, які занадто 

широко інтерпретують міжнародно-правові санкції, підмінюючи їх формами 
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міжнародно-правової відповідальності або ототожнюючи їх з ними. 

Так, російський юрист-міжнародник Т. М. Нешатаєва визначає міжнародно-

правові санкції як «нормативне формулювання заходів, що мають характер 

правового примусу та застосовуються суб’єктами міжнародного права до держави-

правопорушника у разі недодержання нею приписів міжнародно-правових норм і 

містять їх правову оцінку». При цьому вона підкреслює, що «доктринальний 

напрям, який відносить до санкцій усі негативні наслідки порушення приписів 

правової норми міжнародного права, є найбільш переконливим». На думку автора, 

«до санкцій можуть бути віднесені заходи, спрямовані на задоволення вимог, заходи 

з відшкодуванню збитків, примусові заходи» [111, c. 18, 19, 21]. Аналогічного 

погляду дотримуються український дослідник проблем міжнародних санкцій 

В. О. Пахіль [123, c. 38] та Мувафак Зіяд Тамер [109, c. 26]. 

Білоруські дослідники Н. Ю. Веремєєв та Е. І. Нікітіна зазначають, що «в 

системі міжнародного права санкції є найбільш поширеною формою 

відповідальності держав, що настає в результаті порушення загальновизнаних норм, 

додержання яких має важливе значення для світового співтовариства» [20, c. 241]. 

Професор міжнародного права В. Голланд-Деббас розглядає санкції як 

особливу частину права міжнародної відповідальності, що охоплює всі правові 

наслідки порушення норм міжнародного права, а не лише відшкодування державою 

збитків через виплату репарацій [295, с. 6]. 

Наведені міркування, які позиціонують міжнародні примусові заходи як один 

з елементів інституту відповідальності держав, дисонують із сучасною концепцією 

інституту міжнародно-правових санкцій, адже через хибне ототожнення або 

змішування властивостей цих правових явищ знеособлюються притаманні їм 

правові відзнаки та атрибути. 

Разом з іншими в науковій міжнародно-правовій літературі зустрічаються 

погляди на санкції як винятково примусові заходи Ради Безпеки ООН з метою 

боротьби з найнебезпечнішими міжнародними правопорушеннями. Натомість 

примусові заходи інших суб’єктів міжнародного права пропонується називати 

«колективними контрзаходами», «контрзаходами, які застосовуються в колективних 
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інтересах» або «односторонніми обмежувальними заходами». Так, російська 

дослідниця міжнародних економічних санкцій М. В. Кешнер висловлює думку, що 

«міжнародно-правові санкції являють собою заходи примусу до держави-

правопорушника, які впроваджуються у разі відмови виконати обов’язки, що 

випливають із правовідносин відповідальності, або неналежного їх виконання в 

централізованому порядку ООН в рамках системи колективної безпеки» [64, c. 5]. 

К. О. Кононова, аналізуючи погляди, які склалися в загальній теорії права та 

теорії міжнародного права, виокремлює загальні риси санкцій і зазначає, що 

«міжнародно-правові санкції застосовуються лише тоді, коли вичерпані інші мирні 

засоби, і лише тоді, коли Рада Безпеки ООН визначить наявність загрози миру, 

порушення миру або акту агресії» [73, c. 27]. 

Характерною є позиція Російської Федерації, висловлена постійним 

представником Росії при Європейському Союзі (ЄС) В. А. Чижовим, який, 

коментуючи заяву голови Європейської комісії Ж. Баррозу про можливість 

ухвалення рішення про введення міжнародних санкцій стосовно України у зв’язку з 

масовими порушеннями прав людини під час проведення мирних зібрань у Києві на 

Майдані Незалежності наприкінці 2013 – на початку 2014 років, зазначив, що 

«санкції можуть застосовуватись лише Радою Безпеки ООН і що немає іншого 

органу в рамках міжнародного права для запуску механізму санкцій». Продовжуючи 

коментувати загрозу введення санкцій В. А. Чижов зауважив, що «хай би які заходи 

застосовувалися іншими суб’єктами міжнародного права, будь-то Сполучинеми 

Штатами Америки (США) чи ЄС – все слід вважати односторонніми 

обмежувальними заходами» [130]. 

Подібне виключно вузьке тлумачення санкцій за суб’єктами застосування, 

ймовірно, пов’язане з позицією головних органів ООН, які в офіційних документах 

використовують термін «санкції» лише стосовно примусових заходів, що 

здійснюються Радою Безпеки ООН на підставі розділу VII Статуту ООН. Таке 

штучне роздрібнення понять невиправдане і найймовірніше призведе до виникнення 

різних термінів, які характеризують ті самі об’єкти і явища, але матимуть 

неоднакові (інколи суттєво відмінні) характеристики, що заважатиме їх адекватному 
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науковому і практичному використанню та сприятиме формуванню хибних 

напрямів розвитку міжнародної санкційної практики. 

Видається, що термін «міжнародно-правові санкції» доцільно застосовувати 

до примусових заходів усіх міжнародних міжурядових організацій. Така позиція 

зумовлена бажанням домогтися еквівалентного розуміння правових понять у сфері 

міжнародно-правового застосування санкцій. Під ідентифікацією правових понять 

або правових явищ зазвичай розуміють визначення та порівняння за якісними 

показниками й відмінними ознаками, правовою природою, нормативними 

функціями, наслідками та іншими характеристиками з тим, аби однаково розрізняти 

правові поняття і явища. Так, міжнародні міжурядові організації, як і ООН, рівною 

мірою володіють міжнародною правосуб’єктністю і здійснюють свою діяльність на 

договірній основі. Сукупність видів примусових заходів, які вони мають у своєму 

розпорядженні, є ідентичними, спрямовані на збереження міжнародного 

правопорядку та захист прав держав або прав людини.  

Таким чином, очевидно, що санкції, які застосовуються Радою Безпеки ООН, 

та санкції, що ухвалюються за рішеннями міжнародних міжурядових організацій, 

цілком тотожні, за винятком тієї обставини, що в першому випадку рішення про їх 

застосування ухвалюється Радою Безпеки, а в другому – відповідними органами 

інших міжнародних міжурядових організацій. Безумовно, «Рада Безпеки займає 

унікальне положення не тільки в ООН, але й у всій системі міжнародних 

організацій» [243, c. 34] перш за все тому, що на неї покладено головну 

відповідальність за підтримання миру і безпеки, а її рішення про запровадження 

примусових заходів мають юридично обов’язкову силу для всіх держав, навіть тих, 

які не є членами Організації. Водночас рішення інших міжнародних організацій 

щодо запровадження санкцій, якщо вони ухвалені згідно зі статутними 

повноваженнями та в порядку, встановленому для введення примусових заходів, 

також мають обов’язкову юридичну силу для членів цієї організації та мають 

колективний характер, відрізняючись від санкцій Ради Безпеки ООН колом 

суб’єктів, на які поширюються ці рішення. 

За таких підстав, цілком доречно визнати, що обмеження поняття «санкції» 
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лише примусовими заходами Ради Безпеки ООН є невиправданим, бо в такому разі 

штучно надаватимуться різні значення одному й тому ж за правовою природою, 

способами і цілями застосування інституту міжнародного права. Отже, примусові 

заходи Ради Безпеки ООН та інших міжнародних організацій доцільно називати 

терміном «міжнародно-правові санкції». 

Крім наведених думок щодо правової природи, мети та різновидів 

міжнародних примусових заходів, обстоюються й інші погляди на місце санкцій у 

системі міжнародного права, які значною мірою не збігаються не лише з 

узгодженою позицією фахівців, які брали участь у роботі Комісії міжнародного 

права, а й з міжнародною практикою. У працях деяких юристів-міжнародників, 

опублікованих уже після роботи Комісії, відчувається вплив властивих західній 

традиційній міжнародно-правовій доктрині поглядів на санкції. Зокрема, 

викликають заперечення точки зору окремих авторів на цілі та мотиви застосування 

міжнародно-правових санкцій. 

Так, науковий співробітник Австралійського національного університету 

Д. М. Ферол зазначає, що у «міжнародній сфері під санкціями розуміється широкий 

спектр дій, які приймаються для різноманітних цілей щодо різних суб’єктів, з різних 

причин». Автор також зазначає, що «термін «санкції» широко використовується для 

визначення дії, за допомогою якої намагаються змусити поводитися в конкретний 

спосіб або покарати за протиправну поведінку, котру суб’єкт, який вводить санкції, 

вважає неприйнятною. Мотивом введення санкцій може бути реакція на порушення 

правової норми або прагнення попередити таке порушення. Це також можуть бути 

дії, спрямовані на досягнення цілей власної зовнішньої політики або для отримання 

переваг над суб’єктом, щодо якого вводитимуться санкції» [288, с. 6–8]. 

Професор факультету права Цюріхського університету А. Керн вважає, що 

«санкції можуть вводитись як державами, так і міжнародними організаціями й мати 

будь-яку з цілей: зміна політичного курсу держави або впроваджуваної нею 

політики; покарання чи помста за вчинені дії; або як сигнал для держави чи третіх 

країн. Крім цього, логічне обґрунтування економічних санкцій може включати 

сприяння військовим цілям, з одного боку, і збереження миру, з іншого. Можливе 
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використання санкцій як засобу ведення діалогу. Деякі з тактичних політичних 

цілей санкцій можуть бути стримування чи примус держави-правопорушника або 

стримування чи примус інших держав або осіб, які не є делінквентом, але ведуть 

торгівлю чи бізнес з адресатом санкцій» [311, с. 10]. 

Наведені позиції надто широко трактують суть і правову природу санкцій. 

Деякі з авторів намагаються замаскувати під виглядом санкцій відверто протиправні 

заходи, які не мають нічого спільного з нормами, що містяться у міжнародно-

правових документах, тим самим намагаючись надати їм видимість юридичної 

законності. Найбільші заперечення викликають запропоновані формулювання цілей, 

задля досягнення яких можуть застосовуватися санкції, а також мотивів, що 

спонукають прийняти такі рішення. 

Незважаючи на наведені погляди юристів-міжнародників починає дедалі 

більше встановлюватися цілком справедлива думка, що санкції – це примусові 

заходи міжнародних організацій. Якщо раніше лише деякі представники доктрини 

міжнародного права називали санкціями примусові заходи міжнародних організацій, 

то зараз усе частіше в науковій літературі з’являються такі точки зору. 

Зокрема, професор І. І. Лукашук стверджує, що «відповідальність і санкції, 

хоча і є взаємопов’язаними, являють собою різні явища. Санкції є засобами 

імплементації відповідальності» [84, c. 308]. 

Ю. М. Жданов зазначає, що «поняття «санкції» належать до примусових 

заходів, які приймаються міжнародними організаціями і, по суті, являють собою 

примусові заходи «вертикального характеру» [52, c. 15–16]. 

Р. Р. Батршин, досліджуючи примусові заходи, вважає, що «термін «санкції» 

належить до примусових заходів, які приймаються тільки міжнародними 

організаціями, тобто в централізованому порядку» [6, c. 118]. 

Враховуючи вищевикладені концепції міжнародно-правових санкцій, 

пропонуємо під санкціями розуміти винятково примусові заходи, які можуть 

застосовуватись міжнародною організацією та її членами на підставі рішення цієї 

міжнародної організації до порушника норм міжнародного права. 

Останнім часом серед юристів-міжнародників та політологів набула 
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поширення концепція «позитивних» («заохочувальних») міжнародних санкцій, які 

спрямовані на припинення або попередження серйозних порушень норм 

міжнародного права та проявляються в наданні або гарантіях надання певної 

допомоги (фінансової, економічної, військової, гуманітарної) чи інших політичних 

або економічних переваг і преференцій державі-порушнику в обмін на припинення 

правопорушення. Традиційні примусові заходи пропонується натомість називати 

«негативними» санкціями. 

Так, професор А. Керн зазначає, що «позитивні санкції реалізуються зазвичай 

у формі запевнень надати широкий доступ на власні ринки або збільшити зовнішню 

допомогу державі, від якої домагаються змін у політиці, що нею втілюється. 

Негативні ж санкції пов’язані із застосуванням заходів, які загрожують витратами 

або припиненням певної допомоги чи співробітництва». На думку автора, 

«позитивні санкції набувають дедалі більшого поширення і можуть поєднуватися із 

застосуванням або загрозою застосування негативних санкцій» [311, с. 10–11]. 

Дослідниця з Афганістану Г. Хакимдавар, аналізуючи засоби та різновиди 

примусових заходів, зазначає, що «традиційні санкції, які зазвичай мають негативні 

наслідки для держави, до якої їх застосовано, можуть бути замінені санкціями, що 

передбачають стимул, який спонукатиме державу припинити протиправну 

поведінку. Такий стимул і є позитивними санкціями, що являють альтернативу 

традиційним санкціям, які несуть загрозу позбавлення певних економічних 

свобод» [299, с. 147–148]. 

П. Воленстін, досліджуючи проблеми миру і міжнародних конфліктів, 

зазначає, що «санкції через низьку ефективність, негативні наслідки для держав 

мають обмежені можливості і не є безальтернативним способом покласти край 

порушенням міжнародно-правових норм. Проте діапазон можливих заходів», на 

його думку, «може мати не лише негативні та руйнівні наслідки, а й спрямовуватися 

на надання державам, від яких домагаються припинення порушень міжнародно-

правових норм, певних матеріальних та політичних стимулів, маючи надію на 

припинення негативної політики її керівництвом» [346, с. 229–231].  

Прихильниками концепції «позитивних» санкцій також є П. ван Бергейк [263], 
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З. Селден [337, с. 106], Р. Е. Ньюнхем [319, с. 22], Б. Тейлор [341, с. 6], 

Д. А. Ковалюнас [66, c. 127–202] та інші.  

Нерідко при обґрунтуванні правильності вибору застосування позитивних 

санкцій наводять статистику щодо їх ефективності. Так, Дж. Аміні, проаналізувавши 

22 випадки, в яких стратегія заохочення та примусу поєднувались, дійшов висновку, 

що змішана стратегія виявилась утричі результативнішою, аніж застосування тільки 

примусових заходів [256, с. 26]. 

Аналіз доктрини міжнародного права та практики міждержавних відносин дає 

підстави резюмувати, що виникнення теорії «позитивних» санкцій пов’язане з 

потребами сучасного світового співтовариства у безпеці, міжнародній стабільності 

та мирі. Зростаюча конкуренція держав, загострення боротьби за природні ресурси 

та ринки збуту, територіальні посягання, соціальні, міжрелігійні й міжнаціональні 

внутрішні конфлікти та інші розбіжності й надалі провокуватимуть нові 

протистояння, залагодження яких виноситиметься на розгляд Генеральної Асамблеї 

та Ради Безпеки ООН. З огляду на це прихильники концепції позитивних санкцій 

наполягають на необхідності зміни форм співіснування держав та запровадження 

нових способів розв’язання конфліктів, переосмислення характеру та змісту 

міжнародно-правових санкцій. 

Такий погляд на місце та роль позитивних санкцій у сучасній практиці 

міжнародних відносин викликає принципову незгоду в частині безпідставного 

проведення аналогій та паралелей, а в деяких випадках ототожнення заохочувальних 

заходів, які застосовуються до порушників норм міжнародного права, з міжнародно-

правовими санкціями. Намагання провести такі аналогії не витримує жодної 

критики з огляду на явні суперечності засад теорії позитивних санкцій з 

концептуальними принципами та положеннями, властивими інституту міжнародних 

санкцій. Методологічною помилкою є сама спроба порівняння поняття так званих 

заохочувальних санкцій із практикою застосування міжнародно-правових санкцій, 

які впроваджуються на підставі розділу VII Статуту ООН або згідно зі статутами 

інших міжнародних організацій [87, c. 160–161]. 

Аналіз властивостей внутрішньодержавних правових систем свідчить, що 
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позитивні санкції в них розглядаються насамперед як правові заохочення, під якими 

розуміють форму й міру юридичного схвалення заслуженої правомірної поведінки, 

в результаті якого суб’єкт винагороджується. Наявність заохочувальних санкцій у 

внутрішньому праві держав виправдана завданням права, що полягає як у стриманні 

правопорушень, покаранні осіб, які їх скоїли, так і в стимулюванні правомірної 

поведінки, заохоченні осіб, які діють в інтересах суспільства. 

Міжнародно-правові санкції мають низку специфічних ознак, які 

визначаються особливостями міжнародного права, тому цілком невиправданою й 

навіть хибною є спроба представити теорію позитивних санкцій як ефективніший та 

більш вдалий різновид міжнародно-правових примусових заходів. 

Сучасна наука міжнародного права розглядає санкції як реакцію на 

правопорушення у вигляді заходів примусу, що застосовуються до порушника 

правових норм. Таке положення досить широко визнано в доктрині. Позитивні 

санкції, як альтернатива примусовим заходам, – це, по суті, інструменти заохочення, 

тобто система засобів мотивації, протилежна примусу й покаранню. 

Аналіз категорій «примус» та «заохочення» дозволяє виділити ряд 

принципових відмінностей між ними. По-перше, якщо заохочення покликане 

стимулювати позитивний спосіб дій суб’єкта, то примус – це дії, спрямовані на те, 

щоб схилити його дотримуватися загальновизнаних норм поведінки. По-друге, міри 

заохочення, на погляд суспільства, пов’язані з елементами загальнокорисного, 

насупроти мірам примусу, які завжди сприймаються як елемент негативного, 

шкідливого та підневільного. По-третє, заохочення – це завжди міра схвалення, а 

примус – міра засудження. По-четверте, якщо у примусі закладено потенціал, який 

спонукає особу до норми, то через заохочення реалізуються стимули, спрямовані на 

поліпшування поведінки особи понад загальну норму. 

У цих двох діаметрально протилежних понять по-різному проявляється 

зв’язок із позитивними моральними цінностями та загальнолюдськими 

пріоритетами: якщо через заохочення суб’єкту надаються певні матеріальні або 

моральні цінності, то через примус та покарання він позбавляється якихось благ. До 

того ж примус зазвичай проявляється через вимогу, наказ, погрозу, фізичне або 
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потужне моральне покарання, шантаж чи інші насильницькі та несприятливі для 

суб’єкта способи, що не притаманно актам заохочення. 

Таким чином, при розділенні санкцій на негативні та позитивні ігнорується 

одна з найважливіших рис санкцій – примусовий характер таких заходів, унаслідок 

чого розмиваються межі між санкціями та заохочувальними заходами, що 

перешкоджає правильному встановленню природи цих інститутів й визначенню ролі 

кожного з них у системі міжнародно-правового регулювання. 

Не узгоджуються такі погляди також із багатофункціональною спрямованістю 

міжнародних примусових заходів. Як відомо, поряд з основною функцією 

міжнародно-правових санкцій – правовідновлювальною, що полягає в забезпеченні 

поновлення порушеного права, не менш важливе місце посідають превентивна 

(попереджувальна) та виховна функції. Превентивна функція санкцій полягає у 

справлянні на порушника норм міжнародного права відчуття невідворотності 

застосування санкцій у разі відмови припинити правопорушення й добровільно 

виконати обов’язки, які на нього покладаються. При цьому попереджувальний 

вплив здійснюється не тільки на самого правопорушника, а й на інших суб’єктів 

міжнародного права. Не можна у зв’язку з цим не відмітити, що превентивне 

значення санкцій визначається саме невідворотністю їх застосування у разі 

небажання порушника діяти відповідно до норм міжнародного права. Винятково 

важливе місце посідає виховна функція міжнародних санкцій, покликана формувати 

у держави-делінквента та інших потенційних правопорушників розуміння 

необхідності суворого дотримання норм міжнародного права. Ефективна боротьба з 

порушеннями норм міжнародного права, своєчасне та невідворотне застосування 

санкцій створює у суб’єктів міжнаціональних відносин переконання в непорушності 

існуючого правопорядку, укріплює віру в справедливість і міць сучасної організації 

світового співтовариства, впевненість у тому, що законні права та інтереси будуть 

неодмінно захищені. Це ж, у свою чергу, сприяє підвищенню й укріпленню 

законності й міжнародної стабільності. Ставлячи на один щабель із примусовими 

заходами дії щодо заохочення як реакцію на порушення норм міжнародного права, 

автори нівелюють превентивну та виховну функції санкцій. 
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Таким чином, проаналізувавши категорії «примус» і «заохочення», 

походження та функції санкцій у міжнародному праві, можна зробити висновки, що 

концепція «позитивних» санкцій не відповідає фундаментальним засадам та 

правовій природі санкцій як заходів примусу. Заохочуючи державу-делінквента 

припинити протиправну політику в обмін на певні преференції, пільги, надання 

економічної допомоги, держави або міжнародні організації свідомо чи мимоволі 

натякають, що в майбутньому, в разі повторного порушення міжнародних норм, 

можна буде також розраховувати на отримання тих чи інших поступок або благ. 

Подібна практика потурання згубно впливатиме на інших потенційних порушників. 

Концепція «позитивних» санкцій хоча і має право на існування, проте не має 

жодного відношення до інституту міжнародно-правових санкцій, а являє собою 

особливий різновид несанкційних заходів, покликаних перешкоджати виникненню 

міждержавних конфліктів або попередити подальшу ескалацію таких, що вже 

спалахнули. З огляду на це, враховуючи принципову відмінність між позитивними 

та негативними санкціями за природою походження та виконуваними функціями, 

видається неприйнятним і безпідставним застосування терміна «санкції» до заходів 

заохочення суб’єктів міжнародного права, причетних до вчинення правопорушень. 

Проаналізувавши розмаїття визначень поняття «санкції», які пропонуються 

різними вченими, Н. А. Ушаков зауважив, що не варто вважати великим сумом те, 

що термін «санкції» різними вченими вживається в неоднакових значеннях і що не 

слід проти цього безапеляційно заперечувати. При цьому автор відзначає, що 

насправді за контекстом наукових праць та документів зміст цього терміна 

здебільшого зрозумілий [243, c. 20–21]. На нашу думку, хай би там як, значення 

правової дефініції дуже важливе й несе досить серйозне смислове навантаження, 

сприяє глибшому проникненню в суть громадських відносин і міжнародних 

процесів, у зв’язку з чим її не можна зараховувати до складу другорядних засобів 

виразу змісту та сутності елементів права. 
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1.2. Основні характеристики міжнародно-правових санкцій. 

Відмежування поняття «санкції» від суміжних понять «примусові заходи» та 

«контрзаходи» 

 

В умовах розмаїття понять міжнародно-правових санкцій, які існують у 

доктрині та практиці міжнародного права, набуває актуальності питання 

однаковості термінологічного формулювання, котре покликане стати знаряддям 

взаєморозуміння та адекватної визначеності правової природи й відмітних атрибутів 

цього інституту. Втім аналіз змісту дефініцій міжнародних санкцій, запропонованих 

деякими вченими, свідчить, що здебільшого понятійно-термінологічна сфера 

застосування та використання цього поняття дає привід для полеміки. Одним із 

завдань наукових досліджень є визначення ознак і рис, які стисло та максимально 

точно сформулювали б зміст поняття, його суть та правову природу. При цьому 

панівний вплив на дослідників має справляти усвідомлення проблеми 

термінологічної точності й відповідності, аргументованості наукової оцінки та 

мотивації запропонованої дефініції. 

Відповідно до реалій сучасної міжнародної практики та поширеної серед 

юристів-міжнародників думки, санкції до суб’єктів міжнародного права мають 

застосовуватися міжнародними міжурядовими організаціями. Дослідження досвіду 

міжнародних відносин дає змогу виділити й визначити два види міжнародно-

правових санкцій, як-от санкції, що застосовуються міжнародними організаціями до 

держав-членів через порушення ними своїх статутних зобов’язань, тобто у сфері їх 

внутрішнього права, та санкції, які застосовуються міжнародними організаціями за 

порушення норм загального міжнародного права2. Санкції першого виду можуть 

полягати у призупиненні прав і привілеїв, які випливають із членства в міжнародних 

організаціях: позбавлення права голосу в органах організації, права представництва 

в органах організації та права на отримання допомоги й обслуговування3. У рамках 

другого виду можна виділити санкції, які застосовуються ООН або іншими 
                                                           
2 Поглядів щодо диференціації міжнародно-правових санкцій за такими видами дотримуються В. А. Василенко [18, 

c. 78], Т. М. Нешатаєва [111, c. 28–29], А. Фердрос [247, c. 602–617], Г. Кельзен [310, с. 710–724] та інші. 
3 Наприклад, недопущення Гаїті та Домініканської Республіки до участі в ХХІІ сесії Генеральної Асамблеї ООН через 

заборгованість по сплаті ООН грошових внесків [42, c. 304; 43]. 
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міжнародними міжурядовими організаціями за порушення норм міжнародного 

права, як-от переривання економічних та політичних зв’язків, відмова від 

дипломатичних та консульських відносин, припинення військового співробітництва 

та інше. Оскільки предметом дослідження цієї роботи є санкції, які застосовуються 

міжнародними організаціями за порушення норм загального міжнародного права, то 

з метою глибшого аналізу їх сутності як правової категорії видається доцільним 

розглядати ознаки санкцій з наголошенням саме на цьому виді примусових заходів, 

не заперечуючи, що всі наведені нижче ознаки характерні також для тих із них, які 

застосовуються у зв’язку з порушенням статутних зобов’язань. 

Прерогативою запроваджування санкцій наділені лише міжнародні 

організації, права яких порушуються внаслідок скоєння міжнародного делікту або 

злочину, а тому принципове значення має ґрунтовне визначення випадків, які дають 

підстави вважати, що права міжнародної організації порушено. Аналіз статутів 

міжнародних організацій та практики застосування ними санкцій протягом 

останнього десятиріччя дозволяє стверджувати, що правопорушення вважається 

вчиненим щодо міжнародної організації, якщо внаслідок нього порушені 

зобов’язання щодо цієї міжнародної організації або однієї з держав-членів 

організації чи групи держав, що входять до цієї міжнародної організації. Це 

обумовлено також корпоративним характером взаємозв’язків та специфікою 

правовідносин членів міжнародних організацій, особливостями цілей і завдань, які 

їх єднають. Суверенні держави, об’єднуючись у міжнародні організації для 

досягнення певних політичних, економічних та інших цілей, наділяють вищі 

виконавчі, представницькі та адміністративні органи організації особливими 

правами та повноваженнями, необхідними для впевненого та ефективного 

досягнення пріоритетних цілей і завдань об’єднання. При цьому значна увага 

зазвичай приділяється питанням правового забезпечення та створенню примусового 

апарату зовнішньополітичної й економічної безпеки. Зважаючи на це, цілком 

логічно передбачити, що в разі порушення прав держави-члена міжнародної 

організації для забезпечення охорони й поновлення її прав та захисту інтересів, 

міжнародною організацією застосовуватимуться міжнародно-правові санкції до 
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держави-делінквента. 

Ґрунтовне дослідження проблеми, що розглядається, дає змогу з упевненістю 

стверджувати, що будь-яка міжнародна організація, незалежно від того, чи порушені 

безпосередньо її права, має всі підстави застосувати санкції, якщо порушено 

зобов’язання erga omnes, тобто зобов’язання, нехтування яким вважається злочином 

не лише проти держави, що через це безпосередньо постраждала, а й проти всіх 

членів світової спільноти. Такий погляд цілковито узгоджується з доктриною 

міжнародного права [2, c. 139–152; 85, c. 279; 258; 261; 301; 338, с. 127], 

підтверджується судовою практикою [270, с. 16; 271, с. 32] та практикою 

запровадження санкцій [162; 166; 169; 180]. У сучасному міжнародному праві такі 

зобов’язання випливають з оголошення поза законом актів агресії, геноциду, а 

також із принципів та положень, що стосуються основних прав особистості, 

включаючи захист від рабства та расової дискримінації. До найгрубіших порушень 

міжнародного права можна віднести тероризм, екоцид, біоцид, апартеїд, піратство, 

воєнні злочини і злочини проти людства, які стали предметом публічного інтересу 

будь-якого члена міжнародного товариства [60, c. 260; 110, c. 9]. 

Враховуючи похідну природу правосуб’єктності міжнародної організації, 

індивідуальний характер компетенції та обсяг її повноважень, для застосування 

санкцій міжнародна організація має бути наділена відповідними правочинностями, 

які узгоджуються з цілями й повноваженнями, закріпленими її статутом [93, c. 171]. 

Реалізація наміру щодо введення міжнародних санкцій та процедура ухвалення 

рішення повинні цілковито відповідати статутній меті та принципам діяльності, 

функціональній компетенції організації або її органів, не суперечити її статутним 

приписам і не втручатися у сферу компетенції інших міжнародних організацій. 

Враховуючи зазначене, міжнародна організація може застосовувати примусові 

заходи лише у сфері міждержавних відносин, регулювання яких належить до її 

компетенції, у межах та в порядку, визначених статутом. 

Разом з тим у крайніх випадках не вважатиметься порушенням ухвалення 

міжнародною організацією рішення про запровадження санкцій до держави за 

відсутності визначеного в її статутних положеннях повноваження на застосування 
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примусових заходів або визначення його недостатньо повно і конкретно. Держави, 

як суверенні суб’єкти міждержавних відносин, володіють правом на примус, тобто 

правом застосовувати односторонні заходи примусового характеру стосовно 

держав-порушників. Отже, об’єднуючись у міжнародні організації, держави мають 

право наділяти їх тими самими правами, якими володіють самі. А тому цілком 

логічним є висновок про те, що міжнародна міжурядова організація не позбавлена 

можливості приймати рішення про застосування санкцій за умови підтримки 

рішення більшістю членів або їх одностайної згоди та з додержанням порядку, 

встановленого для прийняття рішень цією організацією. 

Одночасно з цим «санкційна компетенція має реалізовуватись за умови 

дотримання процесуальних вимог, передбачених статутом міжнародної організації і 

правилами процедури її органів» [18, c. 135]. Це наочно може бути проілюстровано 

на прикладі процедури ухвалення резолюцій Радою Безпеки ООН. Зокрема, за 

правилами, встановленими статтями 27, 39 та 53 Статуту ООН, Рада Безпеки 

визначає наявність будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру чи акту 

агресії й вирішує яких заходів необхідно вжити згідно зі статтями 41 і 42 для 

підтримання й відновлення міжнародного миру та безпеки. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за них подані голоси дев’яти членів Ради, включаючи співпадаючі 

голоси всіх постійних членів. 

Відповідно до статті 6 Пакту Ліги арабських держав від 22 березня 1945 року 

у разі агресії або загрози агресії проти однієї з держав-членів Ліги держава, що 

зазнала нападу або яка перебуває під загрозою агресії, може вимагати негайного 

скликання Ради. Рада, за наявності одностайної згоди, має визначити заходи, 

необхідні для попередження або протидії агресії [121, с. 275]. 

Статтею 28 Договору про Європейський Союз декретовано, що в разі 

міжнародної ситуації, яка вимагає оперативних дій з боку Союзу, Рада ухвалює 

необхідні рішення. Такі рішення проголошують цілі, межі, засоби, які необхідно 

надати в розпорядження Союзу, а також умови здійснення потрібних заходів та 

терміни їх упровадження [34]. 

Аналіз доктрини і практики сучасного міжнародного права дає підстави 
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стверджувати, що адресатами міжнародних санкцій виступають держави-

правопорушники. Проте, якщо раніше, до початку 90-х років ХХ сторіччя, державу 

визнавали єдиним можливим адресатом санкцій, то зараз ситуація змінилась. 

Юристи-міжнародники, політики, дипломати, політологи дедалі частіше твердять 

про фактичне розширення кола суб’єктів, до яких можуть застосовуватись 

колективні примусові заходи. Так, професор І. І. Лукашук, розглядаючи практику 

застосування санкцій міжнародних організацій, зазначає, що «в переважній 

більшості випадків вони справді спрямовані проти держав-делінквентів. Втім це не 

виключає можливості застосування санкцій до міжнародних організацій, зокрема у 

разі порушення останніми норм загального міжнародного права або укладених з 

ними угод» [84, с. 321]. Такий погляд на коло евентуальних адресатів санкцій 

видається цілком допустимим як такий, що кореспондується із сучасною доктриною 

міжнародного права. Проте слід зауважити, що введення санкцій стосовно 

міжнародної міжурядової організації буде фактично прирівнюватися до 

застосування примусових заходів до кожної держави, яка є членом цієї організації. 

Сьогодні таких випадків у практиці не існує. 

Однак наявні непоодинокі прецеденти застосування примусових заходів до 

транснаціональних терористичних організацій через грубе й систематичне 

порушення ними норм міжнародного права. Прикладом таких заходів є введення 

Радою Безпеки ООН та Радою ЄС протягом 1999–2014 років низки міжнародних 

санкцій стосовно терористичних організацій «Талібан» і «Аль-Каїда» [189; 190], 

тобто погляди щодо можливості застосування санкцій не лише до держав доведені 

новітньою санкційною практикою ООН та Євросоюзу. 

Інші дослідники дотримуються думки, що поряд із державами об’єктами 

санкцій можуть розглядатися також фізичні та юридичні особи. Так, К. О. Кононова 

зазначає, що санкції щодо фізичних та юридичних осіб можуть застосовуватись 

Радою Безпеки ООН, понад те, такі прецеденти вже існують. Аргументуючи свої 

судження, К. О. Кононова посилається на резолюцію Ради Безпеки ООН 

1267 (1999), відповідно до якої примусові заходи введені до фізичних та юридичних 

осіб, які входять до руху «Талібан» й організації «Аль-Каїда» [73, с. 32]. 
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Висловлена Європейським Союзом офіційна позиція щодо місця та цілей 

колективних примусових заходів засвідчує, що міжнародно-правові санкції 

розглядаються як інструмент дипломатичного й економічного характеру для гарантії 

можливості виконання міжнародно-правових норм щодо захисту прав людини, 

верховенства права або інших демократичних принципів. При цьому зазначається, 

що санкції можуть бути запроваджені стосовно іноземних урядів третіх країн або 

недержавних юридичних і фізичних осіб, зокрема й терористичних рухів, груп або 

осіб, причетних до терористичної діяльності [336]. 

Наведені позиції щодо потенційних адресатів санкцій викликають 

найсерйозніші заперечення. Основними універсальними суб’єктами міжнародного 

права є держави і міжнародні організації, які створюються на підставі рішень урядів 

держав. Ці учасники міжнародних відносин мають міжнародні права та обов’язки, 

здійснюють їх на основі міжнародного права і несуть у разі необхідності міжнародно-

правову відповідальність. Саме здатність нести відповідальність є центральним 

елементом їх правосуб’єктності. Фізичні та юридичні особи за нормами 

міжнародного права хоча й наділяються певними повноваженнями та правами, 

проте, на відміну від держав та міжнародних організацій, не можуть нести 

міжнародно-правову відповідальність, окрім кримінальної (для фізичних осіб), за 

найтяжчі злочини проти людства. 

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що держави та міжнародні організації 

можуть здійснювати свої функції лише через посадових осіб органів державного 

управління та інші представницькі й виконавчі органи. Загальновизнаним є правило, 

відповідно до якого суб’єкту міжнародно-правових відносин приписується не тільки 

поведінка його владних та інших державних органів, а й осіб, які виконують владні 

чи розпорядчі функції в цих органах, а також діють від імені, за вказівкою або під 

керівництвом цих органів. Тобто державу-правопорушника визнають винною у 

протиправній поведінці перш за все через дії її органів та посадових осіб. Незаконні 

вчинки або протиправні дії будь-якого органу держави чи міжнародної організації 

вважаються діянням цієї держави чи організації, незалежно від того, які функції цей 

орган чи посадова особа виконує і яке положення в системі органів займає. У таких 
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випадках під органом та посадовою особою мається на увазі будь-яка посадова 

особа чи утворення, що мають офіційний статус згідно із внутрішнім правом або 

нормами міжнародної організації. Цими поняттями охоплюються посадові особи 

державних установ, державні службовці, а також міністерства, відомства, комітети, 

які виконують владні або адміністративні функції держави. Наведені правила 

стосуються й органів та посадових осіб міжнародних організацій [51, c. 220–231]. За 

таких обставин запровадження обмежувальних заходів до лідерів держав, 

посадовців, осіб з їхнього близького оточення та осіб, причетних до ухвалення 

рішень від імені держави, є застосуванням санкцій до конкретної держави. З цих 

мотивів немає ніяких підстав вважати, що міжнародно-правові санкції можуть 

спрямовуватися проти юридичних або фізичних осіб. 

Таким чином, можна зробити висновок, що адресатами міжнародних санкцій 

можуть бути держави, міжнародні міжурядові організації або транснаціональні 

терористичні рухи та об’єднання, які порушили норми міжнародного права. Проте 

основним об’єктом міжнародно-правових санкцій, як показує практика, 

залишаються держави. 

Санкції завжди є односторонніми примусовими діями потерпілої міжнародної 

організації. Односторонність полягає в направленості здійснюваних заходів, а саме 

від потерпілого суб’єкта до суб’єкта-правопорушника. Втім односторонність аж ніяк 

не означає того, що суб’єкт застосування санкцій має бути один. Інакше кажучи, 

якщо потерпілими від міжнародного правопорушення є кілька міжнародних 

організацій або світове співтовариство в цілому, то міжнародним правом 

допускається застосування санкцій кількома суб’єктами4. 

Аналіз доктрини міжнародного права та санкційної практики міжнародних 

міжурядових організацій дає можливість виокремити основні умови введення 

санкцій та критерії, які відіграють вирішальну роль при ухваленні рішень про їх 

запровадження. Першою умовою, яка стосується запровадження санкцій, є те, що 

вони завжди вживаються лише у відповідь на міжнародне правопорушення. Це 

                                                           
4 Прикладом такого застосування санкцій може бути застосування примусових заходів до Лівії у березні 2011 року, коли резолюції 

про застосування тих чи інших санкцій стосовно Лівійської Джамахірії ухвалено Радою Безпеки ООН, Європейським Союзом та 

Лігою арабських держав. 
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положення широко визнано доктриною. Такої думки дотримуються 

В. Г. Буткевич [14, c. 494], В. А. Василенко [18, c. 33–34], І. І. Лукашук [84, c. 308], 

Д. Б. Левін [81, c. 40], Ю. М. Колосов [67, c. 61], М. В. Кешнер [64, c. 5] та інші. 

Хоча іноді, переважно серед західних учених, висловлюються й інші думки, 

зокрема, що санкції застосовуються задля досягнення політичних цілей або 

забезпечення національної безпеки санкціонарія, як-то повалення уряду іноземної 

держави або зміна її політики. При цьому підставою для введення примусових 

заходів може бути лише неприйнятність політики, що проводиться [268, с. 241–243; 

269, с. 1170–1171; 288, с. 6–8; 303, с. 52–53; 311, с. 10]. 

Втім дещо інакшою виявляється практика міжнародних організацій. Якщо 

розглядати діяльність Ради Безпеки ООН, то для запровадження примусових заходів 

необхідно встановити наявність загрози миру, порушення миру або акту агресії, які 

нерозривно поєднані зі скоєнням міжнародного правопорушення. Проте резолюції 

більшості міжнародних організацій зазвичай рясніють оціночними визначеннями, 

некоректними заявами про події без посилань на порушення державою конкретних 

міжнародно-правових зобов’язань. Таким чином, не заперечуючи, що міжнародно-

правові санкції не позбавлені політичного змісту, з юридичної точки зору видається 

цілком необхідним і доцільним у рішеннях про запровадження міжнародно-

правових санкцій констатувати, в чому саме полягає міжнародне правопорушення та 

які норми міжнародного права порушено. 

З наведеного випливає, що санкції не можуть мати характеру превентивних 

дій. Це означає, що санкції застосовуються тільки тоді, коли міжнародне 

правопорушення вже скоєно або триває. Цілком слушною є думка Ю. Я. Міхеєва, 

який, аналізуючи превентивні дії за Статутом ООН, доходить висновку, що 

примусові заходи, які застосовує Рада Безпеки, не завжди є санкціями. Перш за все 

Рада Безпеки може застосувати їх як попереджувальні заходи [106, c. 48]. Отже, такі 

запобіжні заходи, про які йдеться в Статуті, не можуть вважатись санкціями, так 

само як і санкції не можуть вважатись превентивними діями через різну природу 

цих заходів. 

Другою необхідною умовою застосування санкцій є добровільна відмова 
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делінквента припинити протиправну поведінку та виконати зобов’язання, які 

обумовлені правовідносинами відповідальності. Це означає, що міжнародна 

організація повинна зажадати від порушника припинити правопорушення, якщо 

воно триває, та пред’явити вимогу про відшкодування збитків, завданих 

міжнародно-протиправним діянням. Застосуванню санкцій може і зазвичай передує 

попередження про можливість запровадження примусових заходів та пропозиції про 

мирне врегулювання спору, яке адресується державі-делінквенту з метою вирішення 

суперечностей, що виникли. 

З правилом попереднього висунення вимоги припинення правопорушення 

тісно пов’язана умова щодо мирного врегулювання спору, суть якої зводиться до 

того, що санкції – це завжди крайній захід, вдаватись до якого можна з 

надзвичайною обережністю тільки після вичерпання всіх мирних засобів 

врегулювання спору. Принцип мирного врегулювання спору закріплений Статутом 

ООН; Декларацією про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН та Заключним 

актом Наради з питань безпеки й співробітництва в Європі. Найбільш у загальних 

рисах принцип мирного врегулювання сформульований у Статуті ООН, відповідно 

до положень якого однією з цілей Організації є проведення мирними засобами, 

згідно з принципами справедливості й міжнародного права, залагоджування або 

розв’язання міжнародних суперечок чи ситуацій, які можуть призвести до 

порушення миру. Для досягнення зазначених цілей Організація та всі Члени 

вирішують міжнародні спори мирними засобами так, щоб не піддавати загрозі 

міжнародний мир, безпеку та справедливість. Крім того, Міжнародний Суд ООН у 

1986 році в рішенні у справі Нікарагуа проти США констатував існування обов’язку 

мирного вирішення міжнародних спорів як звичаєвої міжнародно-правової 

норми [30, c. 209].  

Принцип мирного врегулювання спорів є одним із основоположних принципів 

сучасного міжнародного права, який визначає його сутність як права миру й 

мирного співіснування. У зв’язку з тим, що ситуація, яка породжується відмовою 

припинити міжнародне правопорушення, якщо воно триває, та виконати 
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зобов’язання щодо відшкодування завданої правопорушенням шкоди, фактично 

являє собою спір, застосування примусових заходів не є винятком із цього принципу 

і означає, що перед тим як вводити санкції, необхідно використати всі можливі 

мирні засоби розв’язання спору. При цьому можуть застосовуватись як 

погоджувальні засоби розв’язання спору (переговори, консультації, добрі послуги, 

посередництво, встановлення фактів, примирення), розгляд спору судами, а також 

розв’язання спорів міжнародними організаціями. Навіть у разі скоєння акту агресії 

принцип мирного врегулювання не повинен нехтуватись. Навпаки, в ситуації, коли 

під загрозу поставлено порушення міжнародного миру та безпеки, цей принцип 

набуває ще більшої актуальності. Хоча агресія є найнебезпечнішим та найтяжчим 

міжнародним злочином, застосування санкцій міжнародною організацією без 

спроби мирного врегулювання може загострити спір або поглибити напруженість і 

наразити на ще більшу небезпеку міжнародний мир. Оскільки санкції вводяться 

міжнародною організацією, яка не є стороною конфлікту, тобто безпосереднім 

об’єктом агресивних дій, вона повинна детально з’ясувати всі обставини 

військового втручання, а лише потім робити кроки для зняття напруженості, а не 

займатись провокацією нового загострення. Принцип мирного врегулювання спорів 

також передбачає, що навіть якщо санкції вже введені, але спір не вирішено, не 

можна припиняти процес пошуку взаємоприйнятних рішень. 

З огляду на зазначене можна визнати, що міжнародно-правові санкції можуть 

застосовуватися лише у відповідь на міжнародне правопорушення, лише за умови, 

якщо держава-порушник відмовляється добровільно виконати зобов’язання 

відповідальності й лише після вичерпання мирних засобів врегулювання конфлікту. 

Однією з важливих умов застосування санкцій є дотримання принципу 

пропорційності. «З точки зору сучасного міжнародного права принцип 

пропорційності означає, що заходи примусу за своїм характером та інтенсивністю 

повинні бути співставними з характером і шкідливими наслідками міжнародного 

правопорушення та не перевищувати меж, необхідних для досягнення санкційної 

мети» [18, c. 165]. Під час роботи Комісії міжнародного права та розроблення 

Статей про відповідальність держав дослідженню принципу пропорційності у 
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міжнаціональних відносинах надано особливе значення й зауважено, що 

пропорційність є одним із необхідних та конче важливих критеріїв для визначення 

обсягів і форм відповідальності, так само як для оцінювання правомірності 

санкційних примусових заходів [352, с. 112–129]. Інтерпретуючи наведену думку до 

умов застосування міжнародно-правових санкцій, можна визначити, що, ухвалюючи 

рішення про застосування примусових заходів, міжнародна організація має 

враховувати, що запроваджуваний нею режим санкцій повинен бути еквівалентним 

масштабу та небезпеці, що несе правопорушення, у відповідь на яке він 

запроваджується, і не мати на меті перевищити ті негативні наслідки, котрі заподіяні 

протиправною поведінкою делінквента. 

За загальними засадами запровадження примусових заходів дія міжнародно-

правових санкцій зумовлена певними обмеженнями в часі. Застосування санкцій 

починається після ухвалення відповідної резолюції міжнародної організації та їх дія 

триває до винесення рішення про скасування після досягнення мети, задля якої вони 

запроваджувалися. Хоча санкції не завжди вводяться на визначений термін, їх дія 

має кінцеву межу. Час їх дії залежатиме від багатьох складових, зокрема від 

потужності та інтенсивності запроваджених санкцій; набору санкційних заходів та 

їх спрямованості; економічного, соціального та внутрішньополітичного становища у 

державі, стосовно якої застосовано примусові заходи; інших несанкційних заходів, 

що вживаються міжнародною спільнотою для припинення порушень, тощо. 

Тимчасова дія санкцій обумовлена також тим, що деякі з видів запроваджуваних 

заходів зачіпають права та законні інтереси цивільного населення, а також інтереси 

третіх держав, і тому їх дія в часі не може тривати необмежено довго. 

З’ясування сутності міжнародно-правових санкцій не обмежується 

визначенням їх основних характеристик. Не менш важливим є розкриття їх мети, 

тобто тих фактичних результатів, яких прагне досягти міжнародна організація, 

застосовуючи той чи інший примусовий захід. Ціль міжнародних санкцій – одне з 

найбільш принципових питань міжнародного права, без врахування якого не можна 

визначити міжнародно-правове призначення санкцій та їх ефективність. Розмаїття 

поглядів юристів-міжнародників на визначення мети застосування примусових 
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заходів дає можливість зробити висновок, що це питання й понині залишається 

одним із найбільш спірних. 

З огляду на багатофункціональність міжнародно-правових санкцій їх 

застосування, зазвичай, має різні цілі. Більшість авторів до цілей санкцій відносить 

припинення міжнародного правопорушення, захист прав потерпілих держав, 

відновлення їх прав, забезпечення реалізації відповідальності суб’єкта-делінквента, 

обмеження дій правопорушника та його стримування, попередження потенційних 

правопорушень. При цьому науковці по-різному визначають пріоритети. 

Так, В. Г. Буткевич кінцевою метою міжнародно-правових санкцій визначає 

«відновлення неперервно функціонуючого механізму міжнародно-правового 

регулювання» [14, c. 495]. К. О. Кононова метою санкцій вважає «захист 

охоронюваних правом інтересів потерпілих суб’єктів» [73, c. 29]. Т. М. Нешатаєва 

вказує на попередження правопорушень як основну мету всіх міжнародно-правових 

санкцій [111, c. 20]. І. І. Лукашук пропонує враховувати не тільки те, наскільки 

санкції спонукали державу, яка несе відповідальність, привести свою поведінку у 

відповідність з нормою, але й «обмеження дій правопорушника та його 

стримування, а також виконання санкціями превентивної функції щодо об’єкта 

санкцій та інших держав» [84, c. 322]. 

Уявляється, що першорядна та найголовніша мета санкцій полягає в тому, щоб 

спонукати відповідальну за міжнародно-протиправне діяння державу припинити 

міжнародне правопорушення, якщо воно є триваючим, та виконати покладені на неї 

правовідносинами відповідальності зобов’язання. Така мета обумовлена характером 

санкцій як саме примусових заходів, котрі застосовуються задля примушення 

правопорушника діяти згідно з правом. «Санкційний примус є одним із проявів 

співвідношення свободи та необхідності, який конкретизується в поведінці суб’єктів 

міжнародного права. Неправомірна реалізація суб’єктом міжнародного права 

свободи волі, яка виливається в міжнародне правопорушення, викликає необхідність 

в санкційних примусових заходах, якщо правопорушник відмовляється припинити 

порушення міжнародного правопорядку і/або виконати зобов’язання, які походять з 

його міжнародно-правової відповідальності» [17, с. 890; 18, c. 7].  
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Тому саме правовідновлювальна функція є головною й визначальною в 

санкційних правовідносинах. Обмеження дій правопорушника, його стримування, а 

також вплив на потенційних порушників хоча й важливі фактори, проте є 

опосередкованими цілями міжнародно-правових санкцій. Превентивна дія санкцій 

може вплинути, а може і не вплинути на потенційного порушника, але ніяк не може 

бути смислом, а тим більше спеціальною метою санкційного впливу. 

Дуже поширеною в доктрині міжнародного права є думка, що однією з цілей 

санкцій є покарання порушника. Зокрема про це зазначають Г. І. Курдюков [78, 

c. 111], Ю. В. Петровський [124, c. 160], Ю. М. Колосов [67, c. 63]. У працях 

західних вчених також доволі часто однією з функцій санкцій називають 

каральну [288, с. 7; 303, с. 7; 311, с. 10]. Так, даючи визначення санкціям, Р. Хаасс 

стверджує, що «вони можуть використовуватись для широкого спектру цілей. У 

будь-якій ситуації тактичною метою санкцій можуть бути стримування, примус, 

сигнал і (або) покарання» [297, с. 1]. 

Доводиться, на жаль, констатувати, що зустрічаються точки зору, які вбачають 

в акті примусу не лише єдину з можливих форм покарання, а й єдиний законний 

наслідок, який випливає безпосередньо з протиправного діяння. Зокрема, 

К. О. Кононова висловлює думку, відповідно до якої «в санкції закладена 

невідворотність покарання в разі порушення положень міжнародного права, 

оскільки саме в загрозі застосування санкцій проявляється сутність права в цілому, 

будучи необхідним атрибутом поваги до нього» [73, c. 28]. 

Погляди авторів на покарання як одну з цілей міжнародних санкцій 

викликають принципові заперечення. Основоположні принципи покарання на рівні 

нормативної теорії формулює філософія, яка, у свою чергу, впливає на практику 

реалізації теорії покарання в суспільстві та праві. З точки зору філософії 

«покарання – це ризик наразитися на несприятливі наслідки, які застосовуються в 

разі порушення прийнятих норм та полягають в обмеженні можливостей і зниженні 

соціального статусу винуватого, зокрема позбавлення прав, майна, свободи» [240, 

с. 10]. У теорії права покарання являє собою необхідний правовий наслідок 

особливого юридичного факту – скоєного правопорушення. Стосовно міжнародного 
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права таким наслідком є міжнародно-правова відповідальність. Санкції по своїй суті 

вторинні щодо правопорушення і є лише можливим й опосередкованим його 

наслідком. Визнання за санкціями каральної функції призводитиме до того, що не за 

кожне міжнародне правопорушення держава-делінквент нестиме покарання, а лише 

в тих випадках, коли добровільно відмовиться виконати свої зобов’язання 

ліквідувати шкідливі наслідки правопорушення. Покарання забезпечується, коли це 

необхідно, можливістю примусу, але саме по своїй суті примусом не є. Примус – 

одна з ознак покарання, проте не головна, а другорядна, яка вказує лише на те, чим і 

як забезпечується реалізація функціональних можливостей покарання. Головне ж у 

покаранні не те, чим і як забезпечується реалізація потенціалу, а те, чим покарання є 

за своєю суттю, в чому його призначення, причини і смисл виникнення та 

використання. Основна ознака покарання – це кара, а отже й визначати його треба 

не через примус, а через поняття «кара». 

Дуже часто в міжнародній практиці трапляються випадки, коли санкції 

відносно держави-делінквента застосовуються не однією, а кількома міжнародними 

організаціями, при цьому характер та обсяг примусових заходів можуть суттєво 

відрізнятись. Якщо слідувати поглядам, які ототожнюють санкції з покаранням, то 

за одне й те саме правопорушення суб’єкт несе кілька видів покарань або за одні й ті 

самі дії карається неодноразово, що суперечить загальним принципам застосування 

покарань. 

Підкреслюючи своєрідність міжнародного права та його принципові 

відмінності від внутрішньодержавного права, спеціальний доповідач Комісії 

міжнародного права В. Ріфаген зазначав, що ідея покарання цілком непритаманна 

міжнародному праву [353, с. 83]. 

На неприпустимості мати мету покарання в разі застосування санкцій 

наголошено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 242 від 26 вересня 1997 року, 

в якій, зокрема, зазначається, що «мета санкцій полягає в тому, щоб сторона, яка 

ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку, змінила свою поведінку, а не в 

тому, щоб її покарати» [153, с. 6]. 

Про покарання в міжнародному праві може йтися лише в контексті 
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міжнародного кримінального права за воєнні злочини та злочини проти людства. 

Таким чином, вивчення правової природи санкцій, їх основних ознак та умов 

запровадження дає підстави запропонувати таке їх наукове визначення: міжнародно-

правові санкції – це такі виняткові односторонні колективні правомірні примусові 

заходи, що застосовуються міжнародними міжурядовими організаціями до держав 

(міжнародних організації), які порушують норми міжнародного права, з метою 

змусити порушника припинити міжнародне правопорушення й виконати покладені 

правовідносинами відповідальності зобов’язання, за умови коли делінквент 

добровільно відмовляється відшкодувати шкоду і тільки після вичерпання мирних 

засобів розв’язання спору. 

Поряд із поняттям «санкції» в науці міжнародного права використовуються й 

інші терміни, тісно пов’язані з імплементацією міжнародно-правової 

відповідальності. Йдеться про такі категорії, як «примусові заходи» та 

«контрзаходи». Доктрина і практика свідчать про значне розходження поглядів на 

зміст кожного з цих понять. На думку деяких юристів-міжнародників, державних 

діячів та політологів, наведені терміни є синонімами, натомість інші вважають їх 

поняттями, що означають різні правові явища. 

Неоднозначність термінології породжує серйозні труднощі для розуміння 

змісту понять, зокрема, під час обговорення питань про запровадження примусових 

заходів у міжнародних органах та установах, встановлення ступеня відповідності 

цих заходів нормам міжнародного права, а також не сприяє однаковості практики 

щодо їх запровадження та оцінювання, що, у свою чергу, негативно впливає на 

авторитет міжнародного права в цілому та вказує на необхідність проведення 

ретельного термінознавчого дослідження цих міжнародно-правових термінів з точки 

зору їх типології, походження, форми, змісту, функціонування та використання. 

Не викликає сумніву, що розмежування понять «санкції», «примусові заходи» 

та «контрзаходи», визначення сфери застосування кожного з них має не тільки 

науково-теоретичне значення, оскільки дає змогу ґрунтовно, повно і всебічно 

дослідити характерні особливості кожного з термінів як своєрідного явища в системі 

міжнародного права, досягти взаєморозуміння серед дослідників, але й практичне 
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значення у розв’язанні завдань підвищення ефективності правового регулювання 

міжнародних правовідносин, реалізації державами та міжнародними організаціями 

своїх потенційних можливостей. 

У міжнародно-правовій доктрині немає одностайності щодо визначення 

терміна «примусові заходи» та його співвідношення із санкціями. Аналіз праць 

науковців дає змогу стверджувати, що підхід до визначення цих двох категорій 

характеризується багатоманітністю інтерпретацій. Найбільш поширеною є думка, 

прихильники якої вважають, що терміном «примусові заходи» охоплюються як 

«санкції», так і «контрзаходи». Так, український дослідник питань міжнародної 

відповідальності держав Ю. Ю. Блажевич вважає, що «сучасна система примусових 

заходів складається із контрзаходів та санкцій, тобто із заходів, що застосовуються 

державами у порядку самодопомоги, а також заходів, що застосовуються через 

відповідні інституційні механізми» [8, c. 170]. 

На думку К. О. Кононової, «будь-яка санкція – це вказівка на заходи примусу, 

що охороняють норми права від порушення, однак не всяка міра примусу, що 

здійснюється суб’єктами права, застосовується на підставі санкцій» [73, c. 25]. 

Т. М. Нешатаєва зазначає, що «концепція, яка ставить знак рівності між 

санкціями і примусовими заходами, не відповідає міжнародно-правовій практиці. В 

поняття «санкції» можуть входити заходи задоволення вимог, заходи з 

відшкодування шкоди, примусові заходи. При цьому примусові заходи виступають 

у формі реторсій, репресалій і примусових заходів, які застосовуються 

міжурядовими організаціями» [111, c. 12]. 

Водночас у міжнародній практиці та науковій літературі існують думки, які не 

поділяють таких поглядів і відокремлюють ці правові явища. Зокрема, Генеральний 

Секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі примусовими заходами називає військові 

операції, а заходи без використання збройних сил – санкціями [41, c. 13]. 

Ю. Я. Міхеєв, досліджуючи примусові заходи за Статутом ООН, доходить 

висновку, що «ніяка держава або група держав не мають права самостійно вживати 

примусових заходів. Більше того, примусові заходи може вводити тільки Рада 

Безпеки ООН і ніякий інший орган. Примусові заходи, які застосовуються Радою 
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Безпеки ООН, не обов’язково повинні бути санкціями, оскільки, по-перше, їх 

безпосередньою метою не є забезпечення виконання міжнародно-правових 

зобов’язань, а підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки; по-

друге, вони можуть бути прийняті як превентивні заходи, а санкції не можуть мати 

превентивного характеру; по-третє, Рада Безпеки при застосуванні цих заходів може 

не зазначати винувату сторону» [106, с. 34–35, 50]. 

Наведені обставини дають право стверджувати, що наука міжнародного права 

вирізняється розмаїттям думок щодо сутності терміна «примусові заходи». Головна 

причина цього обумовлена перш за все неоднаковими підходами до визначення 

природи та цілей санкцій, що, в свою чергу, впливає на погляди науковців щодо 

співвідношення цих двох понять. Додаткові труднощі зумовлює той факт, що термін 

«примусові заходи», який використовується в Статуті ООН, сьогодні в офіційних 

документах Ради Безпеки іменується не інакше як «санкції», незважаючи на те, що у 

тексті Статуту термін «санкції» не використовується взагалі. 

Видається, що для того, аби з’ясувати, як співвідносяться поняття «санкції» та 

«примусові заходи», необхідно визначити та порівняти зміст кожного з них, тобто 

проаналізувати сукупність визначальних властивостей та відмінних прикмет, які 

містять ці поняття. Примусові заходи якнайтісніше пов’язані із застосуванням сили 

або загрозою застосування сили, тобто з примусом. З точки зору теорії права 

примус – це спонукання суб’єкта до небажаної для нього дії, яку він відмовляється 

вчинити добровільно. Тобто примусові заходи – це передусім такі заходи, які 

спрямовані на силове змушення до певної поведінки. У цьому контексті варто 

погодитися з В. А. Василенком, який стверджує, що «застосування сили в 

міждержавних відносинах – це завжди насильницькі заходи, які залежно від 

обставин можуть мати правомірний або неправомірний характер» [18, c. 6]. Санкції 

також за своєю природою є примусовими заходами, які покликані спонукати 

порушника до відшкодування шкоди, завданої протиправними діями, однак на 

відміну від примусових заходів у загальному значенні санкції – це завжди 

правомірні заходи, які вчиняються з метою припинення порушення міжнародних 

норм. 
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Якщо розглядати лише правомірні примусові заходи, то аналіз міжнародної 

практики їх застосування дозволяє з упевненістю стверджувати, що вони можуть 

вживатись у відповідь на міжнародне правопорушення або бути зовсім не 

зв’язаними з протиправною поведінкою суб’єкта, щодо якого такі примусові заходи 

застосовуються. У першому випадку мова йде про санкції міжнародних організацій 

та контрзаходи окремих держав. У другому такі заходи можуть мати місце у зв’язку 

з недружніми актами; конфліктними ситуаціями; певними подіями, які відбуваються 

в державі; задля зміни політики, яку проводить держава, та інші. 

Наведене свідчить про те, що поняття «примусові заходи» має ширший смисл, 

ніж поняття «санкції», та охоплює його як один з елементів цієї родової групи. 

Санкції мають ті самі загальні ознаки примусових заходів, тобто санкції такою ж 

мірою є заходами, спрямованими на примушення суб’єкта до небажаної для нього 

дії, яку він відмовляється вчинити добровільно. Втім санкції вирізняються 

притаманними лише їм видовими ознаками, зокрема, це завжди правомірні заходи, 

спрямовані на припинення міжнародного правопорушення або спонукання до 

виконання зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої міжнародним 

правопорушенням [86, c. 321]. 

Не менше суперечностей виникає у зв’язку з намаганням практиків і вчених-

міжнародників дійти спільної думки щодо питань, пов’язаних із зіставленням 

сутності та мети міжнародно-правових санкцій і контрзаходів. 

Термін «контрзаходи» почав активно застосовуватись у міжнародно-правовій 

лексиці під час роботи Комісії міжнародного права над Проектом статей про 

відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. У Статтях про 

відповідальність держав контрзаходам присвячена окрема частина «Імплементація 

міжнародної відповідальності держав». Статті не містять визначення терміна 

«контрзаходи», проте на підставі аналізу їх змісту можна запропонувати таку 

дефініцію: контрзаходи – це односторонні примусові заходи потерпілої держави 

щодо держави-правопорушника з метою забезпечення виконання зобов’язань, які 

випливають з правовідносин відповідальності. 

Контрзаходи, як і санкції, становлять окремий інститут, пов’язаний з 
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відповідальністю, який є вторинним відносно неї, і покликаний забезпечити 

виконання правовідносин відповідальності. Ця думка широко визнана в доктрині, 

проте відмінність кожного з термінів різні автори трактують на свій кшталт. 

Професор публічного права Е. Цоллер вважає, що «в сучасному міжнародному праві 

використання термінів «контрзаходи» та «санкції» має певні відмінності. 

Контрзаходи є діями, які мають тимчасову дію та примусовий характер, в той час як 

санкції мають остаточну юридичну силу та каральні властивості. До того ж санкції 

мають публічний характер, спрямований на інші країни, якого не мають 

контрзаходи. І ті й інші – це як відповідь на протиправну поведінку в міжнародному 

праві, але санкції справляють на порушника, який не виконує зобов’язань, 

ультимативний та остаточний вплив. У зв’язку з цим контрзаходи мають стояти 

поруч із репараціями й окремо від покарання» [356, с. 75, 106]. 

Ю. Ю. Блажевич стверджує, що «можна говорити про певну тотожність між 

термінами «санкції» й «контрзаходи», але з певними зауваженнями. Термін 

«контрзаходи» більш точно відповідає реаліям міжнародного життя, бо підкреслює 

вимушеність застосування відповідних заходів (у відповідь на міжнародно-

протиправне діяння, відмову ліквідувати його наслідки), в той час як поняття 

«санкції» ставить наголос на каральному, примусовому аспекті таких дій» [8, c. 144]. 

Юрист-міжнародник М. В. Кешнер зазначає, що «контрзаходи являють собою 

елемент децентралізованого механізму примусу держави-правопорушника й 

розглядаються як інструмент імплементації відповідальності, який не має 

карального характеру». На переконання автора, «у цьому і є принципова відмінність 

контрзаходів від міжнародно-правових санкцій» [64, c. 2]. 

Аргументація авторів досить суперечлива і викликає певні зауваження. 

З нашої точки зору, контрзаходи, як і санкції, не є автоматичним та логічним 

правовим наслідком протиправного діяння, а тим більше вимушеною відповіддю на 

правопорушення. Застосування контрзаходів потребує наявності певних умов, без 

яких їх введення не вважатиметься правомочним, а отже й міжнародно визнаним. 

Відповідно до статті 52 Статей про відповідальність держав потерпіла сторона 

зобов’язана зажадати від держави, яка несе відповідальність, виконання своїх 



 50 

обов’язків, а також попередити її про наміри застосувати контрзаходи і 

запропонувати провести переговори. Тобто, якщо держава добровільно виконала 

свої обов’язки, які випливають із правовідносин відповідальності, контрзаходи не 

застосовуватимуться. Навіть відмова держави-делінквента ліквідувати наслідки 

протиправного діяння не робить контрзаходи невідворотними. Застосовувати заходи 

у відповідь завжди є правом, а не обов’язком потерпілої сторони. 

За таких підстав деякими науковцями необґрунтовано зроблено висновки про 

каральне спрямування санкцій. Як було зазначено вище, санкції не можуть мати ціль 

покарати правопорушника. 

Іншої думки щодо співвідношення міжнародно-правових санкцій з 

контрзаходами дотримується російський учений Ю. М. Жданов, який дійшов 

висновку, що «поняття «санкції» належать до примусових заходів, які 

застосовуються міжнародними організаціями і, по суті, являють собою примусові 

заходи «вертикального характеру». Термін «санкції» у відносинах між державою-

правопорушником та потерпілою державою суперечить принципу суверенної 

рівності, оскільки створює відчуття залежності держави-правопорушника». При 

цьому він підкреслює, що «застосування окремими державами терміна «санкції» для 

своїх односторонніх примусових дій давало б підстави вважати наявність презумпції 

їх законності й виключало б можливість порушення питання про міжнародно-

правову відповідальність за вчинення таких примусових дій». Насамкінець автор 

доходить висновку, що «стосовно держав адекватним терміном є «контрзаходи», які 

являють собою примусові заходи «горизонтального характеру», що застосовуються 

потерпілою державою до держави-правопорушника» [52, c. 15–16]. 

Із позицією Ю. М. Жданова співзвучна думка російського юриста 

Р. Р. Батршина, який вважає, що «термін «санкція» належить до примусових заходів, 

які застосовуються тільки міжнародними організаціями, тобто в централізованому 

порядку. Що стосується держав, для яких характерним є децентралізований 

механізм примусу, то для визначення заходів примусу, які застосовує потерпіла 

держава щодо держави-правопорушника, необхідно вживати термін 

«контрзаходи» [6, c. 118]. 
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Професор міжнародного права В. Голланд-Деббас переконана, що для того, 

аби санкції були законними, вони повинні здійснюватись міжнародними 

організаціями, які являють собою «централізований механізм» [295, с. 6]. 

З точкою зору, що «санкції» – це примусові заходи міжнародних організацій, 

важко не погодитись, але доводи щодо її обґрунтування викликають заперечення. 

Помилковість такого погляду вбачається в наступному. Будь-яке право – це не 

тільки сукупність встановлених обов’язкових правил поведінки, а й охоронювана, 

забезпечена, в разі їх порушення, примусом система правил. Міжнародне право 

становить особливу систему і, «на відміну від внутрішнього права, примус у разі 

порушення міжнародно-правових норм здійснюється стосовно порушника по-

іншому: особливого наддержавного апарату, здатного примушувати до виконання 

цих норм, немає, а тому примус здійснюється самими державами, які діють 

індивідуально або колективно» [243, c. 12]. Міжнародні організації засновані на 

принципі суверенної рівності всіх членів. Вони не є наддержавами, а їх органи – не 

всесвітній уряд або законодавчий чи каральний орган. Тому міжнародна організація, 

застосовуючи санкції до держави, діє як рівнозначний суб’єкт міжнародного права і 

не може розглядатись як суб’єкт, який має виняткові права щодо держави. 

У практиці запровадження міжнародно-правових санкцій трапляються 

ситуації, коли міжнародна організація вводить примусові заходи стосовно держави, 

яка не є її членом5. З точки зору міжнародного права взаємозв’язки, які складаються 

між такою міжнародною організацією та державою-делінквентом, являють собою 

горизонтальні, децентралізовані відносини. Слідуючи логіці авторів, у разі 

запровадження санкцій міжнародною міжурядовою організацією до держави, яка не 

є її членом, такі заходи суперечили б принципу суверенної рівності і створювали б 

відчуття залежності та підпорядкованості держави-правопорушника. 

Крім цього, контрзаходи, так само як і санкції, – це примусові заходи, які 

застосовуються потерпілою державою до держави-порушника, тобто складається 

таке враження, начебто одна держава володарює над іншою. За таких обставин 

зовсім неприйнятним є відображення санкцій як засобу обмеження державного 

                                                           
5 Наприклад, такого роду заходи запроваджувались ЄС щодо Ірану, Росії. 
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суверенітету, а обґрунтування відмінності між санкціями і контрзаходами на такій 

підставі видається непереконливим. 

Насправді аналіз основних характеристик санкцій і контрзаходів наводить на 

думку, що єдине, чим вони розрізняються, – це за суб’єктом запровадження 

примусових заходів. Так, контрзаходи, як і санкції, є примусовими заходами, які 

застосовуються у відповідь на міжнародне правопорушення, якщо держава-

делінквент добровільно відмовляється припинити правопорушення та/або 

відшкодувати шкоду. Вони є крайніми заходами, які застосовуються тільки після 

вичерпання мирних засобів розв’язання спору. Тому відмінність санкцій від 

контрзаходів – це переважно питання термінології, аніж сутності зазначених понять. 

Характеризуючи контрзаходи, професор міжнародного публічного права 

паризького університету Д. Алланд зазначає, що «контрзаходи – механізми 

приватного правосуддя, які існують насамперед через брак відповідних 

міжнародних інституцій; вони перетинаються з інститутом відповідальності, 

впливають на нього, втім не випливають безпосередньо з нього» [255, с. 1226]. 

Єгипетський спеціаліст в галузі міжнародного права, професор Г. Абі-Сааб 

визначає санкції як примусові заходи, які вживаються на виконання рішення 

компетентного органу, тобто органу, який має юридичні повноваження діяти від 

імені суспільства або співтовариства й регулює правові системи. Вчений відрізняє 

санкції від примусових заходів, які приймаються безпосередньо державами або 

групами держав, а не за рішенням міжнародної організації, та визначає їх терміном 

«контрзаходи» [254, с. 32]. 

Професор А. Кассезе зазначав, що набула поширення практика запровадження 

санкцій міжнародними організаціями, в тому числі як реакція на широкомасштабні 

порушення міжнародного права. При цьому А. Кассезе наголошував, що тоді як 

контрзаходи вживаються окремими державами, санкції є колективними заходами 

реагування й мають інституційний характер [272, с. 234]. 

Таким чином, міжнародно-правові санкції, які здійснюються міжнародними 

організаціями, як і контрзаходи, які здійснюються державами, є взаємопов’язаними 

різновидами примусових заходів у рамках міжнародного права. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Політика міжнародної розрядки, обумовлена закінченням холодної війни, дала 

можливість зосередити спільні зусилля держав на зміцненні міжнародного миру, 

узгодити позиції прогресивних держав світу для плідної спільної діяльності в ООН 

та інших міжнародних організаціях, спрямованої на координацію колективної 

діяльності із застосування міжнародно-правових санкцій до держав-делінквентів.  

Інститут міжнародно-правових санкцій, який здебільшого розглядався як 

структурний елемент інституту міжнародної відповідальності, за останні півсторіччя 

перетворився у відокремлений правоохоронний і правозастосовний інститут 

міжнародного права. Плідна робота Комісії міжнародного права та ухвалені за її 

результатами Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння 

сприяли поступальному розвитку концепції міжнародного санкційного примусу як 

дієвого інструменту колективного впливу.  

Аналіз Статей про відповідальність держав, робочих документів Комісії 

міжнародного права, судових рішень, які містять посилання на Статті, дав змогу 

виявити ряд принципових положень та особливостей міжнародних санкцій, серед 

яких, зокрема, те, що санкції не є формами міжнародної відповідальності, й те, що 

суб’єктом їх запровадження виступають міжнародні міжурядові організації. 

Незважаючи на певні позитивні кроки, зроблені в цьому напрямі, єдиного поняття 

міжнародно-правових санкцій так і не вироблено. Багатоваріантність дефініцій 

ускладнює їх теоретичне дослідження і не сприяє єдиному підходу застосування на 

практиці. Вивчення правової природи санкцій, їх основних ознак та умов 

запровадження дає підстави запропонувати таке їх наукове визначення: міжнародно-

правові санкції – це такі виняткові односторонні колективні правомірні примусові 

заходи, що застосовуються міжнародними міжурядовими організаціями до держав, 

які порушують норми міжнародного права, з метою змусити порушника припинити 

міжнародне правопорушення та виконати покладені правовідносинами 

відповідальності зобов’язання, за умови коли делінквент добровільно відмовляється 

відшкодувати шкоду і тільки після вичерпання мирних засобів розв’язання спору. 
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Примусовий характер міжнародно-правових санкцій – одна з найважливіших 

характеристик, яка визначає природу цих заходів і дає можливість відокремити їх 

від інших різновидів несанкційних заходів, так званих позитивних санкцій, тобто 

заходів заохочення суб’єктів міжнародного права, причетних до вчинення 

правопорушення. Детальний аналіз категорій «примус» і «заохочення», відмінних 

особливостей правової природи «позитивних» і «негативних» санкцій, їх 

походження та виконуваних ними функцій дав підстави зробити висновки про 

неприйнятність застосування терміна «санкції» до заохочувальних заходів та про те, 

що концепція «позитивних санкцій» не відповідає природі санкційного примусу. 

Головними факторами впливу на прийняття юридичного рішення про 

застосування примусових заходів є наявність дій, які підпадають під ознаки 

міжнародного правопорушення, його тяжкість та наявні або можливі наслідки, дані 

про небажання делінквента покласти край протиправній поведінці та нести 

відповідальність за вчинені дії. Тобто прийняттю позитивного рішення про 

застосування санкцій має передувати встановлення факту порушення норм 

міжнародного права. 

Основною й визначальною функцією міжнародно-правових санкцій є 

правовідновлювальна, яка полягає у примусовому забезпеченні корекції поведінки 

держави-делінквента та поновленні міжнародного правопорядку, а тому специфіка 

таких заходів вирізняється цільовою спрямованістю санкційного впливу лише на 

державу-правопорушника. Тому мета санкцій полягає в тому, щоб примусити до 

правомірної поведінки, а не покарати. 

Виявлені специфічні риси та ознаки поняття «міжнародно-правові санкції» 

дали змогу відокремити його від суміжних понять «примусові заходи» та 

«контрзаходи», розмежувати й визначити сферу дії кожного з них. Зроблені 

висновки, що поняття «примусові заходи» має ширший смисл, ніж поняття 

«санкції» й охоплює його як один з елементів родової групи. Відмінність між 

поняттями «контрзаходи» та «санкції» полягає у суб’єкті їх застосування: зокрема 

міжнародно-правові санкції запроваджуються міжнародними організаціями, тоді як 

контрзаходи здійснюються державами. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ САНКЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

2.1. Виникнення концепції цілеспрямованих санкцій у доктрині та 

практиці міжнародного права 

 

Організація Об’єднаних Націй як єдина універсальна міжнародна організація 

покликана згуртувати зусилля міжнародного співтовариства для підтримання 

міжнародного миру та безпеки, охорони міжнародного правопорядку на життєво 

важливих напрямах міжнародної співпраці. «ООН являє собою ядро глобальної 

системи міжнародних організацій і є невід’ємною частиною сучасного світопорядку 

у формуванні та підтриманні якого їй належить важлива роль» [83, с. 41]. Особливе 

призначення ООН обумовлює її засадничу та виняткову санкційну компетенцію. Це 

означає, що санкційна компетенція інших міжнародних організацій не повинна 

суперечити принциповим положенням Статуту ООН у частині запровадження 

примусових заходів та не перевищувати правових й морально-етичних меж 

застосування санкцій, якими наділена Рада Безпеки. Засади та мета діяльності ООН, 

закріплені в її Статуті, надають Раді Безпеки повноваження ухвалювати від імені 

всіх держав-членів юридично обов’язкові для виконання рішення про 

запровадження найсуворіших та високоінтенсивних примусових заходів задля 

підтримання міжнародного миру в будь-якому регіоні світу. За своїм значенням та 

вагою такі примусові процедури є найвпливовішим заходом невійськового 

характеру, який зазвичай досягає своєї мети – припинення протиправних дій та 

відновлення становища, яке існувало до порушення норм міжнародного права. 

З моменту створення ООН та протягом холодної війни система колективної 

безпеки ООН залишалась переважно паралізованою через протистояння Союзу 

Радянський Соціалістичних Республік (СРСР) та США. Примусові заходи згідно зі 

статтею 41 Статуту ООН приймались лише двічі, зокрема, економічна блокада 

Південної Родезії та ембарго на поставку зброї до Південно-Африканської 
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Респубілки (ПАР) [198; 199; 200; 202]. Після розпаду СРСР ситуація змінилась і 

через збіг позицій під час голосування більшості держав-членів Рада Безпеки де-

факто отримала передбачені Статутом підстави для запроваджування більш 

ефективних заходів для підтримання міжнародного миру та безпеки. Лише протягом 

1990–1995 років санкції з підстав, передбачених статтею 41, застосовувались до 

восьми країн, зокрема, Іраку [203], Югославії [205], Сомалі [206], Лівії [207], 

Ліберії [209], Гаїті [211], Анголи [864] та Руанди [218]. Частіше застосування 

санкцій ООН обумовлено намаганням Ради Безпеки змусити держави 

дотримуватися норм міжнародного права, застосовуючи заходи, не пов’язані з 

використанням сили, що й визначало зміст і спрямованість її санкційної політики. 

Військове вторгнення Іраку до Кувейту стало першим випадком у сучасній 

історії, який спонукав активізувати зусилля світового співтовариства для 

перетворення Ради Безпеки ООН у дієвий міжнародний регулювальний орган, 

здатний своєчасно й ефективно підтримувати мир та безпеку відповідно до 

покладених на нього повноважень. Резолюціями 660 й 661 від 2 та 6 серпня 1990 

року Рада Безпеки ООН засудила військове вторгнення та запровадила до країни-

агресора всеохопні міжнародні санкції у вигляді торгового ембарго. На виконання 

резолюцій усі держави зобов’язувались утримуватись від торгових зносин з Іраком 

та окупованим Кувейтом, за винятком постачання товарів медичного та 

гуманітарного призначення [203, с. 23]. Застосовуючи такі заходи, Рада Безпеки 

ООН, як орган міжнародної системи колективної безпеки, зважаючи на вчинення 

правлячим режимом Іраку найтяжчого міжнародного злочину – агресії, спрямованої 

проти суверенітету незалежної країни, здавалося, виправдано застосувала всеохопні 

санкції, правовою основою для ухвалення яких була загроза міжнародному миру та 

безпеці, наявність одностайної згоди всіх держав-членів та повноваження, надані 

главою VII Статуту ООН. Однак зрив численних намагань схилити іракський режим 

до мирного врегулювання кризи спонукав Раду Безпеки ООН до санкціонування 

військових заходів для визволення окупованих територій. Після визволення Кувейту 

резолюцією 687 (1991) щодо умов перемир’я та параметрів післявоєнного 

врегулювання конфлікту була визнана необхідність залишення в силі у повному 
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обсязі санкцій, ухвалених резолюцією 661 (1990), які діяли до 2003 року [204 c. 4]. 

Таким чином, перша найбільш масштабна спроба світового співтовариства 

застосувати визначений Статутом ООН механізм невійськового примусу стала 

неспроможною будь-яким чином вплинути на ситуацію. Незважаючи на узгоджені 

дії всіх постійних членів Ради Безпеки ООН, наслідки політики, що проводилась, 

виявились не такими, як очікувалось. Прорахунки при застосуванні всеохопних 

санкцій щодо Іраку породили низку гострих проблем. Так, санкції щодо Іраку 

призвели до гуманітарної катастрофи. Тотальна торгова блокада стала нищівною не 

лише в її економічних наслідках, а й у гуманітарних. Протягом дії ембарго рівень 

дитячої смертності в країні зріс в шість разів. Від початку 1990 року на кінець 1999  

в Іраку померло понад 500 тис. дітей віком до п’яти років, удвічі зросла смертність 

породіль і почастішали випадки небезпечних інфекційних захворювань [326, с. 4, 6]. 

Від 1990 року та протягом наступних років наслідки всеохопних санкцій, 

застосовані проти Іраку, стали об’єктом жорсткої критики Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН), урядів деяких країн, наукового співтовариства [304; 

305; 306; 328; 342]. Загальний зміст аргументів, які висувались під час критики 

режиму санкцій Ради Безпеки ООН в Іраку, стосувалися невиправдано тяжких 

гуманітарних наслідків, що ними спричинено, та масового порушення прав 

пересічних громадян країни. Страждання, яких зазнало цивільне населення Іраку 

через упровадження ембарго та інших примусових заходів, затьмарили не тільки 

потенційні політичні вигоди, що мали на меті санкції, а й засвідчили їх здатність 

завдати непоправної шкоди цивільному населенню країни, де вони застосовані. Як 

наслідок, дедалі більше опонентів ставили під сумнів доцільність застосування 

всеохопних санкцій через їх вкрай негативний вплив на простих мешканців. Так, 

Генеральний секретар ООН Б. Бутрос-Галі зазначив, що «застосування економічних 

санкцій порушує етичне питання про те, чи можуть страждання, які спричиняються 

уразливим групам у країні, бути законним засобом здійснення тиску на політичних 

керівників, на поведінку яких навряд чи вплине тяжке становище, в якому 
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опинились їх співгромадяни» [44, с. 17]. Звертаючись у 1994 році до Генеральної 

Асамблеї ООН, президент МКЧХ К. Соммаруга у риторичному запитанні щодо 

доцільності нищівних санкцій зазначив: «Хіба не безглуздо однією рукою 

нав’язувати виснажливі санкції, а іншою надавати гуманітарну допомогу для 

відновлення життєво важливих поставок для виживання населення?» [339]. 

Встановлене санкціями торгове ембарго сприяло також збільшенню рівня 

злочинності не тільки на території Іраку, а й на територіях сусідніх держав. 

Організованими злочинними угрупованнями здійснювалось контрабандне 

постачання у країну заборонених до імпорту товарів. Одночасно з нелегальним 

ввезенням зброї та іншої забороненої до ввезення продукції зріс рівень корупції. За 

висновками експерта П. Андреаса, «торгові санкції заохочують створення 

злочинних синдикатів та транснаціональних контрабандних мереж. Санкції не 

просто підривають верховенство закону в країні застосування санкцій», наголошує 

експерт, «а й підривають правопорядок у прикордонних районах сусідніх країн. 

Навіть після скасування санкцій організовані кримінальні угруповання ще довго 

продовжують свою злочинну діяльність. Також ще тривалий час у країні 

зберігається високий рівень корупції» [257, с. 352]. Відтак криза в Іраку змусила 

оцінювати міжнародні санкції, які раніше розглядалися лише крізь призму їх 

ефективності, також з інших позицій, насамперед з точки зору правомірності й 

небезпечності їх застосування для цивільного населення країни-адресата санкцій. 

Боротьба з цими побіжними чинниками всеохопних примусових заходів, які 

шкодили не лише країні-адресату санкцій, вимагала суттєвих додаткових зусиль. 

Крім того, санкції ООН в Іраку показали неефективність всеохопних санкцій 

через неможливість досягти тієї мети, задля якої вводилися. Поширена на той час 

теорія, що спиралася на постулат «страждання населення тиснутиме на уряд», 

довела свою неспроможність і була розкритикована експертами з гуманітарних 

питань, фахівцями з міжнародних відносин. Примітно, що ще в 1968 році 

норвезький соціолог Й. Галтунг розкритикував теорію, відповідно до якої санкції 

повинні завдати максимальної шкоди економіці країни, стверджуючи при цьому, що 

люди можуть пристосуватись до обмежувальних заходів та згуртуватись навколо 
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своїх лідерів. Він зазначив, що колективний характер економічних санкцій 

призводить до того, що їх удар спрямовується на невинних разом із винними у 

порушенні міжнародних норм [290, с. 409]. 

Саме ці обставини вивели в першочергові завдання розв’язання проблем 

забезпечення вибірковості та гуманітарної безпеки міжнародних санкцій, їх 

спроможності швидко і цілеспрямовано впливати на ситуацію в державі, 

підвищення їх ефективності, які зазвичай ігнорувалися й недооцінювалися [88, 

с. 208]. Крім того, практика застосування всеохопних примусових заходів засвідчила 

їх негативний вплив не лише на економіку держави, щодо якої запроваджено 

санкції, а й на економіку третіх країн, котрі потерпають унаслідок припинення 

економічних відносин із державою-об’єктом санкцій. Зазначені чинники в 

сукупності призвели до поразки панівної в той час правової та політичної концепції 

застосування санкцій і створили об’єктивні передумови для відмови від її 

використання, сприяли пошуку правових засад для запровадження альтернативних 

форм і методів санкційного тиску на порушників міжнародних норм. 

У зв’язку з наслідками застосування всеохопних санкцій в Іраку протягом 

першої половини 90-х років ХХ сторіччя зусилля науковців та експертів з 

гуманітарних питань спрямовувалися на пошуки шляхів зменшення негативних 

гуманітарних наслідків для цивільного населення, спричинених санкціями, 

надходили численні пропозиції для реалізації процедур, які можуть обмежити їх 

шкоду для пересічних громадян. У своїй Доповіді про роботу Організації 

Генеральний секретар ООН Б. Бутрос-Галі запропонував створити механізм, який би 

передбачав до введення санкцій процедуру оцінювання їх потенційного впливу на 

країну, яка є об’єктом санкцій, та процедуру дієвого контролю за дотриманням 

санкцій задля своєчасного виявлення й мінімізації їх побічних наслідків [44, с. 18]. 

Одночасно з цим учені-міжнародники та політики дедалі частіше пропонували 

впроваджувати санкції більш націлено й вибірково, здійснювати тиск безпосередньо 

на осіб, відповідальних за порушення норм міжнародного права. Як наслідок згодом 

почали ухвалюватися перші резолюції Ради Безпеки ООН про запровадження 

цілеспрямованих санкцій. 
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У 1996 році під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

відбулась нарада з питань упровадження санкції ООН щодо Югославії. Під час 

наради значну увагу учасників приділено необхідності послаблення негативного 

впливу санкцій на цивільне населення й запропоновано Раді Безпеки ООН при 

розробленні резолюцій, які стосуються запровадження санкцій, передбачати 

положення, що забезпечують створення належних умов для отримання цивільним 

населенням необхідної гуманітарної допомоги і дають можливість робити винятки з 

гуманітарних міркувань. У підсумку зроблено висновок про те, що «інструменти 

санкцій треба вдосконалювати і в майбутньому використовувати більш 

цілеспрямовано та вибірково, з урахуванням результатів ретельного аналізу ситуації 

й особливостей країни, правлячого режиму або політичних еліт, щодо яких 

вводяться санкції» [50, с. 17]. 

Одночасно ООН започаткувало науково-правові консультації з питань 

застосування санкцій Ради Безпеки, метою яких стало розроблювання рекомендацій 

для поліпшення їх ефективності та запобігання негативним гуманітарним наслідкам. 

Зокрема, консультаційні центри створено на базі Уотсонського інституту при 

Університеті Брауна (США) й Інституті Крока при Університеті Нотр-Дам (США), 

співробітники яких підготували доповідь «До більш гуманного та ефективного 

управління санкціями: підвищення впливовості системи Організації Об’єднаних 

Націй». Доповідь представлена до ООН у жовтні 1997 року і містить рекомендації з 

організації прогнозування та оцінювання гуманітарних наслідків санкцій, зокрема 

через моніторинг показників здоров’я населення, таких як дитяча смертність; 

економічних показників, таких як наявність товарів першої необхідності; 

демографічних показників, таких як кількість біженців, а також ефект від санкцій на 

уряд і суспільство через оцінювання таких показників, як зростання злочинності та 

політичних репресій [324, с. 30–32]. 

Найістотніший внесок у наукове дослідження і розвиток концепції 

цілеспрямованих санкцій зробили наукові співробітники інституту з дослідження 

проблем миру університету Нотр-Дам Д. Кортрайт і Дж. Лопез, які на той час були 

консультантами Ради Безпеки ООН. Ними опубліковано праці з цих питань у 
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авторитетних наукових збірниках та зроблено серію доповідей на міжнародних 

конференціях та наукових форумах, що значною мірою сприяло поширенню 

переконання в політичних та наукових колах думки про перспективність та 

доцільність розвитку практики впровадження цілеспрямованих міжнародних 

санкцій задля підтримання миру та припинення небезпечних міжнародних 

правопорушень [275; 276; 279; 280; 324]. 

Водночас проводилися численні дослідження іншими юристами та 

політологами, організовувалися наукові семінари, метою яких ставилося 

обговорення і розроблення більш досконалих методів реалізації санкцій. Активізація 

наукових досліджень супроводжувалася організацією науково-практичних 

конференцій, у яких брали участь представники урядів та неурядових організацій, 

посадовці ООН, науковці-міжнародники. Одночасно почали публікуватися 

результати нових досліджень із цих питань. Наприклад, у 1996 році комісія Фонду 

Карнегі з попередження смертоносних конфліктів оприлюднила доповідь, у якій 

сформулювала необхідність переходу до цілеспрямованих санкцій. У доповіді 

зауважено: «Санкції мають бути частиною ширшої стратегії впливу, яка якомога 

точно здійснює максимальний політичний та економічний тиск саме на порушників 

– переважно представників політичних режимів або конкретних лідерів, а не всього 

населення» [326, с. XXIV]. Невдовзі Уотсонський інститут та Рада з міжнародних 

зносин організували круглі столи з проблем запровадження фінансових санкцій. 

Перший із них «Банківська справа, злочинність та економічні санкції» проведено у 

Нью-Йорку в травні 1998 року. Круглий стіл об’єднав провідних учених, урядовців, 

працівників ООН, фахівців банківської справи для попереднього обговорення 

доцільності цілеспрямованих фінансових та економічних санкцій. У грудні цього ж 

року в Нью-Йорку відбувся симпозіум з питань цілеспрямованих санкцій, який 

пройшов за підтримки восьми неурядових організацій, а також Лондонська 

конференція під егідою Інституту розвитку зарубіжних країн, предметом 

обговорення якої стала доповідь «Чи можуть санкції бути розумніші? Сучасна 

дискусія» [343]. 

Починаючи від 1998 року за ініціативи міністерств закордонних справ (МЗС) 
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Швейцарії, Німеччини та Швеції у співпраці з Секретаріатом ООН з метою 

підвищення ефективності санкцій організовано три міжнародні процеси щодо 

розроблення й удосконалення правових та політичних підходів до процедури 

застосування санкцій Радою Безпеки ООН. Перший Інтерлакенський процес, 

ініційований урядом Швейцарії, проходив у два етапи: з 17 до 19 березня 1998 року 

та з 29 до 31 березня 1999 року. Обидва форуми організовано з метою дослідження 

потенційно успішних шляхів підвищення ефективності режимів фінансових санкцій 

та обмеження небажаних гуманітарних наслідків всеохопного економічного 

ембарго [332; 333]. За наслідками обговорення проблем запровадження санкцій 

наголошено на необхідності уникнення вкрай небажаних побічних ефектів 

застосування деяких видів санкцій та надання примусовим заходам Ради Безпеки 

ООН більш гуманного забарвлення, у зв’язку з чим обов’язковими умовами 

визнання ефективності санкцій висунуто такі ознаки, як їх виваженість і 

дозованість, нетривалий термін застосування та швидкодія, значущість і 

конфіденційність. Учасники семінару застерігали від неприпустимості різночитань у 

питаннях застосування санкцій, що має бути досягнуто через встановлення 

усталеності формулювань та недопущення вільного трактування положень 

санкційних резолюцій [333, с. 30]. 

У період з листопада 1999 року по грудень 2000 року за сприяння МЗС 

Німеччини пройшла низка семінарів експертів і робочих груп, які відомі як 

Боннсько-Берлінський процес, присвячений проблемам упровадження 

цілеспрямованих санкцій, зокрема таких, як ембарго на постачання зброї та 

заборона на в’їзд до певних країн. За результатами семінарів розроблена типова 

резолюція Ради Безпеки ООН для впровадження цих видів санкцій, а також надано 

рекомендації щодо проведення політики експорту зброї, моніторингу стану 

реалізації та наслідків запроваджування ембарго. Окремим питанням стало 

обговорення проблеми досягнення термінологічної універсальності формулювань 

санкційних резолюцій як одного із засобів підвищення ефективності й 

результативності примусових заходів [282]. 

Стокгольмський процес, організований Шведським урядом у 2001 році, мав на 
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меті вирішення правових проблем імплементації цілеспрямованих санкцій Ради 

Безпеки ООН. Під час проведення форуму експерти дійшли висновку про 

необхідність здійснення регулярних гуманітарних і соціально-економічних оцінок 

наслідків запровадження санкцій. Ввібравши напрацювання двох попередніх 

процесів з питань розвитку цілеспрямованих санкцій, Стокгольмський процес 

зосередився на таких проблемах реформування санкційних заходів, як 

запровадження практичних принципів ефективної імплементації санкцій, створення 

системи швидкого обміну інформацією та узгодження дій національних структур, 

задіяних у впровадженні застосованих резолюціями заборон і обмежень, 

розмежування повноважень між ними [316]. У сукупності зазначені міжнародні 

процеси сприяли знаходженню шляхів до підвищення ефективності 

цілеспрямованих санкцій. Завдяки впровадженню запропонованих у підсумкових 

документах цих форумів заходів вдалося значною мірою пом’якшити негативні 

гуманітарні наслідки застосування цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН. 

Прийнятими в Женеві у серпні 2000 року Підкомісією ООН із заохочення та 

захисту прав людини резолюціями «Права людини і гуманітарні наслідки санкцій, 

включно з ембарго» та «Несприятливі наслідки економічних санкцій», які 

підготовлено за висновками експертів ВООЗ, ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, МКЧХ та 

інших гуманітарних організацій, визнано допущення грубих порушень норм 

міжнародного права та безпрецедентні порушення прав людини через введення 

режимів міжнародних санкцій, що стало причиною гострої гуманітарної кризи у 

країнах застосування санкцій. З урахуванням цих документів прийнято спеціальну 

резолюцію «Гуманітарна ситуація в Іраку», яка містила звернення до Ради Безпеки 

ООН із закликом скасувати елементи режиму санкцій, які негативно впливають на 

гуманітарне становище іракського народу [117]. 

Одночасно з початком кризи всеохопних примусових заходів почала 

збільшуватися кількість наукових публікацій з питань підвищення ефективності 

санкцій та необхідності мінімізації негативних гуманітарних наслідків для 

цивільного населення, при цьому значно активізувалися дослідження не лише 

політологів та правознавців, а й експертів у галузі охорони здоров’я, працівників 
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гуманітарних організацій та соціологів, які вивчали проблему безпосередньо у 

місцях застосування санкцій. Більшість із них у висновках про вдосконалення 

примусових заходів наголошували на необхідності застосування санкцій більш 

націлено на керівництво держави, яке винне у порушенні норм міжнародного права. 

На противагу думкам про необхідність гуманізації політики примусових 

заходів висувалися судження про доцільність застосування військової сили замість 

примусових заходів невійськового характеру в разі необхідності швидкого й 

ефективного подолання загроз міжнародному миру й безпеці. Так, відстоюючи 

точку зору щодо необхідності створення нової міжнародної структури, здатної 

ефективно застосовувати військову силу для розв’язання проблем, пов’язаних із 

небезпекою поширення зброї масового ураження й ліквідації небезпеки, яка 

розповсюджується від осередків міжнародного безладу, М. Гленнон зазначає, що 

«застосування сили найчастіше може виявитися гуманнішим рішенням, ніж 

економічні санкції, внаслідок яких, як засвідчило їх застосування в Іраку, гине від 

голоду більше дітей, ніж солдатів» [292]. Утім, на нашу думку, намагання 

обґрунтувати вирішальну роль збройного насилля перед примусовими заходами 

невійськового характеру, нехай навіть всеохопними, не може вважатися 

правильним. Розв’язання конфліктів із застосуванням військової сили суперечить не 

лише основоположним принципам міжнародного права, а й загальнолюдській 

моралі, а доводи про мінімальність людських втрат у разі застосуванні обмежених 

контингентів військ не відповідають дійсності, оскільки під час проведення 

військових кампаній, навіть ретельно спланованих, неминуче гинуть мирні 

мешканці, про що свідчать наслідки військових операцій в Іраку, Югославії та Лівії. 

Нові погляди на призначення, види й можливі наслідки примусових заходів 

внесли корективи у процес формування лексики сфери міжнародних відносин і 

міжнародного права. Дедалі частіше в науковій літературі, документах міжнародних 

організацій та в науковій, правовій і політичній лексиці став вживатися термін 

«цілеспрямовані санкції». Одночасно почали застосовуватися терміни «розумні», 

«виважені», «точкові», «адресні», «персональні», «секторальні» та інші санкції. 

Істотний вплив на формування й поширення концепції цілеспрямованих 
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санкцій справила поширена у країнах Заходу неоліберальна політико-правова 

філософія, котра як пріоритетні засади закріплювала безумовне дотримання прав 

людини, перевагу в державній і міжнародній політиці ідей сталого соціально-

економічного розвитку і стабілізації суспільства. Враховуючи, що ліберально-

державна концепція внутрішнього і міжнародного права стала частиною політики 

США, Канади, більшості європейських та деяких азійських держав, а також те, що 

висновки міжнародних гуманітарних організацій про неприйнятність всеохопних 

санкцій як таких, що спричинюють масштабні порушення прав людини, базові 

положення цієї концепції поширилися на тактику і стратегію ООН та інших 

міжнародних міжурядових організацій щодо застосування санкцій до країн-

порушників міжнародного права. Така стратегія втілилася у формі лібералізації 

підходів при визначенні видів та інтенсивності запроваджуваних Радою Безпеки 

ООН санкцій з метою недопущення тяжких гуманітарних наслідків у країнах, до 

яких їх застосовано, а також мінімізації порушень прав цивільного населення. 

Отже, у середині 90-х років XX сторіччя під впливом західної неоліберальної 

концепції міжнародного права на тлі розголосу негативних гуманітарних і 

соціально-економічних наслідків застосування міжнародно-правових санкцій проти 

іракського режиму окреслилась тенденція до заміни традиційних форм і методів 

застосування всеохопних примусових заходів на цілеспрямовані санкції. 

Справедлива й конструктивна критика всеохопних примусових заходів призвела до 

послідовної відмови від цього інструменту боротьби з міжнародними 

правопорушеннями. Починаючи від 1998 року всі санкції Ради Безпеки ООН були 

цілеспрямованими. 

Концепція цілеспрямованих санкцій як інструмент міжнародної політики є 

здобутком організованої співпраці науковців, громадських діячів, представників 

філософсько-правової та політичної думки, політиків і дипломатів. Основний зміст, 

який закладається в неї, полягає у здійсненні тиску на осіб, які несуть безпосередню 

відповідальність за протиправну політику в державі. Такі санкції передбачають 

вплив на членів уряду, правлячу еліту або високопоставлених військових держави-

правопорушника, а також обмеження на ввезення зброї та іншої продукції, яка 
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використовується ними для розв’язання агресії або порушення основоположних 

прав людини. У межах санкційного тиску можуть застосовуватися такі заходи, як 

накладення арешту на фінансові активи за кордоном, обмеження доступу до 

іноземних фінансових ринків, заборона на в’їзд до інших країн тощо. 

Точка зору на виникнення концепції цілеспрямованих санкцій як на результат 

пошуку альтернативи всеохопним примусовим заходам, здатним знизити 

гуманітарні наслідки для цивільного населення та негативний вплив санкцій на треті 

країни, є домінуючою у доктрині міжнародного права. Проте інколи можна зустріти 

й нестандартні погляди на причини її виникнення. Так, К. О. Кононова пов’язує 

походження концепції цілеспрямованих санкцій з проявом політичної коректності. 

Під політичною коректністю в міжнародному праві автор розуміє намагання 

пом’якшити смислове сприйняття негативних наслідків жорстких заходів, які 

супроводжують санкції, у тому числі через термінологічне коригування [73, c. 126–

128]. Такі погляди автора викликають заперечення. Під терміном «політична 

коректність» розуміється пряма або опосередкована заборона на вживання слів і 

виразів, що вважаються образливими для певних соціальних груп [69, с. 279–280]. 

Дотримуючись логіки автора, довелося б визнати політично некоректним терміни 

«всеохопні», «широкомасштабні», «економічні», «торгові» санкції та багато інших 

ідіоматичних словосполучень із терміном «санкції», які вживалися і продовжують 

вживатися в усній мові та друкованих працях. Семантика таких словосполучень не 

має будь-якого образливого чи принизливого забарвлення для країн, щодо яких 

застосовано санкції, або окремих соціальних груп населення цих країн. Крім того, 

кожне з наведених словосполучень означає певний вид примусових заходів, які 

відрізняються за своєю спрямованістю, об’єктами впливу, методами дії та цілями і 

не можуть бути замінені сполученнями «цілеспрямовані» або «секторальні» санкції. 

Іншої позиції дотримується Р. Р. Батршин, який вважає, що всеохопні санкції 

виявились малоефективними, а застосування цілеспрямованих проявило себе 

набагато результативніше й потребувало менших незручностей та витрат [6, с. 127]. 

З такою аргументацією також не можна погодитись, адже практика застосування 

примусових заходів довела, що всеохопні санкції, за умови їх тактично правильного 
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впровадження, ефективніші, ніж цілеспрямовані або вибіркові заходи. «Де 

економічні та соціальні наслідки санкцій були найбільш вражаючими, політичні 

наслідки були також більш ефективними» [278, с. 8]. 

Разом з цим наведені думки можуть бути прикладом надмірно спрощеного 

погляду на історію виникнення та розвитку концепції цілеспрямованих санкцій, а 

отже і на причини та передумови її формування. З поширенням у сучасній доктрині 

та практиці міжнародного права терміна «цілеспрямовані санкції» значна частина 

дослідників стала пропонувати більш доречне, на їхню думку, найменування 

концепції. У деяких випадках унаслідок перекладу на інші мови назва концепції 

«цілеспрямовані санкції» трансформується у співзвучне поняття, схоже за змістом, і 

також міцно укріплюється в термінологічному вжитку. Так, можна зустріти різні 

назви концепції: цілеспрямовані санкції, розумні, цілепокладальні, вибіркові, 

секторальні, адресні, персональні, точкові. Одна група вчених вважає всі наведені 

терміни синонімами, інша вбачає, що в них означені різні за змістом види санкцій. 

Так, наприклад, К. Елліотт зазначає, що «необхідно робити чітке 

розмежування між цілеспрямованими та вибірковими санкціями. Вибіркові санкції 

вужчі всеохопних заходів і включають обмеження на конкретні продукти або 

фінансові потоки. Цілеспрямовані санкції являють собою підвид вибіркових 

санкцій, які спеціально спрямовані для вужчих й точніших ефектів, зазвичай – на 

певний сегмент населення країни, щодо якої введені санкції. Ключова відмінність 

між цілеспрямованими та вибірковими санкціями полягає в тому, що перші із 

зазначених намагаються обмежити вплив на населення в цілому, зосередивши тиск 

санкцій якомога більше на діяльності й активах окремих осіб, які відповідають за 

порушення норм, що потягли за собою введення санкцій» [285, с. 172]. 

Г. Хафбауер, відзначивши необхідність розмежування між поняттями 

цілеспрямовані та вибіркові санкції, також висловив думку, що «вибіркові санкції 

стосуються урізання або припинення постачання певних видів продукції чи 

фінансової допомоги, тоді як цілеспрямовані санкції полягають у обмеженнях, які 

накладаються безпосередньо на певних осіб, як правило, можновладців або осіб, які 

входять до їх близького оточення» [303, с. 138]. 
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К. Портела виділяє три підтипи цілеспрямованих санкцій: персональні, 

вибіркові та дипломатичні. Персональні санкції запроваджуються безпосередньо й 

винятково до визначених осіб і передбачають включення до чорних списків з 

іменами конкретних осіб із зазначенням даних про їхню посаду, вік тощо. На 

противагу їм вибіркові санкції застосовуються для впливу на певні сектори 

економіки і можуть вводитися у вигляді часткового ембарго, заборони на експорт 

або імпорт конкретних товарів, предметів розкоші. Дипломатичні санкції являють 

собою традиційну форму санкцій і можуть виражатись у розриві дипломатичних 

відносин, висилці військових аташе, призупиненні членства в міжнародній 

організації або відкликанні послів та обмеженні контактів [325, с. 5]. 

На нашу думку, немає потреби протиставляти цілеспрямовані санкції 

вибірковим, адресним або іншим, оскільки суть усіх їх полягає в націленості 

санкційного інструменту на конкретну групу осіб, товарів, галузі економіки, тобто 

на конкретну ціль, а тому вони всі за своїм змістом є однаково цілеспрямованими, 

вибірковими й точковими. 

 

2.2. Система цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН 

 

Науково-теоретичне усвідомлення сутності цілеспрямованих санкцій 

бачитиметься неповним без ґрунтовного та всебічного проникнення у правову 

природу, сукупність відмінних ознак та поглибленого аналізу їх елементів, 

функціональних завдань і властивостей. З метою всебічного і більш повного 

дослідження доцільним є вивчення системи цілеспрямованих санкцій через їх 

класифікацію, яка певною мірою сприятиме ідентифікації цих міжнародних заходів 

за видами та підвидами з урахуванням сучасної міжнародно-правової практики 

щодо впровадження обмежень та заборон, які вводилися до переліку примусових 

заходів, ухвалених Радою Безпеки ООН.  

З виникненням та поширенням концепції цілеспрямованих санкцій 

започатковано й апробовано низку особливих адресних примусових заходів, які 

Рада Безпеки ООН запроваджує для забезпечення колективної безпеки. Водночас 
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деякі з примусових заходів, які раніше застосовувались, тепер не вважаються 

цілеспрямованими або можуть бути прирівняні до них із певними застереженнями. 

Сучасні критерії віднесення санкцій до цілеспрямованих заходів впливу створили 

якісно нову систему заходів, вилучивши з неї такі примусові заходи, що не 

відповідають ознакам адресної або вибіркової дії. Основним критерієм для 

віднесення санкцій до таких заходів стала непорушність основоположних прав 

людини та спрямованість санкційного впливу на осіб, причетних до втілення 

протиправної політики держави, або на галузі чи сектори економіки, 

функціонування яких сприяє незаконній діяльності держави. 

Аналіз західної доктрини свідчить про велику кількість запропонованих 

класифікацій. Так, Д. Кортрайт та Дж. А. Лопез виокремлюють чотири види 

цілеспрямованих санкцій: фінансові санкції, заборона на поїздки, товарні бойкоти та 

збройове ембарго [278, с. 10]. Т. Берштекер відносить до основних їх видів збройове 

ембарго, заборону на поїздки, заморожування активів, товарні заборони, обмеження 

у транспортному секторі, дипломатичні обмеження, заборона на розповсюдження 

чутливих товарів, фінансові обмеження, комбіновані заходи [265, с. 3]. На думку 

Дж. Гордон, складовими системи цілеспрямованих санкцій є збройове ембарго, 

транспортні санкції, цільові торгові санкції, фінансові санкції [293, с. 321–330]. У 

Доповіді Консорціуму з цілеспрямованих санкцій «Проектування цілеспрямованих 

санкцій ООН» виокремлюється шість типів санкцій: індивідуальні санкції 

(заморожування активів та заборона на поїздки), дипломатичні санкції, ембарго на 

постачання зброї, товарні санкції, санкції у транспортному секторі, економічні 

санкції [283, с. 11]. У Спеціальній дослідницькій доповіді Ради Безпеки «Санкції 

ООН» виділяється п’ять основних видів цілеспрямованих санкцій: дипломатичні, 

заборона на поїздки, заморожування активів, збройове ембарго та товарні 

заборони [345, с. 10]. Враховуючи те, що тема цілеспрямованих санкцій є 

недостатньо дослідженою у вітчизняній науці міжнародного права, класифікацій 

цього виду санкцій українськими науковцями поки що не запропоновано.  

У цілому можна сказати, що авторами дається правильна оцінка системи 

цілеспрямованих санкцій, однак немає комплексного підходу до проблеми 
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класифікації, вони не намагаються оцінити їх на підставі єдиного та чіткого 

критерію. Видається, що найбільш суттєвим критерієм класифікації 

цілеспрямованих санкцій є характер суспільних відносин, на які спрямовано 

санкційні заборони. Аналіз практики Ради Безпеки ООН щодо впровадження 

цілеспрямованих санкцій протягом 1993–2015 років дає підстави виділити такі їх 

види: економічні санкції (торгові та фінансові); ембарго на постачання зброї; 

санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення (санкції, пов’язані з 

перериванням повітряного сполучення, та санкції, пов’язані із забороною на в’їзд до 

інших країн); дипломатичні санкції; санкції, спрямовані на обмеження або 

припинення наукового співробітництва. 

 

2.2.1. Економічні санкції Ради Безпеки ООН 

 

Із часу заборони ведення війни як засобу розв’язання міжнародних спорів та 

збільшення кількості й активізації діяльності міжнародних міжурядових організацій 

у їх статутах передбачено можливість застосування набору колективних 

економічних примусових заходів проти порушників норм міжнародного права6. У 

Статуті ООН такі санкції передбачені статтею 41, відповідно до якої Рада Безпеки 

уповноважується вирішувати, які заходи, не пов’язанні з використанням збройних 

сил, повинні застосовуватися для забезпечення виконання її рішень. Такі заходи 

можуть включати повне або часткове припинення економічних стосунків, засобів 

зв’язку та сполучення, а також розірвання дипломатичних відносин. Статутом не 

передбачено запровадження якихось визначених видів примусових заходів, 

пов’язаних із перериванням економічних відносин. Усі санкції, види і форми 

економічних примусових заходів, які застосовуються сьогодні, – це вироблені 

практикою ООН заходи. До їх числа можна віднести заборону або обмеження 

ввезення чи вивезення з країни-адресата санкцій певних видів товарів або послуг, 

заборону інвестування в економіку країни, обмеження зовнішнього кредитування, 

                                                           
6 Див., наприклад, ст. 215 Договору про функціонування Європейського Союзу [74, с. 144], ст. 29 Статуту Організації 

Американських Держав [273], ст. 12 Статуту СНД [235], ст. 23 Установчого акту Африканського союзу [274, с. 15].  
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заморожування державних та приватних активів у іноземних банках та інші. 

Головною метою економічних санкцій є заподіяння економіці держави шкоди 

або матеріальних втрат, упущеної вигоди, яка перевищуватиме потенційні 

політичні, економічні, військові або інші вигоди, котрі країна-делінквент розраховує 

отримати за наслідками протиправної політики, що проводиться її керівництвом. 

Водночас, хай би якими адресними і цілеспрямованими були економічні санкції, все 

одно їх тиск погіршуватиме економічну ситуацію всередині країни-адресата 

санкцій, а отже їх вплив тією чи іншою негативною мірою відбиватиметься на стані 

соціального розвитку держави, тобто й на стані соціального забезпечення, охорони 

здоров’я, освіти. Саме з цих причин метою розроблення і запроваджування 

концепції цілеспрямованих санкцій було і є проектування таких моделей санкційних 

режимів, які мінімізували б негативний вплив заходів на гуманітарну й соціальну 

сфери та впливали лише на ті галузі, сегменти та сектори економіки держави-

делінквента, які якнайбільше пов’язані з протиправною діяльністю правлячого 

режиму або є джерелом фінансування такої діяльності чи належать впливовим 

представникам правлячої верхівки. 

Як інструмент міжнародно-правового впливу на порушників норм 

міжнародного права економічні санкції є однією з найчастіше застосовуваних форм 

примусового спонукання суб’єктів міжнародних відносин до припинення 

протиправної політики. Економічний вплив санкцій може спрямовуватися на будь-

які сфери господарсько-фінансової діяльності, торкатися підприємств і організацій, 

які є власністю держави або належать до недержавного сектору економіки. 

Запровадження примусових заходів Ради Безпеки ООН хоча й потребує дотримання 

складних погоджувальних процедур, консультацій й вивірення правових 

економічних та політичних позицій зі всіма державами-членами Ради Безпеки, 

проведення багатосторонніх, як правило, складних консультацій, відшукування 

компромісів, готовності на взаємні поступки й надання обоюдних гарантій, нерідко 

пов’язаних з великим ризиком завдання матеріальних втрат країнами, які братимуть 

участь у запровадженні санкцій, утім їх введення вочевидь і категорично 

демонструє керівництву держави-мішені й усьому світові рішучість дати відсіч 
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замахам на міжнародний мир та безпеку. Очевидною перевагою цього виду заходів є 

те, що відносна швидкість введення економічних санкцій доповнюється можливістю 

запровадження додаткових заходів або пом’якшення первісно введених. Отже, не 

може виникати жодних сумнівів у тому, що економічні санкції ще тривалий час 

матимуть сталий попит як засіб тиску і вгамування міжнародних конфліктів. 

Таким чином, економічні санкції Ради Безпеки ООН можна визначити як 

примусові заходи, які ухвалюються Радою Безпеки, на підставі статті 41 Статуту 

ООН, і спрямовуються на припинення економічних стосунків із суб’єктом 

міжнародних відносин, протиправна поведінка якого несе загрозу міжнародному 

миру і безпеці, з метою понудити його до припинення протиправної політики. 

Економічні санкції можуть проявлятись у формі торгових та фінансових заходів 

примусу, спрямованих передусім на створення перепон економічного характеру для 

держави-делінквента. 

 

2.2.1.1. Торгові санкції Ради Безпеки ООН 

 

Міжнародно-правові торгові санкції Ради Безпеки ООН є однією з форм 

економічних примусових заходів, які вводяться до держави, протиправні дії якої 

становлять загрозу міжнародному миру та безпеці і спрямовані на заборону 

експорту та/або імпорту визначених видів товарів, а також на обмеження 

співробітництва з державою-об’єктом санкцій у сфері виготовлення забороненої 

продукції. Стратегічною метою таких санкцій є примушення керівництва держави 

відійти від проведення протиправної політики через заподіяння шкоди найбільш 

значущим для держави галузям економіки, зменшення обсягів надходження 

валютної виручки, погіршення основних або певних економічних показників. 

Торгові санкції є класичним прикладом переривання економічних відносин 

відповідно до статті 41 Статуту ООН, яка виступає правовою підставою для їх 

ухвалення. Вони посідають провідне місце в арсеналі примусових заходів Ради 

Безпеки ООН, оскільки запроваджувані заборони та обмеження чинять істотний 

тиск на економіку держави-правопорушника, яка є основою її життєздатності. 
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Статистика їх застосування свідчить, що торгові санкції впроваджувались у 80 % 

випадків ухвалення санкційних резолюцій. Міжнародна практика знає приклади 

застосування торгових примусових заходів різної інтенсивності – від всеохопної 

торгової блокади до обмежень на поставки окремих товарів чи сировини, як-от 

нафта, деревина, продукція машинобудування, предмети розкоші. Такі санкції 

здатні здійснювати значний вплив не лише на економіки відсталих, а й 

високорозвинених держав, унаслідок чого вони можуть втрачати можливість 

здійснювати повноцінний торговий оборот, перерозподіляти товари і ресурси, 

забезпечувати потреби промисловості й населення в обладнанні, сировині, товарах 

та спричиняти інші наслідки, які призводять до загального спаду рівня життя й 

доходів населення. 

Відстоюючи ідею створення Ліги Націй як трибуни для розв’язання 

міжнародних проблем, дотримання принципів колективної безпеки та спільного 

протистояння агресії, президент США В. Вільсон, виступаючи у жовтні 1919 року в 

Індіанаполісі перед громадянами, зазначив, що «нація, до якої запроваджено бойкот, 

опиняється на межі капітуляції. Застосуйте цей економічний, мирний, тихий, 

смертельний засіб, і не буде ніякої необхідності у застосуванні сили. Він не 

спричинить суттєвих втрат державам, які оголосили бойкот, однак завдасть такої 

шкоди країні-об’єкту, якій жодна сучасна нація не зможе протидіяти» [321, с. 108]. 

Принципи міжнародного співробітництва та стримання агресії, запропоновані 

В. Вільсоном, знайшли своє віддзеркалення у чільних засадах цієї міжнародної 

організації щодо збереження миру, розв’язання суперечок між державами мирними 

засобами, зокрема дипломатичними та через припинення економічних стосунків із 

країною, яка розв’язала війну [234, с. 11–12]. У подальшому такі самі принципи 

здійснення невійськового тиску на порушника норм міжнародного права 

успадковані ООН і знайшли своє відображення в Статуті організації. 

Певною мірою справедливість наведеного оцінювання можливостей торгових 

санкцій підтвердилась під час застосування тотальної товарної блокади щодо Іраку – 

першого випадку застосування торгових санкцій з боку всього світового 

співтовариства. Однак, незважаючи на гуманітарну катастрофу для цивільного 
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населення Іраку та нищівні наслідки для економіки країни, санкції не привели до 

досягнення поставленої Радою Безпеки ООН мети. 

Історія засвідчила, що політичні еліти, їх оточення і наближені до них 

правоохоронні органи та військові у країнах, до яких застосовано санкції, не 

відчувають тягара браку товарів і погіршення стану економіки. У відповідь на 

торгові санкції уряди неодмінно застосовують амортизувальні заходи, зокрема такі, 

як зниження норм споживання та обмеження доступу населення до певних груп 

товарів, перегляд соціальних норм, заміщення імпорту вітчизняними товарами. 

Звичайною практикою в таких випадках стає перерозподіл ресурсів і збільшення 

витрат на утримання репресивного апарату і збройних сил та направлення і без того 

мізерних ресурсів на користь силових формувань, що підтримують політичну еліту 

країни задля збереження їх відданості та підтримки. Усе це неминуче призводить до 

дестабілізації економічної ситуації в країні, супроводжується збільшенням частки 

тіньової економіки, процвітанням чорного ринку. Вагома частка економіки країни 

виходить з-під прямого державного регулювання й існує поза правовою системою 

держави. Як наслідок найбільш вразливі соціальні групи населення несуть основний 

тягар економічної нестабільності, викликаної зовнішнім тиском. 

Таким чином, шкода, яка спричиняється торговими санкціями, далеко не 

завжди гарантує їх успішні політико-правові результати. Аналіз досліджень у сфері 

вивчення результативності комерційних санкцій Ради Безпеки ООН та їх наслідків 

свідчить про те, що санкції вважалися успішними лише у третині випадків, що 

позиціонує їх як досить малоефективні та неоднозначні за своїми наслідками заходи. 

Так, досліджуючи ефективність торгових санкцій, Г. Хафбауер дійшов висновку, що 

вони мали успіх лише у 34 % випадків [303, с. 97], Д. Дрезнер – у 33 % [284, с. 653], 

М. Братерський – у 30 % [12, c. 345]. При цьому слід зауважити, що для визначення 

успішності санкцій брались до уваги навіть випадки часткового досягнення 

намічених цілей, а також не робилася поправка на позитивний ефект супутніх 

примусових заходів, які застосовувалися в комплексі з торговими санкціями. 

У зв’язку з такими наслідками варто погодитись з Ф. Левіним, який зазначав, що 

«торгові санкції можуть діяти подібно до нейтронної бомби, яка знищує економіку, 
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призводить до злиднів населення, але залишає політику держави без змін» [313, 

с. 146]. Отже, найсильніше торгові санкції вдарять по найбільш незахищених 

верствах – малозабезпечених, старих, молоді, а також по тих групах середнього 

класу, діяльність яких пов’язана з торговими та виробничими операціями з 

імпортними товарами та сировиною. 

З огляду на негативні наслідки, спроможні спричинити суцільні торгові 

примусові заходи, та їх незначну здатність забезпечити досягнення наміченої мети, 

їх не можна віднести до цілеспрямованих санкцій, критерієм зарахування до яких є 

насамперед гуманність, вибірковість щодо кола суб’єктів та націленість на сектори 

економіки, стале функціонування котрих дає змогу фінансувати діяльність, 

спрямовану на вчинення порушень, у зв’язку з якими застосовано санкції. 

З урахуванням переходу Радою Безпеки ООН до політики «розумних» санкцій 

необхідно зробити цей захід впливу насправді продуманим до такої міри, щоб 

чинити тиск лише на суб’єктів, наділених владою або здатних впливати на політику 

держави, а не на цивільне населення країни загалом. 

Негативні гуманітарні наслідки торгових санкцій нерідко стають предметом 

обґрунтованої критики міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій. 

Вадою таких режимів зазвичай називають відсутність норм, які регулювали б 

порядок та межі застосування примусових заходів. Як зазначає М. В. Братерський, 

«на відміну від іншого інструменту зовнішньої політики – війни, для якої 

розроблено формальні правила, що включають поняття комбатантів і нейтральних 

сторін, для торгових санкцій міжнародно-визнаних правил не існує» [12, c. 335]. 

Наведена думка є зразком необережної інтерпретації «формальних правил для 

торгових санкцій». Автором не враховано існування імперативних норм 

міжнародного права (jus cogens), тобто таких норм, які відповідно до статті 53 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів приймаються і визнаються 

міжнародним співтовариством держав у цілому як норма, відхилення від якої 

недопустиме [21, c. 30]. Такі норми юридично обов’язкові для всіх без винятку 

держав і міжнародних організацій. Якщо йдеться про торгові санкції та їх негативні 

наслідки для цивільного населення, то до них передусім належать норми, 
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зафіксовані в Статуті ООН, зокрема, що стосуються прав людини, в Декларації про 

принципи міжнародного права, Гельсінському заключному акті Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі, Женевських конвенціях та Додаткових протоколах до 

них, якщо санкції застосовуються в період збройних конфліктів, а також 

міжнародних документах щодо основоположних прав людини, зокрема Загальній 

декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права. У зазначених 

документах перш за все визнається гідність і цінність людської особистості, право 

на життя, здоров’я, необхідний життєвий рівень, включаючи достатнє харчування, 

одяг, житло і медичний догляд, право на свободу від голоду, а на держави 

покладається обов’язок сприяти реалізації зазначених прав. 

Зростаюче визнання обов’язковості нормативно-правового врегулювання 

режимів примусових заходів, саме щодо встановлення певних меж торгових 

санкцій, можна спостерігати у нормотворчій і практичній діяльності Ради Безпеки 

ООН, Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав, у резолюціях з 

економічних санкцій Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного 

Півмісяця, настановах Міжвідомчого постійного комітету з питань наслідків санкцій 

у гуманітарній сфері. Більшість із цих настанов втілено у резолюціях Ради Безпеки 

ООН, правових роз’ясненнях та директивах відповідних санкційних комітетів. Так, 

зокрема, Рада Безпеки ООН, неодноразово приймаючи резолюції про запровадження 

санкцій у ситуаціях масового порушення прав людини, завжди наголошувала на 

неприпустимості порушення основоположних прав людини, а також небажаності 

погіршення економічних і соціальних прав населення [175, с. 1–2; 187, с. 1–2; 197, 

с. 1–2]. Неухильне запроваджування правил, спрямованих на дотримання прав 

людини, які стали пріоритетними в діяльності структур ООН, та робота щодо 

послідовного поширення такої практики в державах-членах виразно свідчить про 

нерозривний зв’язок питань застосування санкцій з питаннями додержання 

основоположних прав людини. 

У Зауваженнях загального порядку № 8: Зв’язок між економічними санкціями 

і повагою економічних, соціальних, культурних прав, прийнятих Комітетом ООН з 
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економічних, соціальних і культурних прав, зазначено, що «незалежно від 

конкретних обставин, у разі запровадження економічних санкцій у всіх випадках 

слід брати до уваги положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права». Комітет наголосив, що «першочергову увагу слід зосередити на 

тому, як санкції відбиваються на вразливих групах населення, а міжнародне 

співтовариство має зробити все можливе для захисту принаймні основних положень 

економічних, соціальних і культурних прав груп населення, яких торкаються 

санкції, а тому захист прав людини повинен стати частиною процесу розроблення і 

контролю всіх режимів санкцій [56, с. 142–144]. У Зауваженнях загального порядку 

№ 12 про право на отримання достатнього харчування Комітет зауважив, що 

держави повинні за будь-яких обставин утримуватись від ембарго на постачання 

продовольства або подібних заходів, які являють загрозу для виробництва продуктів 

харчування або для доступу до них [55, с. 10]. 

З правової точки зору це означає, що Рада Безпеки ООН повинна повною 

мірою враховувати основоположні норми про права людини і норми міжнародного 

гуманітарного права під час розроблення відповідного режиму торгових санкцій, 

зокрема норми, що стосуються поставок медикаментів і продовольчих товарів 

різним категоріям осіб, не позбавляти населення можливості мати доступ до 

мінімального набору товарів та послуг, необхідних для підтримання життя. Режим 

санкцій повинен визнавати правоздатність держав та організацій надавати 

гуманітарну допомогу, а також передбачати спрощені й швидкодійні механізми їх 

надання. 

Аналіз резолюцій Ради Безпеки ООН про запровадження торгових санкцій 

свідчить, що до сьогодні режими таких примусових заходів передбачають винятки, 

обумовлені міркуваннями гуманітарного характеру і спрямовані на забезпечення 

постачання важливих товарів і послуг з гуманітарною метою. Разом з тим, науковий 

та політичний діяч Г. Машел відмітила, що «винятки гуманітарного характеру 

зазвичай визначаються досить розпливчасто і тлумачаться вільно й непослідовно. 

Затримки в поставках, плутанина і відмови в наданні дозволів на ввезення важливих 

гуманітарних товарів призводять до нестачі ресурсів» [129, с. 38]. У своїй доповіді 
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дослідник з військово-політичної конфліктології Л. Мінеар зробив висновки про те, 

що процедури перевірки, визначені комітетами з санкцій, залишаються 

обтяжливими, а установи з надання допомоги, як і раніше, відчувають труднощі з 

отримання дозволів на поставки [344, с. VI–VII].  

Враховуючи наведені обставини, доцільно розширювати перелік товарів та 

гуманітарних послуг, які постачаються й надаються в межах вилучень із режиму 

санкцій, а також запроваджувати нові ефективні процедури спрощеного оформлення 

й постачання гуманітарної допомоги. 

Важливою умовою віднесення торгових санкцій до цілеспрямованих є 

можливість вчасно виявляти та змінювати обмеження, запроваджені резолюціями. 

Рада Безпеки ООН, Комітети з санкцій, а також інші структурні підрозділи ООН 

протягом усього періоду дії санкцій мають уважно вивчати їх вплив на економіку і 

соціальну сферу держави, до якої застосовано примусові заходи, своєчасно вносити 

необхідні корективи, а в разі необхідності вживати заходів для залагодження 

негативних ефектів чи ініціювання надання гуманітарної допомоги постраждалим. 

Розглядаючи умову неспричинення шкоди цивільному населенню як 

фундаментальний критерій віднесення санкцій до цілеспрямованих, слід визнати, 

що класичним прикладом таких торгових обмежувальних заходів є накладення 

резолюцією Ради Безпеки ООН 1173 (1998) заборони на прямий чи непрямий імпорт 

з Анголи на територію держав-членів усіх алмазів, на які урядом не виписаний 

сертифікат походження [161, с. 3]. Розуміючи значущість незаконного видобутку та 

реалізації алмазів для фінансування злочинної діяльності Національного союзу за 

повну незалежність Анголи (УНІТА) з ведення військових дій з урядом Анголи, 

уявляється цілком обґрунтованим запровадження заборони на продаж саме тих 

товарів, які сприяють діяльності з порушення норм міжнародного права. Заборона 

на імпорт алмазів у подальшому запроваджувалась у Сьєрра-Леоне [164, с. 2], 

Ліберії [172, с. 4], Кот-д’Івуарі [178, с. 3]. 

Також суто цілеспрямованим торговим обмеженням можна вважати 

застосування Радою Безпеки ООН заборони на постачання предметів розкоші, яка 

включає в себе такі товари, як коштовності та елітні транспортні засоби. При цьому 
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Рада Безпеки ООН визначає основні товари, які підпадають під заборону, не 

обмежуючи при цьому права країн запроваджувати додаткові обмеження на 

постачання предметів розкоші. У Роз’ясненні Комітету ООН щодо здійснення 

заходів, які стосуються предметів розкоші, зокрема, зазначається, «що кожна 

держава-член повинна за своїм власним розсудом і відповідно до національної 

відповідальності сама визначити шляхи відображення цих цілей у своєму 

внутрішньому законодавстві і постановах» [122, с. 2]. Так, наприклад, у листопаді 

2006 року у зв’язку із запровадженими щодо Корейської Народно-Демократичної 

Республіки (КНДР) санкціями у вигляді заборони постачання предметів розкоші, 

Кабінет Міністрів Японії крім предметів, визначених Комітетом із санкцій, 

затвердив перелік додаткових товарів, заборонених до ввезення у КНДР, таких як 

алкогольні напої, цигарки, наручні годинники, прикраси, автомобілі, парфуми, ікра, 

яловичина [253]. 

Іншою проблемою практичної реалізації міжнародно-правових санкцій постає 

питання, за яких умов торгові примусові заходи щодо заборони експорту (імпорту) 

певного виду товарів, тобто цілеспрямовані обмеження, будуть ефективними. 

Дослідження результативності примусових заходів з очевидністю свідчать, що 

країни, які мають потужну виробничу базу та дефіцит певних видів власних 

сировинних ресурсів, зазнають суттєвих втрат у разі введення ембарго на 

постачання основних видів сировини. Також відчутний тиск на економіку країни 

спричинить заборона ввезення складових продукції або готових товарів, які у 

недостатньому обсязі виробляються або взагалі не випускаються вітчизняними 

підприємствами. Водночас марними і безплідними виявляться торгові санкції із 

заборони постачання продукції, яку держава в достатній кількості виготовляє, або 

щодо обмеження з країни експорту продукції, яку вона не виробляє й не імпортує. 

Наперед очевидно, що такі санкції відчутно не вплинуть на стан економіки, а отже, 

ймовірно, не позначаться на ставленні керівництва держави до протиправної 

політики, через яку застосовано санкції. 

Тому під час планування режимів санкцій набуває актуальності визначення 

переліку сировини та продукції, від експорту яких економіка держави залежить 
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найбільше і заміщення яких буде налагодити неможливо або можливо за умови 

понесення великих додаткових витрат. Під час такого планування, зокрема, 

необхідно враховувати залежність держави від іноземного ринку за визначеними 

видами продукції. Себто без ґрунтовного дослідження даних про перелік товарів 

критичного імпорту та про експортний перелік товарів і послуг 

бюджетоутворювальних галузей і секторів господарства держави, аналізу їх впливу 

на фінансово-економічну і соціальну сфери країни-потенційного об’єкта 

примусових заходів впровадження торгових санкцій є безперспективним. 

Щодо ухвалення примусових заходів регіональними міжнародними 

організаціями недоцільним також є введення ембарго на ввезення до держави 

певних товарів і послуг без переконання, що країна-адресат санкцій не зможе 

замінити такий імпорт поставками з інших країн. Прикладом запровадження таких 

примусових заходів без урахування можливостей заміни імпорту в інших країнах є 

запровадження США у 1980 році ембарго на постачання пшениці до СРСР через 

введення військ в Афганістан. На той час Радянський Союз імпортував зі 

Сполучених Штатів близько 16 млн тонн зерна пшениці та інших зернових [242]. 

Після застосування контрзаходів Радянський Союз став імпортувати пшеницю з 

Аргентини, яка відмовилася підтримати контрзаходи Америки. Обсяги товарообігу 

між СРСР та Аргентиною за рахунок імпорту зерна в 1981 році досягли майже 

3 млрд доларів, що дало змогу замістити поставки зерна зі США [219].  

Це означає, що передумовою досягнення цілеспрямованими торговими 

санкціями мети є забезпечення їх здатності не лише впливати на визначені галузі 

економіки, а й передбачення можливих ризиків, які здатні зруйнувати встановлений 

режим обмежень і заборон. У зв’язку з цим набуває актуальності питання щодо 

запровадження алгоритму дій із прогнозування, планування та проектування 

торгових санкцій. 

Останнім часом у міжнародно-правовій практиці застосовують такий різновид 

цілеспрямованих примусових заходів, як секторальні санкції, які спрямовуються на 

обмеження в певній галузі економіки, наприклад енергетичній, машинобудівній, 

оборонній тощо. Секторальні санкції за характером впливу можуть передбачати 
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обмеження фінансового, науково-технологічного, візового або іншого 

спрямовування, проте переважно являють собою заборону поставок, продажу або 

передання товарів та сировини. Критерієм для обрання того чи іншого сектору 

економіки для застосування міжнародно-правових санкцій може служити його 

значення для економіки країни, формування загального розміру валового 

внутрішнього продукту (ВВП), можливість розроблення та вироблення сучасних 

видів озброєнь, належність підприємств особам з оточення політичного керівництва 

країни або особам, здатним впливати на прийняття ними рішень, можливість груп 

підприємств сприяти здійсненню протиправної діяльності, а також ступінь 

уразливості обраного сектору господарства перед загрозою застосування 

міжнародних фінансово-економічних, технологічних та інших обмежень.  

Прикладами запровадження секторальних санкцій Радою Безпеки ООН можна 

вважати заборону на розвиток та співробітництво в авіаційній промисловості в 

Лівії [207, с. 74–75], ядерній та суміжних галузях промисловості в Ірані (Ісламська 

Республіка Іран або ІРІ) та КНДР [179, с. 2–3; 181, с. 2–4], гірничодобувній 

промисловості в Анголі [161, с. 3]. 

Цей різновид санкцій може спричинити відтік капіталу з недержавних 

корпорацій та підприємств, які належать до сектору економіки, що потрапив під 

санкції, призвести до значного погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, 

гальмування та зупинення виробничих, науково-технічних, фінансових та інших 

проектів, погіршення умов або навіть припинення зовнішніх запозичень. Усі ці 

чинники секторальних санкцій здатні стати причиною дестабілізації певних секторів 

господарства, інколи несуть загрозу стабільності цілих галузей економіки, а за 

певних умов – навіть економічному благополуччю країни в цілому. Будучи за своєю 

природою цілеспрямованими заходами впливу, секторальні санкції можуть мати 

наслідки, аналогічні тим, що зазвичай спричиняються всеохопними санкціями, але в 

дещо еластичних і локальних формах, що допомагає уникнути багатьох небажаних 

побічних наслідків. За таких умов секторальні примусові заходи здатні бути 

достатньо результативними та у разі правильного введення й вивіреного планування 

можуть мати дієвий вплив на економіку та прийняття позитивних, з точки зору 
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організації, яка запровадила санкції, рішень правлячою елітою держави-делінквента. 

Ступінь ефективності зовнішньоекономічних торгових санкцій як засобу 

примусу завжди був предметом дискусій спеціалістів з питань міжнародного права і 

міжнародної політики. Дедалі більше спеціалістів схиляються до думки про їх не 

досить високу результативність. Такі думки обумовлені існуванням низки 

об’єктивних обставин, головними з котрих, як і для багатьох інших видів 

примусових заходів, є проблеми досконалості імплементації санкційних резолюцій 

до національних правових систем; вади правозастосовної діяльності служб 

прикордонного, митного та експортного контролю; фактори, обумовлені активністю 

міжнаціональних організованих злочинних формувань та інших чинників, що 

негативно впливають на результативність торгових обмежень. До того ж значний 

вплив на готовність усіх держав підтримати санкції справляють економічні інтереси 

кожної країни, наявність сталих зовнішньоекономічних зв’язків, вразливість 

власних економік від постачання тих чи інших товарів і сировини та страх втратити 

традиційні ринки збуту власного експорту. Такі страхи і бажання уникнути 

можливих збитків особливо підвищилися в умовах глобалізації світової економіки 

та збільшення взаємозалежності національних господарських комплексів. 

Таким чином, з одного боку, посилилися можливості торгових санкцій, 

оскільки будь-яка держава не є незалежною від експортно-імпортних відносин і 

перерозподіл продукції та сировини через міжнародний економічний ринок стає все 

більш необхідним для нормального функціонування економіки кожної держави, з 

іншого – поглиблення світової кооперації обумовило небажання припинення 

налагоджених торгово-економічних зв’язків через запроваджені міжнародно-правові 

санкції. Зокрема, постійні члени Ради Безпеки ООН рідко погоджуються на 

запровадження торгових санкцій, якщо їх власна економіка зазнаватиме збитків від 

таких заходів. Одним з прикладів відмови запровадження ефективних колективних 

торгових санкцій через їх очевидну невідповідність економічним інтересам 

впливових держав Заходу, в той час коли введення таких примусових заходів 

диктувалося необхідністю і цілком збігалося із завданнями Ради Безпеки ООН, є 

відмова запровадження ембарго на експорт нафти з Лівії. Так, у зв’язку з відмовою 
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Лівії видати двох своїх громадян, підозрюваних у скоєнні терористичного акту в 

1988 році над Локербі, резолюцією 748 (1992) Радою Безпеки ООН ухвалені 

міжнародно-правові санкції, які передбачали заборону на авіасполучення, військово-

технічне співробітництво, скорочення дипломатичних представництв. При цьому 

США погрожували застосуванням тотального нафтового ембарго, якщо Лівія не 

виконає вимог світового співтовариства, однак європейські країни, які залежали від 

поставок лівійської нафти, не підтримали цих намірів. Незважаючи на те, що 

санкційний режим щодо Лівії тривав понад 10 років, а примусові заходи весь час 

посилювались, торгові санкції щодо заборони експорту нафти не вводились. 

Водночас практиці застосування санкцій відомі випадки переваги 

міжнародних політичних інтересів над економічними інтересами держав-членів 

Ради Безпеки ООН. Зокрема, винятком із цього правила є важливі політичні 

питання, в яких керівництво країни не пішло на компроміс і запровадило санкції, 

незважаючи на певні втрати для власного населення. Так, наприклад, до 

запровадження торгової блокади в 1990 році Ірак для Росії був одним із давніх і 

важливих зовнішньоекономічних партнерів. Основним напрямом співробітництва 

були поставки радянської зброї, а також участь у будівництві великих об’єктів 

нафтодобувного та енергетичного комплексу. Запровадження економічних санкцій 

проти Іраку за прогнозами експертів загрожувало Росії неотриманням прибутків у 

розмірі 2 млрд доларів на рік, однак реальні втрати російської економіки від 

припинення торгового та військово-технічного співробітництва з Іраком можна 

оцінити в понад 20 млрд доларів [145]. Проте жорсткі торгові санкції, прийняті 

Радою Безпеки ООН за підтримки Росії у відповідь на агресію Іраку, стали логічним 

заходом, необхідність і правомірність якого диктувалася Статутом ООН. 

Негативною складовою, яка впливає на ухвалення рішень Ради Безпеки ООН 

про запровадження або відмову в запровадженні того чи іншого виду примусових 

заходів, є превалювання під час вирішення цих питань економічних і політичних 

інтересів держав-членів, які не завжди збігаються із завданнями ООН, визначеними 

її Статутом, та основоположними принципами міжнародного права. Між тим 

зовнішньополітична і зовнішньоекономічна діяльність держави може бути плідною 
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й результативною лише за умови, коли вона не порушує міжнародно-правових норм, 

зважає на загальні інтереси світового співтовариства та національні інтереси інших 

держав. Тобто правова позиція Ради Безпеки ООН, а особливо її постійних членів, 

повинна ґрунтуватись на приматі верховенства права, узгоджуватись з інтересами 

світового співтовариства та забезпечувати їх пріоритет над вузьконаціональними 

економічними й політичними вигодами. 

Необхідно також враховувати, що торгові санкції не дають швидко 

позитивного результату. Їх вплив у переважній більшості випадків позначається по 

закінченні певного, часто тривалого, проміжку часу. Зазвичай перші позитивні 

результати з’являються лише через кілька років потому, оскільки політичний 

режим, до якого їх застосовано, намагається позбутись негативних наслідків 

санкцій, перебудовуючи економіку країни, змінюючи ринки збуту, заміщуючи 

імпорт товарами, виробленими всередині країни, тощо. Навіть у разі застосування 

всеохопних примусових заходів до Іраку негативні наслідки для економіки стали 

помітними лише через п’ять років. Найбільш тривалий опір торговим санкціям 

здатні чинити країни з розвиненою та розгалуженою економікою, які мають власні 

природні сировинні ресурси, значні золотовалютні резерви. Торгові санкції дуже 

рідко спрацьовували щодо великих держав та країн, економіка яких традиційно 

розвивалася через самозабезпечення. Тому торгові обмеження, якщо вони не 

застосовані в комплексі з іншими санкціями, безсилі примусити уряди відмовитись 

від політики, яку вони вважають найвищим пріоритетом і запорукою державної 

безпеки. Зокрема, санкційні заборони Ради Безпеки ООН, які тривають уже понад 

вісім років, та односторонні примусові заходи Євросоюзу, США, Японії дуже 

серйозно чинять перешкоди і блокують можливості КНДР вести зовнішню торгівлю, 

проте досі не змусили правлячий режим відмовитись від розроблення та 

виробництва ядерної зброї. 

З огляду на такі умовиводи можна узагальнити, що торгові санкції, хоча за 

характером наслідків, до яких можуть призвести, і є достатньо вразливими з 

етичних і гуманітарних позицій, у разі їх адресно-орієнтовного спрямування можуть 

бути інструментом цілеспрямованого впливу на державу-делінквента. При цьому 
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режим торгових санкцій повинен плануватися з урахуванням необхідності 

збереження умов нормального життєзабезпечення населення й містити певні 

винятки з гуманітарних міркувань задля зменшення можливих негативних наслідків. 

 

2.2.1.2. Фінансові санкції Ради Безпеки ООН 

 

У сучасних умовах глобалізації світової банківської системи, пожвавлення 

зовнішньоекономічного співробітництва, активізації участі більшості країн у роботі 

міжнародних фінансових організацій застосування міжнародно-правових 

примусових заходів фінансового спрямування здатне призвести до потужних 

негативних економічних наслідків для країни, щодо якої їх застосовано. На сьогодні 

такі заходи справляють найвідчутніший вплив на економіку й соціально-політичну 

ситуацію в державі-адресаті санкцій та є одним із найефективніших видів 

примусових заходів. Водночас поміркований підхід та вивірене планування й 

упровадження фінансових санкцій гарантує контрольований вплив на економіку та 

дає змогу уникати небажаних гуманітарних наслідків і соціальних потрясінь або, у 

разі потреби, мінімізувати їх. Тому особливе значення для віднесення фінансових 

санкцій до цілеспрямованих заходів впливу матимуть їх характер та направленість. 

Аби відповідати таким критеріям, фінансові примусові заходи повинні чинити 

обмеження на певних, визначених Радою Безпеки ООН суб’єктів правовідносин у 

банківській системі економіки країни-делінквента або прискіпливо адресно-

визначені сфери фінансово-економічної діяльності державних органів, галузі та 

сектори економіки, окремих суб’єктів господарської діяльності тощо. 

Здатність санкцій чинити тиск безпосередньо на певні напрями фінансової 

сфери діяльності держави, її органи та посадових осіб відрізняє їх від торгових 

санкцій, які, як правило, негативно впливають на населення держави. Через це 

фінансові санкції можуть бути більш адресним та еластичним засобом впливу на 

політичну еліту. Такі властивості, з одного боку, обумовлені тісним зв’язком 

фінансово-банківської системи будь-якої держави з міжнародною фінансовою 

системою, з іншого – залежністю лідерів країн з недемократичними режимами, до 
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яких, як правило, запроваджуються санкції Ради Безпеки ООН, від необхідності 

приховування виведених з країни корупційних капіталів в іноземних банках, які у 

подальшому нерідко використовуються для незаконного фінансування брудних 

політичних проектів, фінансування тероризму, закупівлі зброї та іншої незаконної 

діяльності. Тому варто погодитися з Г. Хафбауером, який зазначає, що «економічні 

наслідки фінансових санкцій здатні різко змінити політичний баланс сил на користь 

суб’єкта, який їх запроваджує. Ефект від торгових санкцій, особливо експортних 

заборон, зазвичай розповсюджується на населення країни. Фінансові ж санкції з 

більшою ймовірністю вдарять по улюблених проектах або персональних кишенях 

урядових чиновників, здатних вплинути на політику. Переривання офіційної 

допомоги або кредитів навряд чи створить таку ж політичну реакцію від 

комерційних фірм та союзників за кордоном, як переривання приватної 

торгівлі» [303, с. 97]. 

Вивчення наслідків застосування неперсоніфікованих фінансових санкцій 

свідчить, що в будь-якому разі їх результатом є ослаблення економіки держави, яке 

неодмінно негативно, меншою або більшою мірою, відбивається на соціальному 

становищі населення країни. Тому запроваджувані заходи повинні мати 

співрозмірний і пропорційний характер, враховувати їх імовірні наслідки. Більш 

жорсткі економічні санкції видаються цілком виправданими у випадках проведення 

керівництвом держави-делінквента агресивної зовнішньої політики, підтримки ним 

терористичних рухів, вчинення інших міжнародних злочинів. 

Міжнародно-правовою підставою для застосування Радою Безпеки ООН 

колективних фінансових санкцій, як і для застосування нею інших примусових 

процедур економічного характеру, є повноваження на ухвалення рішень про 

застосування заходів з повного або часткового припинення економічних відносин, 

надані їй статтею 41 Статуту ООН. 

Особливе значення для досліджуваної проблеми має точне визначення мети 

міжнародно-правових фінансових санкцій, оскільки вона є важливою умовою 

забезпечення ефективності застосовуваних заходів примусу. Нерідко юристи-

міжнародники кінцевою метою фінансових та інших економічних санкцій 
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називають виснаження економіки країни, позбавлення можливості створювати 

конкурентоспроможні види озброєнь та іншої сучасної промислової продукції, 

послаблення зовнішньополітичного та економічного впливу на інші країни або 

взагалі зміну політичного режиму. Так, наприклад, А. Керн вважає, що «економічні 

санкції можуть мати будь-яку комбінацію наступних цілей: зміна поведінки 

держави, щодо якої такі заходи застосовуються, помста, покарання, засіб примусу 

для проведення переговорів або застереження державі-правопорушнику та третім 

державам» [311, с. 10]. Г. Хафбауер, аналізуючи примусові заходи економічного 

характеру держав та міжнародних організації, доходить висновку, що зазвичай такі 

заходи мають п’ять основних цілей щодо держави-делінквента: коригування 

політики, зміна політичного режиму, зупинення військової агресії, послаблення 

військового потенціалу, зміна зовнішньої та внутрішньої політики [303, с. 52–53]. 

Разом з тим відповідно до положень сучасного міжнародного права головна 

мета фінансових санкцій полягає в тому, щоб без застосування військової сили 

змусити правлячий режим змінити політику, що суперечить основним принципам і 

загальновизнаним нормам міжнародного права та становить загрозу міжнародному 

миру й безпеці. При цьому засоби такого тиску можуть бути найрізноманітнішими: 

від блокування рахунків окремих осіб, які перебувають при владі, або осіб з їхнього 

найближчого оточення, аж до заморожування державних активів за кордоном. 

Досягнення мети покарання, зміни політичного режиму або усунення держави з 

політичної арени суперечить існуючим нормам і принципам міжнародного права, а 

тому в жодному разі не може бути виправдане. 

Радою Безпеки ООН до початку 90-х років ХХ сторіччя фінансові санкції 

запроваджувались як допоміжні обмеження одночасно з основними примусовими 

заходами, наприклад, з торговим та збройовим ембарго, для підсилення 

результативності останніх. Так, резолюцією 253 (1968) стосовно Південної Родезії 

разом із забороною на обмеження експорту товарів і сировини із країни ухвалено 

заборону на переказ коштів у Південну Родезію для оплати такої діяльності та угод з 

експорту товарів і сировини. Резолюцією також заборонено надання режиму 

Південної Родезії, комерційним та комунальним підприємствам цієї держави будь-
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яких грошових коштів та інших фінансових або економічних ресурсів, за винятком 

коштів на гуманітарні потреби [199, с. 15]. Подібні обмеження також передбачалися 

санкційними резолюціями щодо Іраку [203, с. 23], Лівії [207, с. 75], Югославії [208, 

с. 20; 210, с. 5]. 

Заморожування банківських рахунків та інших фінансових активів Радою 

Безпеки ООН уперше застосовано в червні 1993 року у зв’язку з врегулюванням 

політичної і гуманітарної кризи в Гаїті. Резолюцією, зокрема, встановлено, що 

держави, в яких розміщено фінансові кошти уряду або влади Гаїті, мають вимагати 

від фізичних та юридичних осіб на власній території, у яких перебувають такі 

кошти, заморозити їх для забезпечення недопущення передання в розпорядження 

або використання в інтересах влади Гаїті [211, с. 3–4]. Примусові заходи, введені 

резолюцією 841 (1993) щодо можновладців у Гаїті, є першим випадком застосування 

фінансових цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН. У подальшому 

заморожування фінансових активів Радою Безпеки ООН застосовувалося майже в 

кожному випадку запровадження санкцій. 

При цьому правові режими фінансових санкцій постійно удосконалювалися, 

бралися на озброєння більш удатні та точні формулювання резолюцій, 

впроваджувалися сучасні організаційні та правові механізми моніторингу і 

контролю за рухом коштів та фінансових активів, нові прийоми взаємодії між 

фінансово-банківськими установами та органами фінансового моніторингу, 

міжнародними і регіональними організаціями з протидії відмиванню коштів, 

фінансування тероризму, боротьби з фінансовими злочинами. Побіжно 

розроблялися та запроваджувалися нові заходи фінансового тиску та механізми їх 

застосування. Поряд із заморожуванням активів, що належать державі-

правопорушнику, стали застосовуватися заборона на надання субсидій, кредитів та 

іншої фінансової допомоги, блокування платежів або інших банківських операцій, 

заборона на відкриття на території держави-об’єкта санкцій відділень, філій та 

представництв банків, а також на відкриття банківських рахунків у банках таких 

держав [179, с. 3–4; 181, с. 5–6; 182, с. 3; 184, с. 4–5; 192, с. 3–4]. 

Сьогодні режими фінансових санкцій Ради Безпеки ООН включають в себе 
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широкий перелік примусових заходів, спрямованих на обмеження міжнародного 

руху капіталу, як-от заморожування іноземних активів уряду, підприємств та 

установ держави-правопорушника, обмеження доступу до фінансових ринків, 

припинення надання фінансової допомоги, а також блокування банківських рахунків 

фізичних та юридичних осіб, визначених санкційною резолюцією. Наслідки 

впровадження переважної більшості таких санкцій, за винятком заморожування 

активів фізичних осіб, які є суто цілеспрямованими заходами впливу, можуть 

справити руйнівну дію не лише на фінансову і банківську системи держави, а й 

спричинити значну шкоду економічному розвитку країни та призвести до 

небажаних соціальних потрясінь. Як слушно зазначають Д. Кортрайт, Дж. Лопез та 

Е. Роджерс, «такі фінансові заходи, як ненадання кредитів та позик, обмеження 

торгового фінансування, можуть справити значний вплив на загальну торгівлю і 

призвести до непередбачуваних гуманітарних труднощів, які еквівалентні тим, що 

можуть викликати всеохопні торгові санкції» [278, с. 23]. 

Під час роботи Інтерлакенського процесу державні, громадські діячі, вчені-

учасники обговорення правових, етичних, соціальних та інших питань застосування 

міжнародно-правових примусових заходів дійшли висновку щодо критеріїв, за яких 

умов фінансові санкції можуть вважатися цілеспрямованими. Такими умовами, 

зокрема, вирішено вважати попереднє скрупульозне вивчення конкретних 

характеристик країни-адресата санкцій, як-от характер політичної системи, ступінь 

економічного й ресурсного самозабезпечення, діапазон торгових партнерів, обсяг і 

складність економіки, суспільні відносини [332, с. 25–26]. Тобто введенню 

фінансових санкцій має передувати комплексне ретельне вивчення фінансово-

економічного стану держави і соціальних, політичних та інших чинників для 

визначення ступеня впливу санкцій на економіку, населення, політичну й соціальну 

ситуацію і прогнозування наслідків від їх запровадження, попередження можливих 

негативних ризиків від їх нетривалої та довготривалої дії. Необхідність наукової 

інтерпретації та побудова прогнозних моделей потребує залучення провідних 

експертів, юристів-міжнародників, економістів, фахівців у сфері фінансових та 

гуманітарних правовідносин, які на підставі аналітичних досліджень, вибіркового 
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використання математичних моделей соціальних та економічних процесів зможуть 

передбачити наслідки застосування фінансових санкцій та запропонувати заходи для 

запобігання порушенням прав людини. 

Найбільш цілеспрямованими і найчастіше застосовуваними фінансовими 

заходами впливу Ради Безпеки ООН є заморожування активів фізичних та 

юридичних осіб. Їх упровадження в комплексі з іншими видами цілеспрямованих 

санкцій засвідчило ефективність таких заходів, особливо коли їх метою є боротьба із 

фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом. 

Тактичною метою заморожування активів суб’єктів примусових заходів є 

позбавлення їх власників, включених до списків, можливості використовувати 

грошові кошти, інші фінансові активи або економічні ресурси для здійснення 

завдань з реалізації протиправної діяльності, як-от придбання зброї або розвитку її 

власного виробництва, підтримки тероризму або здійснення інших заходів, у зв’язку 

з якими запроваджено санкції. 

Під заморожуванням коштів та інших фінансових активів або економічних 

ресурсів розуміється заборона їх використання власником або іншими довіреними 

особами, зміни їх належності, крім випадків конфіскації в установленому порядку, 

переміщення або переказу в інші банківські та фінансові установи чи доступу до них 

без спеціального дозволу відповідного Комітету з санкцій, ухвалених Радою Безпеки 

ООН. У резолюціях Ради Безпеки ООН, якими ухвалено заморожування коштів, що 

належать державі-адресату санкцій, під термінами «кошти», «інші фінансові 

активи» та «інші економічні ресурси» мають на увазі готівкові кошти, чеки, грошові 

вимоги, грошові перекази, інструменти на пред’явника та інші платіжні документи, 

а також депозити у фінансових установах, рахунки в банках, брокерських фірмах та 

інші інвестиційні кошти. Заморожуванню підлягають також акції та інші види участі 

у партнерському капіталі, боргові зобов’язання, векселі та грошові вимоги до інших 

осіб, цінні папери, акції, паї, облігації, письмові боргові зобов’язання; відсотки, 

дивіденди та інші прибутки на активи, акредитиви, векселі тощо [57, с. 2–3]. 

Заморожування активів може впроваджуватися до будь-яких коштів та 

економічних ресурсів, що належать особам, включеним до санкційних списків, 
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групам підприємств та організацій або контролюються ними. Заморожування 

застосовується також щодо коштів, отримуваних через майно, яке перебуває у їхній 

власності або контролюється ними чи особами, що діють за їхньою вказівкою. За 

таких підстав набуває актуальності розроблення і впровадження правового 

механізму ідентифікації кінцевого бенефіціарного власника коштів та інших активів, 

що можуть бути заморожені на підставі певної резолюції, якою встановлено 

фінансові санкції стосовно фізичних або юридичних осіб. 

Протягом 1990-х років США, а згодом й інші розвинені держави запровадили 

низку нормативних актів, які дозволяють заморожувати банківські рахунки осіб, 

причетних до відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом, осіб, причетних 

до фінансування тероризму, фінансових злочинів, рахунки так званих політично 

значущих осіб. Головною метою таких заходів є боротьба з фінансуванням 

тероризму, корупцією, ухиленням від уплати податків, відмиванням коштів, іншими 

фінансовими махінаціями. Умовою успішного виконання поставлених завдань 

задекларовано офіційне відстеження реальних вигодоодержувачів. У зв’язку з цим 

спочатку США та Велика Британія зобов’язали банківські і фінансові установи 

розкривати в корпоративних реєстрах реальних бенефіціарів активів. Євросоюз 

також запровадив норми щодо створення державних реєстрів кінцевих власників 

компаній та довірчих фондів. На сьогодні переважна більшість держав-членів ООН 

здійснюють політику, спрямовану на розкриття інформації про бенефіціарів 

банківських рахунків, компаній, інших фінансових та матеріальних активів. 

Міжнародно-правовою основою колективного опору відмиванню коштів та 

іншим злочинам у фінансово-банківській сфері, а також запровадження заходів з 

установлення кінцевих вигодоодержувачів стали прийняті у той час міжнародні 

договори7, резолюції Ради Безпеки ООН8 та інші документи9. Цими міжнародними 

                                                           
7 Див., приміром, Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин (1988 р.), Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних від злочинної 

діяльності (1990 р.), Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.). 
8 Див. резолюцію Ради Безпеки ООН 1267 (1999) щодо боротьби з терористичною діяльністю та резолюції, прийняті 

на її розвиток та доповнення, зокрема резолюції 1373 (2001), 1390 (2002). 
9 Див., наприклад, Загальні директиви з протидії відмиванню доходів у приватному банківському секторі 

(Вольфсберзькі принципи) (2000 р.), ухвалені одинадцятьма провідними банками світу; Документ Базельського 

комітету банківського нагляду «Належна перевірка клієнтів банками» (2001 р.), якою запроваджена процедура 

ідентифікації клієнта; Директива Європейського Парламенту та Ради Європи, спрямована на вдосконалення процедур 
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документами запроваджено міжнародно-правові стандарти ідентифікації 

вигодоодержувачів, передбачено механізми виявлення справжніх власників 

банківських рахунків та фінансових активів, а також прийнято директивні 

положення боротьби з відмиванням коштів. Загальновизнаною засадою професійної 

діяльності фінансових установ у контексті вимог ідентифікації власників активів є 

встановлення партнерських відносин лише з клієнтами, законне походження джерел 

доходів або фінансування яких може бути у розумних межах підтверджено.  

На виконання міжнародних конвенцій та директив міжнародних міжурядових 

організацій державами-членами ООН прийнято національні нормативні акти, якими 

ухвалено вимоги встановлення вигодоодержувачів банківських рахунків та інших 

фінансових активів, створено національні служби фінансового моніторингу та 

фінансової розвідки, що значною мірою сприяє посиленню дієвості державного 

контролю за банківськими та фінансовими установами. Особливо ефективним такий 

контроль є у державах-учасниках Групи з розроблення фінансових заходів боротьби 

з відмиванням грошей (ФАТФ). Сьогодні система ідентифікації бенефіціарів 

створена як інструмент протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, 

успішно використовується для виявлення та заморожування активів осіб і компаній, 

включених до санкційних списків на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН про 

застосування фінансових санкцій. 

У зв’язку зі збільшенням випадків заморожування активів фізичних осіб за 

рішенням Ради Безпеки ООН виникли проблеми правового, інституційного, 

політичного та правозахисного характеру. Відсутність процесуальних гарантій для 

осіб, які включаються до санкційних списків, стала підставою для судового 

оскарження рішень про застосування фінансових санкцій. Деякі фахівці пов’язують 

такі випадки з тим, що Рада Безпеки значно розширила свої повноваження та 

перейняла на себе функції, які не передбачалися під час створення ООН. Автори 

також указують на неузгодженість резолюцій Ради Безпеки щодо застосування 

фінансових санкцій до фізичних осіб із міжнародними та регіональними правовими 

                                                                                                                                                                                                            
з ідентифікації власників фінансових активів (2000 р.), Підсумкова декларація Парламентської конференції Євросоюзу 

щодо боротьби з відмиванням коштів (Паризька декларація щодо боротьби з відмиванням коштів) (2002 р.). 
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нормами щодо прав людини [59, с. 31; 289, с. 22]. 

У зв’язку з серією безпрецедентних терористичних актів у Кенії, Танзанії та 

інших країнах наприкінці 1990-х років Радою Безпеки ООН ухвалено низку 

резолюцій, якими запроваджено примусові заходи стосовно керманичів, учасників 

та спільників терористичної організації «Аль-Каїда» та руху «Талібан». Зокрема, 

резолюцією 1267 (1999) створено Комітет Ради Безпеки ООН із санкцій, якому 

надано повноваження вносити до санкційних списків фізичних осіб, причетних до 

зазначених терористичних організацій [162, с. 2–3]. Як підстава для внесення до 

списків використовувалась інформація, отримана з розвідувальних джерел держав-

членів ООН. При цьому зауважувалося, що наявність обвинувального вироку не є 

необхідною умовою для включення до списків, оскільки санкції мали виконувати 

попереджувальну функцію [221, с. 5]. На підставі ухвалених Радою Безпеки ООН 

резолюцій усі держави-члени зобов’язувалися заморозити банківські рахунки та 

інші активи осіб, внесених до списків, а також запровадити щодо них заборону на 

в’їзд та інші обмеження [162, с. 2–3; 168, с. 2–3]. Надані Комітету з санкцій широкі 

повноваження щодо включення до списків терористів та їхніх посібників і досить 

непевні критерії визначення таких осіб призвели до непоодиноких помилок та 

численних порушень загальновизнаних прав людини. 

Юридичними вадами запровадженого резолюціями порядку стали 

позбавлення осіб, які включаються до списку, можливості дізнатися про ухвалене 

рішення, про підстави, що враховувались Комітетом під час внесення їх до переліку, 

а також неможливість надати ними заперечення, пояснення та докази своєї 

непричетності до терористичних організацій. Крім того, не передбачалася процедура 

оскарження включення до списків до незалежного компетентного органу, 

уповноваженого перевіряти обґрунтованість прийнятого рішення та за наявності 

підстав скасовувати його. 

Проте, незважаючи на невідповідність процедури формування списків 

загальновизнаним міжнародним нормам щодо захисту права на справедливий 

розгляд, суди ряду європейських країн відмовлялися досліджувати доводи заявників 

на необґрунтоване включення до санкційного переліку відповідно до резолюцій 
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Ради Безпеки ООН 1267 (1999) та 1373 (2001), посилаючись на відсутність своєї 

юрисдикції. При цьому суди, як правило, спиралися на положення статті 103 

Статуту ООН, якою встановлено пріоритет зобов’язань держав-членів за Статутом 

ООН, перед обов’язками за будь-якою іншою міжнародною угодою. 

Таким чином, виник конфлікт між, з одного боку, обов’язком держави 

виконувати резолюції Ради Безпеки ООН щодо заморожування активів та інших 

обмежень, а з іншого – необхідністю дотримуватись фундаментальних прав людини, 

які держави зобов’язались забезпечувати відповідно до міжнародних договорів. 

Тобто, незважаючи на безумовну суперечність між обов’язками держав, що 

випливають із резолюції Ради Безпеки, і міжнародними зобов’язаннями, насамперед 

щодо захисту прав людини, які набули статус jus cogens, суди, відмовляючи у 

розгляді заяв осіб, унесених до списків, посилалися на переважну силу зобов’язань 

за Статутом ООН, хоча вони у випадках, що розглядалися судами, відверто не 

відповідали вимогам міжнародних договорів. 

Визначальне рішення у суперечностях щодо правомочності процедури 

включення до санкційних списків 3 серпня 2008 року ухвалив суд ЄС у справі за 

заявами Яссіна Каді та міжнародного фонду «Баракаат». Суд визнав, що відповідно 

до європейського законодавства положення, які містяться в резолюції 1267 (1999), 

порушують процесуальні права і права людини через те, що позбавляють осіб, до 

яких їх застосовано, можливості отримувати інформацію щодо їх внесення до 

санкційних списків, та тому, що не передбачають будь-яких механізмів оскарження 

рішень Комітету [309]. 

Події, що супроводжували запровадження персональних санкцій згідно з 

резолюцією 1267 (1999), засвідчили недосконалість інституту цілеспрямованих 

персональних санкцій із заморожування активів фізичних осіб та організацій, а 

також на обмеження деяких інших прав людини й неквапливість у роботі 

адміністративного апарату Ради Безпеки ООН і Комітетів із санкцій. З огляду на 

скарги осіб, рахунки яких було заблоковано, та численні справи, що розглядалися 

національними й регіональними судами про виключення зі списків, Рада Безпеки 

ООН та Комітет із санкцій, заснований резолюцією 1267 (1999), враховуючи 
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невідповідність процедури внесення до переліку фізичних осіб вжили заходів щодо 

усунення явних суперечностей положень резолюцій міжнародним нормам у галузі 

прав людини. Зокрема, дозволено проводити із заморожених рахунків так звані 

гуманітарні витрати, такі як оплата оренди житла, витрати на лікування, придбання 

продуктів харчування та ліків [171, с. 1–2]. У подальшому при Комітеті із санкцій 

створено структуру (центральний офіс), до повноважень якої входив розгляд скарг 

осіб, яких включено до списків. Резолюцією 1735 (2006) запроваджено більш 

ретельну та повну підготовку матеріалів для включення до списків, а також 

запроваджено обов’язковість сповіщення особи або організації про включення до 

санкційного списку та як додаток до цього повідомлення копії рішення з 

викладенням обставин справи й інформуванням про наслідки запровадження 

санкцій, а також процедури виключення з переліку [180, c. 4–5]. 

Лише після прийняття рішення судом ЄС у справі Каді 

резолюцією 1904 (2009) створено посаду Омбудсмена при Комітеті із санкцій, який 

мав захищати інтереси осіб, котрі подають скарги про включення їх до переліку, 

координувати діяльність зацікавлених держав та Комітету з розгляду скарг, 

організовувати перевірку обставин, що стали підставою для застосування санкцій. 

Проте повноваження Омбудсмена обмежувалися лише наданням докладу до 

Комітету із санкцій щодо безпідставності включення до списку, але висновки 

докладу не були обов’язковими для Комітету. Рішення про виключення зі списків 

приймалось лише членами Комітету в разі консенсусу між Омбудсменом і 

Комітетом. Усе це суттєво знецінювало запроваджені зміни та залишало 

невирішеним питання незалежного перегляду прийнятих рішень про включення до 

списків. Рішення щодо створення спеціального незалежного суду або трибуналу для 

розгляду таких скарг прийнято не було [186, с. 6–8]. 

Разом з тим запровадження судового контролю за ухваленням Радою Безпеки 

ООН рішень про накладення персональних цілеспрямованих примусових заходів 

було б спроможне у майбутньому суттєво вплинути на правову позицію цього 

органу та сприяти позитивній перебудові політики, яка торкається додержання прав 

людини, і з великою ймовірністю підштовхнуло б до зміни існуючої процедури з 
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метою приведення її у відповідність до міжнародно-правових норм. 

Одним із найважливіших завдань ефективної реалізації фінансових санкцій, а 

особливо примусових заходів із заморожування активів, залишається своєчасність їх 

імплементації країнами-членами. На відміну від збройового ембарго та деяких 

інших видів примусових заходів виконання резолюцій Ради Безпеки ООН у частині 

застосування фінансових санкцій має високий ступінь, що обумовлено 

особливостями правового режиму цих заходів, який характеризується 

транспарентністю сучасної банківської системи, запровадженням національних 

служб фінансового моніторингу та фінансової розвідки, озброєних ефективними 

методиками виявлення порушень у галузі відмивання коштів, отриманих злочинним 

шляхом, виявлення активів від корупційної діяльності, незаконного обігу 

наркотичних засобів та коштів, що спрямовуються на терористичну чи іншу 

протиправну діяльність. 

Створення міжнародних міжурядових організацій, діяльність яких спрямована 

на запобігання фінансовим правопорушенням та боротьбу з відмиванням коштів, 

фінансуванню тероризму та іншим правопорушенням у сфері фінансів і 

банківського сектору, на кшталт ФАТФ та регіональних груп такого самого 

спрямування у всьому світі, якими розроблюються стандарти щодо протидії 

відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та надаються відповідні рекомендації 

урядовим організаціям, банківським і фінансовим установам, дало можливість 

вибудувати систему заходів, які дають змогу виявляти незаконні фінансові операції, 

блокувати підозрілі транзакції та рахунки, проводити розслідування незаконної 

фінансової діяльності. Разом із правовою, організаційною та методично-

роз’яснювальною діяльністю ФАТФ проблемами боротьби з фінансуванням 

тероризму та відмиванням коштів, а також здійсненням заходів із забезпечення 

виконання санкційних резолюцій, спрямованих на фінансовий сектор держав-

правопорушників, позитивну роль відіграли Міжнародний валютний фонд (МВФ), 

Світовий банк та його інституції, а також санкційні Комітети Ради Безпеки ООН. 

У результаті досліджень та впроваджених за їх результатами програм і заходів 

вдалося домогтися створення ефективної системи прийомів і методів контролю за 
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виконанням фінансових обмежень та заборон, що вводяться за рішеннями Ради 

Безпеки ООН. 

Водночас існують певні проблеми забезпечення своєчасної й повної 

імплементації фінансових санкцій, запроваджених резолюціями Ради Безпеки ООН. 

У Доповіді Цільової групи ООН зі здійснення контртерористичних заходів 

зазначено, що «дотримання режиму заморожування активів у цілому залишається 

незадовільним. Багато країн не мають нормативно-правової бази, яка дозволяє 

негайно заморожувати грошові кошти. Крім того, навіть у разі наявності такої бази 

вона не завжди використовується досить ефективно. Наприклад, фінансові 

організації та органи державної влади іноді змушені докладати величезних зусиль, 

щоб домогтися уточнення чи перевірки прізвища відповідної особи» [11, с. 21]. 

Невиконання вимоги щодо своєчасності та повноти імплементації рішення про 

заморожування активів здатне позбавити доцільності запроваджуваних Радою 

Безпеки ООН заходів, оскільки протягом часу, коли держави почнуть виконувати 

резолюцію, особи, зазначені у списках, зможуть перевести власні кошти на інші 

рахунки або рахунки, зареєстровані на інших осіб. 

Резолюції Ради Безпеки ООН не зазначають граничних термінів імплементації 

рішень, а, як правило, оперують термінами «негайно» або «невідкладно». Семантика 

зазначених висловів, а також характер фінансових санкцій та їх особливість 

передбачають, що країни-члени повинні вжити заходів якомога швидше та в 

найкоротші терміни. Саме тому, виконуючи обов’язки, покладені на них статтею 25 

Статуту ООН, та вимоги відповідної резолюції Ради Безпеки, держави-члени мають 

вживати заходів для беззастережного та якнайшвидшого блокування фінансових 

активів усіх без винятку фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано санкції. 

Практика імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН має непоодинокі 

приклади несвоєчасного прийняття державами-членами рішень про виконання 

примусових заходів. Так, наприклад, 26 лютого 2011 року резолюцією Ради Безпеки 

ООН 1970 (2011) щодо Лівії запроваджено санкції про негайне заморожування всіх 

грошових коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів, які 

перебувають у власності або під контролем фізичних чи юридичних осіб згідно з 
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додатком. Організаційно-правові заходи щодо виконання цієї резолюції в Україні 

вжито 21 березня 2011 року [139], в Російській Федерації – 9 березня 

2011 року [113], в Канаді – 27 лютого 2011 року [330]. Тобто Уряду України для 

імплементації рішення знадобилось 23 дні, Росії – 11 днів, Канаді – 1 день. З огляду 

на зволікання з виконання рішень щодо заморожування активів Раді Безпеки ООН 

доцільно зазначати строки виконанням рішень у частині заморожування активів. 

Дослідивши різні доктринальні підходи та практику застосування фінансових 

санкцій, можна зробити висновок, що в широкому розумінні міжнародно-правові 

фінансові санкції Ради Безпеки ООН є формою економічних примусових заходів, 

спрямованих на заборону або обмеження міжнародної фінансової діяльності 

держави-адресата санкцій у банківській, кредитній, інвестиційній сферах з метою 

схилити політичний режим держави до дотримання норм міжнародного права та 

відмови від політики, яка порушує міжнародний мир і безпеку. 

Протиправна міжнародна діяльність суб’єктів міжнародного права, будь-то 

зовнішня агресія, створення зброї масового знищення, вчинення актів геноциду або 

міжнародна терористична діяльність, потребує значних матеріальних та фінансових 

витрат. Не дивно, що завжди, застосовуючи санкції проти порушника, одним із 

головних завдань стояло позбавлення делінквента доступу до капіталу та 

послаблення його фінансового становища. Тому міжнародно-правові фінансові 

санкції Ради Безпеки ООН можуть стати дієвим засобом у боротьбі з міжнародними 

протиправними діяннями, які становлять загрозу миру й безпеці. Крім того, однією з 

удатних і зручних для впровадження властивостей фінансових санкцій є їх здатність 

дозованого та поетапного введення з можливістю поступового нарощування 

інтенсивності і сфери застосування, урізноманітнення та варіювання їх видів. 

 

2.2.2. Ембарго на постачання зброї 

 

Ембарго на постачання зброї є одним із видів цілеспрямованих санкцій, 

зорієнтований на заборону ввезення та/або вивезення з країни зброї і пов’язаних із 

нею продукції та послуг з тим, щоб без застосування військової сили примусити 
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правлячий режим змінити політику, що суперечить основним принципам і 

загальновизнаним нормам міжнародного права та становить загрозу міжнародному 

миру та безпеці. Головна мета ембарго – перекрити державі-порушнику, її органам, 

підприємствам, особам або групам осіб, визначеним у переліку, доступ до зброї та 

пов’язаних із нею матеріальних засобів будь-якого типу, за допомогою яких ними 

проводиться протиправна діяльність. Збройове ембарго за характером і метою дії є 

суто цілеспрямованим заходом впливу на державу, оскільки полягає в юридично-

мотивованому та предметно-орієнтованому створенні правових підстав для 

припинення постачання визначеного виду продукції – зброї до зони конфлікту та в 

забороні її придбання визначеною групою одержувачів, а тому здійснює тиск 

безпосередньо на осіб, причетних до організації порушень норм міжнародного 

права, що сприяє уникненню шкідливих гуманітарних наслідків для вразливих груп 

населення. Професор Дж. Гордон доречно зауважила, що «ембарго на постачання 

зброї є типовим прикладом цілеспрямованих санкцій, оскільки скероване на 

припинення потоку саме тих товарів, постачання яких загострюватиме конфлікт і 

сприятиме порушенням прав людини» [293, с. 321].  

Ембарго на постачання зброї належить до невійськових примусових заходів з 

часткового переривання економічних відносин, визначених статтею 41 Статуту 

ООН. Як найчастіше застосовуваний захід примусу, збройове ембарго ухвалювалось 

як реагування на найрізноманітніші порушення міжнародних норм. Зокрема, 

рішення щодо введення ембарго приймалися у зв’язку із зовнішньою військовою 

агресією [203, с. 23], розв’язанням громадянської війни [212, с. 3-4], геноцидом [218, 

с. 4], військовим державним переворотом [211, с.3], етнічними чистками [205, с. 60], 

порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї [181, с. 2-3; 179, с. 2-3], 

терористичною діяльністю [166, с. 3-4], масовими порушеннями прав людини [197, 

с. 4]. 

Водночас, хоча збройове ембарго є цілеспрямованою санкцією, внаслідок 

недостатньої координації в рамках системи ООН, недосконалості національних 

систем експортного контролю може призвести до побічних небажаних наслідків 

політичного та економічного характеру. Ученими Консорціуму з цілеспрямованих 
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санкцій зроблено висновки, що ембарго може стати каталізатором посилення 

авторитаризму в державі-адресаті санкцій, підвищення рівня корупції та 

організованої злочинності, що, в свою чергу, може опосередковано відбитися на 

соціальному становищі простого населення, сприяти зниженню соціальних 

стандартів й основних показників якості життя [283, с. 5]. Такі наслідки неминучі, 

коли правлячий режим, незважаючи на ембарго, вдасться до налагодження 

незаконних поставок зброї до держави або прискореного створення власної 

військової промисловості на шкоду підтриманню належного соціального і 

матеріального забезпечення населення. І в першому, і в другому випадках 

витрачаються величезні матеріальні і грошові ресурси за рахунок зменшення 

видатків на розвиток соціальних програм та невійськової промисловості. Прикладом 

такої політики є наслідки застосування міжнародних санкцій до ПАР, КНДР, ІРІ та 

деяких інших держав. 

Збройовому ембарго, як примусовому заходу Ради Безпеки ООН, належить 

важлива роль у підтриманні міжнародного правопорядку, оскільки обмеження 

постачання засобів ведення війни в зону протистояння є обов’язковими для всіх 

держав і можуть суттєво знизити інтенсивність і ступінь мілітаризації конфлікту. За 

весь час існування ООН інститут ембарго зазнав і продовжує зазнавати суттєвих 

змін. Однак досі залишаються не повною мірою вирішеними деякі проблеми, 

пов’язані з розробленням, прийняттям та виконанням резолюцій Ради Безпеки ООН, 

які в подальшому негативно відбиваються на ефективності примусових заходів, 

знижують їх результативність. Усе це свідчить про те, що орієнтація ООН на 

перехід до політики цілеспрямованих санкцій вимагає вирішення проблем 

перетворення їх на точніший інструмент, максимально націлений на політичне 

керівництво країни за мінімального порушення прав людини. 

Санкційні резолюції Ради Безпеки ООН, ухвалені відповідно до розділу VII 

Статуту, мають силу обов’язкового для виконання юридичного акту. Аналіз змісту 

резолюцій про запровадження ембарго на постачання зброї дає можливість 

окреслити коло завдань і обов’язків, які покладаються на держави-члени для 

забезпечення реалізації ухвалених заходів. Значною мірою від якості юридичної 
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опрацьованості ключових формулювань резолюцій залежить ступінь реалізації тих 

цілей, які закладалися під час запровадження ембарго. Тобто запорука дієвості та 

ефективності не лише ембарго, а й інших колективних примусових заходів, 

обумовлюється ретельністю розроблювання резолюцій, їх змістовності, всебічності 

та докладності. Практично-орієнтований характер резолюцій про застосування 

збройового ембарго вимагає саме такого підходу. 

Практика останніх років свідчить, що, ухвалюючи рішення про запровадження 

ембарго на постачання зброї та покладаючи на держави обов’язок його 

імплементації, Рада Безпеки ООН зазвичай застосовує в резолюціях такі стилістичні 

форми, як «усі держави приймуть заходи для перешкоджання» [179, c. 2], або «всі 

держави приймуть всі необхідні заходи для перешкоджання» [181, c. 2], або «всі 

держави введуть необхідні заходи з метою перешкодити» [171, с. 5]. Висловлюючи 

лексичними засобами припис щодо припинення постачання зброї державі-

делінквенту, Рада Безпеки ООН намагається вживати різні форми і конструкції для 

передання імперативної семантики санкційної резолюції. Водночас незважаючи на 

загальнообов’язковий характер та надзвичайну важливість рішень переважно 

застосовуються конструкції, які мають яскраво виражений рекомендаційний 

характер, що надають дискреційні повноваження країнам-членам, зокрема 

застосовуються словосполучення: «приймуть заходи», «приймуть всі необхідні 

заходи», «введуть необхідні заходи». Складається враження, що адресату 

залишають право прийняти власне рішення щодо підтримання або не підтримання 

резолюції. Очевидною вадою таких мовних конструкцій є брак чітких і 

недвозначних формулювань, властивих загальнообов’язковим правовим актам. 

Юридичні норми, визначені Статутом ООН, встановлюють взаємні права і 

обов’язки учасників міжнародних правовідносин, які ним урегульовані, 

передбачають фактичні обставини, за наявності яких один суб’єкт вправі вимагати 

виконання обов’язків, а інший – виконати певні, передбачені нормою дії. Разом з 

тим повноваження Ради Безпеки ООН, відповідно до статті 41 Статуту, полягають 

саме у праві вимагати введення економічних обмежень, а не толерантно й 

невимогливо пропонувати вжити ухвалені резолюцією заходи або ж узагалі 
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припускати, що держави їх, можливо, запровадять. 

Враховуючи необхідність використовування більш виразних і виважених 

мовних засобів для наголошення на обов’язковості запровадження державами-

членами ембарго, в резолюціях доцільніше вживати такі спонукальні мовні 

конструкції, як «усі держави-члени повинні невідкладно прийняти необхідні заходи 

для недопущення», як це було сформульовано в резолюції 1970 (2011) про введення 

санкцій щодо Лівії [187, с. 3]. 

До порівняно недавнього часу збройове ембарго означало передусім заборону 

продавати та постачати засоби ведення війни на територію держави-

правопорушника, тобто здійснювати експорт. Заборона купувати та ввозити на 

територію потерпілої держави будь-які види сировини, промислових виробів 

військового призначення, які походять із держави-правопорушника, іменувалася 

бойкотом або забороною імпорту товарів. Ці заходи щодо обмеження економічних 

відносин розглядались як два відмінні види санкцій. Такої думки, зокрема, 

притримувались Д. Борисов, В. А. Василенко та інші автори [10, с. 45, 56; 18, с. 81–

82]. У сучасній міжнародній практиці та доктрині ембарго включає три види 

заборони зовнішньоекономічної діяльності: заборони на експорт зброї, її імпорт, а 

також на діяльність із реалізації спільних міждержавних проектів щодо розроблення 

та модернізації продукції військового призначення [187, с. 3–4]. 

Термін «ембарго» у міжнародному праві хоча й має значення заборони на 

ввезення або вивезення певних товарів з тієї чи іншої країни, втім збройове ембарго 

за цілями і завданнями, як санкція Ради Безпеки ООН, має мету унеможливити 

подальше озброєння суб’єктів, визначених резолюцією. Саме заборона ввезення 

зброї на територію держави-делінквента або в зону військового конфлікту є 

заходом, який безпосередньо сприятиме його деескалації або обмежить здатність 

агресора у веденні військових заходів. Натомість заборона вивезення озброєнь з 

території держави, яка є адресатом ембарго, має переважно мету позбавлення його 

ринків збуту військової продукції і, як наслідок, можливості отримання прибутків 

від зовнішньоекономічних угод із постачання зброї. Тобто заборона імпорту зброї з 

території держави-адресата санкцій має опосередкований вплив на її можливість 
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набувати зброю, а більше відповідає ознакам торгових санкцій з метою зменшення 

платоспроможності держави-делінквента. Таку саму мету має заборона імпорту 

будь-яких товарів з держави, що стала об’єктом примусових заходів. За таких 

обставин заборону імпорту зброї не доцільно вважати елементом збройового 

ембарго, як таку, що не має на меті прямо перешкоджати потраплянню зброї до 

держави-адресата санкцій, а слід відносити до торгових санкцій. 

Режими збройового ембарго, що застосовуються сьогодні, – це комплексні, 

організовані в кількох напрямах заходи, які суттєво відрізняються від режимів 

ембарго, що впроваджувались Радою Безпеки на початку діяльності ООН і містять 

не лише заборону на постачання зброї та військової техніки, а й інших споживчих 

цінностей у вигляді продукції, робіт і послуг, результатів інтелектуальної діяльності 

військового призначення, які задовольняють матеріальний попит на них іноземних 

держав, а також перелік осіб, на яких поширюється ембарго, та дій, що підпадають 

під заборону [95, c. 97]. 

До середини 90-х років ХХ сторіччя перелік продукції військового 

призначення, що підпадає під збройове ембарго, формувався в загальних рисах, без 

розгорнутої деталізації й містив лише орієнтовні обмеження з її постачання [198, 

c. 4; 202, c. 5]. У зв’язку зі зміною та такою, що стала більш динамічною, практикою 

застосування санкцій експертами ООН розпочато дослідження, спрямовані на 

удосконалення правового режиму збройового ембарго, в результаті яких розроблено 

типовий текст резолюції, запропоновано шляхи вирішення проблем імплементації 

санкцій, дано рекомендації з розширення переліку, класифікації зброї та військової 

продукції, що підпадає під заборону. Аналіз резолюцій Ради Безпеки ООН останніх 

років свідчить, що зазвичай під обмеження підпадають ретельно відібрані предмети, 

заборона постачання яких здатна справити максимальний вплив на деескалацію 

конфлікту, а саме: озброєння та пов’язані з ним матеріальні засоби всіх типів, 

включаючи зброю та боєприпаси, військові транспортні засоби, військову техніку, 

напіввійськове спорядження, запасні частини для всього зазначеного, товари 

подвійного призначення [193, с. 12–13]. 

Незважаючи на детальне визначення переліку продукції військового 
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призначення, адресати санкцій знаходять можливості для організації легальної 

поставки товарів подвійного призначення, які пристосовують для використання у 

військових цілях. Одним із прикладів придбання товарів цивільного призначення 

для військових потреб є закупівля КНДР лісовозів та їх переобладнання як 

самохідних платформ для пускових установок балістичних ракет [49, с. 27–29]. 

Наведені факти цілком очевидно свідчать про те, що розширення списку 

військової продукції, а також товарів подвійного призначення може підвищити 

ефективність збройового ембарго. Аналогічні висновки неодноразово відзначалися 

експертами, які вивчали проблеми підвищення ефективності примусових заходів 

Ради Безпеки ООН [282, с. 29]. Враховуючи необхідність забезпечення 

результативності цього заходу, Радою Безпеки ООН прийнято, а в подальшому 

розширено списки предметів, матеріалів, обладнання, товарів та технологій, 

пов’язаних із програмами, що стосуються балістичних ракет, ядерної зброї, зброї 

масового знищення, які підпадають під дію заборони у разі запровадження 

ембарго [228-233]. 

Водночас одним із суттєвих недоліків ембарго ООН є відсутність узгоджених 

на міжнародному рівні списків термінів і товарів, які належать до категорій «зброя» 

та «боєприпаси». Так, укладено кілька міждержавних угод, які стосуються 

організації контролю обігу зброї. Від 1991 року діє Регістр звичайних озброєнь 

ООН, що є одним із чільних інструментів забезпечення транспарентності для 

організації міждержавного обміну інформацією про торгівлю, придбання й 

національні запаси звичайних озброєнь за семи визначеними категоріями. Від 

2003 року держави на добровільних засадах надають доповіді про передання 

стрілецької зброї та легких озброєнь. Важливішою та всеохопною угодою на шляху 

обмеження розповсюдження озброєння є Вассенаарські домовленості, мета яких – 

координація зусиль її учасників з організації контролю експорту звичайних озброєнь 

та високих технологій, товарів та технологій подвійного призначення до країн з 

нестабільними політичними режимами та до регіонів, де тривають конфлікти. Однак 

зазначені документи не можуть замінити списків озброєнь, заборонених для 

розповсюдження на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН про запровадження 
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збройового ембарго, оскільки не передбачають усіх імовірних видів зброї й 

військової техніки, що можуть потрапити під заборону. Враховуючи це, видається 

доцільним і необхідним розробити й прийняти базовий документ ООН, який 

визначить терміни, пов’язані з товарами військового призначення, та установить 

універсальний перелік видів зброї і боєприпасів. Основою документа мають стати 

перш за все Регістр звичайних озброєнь ООН, доповіді держав про передання 

стрілецької зброї та легких озброєнь, а також Вассенаарські домовленості. 

Починаючи від 2000 року резолюції Ради Безпеки ООН про введення 

збройового ембарго передбачають таку суттєву складову цього правового режиму, 

як припинення надання військових послуг, яка включає в себе заборону здійснювати 

консультативні послуги, методичну або практичну допомогу, організацію навчання, 

пов’язану з військовою діяльністю або виробництвом зброї [165, с. 3; 166, с. 4]. 

Держава, котрій загрожують санкції і яка не має розвиненої військово-технічної 

промисловості, задля швидкого нарощування власного виготовлення зброї потребує 

допомоги ззовні, зокрема у вигляді залучення іноземних фахівців у сфері 

виробництва озброєнь, опанування технологіями з вироблення відповідної техніки, 

приладів та матеріалів. Застосування такої заборони обумовлене необхідністю 

обмеження доступу до допомоги у виробництві, сервісному обслуговуванні й 

ремонті військової техніки, навчанні персоналу тощо. 

Не викликає сумніву, що таке нововведення є істотним, особливо для країн, 

які не мають власної промислової бази для виробництва сучасних озброєнь і не 

позбавлені можливості для швидкого нарощування військового потенціалу. Тому, за 

умови запровадження ембарго, всі держави повинні закрити доступ до будь-якого 

навчання методам і діям, пов’язаним з військовою діяльністю, всім суб’єктам, які є у 

списку. 

Важливими елементами режиму збройового ембарго є сировинне ембарго та 

ембарго на постачання військових технологій. Заборона на постачання сировини 

позбавляє державу найбільш суттєвих засобів, необхідних для виробництва 

військової продукції. При цьому держава, щодо якої вводяться санкції, повинна 

потребувати постачання імпортної сировини, яка має для неї першочергове значення 
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для виготовлення товарів військового призначення. Враховуючи, що не існує жодної 

держави, неспроможної повноцінно функціонувати без іноземного сировинного 

імпорту, ефективність санкцій підвищиться у разі введення заборони на постачання 

такого виду сировини, від якого залежить військова промисловість адресата 

санкцій [267, с. 34]. 

Не менш важливе значення у випадку запровадження ембарго має заборона на 

передання військових технологій. Міжнародно-правова практика свідчить, що під 

технологіями зазвичай розуміють спеціальну інформацію, необхідну для 

розроблення, виготовлення або використання будь-якої військової продукції. 

Приймаючи рішення про запровадження ембарго, Рада Безпеки ООН рідко 

застосовує таку його складову як заборона на передання технологій. З великою 

часткою вірогідності держава-делінквент, опинившись під загрозою запровадження 

ембарго на ввезення зброї, намагатиметься самостійно опанувати військові 

технології, необхідні для самостійного виготовлення зброї. При цьому, розвиваючи 

власну військово-промислову галузь, правлячий режим прагнутиме створити 

сучасну й найбільш досконалу зброю, що, у свою чергу, потребуватиме 

впровадження технологій для виготовлення, експлуатації та технічного 

обслуговування засобів ведення війни. Враховуючи це, а також з метою підвищення 

ефективності примусових заходів резолюції Ради Безпеки ООН про введення 

збройового ембарго повинні обов’язково однаковою мірою включати як заборону на 

постачання зброї, боєприпасів, військової допомоги, так і заборону на ввезення 

сировини, а також передання військових технологій. Заборона передання військово-

виробничих технологій як примусовий захід не тягне за собою настання негативних 

гуманітарних наслідків у країні-адресаті санкцій, що дає підстави для її 

запровадження як бажаної форми цілеспрямованих заходів, яка не спричиняє 

побічних наслідків для цивільного населення. Крім того, враховуючи, що 

застосовувані Радою Безпеки режими збройового ембарго, як правило, тривають 

упродовж кількох років, що дає можливість навіть малорозвиненим промисловим 

державам, до яких його застосовано, вибудувати власні промислові потужності для 

вироблення сучасних озброєнь, необхідно у кожному випадку введення збройового 
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ембарго передбачати заборону на передання військово-технічних технологій. 

П’ятдесятирічний досвід впровадження ембарго на постачання зброї сприяв 

напрацюванню різнобічної правозастосовної практики, результатом якої став 

достатньо ретельний та вичерпний перелік суб’єктів, які підпадають під дію 

заборони. Небезпідставно Рада Безпеки ООН не обмежує ембарго лише 

географічною територією держави, а поширює обов’язок з виконання санкцій також 

на громадян цієї держави, які перебувають за її межами, а також на діяльність з 

використання суден або літаків під її прапором. У зв’язку з цим на держави 

покладається обов’язок вжити всіх необхідних заходів для недопущення прямого 

або опосередкованого постачання, продажу чи передання державі-делінквенту або 

особам, зазначеним у списку, заборонених предметів чи послуг. Аналіз документів 

ООН про застосування цього виду примусових заходів дає підстави зробити 

висновок, що збройове ембарго передбачає суворе і беззастережне недопущення 

правочинів купівлі-продажу, міни, поставки, безоплатного передання продукції, 

послуг або технологій військового призначення з державою-об’єктом санкцій. Під 

забороною прямої або опосередкованої поставки слід розуміти обов’язок не 

допускати отримання в той чи інший спосіб визначених резолюцією різновидів зброї 

й пов’язаних з нею товарів, державами або особами, які внесені до переліку, в тому 

числі за сприяння посередників, брокерів, а також третіх осіб, які здійснюють 

операції зі зброєю. Тому держави повинні усвідомлювати й застосовувати 

словосполучення «всі необхідні заходи» в значенні, яке зобов’язує до прийняття на 

національному рівні обов’язкових до виконання нормативних актів, що забороняють 

будь-які зносини у сфері військово-технічного співробітництва, доведення його 

положень до широкого відома, створення дієвого механізму, який забезпечить 

суворе дотримання приписів режиму ембарго, а в разі невиконання його умов – 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

Однак наскільки б досконало не виписувалися формулювання резолюцій Ради 

Безпеки ООН та положення нормативно-правових актів про міжнаціональний обіг 

зброї, цього недостатньо, щоб зменшити потоки військової продукції до зони 

конфліктів. І досі існують суттєві проблеми практичної реалізації рішень Ради 
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Безпеки ООН. Ці проблеми настільки складні і серйозні, що зводять нанівець мету 

збройового ембарго. Як зазначають Д. Кортрайт і Дж. Лопез: «...ембарго на 

постачання зброї часто запроваджувалось, але рідко виконувалось. Як результат 

воно було найменш ефективною санкцією ООН за останнє десятиріччя» [278, с. 14]. 

Аналіз причин неефективності існуючих правових механізмів контролю за 

оборотом зброї свідчить, що основним чинником, який перешкоджає ефективному 

контролю за міждержавним переміщенням озброєнь, є надвисока прибутковість 

такої діяльності. Експерти у сфері міжнародної торгівлі вважають, що нелегальне 

постачання зброї є якщо не першим, то другим після збуту наркотичних засобів 

світовим бізнесом. Введення ембарго призводить до підвищення цін на зброю для 

держави-об’єкта санкцій, створюючи прибуткові ринки для незаконної торгівлі 

зброєю. Саме перспектива отримання ділками чорного ринку озброєнь, а іноді 

урядами окремих країн надприбутків унаслідок оборудок із постачання продукції 

військового призначення робить ембарго малоефективним заходом. Аналізуючи 

санкції Ради Безпеки ООН, Дж. Гордон дійшла висновку, що «ембарго на 

постачання зброї значно не зменшує потік озброєння, воно лише робить його 

дорожчим» [293, с. 322].  

Намагання ООН, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, 

прийняти міжнародно-правові акти для започаткування ефективної діяльності з 

контролю за експортом зброї натикаються на протидію великих гравців на ринку 

торгівлі зброєю і країн, які помічені в операціях з незаконною торгівлею 

озброєнням. Дослідження світової практики в сфері експорту зброї свідчить, що на 

сьогодні більшість держав не бажають розкривати секретів своїх збройових 

трансфертів. 

Протидія тотальному контролю в торгівлі зброєю також обумовлена 

небажанням розкривати свої власні плани й комерційні таємниці та таємниці своїх 

партнерів на ринку озброєнь, оскільки ця виробнича та комерційна діяльність 

взаємозв’язана з гострою боротьбою за світовий ринок, сталим розвитком економіки 

держави, створенням робочих місць, престижем країни, надходженням чималих 

прибутків. Лише найбільш захищені у військовому плані і фінансово забезпечені 
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держави можуть дозволити собі відкрити світовому загалу таємниці власного 

військово-технічного співробітництва. 

Що стосується незаконного передання зброї у визначенні резолюціями Ради 

Безпеки ООН держави, то міжнародний нелегальний оборот озброєнь являє собою 

добре налагоджену, багатофакторну систему злочинності, яка використовує 

різноманітні винахідливі схеми чорного ринку озброєнь. Боротьба деяких держав у 

сфері геополітики призводить до таємних, всупереч встановленим режимам 

ембарго, поставок зброї для підтримки бажаних їм політичних режимів. При цьому 

використовуються методи незаконного передання озброєнь, оминаючи органи 

експортного та митного контролю, застосовуються багатоходові операції з 

реекспорту зброї. 

Одним із головних напрямів боротьби з порушеннями збройового ембарго має 

стати контролювання нелегальних передач зброї терористичним організаціям, 

незаконним збройним формуванням та урядам держав, щодо яких застосовано 

ембарго, що значною мірою залежить від злагодженої діяльності органів 

експортного контролю, митних та прикордонних органів усіх держав. На часі 

правове врегулювання порядку реекспорту зброї, яке не може здійснюватися без 

узгодження з первинним експортером, а також запровадження дієвого контролю за 

виготовленням зброї без відповідних ліценцій або за простроченими ліцензіями. 

Водночас з огляду на переважно кримінальні методи діяльності торговців 

зброєю набуває актуальності не лише тільки налагодження діяльності органів 

експортного контролю, а передусім постає необхідність посилення боротьби з 

організованою злочинністю у сфері чорного ринку зброї, організації боротьби з 

корупцією, контрабандою та іншими формами транснаціональної злочинності. 

Удосконалювання змісту санкційних резолюцій щодо застосування 

збройового ембарго стало підґрунтям для вибудовування та розвитку механізму 

міжнародно-правового регулювання та контролю за поставками звичайних 

озброєнь, військової техніки і технологій в умовах загальної заборони їх постачання 

у визначені держави або групи держав. Міжнародна правотворча і правозастосовна 

та дослідницька практика ООН на цьому напрямі значною мірою забезпечила 
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впроваджування загальних правил поведінки держав та інших суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері торгівлі зброєю, сприяла створенню 

національних органів експортного контролю, впровадженню та формуванню 

правових принципів їх діяльності, удосконаленню існуючих та створенню нових 

міжнародних механізмів заборони незаконної торгівлі зброєю. 

Незважаючи на зусилля світового співтовариств зі збереження миру та 

безпеки, займаються нові вогнища міжнародної напруженості і збройні конфлікти 

на міждержавному, етнічному та релігійному ґрунті, які приховують небезпеку 

втягування в них нових держав. В умовах, коли спокуса вирішення конфлікту силою 

превалює над мирними засобами врегулювання міжнародних суперечок, ембарго на 

постачання зброї може стати ефективним заходом зняття напруженості в регіоні 

протистояння. 

Враховуючи, що причини невдачі примусових заходів нерідко криються в 

помилках планування режиму майбутніх санкцій, набувають актуальності проблеми 

ретельного конструювання заходів санкційного впливу і точного редагування тексту 

резолюцій Ради Безпеки ООН. Від розв’язання цих проблем значною мірою 

залежить їх всеосяжне виконання державами-членами. Обов’язок створення умов 

для успішної реалізації ембарго значною мірою покладається на Раду Безпеки ООН, 

яка відповідно до наданих повноважень щодо вирішення міжнародно-правових та 

організаційно-процедурних завдань, з урахуванням досвіду реалізації попередніх 

резолюцій зобов’язана забезпечити визначеність, зрозумілість і вимогливість 

формулювань резолюцій про введення ембарго та запровадити універсальний 

перелік товарів, послуг і технологій, які підпадають під заборону. 

Водночас провідна роль у підвищенні ефективності ембарго на постачання 

зброї належить державам, які з метою прискіпливо точного виконання резолюцій 

Ради Безпеки ООН, зобов’язані створити складний і розгалужений механізм 

експортного контролю, діяльність якого має належно регламентуватися 

відповідними законами, які передбачали б обов’язкове ліцензування діяльності з 

виробництва та продажу зброї та передбачали відповідальність за порушення 

встановленого порядку здійснення операцій з її експорту. 
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2.2.3. Санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення 

 

Санкції Ради Безпеки ООН, пов’язані з перериванням транспортного 

сполучення – це невійськові примусові заходи, які полягають у припиненні 

залізничного, морського, повітряного або інших засобів транспортної комунікації з 

суб’єктом міжнародно-правових відносин, протиправна поведінка якого створює 

загрозу міжнародному миру та безпеці. На час розроблення та прийняття Статуту 

ООН основними видами міжнародно-правових санкцій, пов’язаних з перериванням 

транспортного сполучення, вважалися закриття морських портів або аеропортів для 

суден або літаків держави-правопорушника, заборона користування шосейними та 

залізничними дорогами, заборона польотів над територіями країн. При цьому 

обмеження, як правило, поширювалися як на вантажні, так і на пасажирські 

перевезення. Проте обмеження вантажоперевезень переважно пов’язане з торговим 

ембарго і є однією зі складових забезпечення виконання резолюцій щодо заборони 

ввезення або вивезення певних товарів з країни-адресата санкцій. До таких заходів, 

зокрема, слід віднести транспортні обмеження у вигляді заборони заходження суден 

держави-делінквента у порти або обслуговування літаків у аеропортах та на 

аеродромах інших країн, заборона надання бункерувальних процедур тощо. Так, 

Рада Безпеки ООН резолюцією 1874 (2009) ввела заборону для держав-членів 

надавати їх громадянами або з їх території бункерувальних послуг, таких яких 

забезпечення пальним або предметами постачання, чи іншого суднового 

обслуговування суднам КНДР, якщо в них є інформація, яка дає достатні підстави 

вважати, що ними перевозяться предмети, поставка, продаж, передання або експорт 

яких заборонено [184, с. 4]. Тому транспортні санкції, спрямовані на виконання 

заборони перевезення вантажів, повинні розглядатись як складова примусових 

заходів із забезпечення ембарго. 

Поміж усіх міжнародно-правових санкцій, пов’язаних із перериванням 

транспортного сполучення, до цілеспрямованих примусових заходів слід віднести 

обмеження у сфері повітряних перевезень. Забороняючи повітряне сполучення, Рада 

Безпеки ООН намагається в такий спосіб обмежити пересування транспортними 
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засобами, якими переважно користуються представники правлячого режиму або 

наближені до них економічні та політичні еліти, котрі беруть участь або 

підтримують протиправну політику держави-делінквента. При цьому мається на 

увазі, що звичайні громадяни можуть обрати для пересування в особистих цілях 

інші засоби сполучення, яких не торкнулись санкції. 

Такі види заборон, як переривання залізничного або автомобільного 

сполучення, Радою Безпеки ООН останнім часом не застосовуються, оскільки ці 

обмеження пов’язані з впливом на важливі для цивільного населення сфери 

життєдіяльності та здатні негативно позначитися на постачанні продовольства, 

медикаментів та інших товарів. Під час Боннсько-Берлінського процесу група 

експертів, яка досліджувала особливості правового режиму цілеспрямованих 

санкцій Ради Безпеки ООН, пов’язаних з перериванням повітряного сполучення, 

зазначила, що «загальні примусові заходи щодо зупинення транспортного зв’язку, 

такі як рух торгових суден, залізничних потягів, вантажних автомобілів і 

транспортних засобів через міжнародні кордони, не можна вважати 

цілеспрямованими санкціями, оскільки їх наслідки можуть бути набагато тяжчими, 

ніж наслідки від торгових заборон» [282]. 

Зважаючи на те, що предметом дисертаційного дослідження є вивчення 

правового режиму цілеспрямованих санкцій, розглянемо особливості застосування 

примусових заходів Ради Безпеки ООН, пов’язаних із перериванням повітряного 

сполучення, а також санкції, пов’язані із забороною на в’їзд до інших країн 

(заборона на поїздки). 

 

2.2.3.1. Санкції, пов’язані з перериванням повітряного сполучення 

 

Останнім часом набули поширення міжнародно-правові санкції, пов’язані з 

перериванням повітряного сполучення. Метою таких санкцій є примушування 

керівництва держави до відмови від проведення протиправної діяльності через 

позбавлення можливостей оперативного і зручного користування авіатранспортом 

представниками політичних, фінансових та економічних еліт, які переважно 
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виконують функції управління державою та формують її політику. Заборона на 

польоти передбачає позбавлення представників правлячої еліти та їх близького 

оточення звичного та комфортного пересування для ведення власного бізнесу, 

подорожей у приватних, родинних та інших справах, у тому числі й для вирішення 

питань, пов’язаних з протиправною діяльністю, через проведення якої запроваджено 

міжнародно-правові санкції. Так, наприклад, резолюцією Ради Безпеки ООН 

917 (1994) щодо Гаїті запроваджено санкції, пов’язані з частковим перериванням 

повітряного сполучення, які передбачали заборони на польоти за винятком 

регулярних запланованих комерційних пасажирських рейсів та рейсів у 

гуманітарних цілях, дозволених Комітетом з санкцій, з метою змусити військову 

владу в Гаїті дотримуватись домовленостей щодо врегулювання політичної 

кризи [217, с. 2]. У комплексі з візовими санкціями режим заборон на польоти був 

максимально спрямований на представників влади та не обмежував право на переліт 

звичайних громадян. 

Іншою метою повітряно-транспортних примусових заходів може бути 

стримування потенцій авіаційно-транспортної інфраструктури держави та окремих 

суб’єктів авіаційної діяльності, зокрема, для обмеження можливостей повітряних 

вантажоперевезень, які використовуються для протиправної діяльності держави-

делінквента. Так, резолюцією Ради Безпеки ООН 1343 (2001) у Ліберії запроваджено 

заборону на польоти всіх зареєстрованих у державі літальних апаратів у межах її 

юрисдикції доти, доки не буде розроблена нова процедура реєстрації повітряних 

суден, яка відповідає правилам міжнародної цивільної авіації [167, с. 3]. Група 

експертів, яка вивчала дотримання санкцій щодо Ліберії, дійшла висновку, що 

«відхилення від правил, які діють щодо зареєстрованих у Ліберії повітряних суден, 

безпосередньо пов’язані з порушенням ембарго на постачання зброї та забороною на 

імпорт алмазів» [45, с. 9], оскільки немає інформації про реєстрацію та власників 

кожного повітряного судна. Саме тому Рада Безпеки ООН запровадила торгові 

санкції в комплексі із забороною на польоти, щоб унеможливити поставку 

заборонених товарів. 

Ще однією метою міжнародно-правових санкцій, пов’язаних із перериванням 
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повітряного сполучення, може бути створення безпольотних зон задля захисту 

населення країни, в якій відбувається збройний конфлікт, від військової авіації. Такі 

заходи, зокрема, запроваджувались до Лівії резолюцією Ради Безпеки ООН 

1973 (2011) [188, с. 3–4]. У кожному разі мотивація необхідності введення санкцій, 

спрямованих на обмеження авіаційного сполучення, залежатиме від характеру 

міжнародних правопорушень, у зв’язку із скоєнням яких вони запроваджуються, і 

особливостей розвитку транспортної інфраструктури держави-адресата 

застосування примусових заходів. 

Аналіз резолюцій Ради Безпеки ООН свідчить, що правовий режим санкцій, 

пов’язаних із перериванням повітряного сполучення, може охоплювати такі 

обмежувальні заходи: заборону на зліт повітряних суден з території держав-членів, 

посадку на ній або проліт над нею, якщо ці повітряні судна повинні здійснити 

посадку на території держави-адресата санкцій або здійснили зліт з її території; 

ембарго на постачання літальних апаратів та їх компонентів або інше передання 

повітряних суден для експлуатації державі-делінквенту; припинення комерційного 

співробітництва з авіакомпаніями держави-адресата санкцій; заборону інженерного 

та технічного обслуговування літальних апаратів та їх агрегатів; ембарго на 

постачання матеріалів для будівництва та обслуговування аеродромів та 

аеродромних споруд; заборону надання консультаційної допомоги або послуг з 

підготовки льотного та наземного технічного персоналу; відмова страхування 

літальних апаратів. 

Якщо запроваджені Радою Безпеки ООН санкції містять усі види зазначених 

заборон, то їх слід відносити до секторальних примусових заходів, спрямованих на 

галузь авіаперевезень пасажирів та вантажів. Результатом таких санкцій, якщо вони 

будуть діяти протягом тривалого часу, неодмінно стане зниження темпів 

економічного зростання авіаційної галузі, уповільнення виробничих процесів, відтік 

інвестицій у галузь або навіть банкрутство суб’єктів авіаційної діяльності в разі 

відсутності активних державних грошових вливань у її підтримання. Якщо ринок 

авіаційних перевезень займає значну частку в національному транспортному ринку, 

то такі санкції, особливо в комплексі з іншими примусовими заходами, здатні 
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негативно відбитись на загальному стані розвитку економіки держави-делінквента. 

Так, зокрема, повітряне ембарго, запроваджене у 1992 році щодо Лівії, не 

лише вплинуло на її авіаційний сектор, а й завдало серйозного удару економіці 

країни в цілому. З 1992 по кінець 1996 року сектор транспорту та зв’язку зазнав 

серйозної шкоди та колосальних фінансових втрат у розмірі 2,5 млрд доларів. 

Авіакомпанія «Лівійські арабські авіалінії» зазнала значних фінансових втрат на 

суму приблизно 2 млрд доларів. Керівництво компанії закрило більшість своїх 

представництв як усередині країни, так і за її межами і звільнило більшу частину 

персоналу. «Соціалістична компанія аеропортів» припинила свою діяльність у 

зв’язку з ненадходженням прибутків від діяльності компанії, викликаним 

призупиненням повітряного руху. Компанія легкого авіатранспорту та Лівійська 

арабська компанія вантажних авіаперевезень виявились неспроможними отримувати 

запчастини, необхідні для експлуатації авіазасобів. Суттєве підвищення 

навантаження на автошляхи через посилення їх експлуатації внаслідок збільшення 

інтенсивності вантажних автоперевезень стало причиною пошкодження шосейних 

магістралей та виведення з ладу найважливіших шляхів державної дорожньої 

мережі країни. Авіасектор зазнав також інших труднощів, що стосуються процедур 

страхування і додаткових витрат для переказу коштів за кордон [125, с. 9–10]. 

Міжнародно-правові санкції, пов’язані з перериванням повітряного 

сполучення, хоч і належать до цілеспрямованих заходів впливу, проте за своїми 

наслідками, можуть торкатись інтересів соціально-професійних груп, діяльність 

яких пов’язана з необхідністю частого користування авіатранспортом для польотів 

до інших країн. Подібні заборони виявляються суттєвою перешкодою для зустрічі з 

родичами в інших країнах, для розвитку бізнесу або навчання за кордоном, поїздок у 

відрядження, участі в міжнародній гуманітарній діяльності, відвіданні наукових, 

професійних, суспільних заходів. Як наслідок від цих заборон найбільш потерпають 

трудові мігранти, науковці, бізнесмени, спортсмени, студенти та інші. 

Крім того, деякі країни через особливості свого географічного положення та 

стану транспортної інфраструктури, дуже вразливі до цього виду санкцій, а їх 

застосування може потягти не тільки тяжкі економічні наслідки, а й спричинити 
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значну соціальну шкоду. До таких країн належать острівні держави, держави, які 

мають переважно пустельний або гірський ландшафти, країни з недостатнім 

розвитком наземних магістралей. 

Так, наприклад, у п. 3 резолюції 1070 (1996) Рада Безпеки ООН постановила, 

що всі держави не будуть надавати дозволу на зліт з їх території, посадку на ній або 

проліт над нею повітряним суднам, зареєстрованим у Судані. Проте застосування 

введених обмежень відстрочено у зв’язку з необхідністю вивчення можливих 

наслідків таких санкцій. Зокрема, у п. 4 цієї ж резолюції зазначено, що через 90 днів 

(потому) Рада визначить дату вступу в силу положень, визначених у п. 3 [157, с. 2]. 

У лютому 1997 року Департамент ООН з гуманітарних питань надав висновки, що 

заборона на міжнародні польоти негативно вплине на кілька важливих напрямів, як-

от на евакуацію пацієнтів в критичному стані до Йорданії, а також на імпорт ліків 

(вакцин), що потребують охолодження. Крім цього, такі заходи вплинуть на 

здатність органів державної влади забезпечити населення основними продуктами 

харчування та медикаментами, оскільки уряд спирається на внутрішні повітряні 

перевезення продовольства до регіонів, а також для транспортування вакцини для 

тварин, насіння, інструментів і пестицидів, запчастин для сільськогосподарської 

техніки [320, c 26]. У зв’язку з висловленими зауваженнями санкції у вигляді 

заборони на польоти в Судані так і не вступили в дію. 

Аналіз санкційних резолюцій, якими впроваджувалися заборони в галузі 

авіаційних перевезень, свідчить, що задля забезпечення додержання базових прав 

людини у державах застосування санкцій, Рада Безпеки ООН завжди вносить до 

резолюцій поправки, які встановлюють виключення стосовно польотів повітряних 

суден, що перевозять продукти харчування, ліки, забезпечують поставки вантажів 

для гуманітарних потреб, а також для здійснення подорожей до місць конфесійних 

святинь. Так, резолюцією 1127 (1997) Рада Безпеки ООН щодо врегулювання 

політичної ситуації в Анголі визначено, що заборона польотів не застосовується у 

випадках, які потребують надання швидкої медичної допомоги, або стосовно 

літальних апаратів, якими перевозяться продукти харчування, ліки або вантажі для 

задоволення гуманітарних потреб, які будуть схвалені Комітетом із санкцій [158, 
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с. 3]. Подібні винятки передбачались у резолюції 1973 (2011) [188, с. 3–4]. 

Таким чином, Рада Безпеки ООН цілком обґрунтовано намагалася уникнути 

неоправданого порушення особистих прав громадян на свободу пересування, які за 

своїми професійними, сімейними або релігійними обов’язками та справами мали 

здійснювати авіаподорожі, а також не перешкоджати виконанню авіаційних 

перельотів, що організовуються для оперативного надання необхідної гуманітарної 

допомоги населенню. 

Враховуючи наведене, санкції Ради Безпеки ООН, пов’язані з перериванням 

повітряного сполучення, можна визначити як примусові заходи, які забороняють 

зліт повітряних суден з території держав-членів, посадку на ній або проліт над нею, 

якщо ці повітряні судна повинні здійснити посадку на території держави-адресата 

санкцій або здійснили зліт з її території, а також інші заходи, спрямовані на 

перешкоджання авіаційній діяльності держави-делінквента. 

У цілому міжнародно-правові санкції, спрямовані на переривання повітряного 

сполучення, є достатньо ефективним обмеженням, коли вони застосовуються у 

поєднанні із іншими цілеспрямованими заходами, зокрема фінансового та 

економічного спрямування, та коли їх введення обумовлене необхідністю обмежити 

операції з перевезення вантажів у рамках протиправної діяльності адресата санкцій 

чи з метою завадити авіаційному пересуванню особам, причетним до формування та 

втілення злочинної політики держави-делінквента. Правові та технічні механізми 

забезпечення виконання режиму авіаційно-транспортних обмежень, які 

використовуються ООН та спеціалізованими міжурядовими організаціями, здатні 

забезпечити дієвий контроль додержання встановлених заборон, що робить такі 

санкції ефективними щодо поставлених ними завдань. Разом з тим їх широке 

застосування дотепер обмежене через наявність побічних наслідків від їх введення у 

вигляді порушення прав пересічних громадян на свободу пересування. Саме тому 

Рада Безпеки ООН останнім часом під час вирішення питань, пов’язаних з 

необхідністю обмеження міжнародного пересування певних категорій осіб, віддає 

перевагу запровадженню візових санкцій, які діють більш адресно та позбавлені 

недоліків, притаманних обмеженням на польоти. 
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2.2.3.2. Санкції, пов’язані із забороною на в’їзд до інших країн 

 

Заборона на поїздки або візові санкції є примусовими заходами Ради Безпеки 

ООН, які спрямовані на заборону або обмеження можливості в’їзду на території 

інших держав чи транзитного проїзду через них фізичних осіб, визначених у 

санкційному списку. За своєю правовою природою візові санкції відповідають 

критеріям цілеспрямованого впливу на правлячий режим, оскільки призначені саме 

тим особам, через протиправну поведінку яких застосовуються примусові заходи, і 

не призводять до критичних результатів для невизначеного кола цивільних осіб. 

Такі санкції не спричиняють несприятливих змін в економіці держави, не тягнуть 

негативних гуманітарних наслідків, утім значною мірою чинять психологічний тиск 

на політичну еліту, яка перебуває при владі. 

Головною метою заборон на поїздки є примушення можновладців відмовитись 

від протиправної політики через обмеження їх вільного подорожування на 

міжнародному рівні. Сама по собі заборона на поїздки у відриві від інших 

цілеспрямованих заходів впливу, безперечно, не здатна змусити очільників держави-

делінквента відмовитися від проведення протиправної політики. Тому, якщо 

обмеження в’їзду до країн-членів вводиться без запровадження таких міжнародно-

правових санкцій, як заморожування активів або без застосування інших 

економічних санкцій, вони швидше покликані сигналізувати керівництву держави 

про рішучість намірів Ради Безпеки ООН надалі, у разі неприпинення протиправних 

дій, ввести більш жорсткі заходи примусу. За таких обставин інколи, на початкових 

стадіях розвитку міжнародного конфлікту, заборона на поїздки ухвалюється 

переважно як сигнально-попереджувальний засіб, який застерігає державу-адресата 

санкцій від подальшої ескалації конфлікту та дає можливість усвідомити 

невідворотність застосування більш дієвих примусових заходів. 

Водночас застосовувані в комплексі з іншими цілеспрямованими санкціями 

обмеження на в’їзд справляють свій, притаманний лише їм, вплив, що призводить не 

тільки до спричинення особам, яких вони торкнулися, незручностей у вирішенні 

державних і особистих справ за межами власної країни та позбавлення можливості 
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неформального спілкування з політичними й діловими партнерами за кордоном, а й 

необхідності вимушеної відмови від звичних подорожей та відпочинку. Крім того, 

такі санкції справляють серйозний морально-психологічний ефект на переважну 

більшість осіб, до яких їх застосовано, що також розглядається як істотний фактор 

психологічної спрямованості, котрий впливає на політичні та економічні еліти 

країни-адресата санкцій. 

Важливою властивістю заборони на поїздки є неможливість завдання ними 

хоч скільки-небудь помітної прямої шкоди для економіки держави, яка їх 

застосовує, а також для економіки держави, стосовно громадян якої їх введено. 

Можливість швидкого перегляду санкційних списків осіб, виключення осіб, яких 

внесено помилково, або додавання нових імен, необхідність внесення яких виникла 

згодом, також вигідно відрізняє їх від інших примусових заходів. Відмітною рисою 

цього виду санкцій є те, що їх підготовка до введення не потребує значних часових 

затрат та великих матеріальних витрачань і ніколи не тягне несприятливих наслідків 

для держав-членів, які обмежують в’їзд на свою територію осіб із санкційного 

списку. У зв’язку з такими властивостями примусових заходів у вигляді заборони на 

в’їзд їх прийняття, як правило, не викликає заперечень під час консультацій та 

голосування в Раді Безпеки ООН. 

У доктрині і практиці міжнародного права немає єдиного підходу до 

найменування санкцій щодо заборони в’їзду до інших країн. Робоча група експертів, 

яка працювала під час Боннсько-Берлінського процесу над розробленням питань 

застосування примусових заходів Ради Безпеки ООН у сфері переривання 

транспортного сполучення, дійшла висновку, що термін «заборона на поїздки» є 

ширшим від терміна «візові санкції», оскільки в’їзд до певних країн може і не 

передбачати отримання дозвільного документа (візи), який дає право на перетин 

кордонів тих чи інших країн. Крім цього, деякі особи, через набуття подвійного 

громадянства, можуть мати більше одного паспорта, внаслідок чого щоб обійти 

візові санкції можуть користуватись паспортом іншої країни [282, с. 50].  

Така думка видається цілком переконливою й такою, що ґрунтується на 

аналізі міжнародної практики правового регулювання перетину державних кордонів 
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фізичними особами, а також умов в’їзду та перебування іноземців на територіях 

різних держав. Проте існують й інші, не менш слушні, причини недоречності 

використання в науковій літературі терміна «візові санкції». Потрібно зауважити, 

що термін «візові санкції» треба віднести до загальновживаної розмовно-

літературної лексики, хоча цей термін нерідко використовується в публіцистичній і 

навіть науковій юридичній літературі. Простота, природність та 

загальнозрозумілість значення терміна «візові санкції» обумовило його широке 

застосування у неспеціальній літературі. Втім у санкційних резолюціях та інших 

документах Ради Безпеки ООН, Комітетів з санкцій цей термін не вживається, а 

застосовується словосполучення «заборона на поїздки». Цей, так би мовити, 

офіційний термін, міжнародно-правова практика вживання якого дає підстави 

стверджувати, що в юридичній лексиці, на відміну від розмовно-побутової чи 

загальновживаної, він не застосовується у спрощено-вузькому смислі, а передбачає 

заборону на в’їзд на територію іншої держави або транзит через неї. 

За таких обставин, враховуючи, що наукові терміни вважаються інструментом 

пізнавальної діяльності, а також з метою усунення неоднозначності в термінології та 

досягнення чіткості і конкретності в наукових висловлюваннях, більш прийнятно в 

офіційних документах ООН та науковій літературі використовувати термін 

«заборона на поїздки» замість терміна «візові санкції». 

Заборона на поїздки, як адресний примусовий захід Ради Безпеки ООН, 

повинен відповідати основним критеріям цілеспрямованих санкцій і не порушувати 

основоположних міжнародно-правових норм у сфері прав людини. У контексті 

санкцій, пов’язаних із забороною на в’їзд до інших країн, це передусім право 

людини на вільне пересування та свободу вибору місця проживання, закріплене 

статтею 13 Загальної декларації прав людини і статтею 12 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права. 

Рада Безпеки ООН, запроваджуючи такі санкції, фактично забороняє 

державам-членам допускати на свою територію фізичних осіб, визначених у 

санкційному списку, і щонайперше може скластися оманливе враження, начебто в 

такий спосіб порушуються загальновизнані права фізичних осіб на вільне 
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пересування та свободу вибору місця проживання. Разом з тим закріплене й 

гарантоване міжнародно-правовими актами право на вільне пересування повною 

мірою реалізується всередині країни і лише відносно тих осіб, хто перебуває на 

території цієї держави на законних підставах. Правила щодо в’їзду на територію 

держави іноземців встановлюються самими державами, які за наявності визначених 

законом підстав можуть забороняти в’їзд громадян інших держав на свою 

територію. Так, в Україні порядок в’їзду (виїзду) та перебування іноземців 

регулюється Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» [143], в Росії – Федеральним Законом «Про порядок виїзду з 

Російської Федерації та в’їзду до Російської Федерації», Федеральним Законом «Про 

правове положення іноземних громадян в Російській Федерації» [115; 116], в 

країнах Євросоюзу – Візовим кодексом [329]. 

Крім цього, резолюціями Ради Безпеки ООН не забороняється пересування, а 

тимчасово обмежується таке право певних громадян у зв’язку з їх причетністю до 

протиправної політики держави, яка розглядається як міжнародне правопорушення 

цієї держави. Такі обмеження не заборонені міжнародним правом і можуть 

вводитись, якщо це необхідно для охорони державної безпеки, громадського 

порядку, здоров’я чи моральності населення або прав та свобод інших [107]. 

Правовий режим заборони на поїздки, застосовуваний Радою Безпеки ООН, 

зазвичай вимагає, щоб держави не допускали в’їзду на свою територію осіб, які 

включені до переліку, а також не допускали транзитного проїзду через свою 

територію визначених у переліку громадян держави-адресата санкцій. Це означає, 

що всі держави-члени ООН повинні застосовувати заборону на поїздки до всіх осіб, 

які включені Комітетом з санкцій до санкційного списку. Заборона на поїздки 

застосовується до всіх без винятку осіб, які фігурують у списку, де б вони не 

перебували. Водночас відповідальність за імплементацію та контроль за 

додержанням заборон на поїздки покладається на державу в’їзду або транзиту. 

Забезпечення виконання державами-членами ООН заборони на поїздки 

передбачає взяття на себе зобов’язання не допускати в’їзду на свою територію осіб, 

які фігурують у списку. Такі зобов’язання мають виконуватися за будь-яких 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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обставин, незалежно від способу в’їзду, розміщення пункту в’їзду та характеру 

проїзних документів, які використовуються для перетину кордону, а також 

незалежно від наявності в особи будь-яких дозволів чи віз, виданих державою згідно 

з національними нормативними положеннями. Обов’язок не допускати транзитного 

проїзду через територію держави-члена діє щодо будь-якого проїзду через її 

територію, хай би яким коротким він був, навіть тоді, коли особа, включена до 

списку, має проїзні документи, дозволи або транзитні візи, які вимагаються 

державою відповідно до її національних нормативних положень. 

Аналіз резолюцій Ради Безпеки ООН та документів, прийнятих відповідними 

Комітетами з санкцій, свідчить, що під заборону на поїздки можуть потрапити як 

конкретно визначені особи, так і групи осіб, як, наприклад, у випадку застосування 

санкцій до Південної Родезії, коли було заборонено подорожувати особам з 

південно-родезійськими паспортами [199, с. 15]. Починаючи з кінця 90-х років 

ХХ сторіччя Рада Безпеки ООН іде шляхом більш персоніфікованого визначення 

кола осіб, до яких запроваджено заборону, що значно спрощує імплементацію цих 

примусових заходів. Перелік фізичних осіб, на яких поширюється дія заборон на 

поїздки, складається, затверджується та ведеться Комітетом з санкцій по кожній 

окремій ситуації, що становить загрозу миру і безпеці. У міру необхідності, за 

встановленим Радою Безпеки ООН порядком, Комітет з санкцій вносить до переліку 

нових осіб або виключає тих, яких внесено до списку помилково. 

У резолюціях про запровадження міжнародно-правових санкцій, пов’язаних із 

забороною на в’їзд до інших країн, Рада Безпеки ООН нерідко разом з 

безпосередніми порушниками норм міжнародного права, як-от офіційними особами 

держави, членами уряду, військовослужбовцями, забороняє в’їзд членам їхніх 

сімей [159, с. 2]. «За загальним правилом у міжнародно-правових відносинах 

суб’єкту (державі) присвоюється тільки поведінка його органів, а також інших осіб і 

утворень, які діють за вказівкою, під керівництвом або контролем таких 

органів» [84, с. 109–110]. Схожа норма міжнародного звичаєвого права відображена 

в Статтях про відповідальність. Цілком логічно, що в разі застосування міжнародно-

правових санкцій такі заходи будуть спрямовані саме на тих офіційних осіб, яким за 
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міжнародним правом ставиться в провину протиправна поведінка держави. 

У контексті політики цілеспрямованих санкцій це означає, що виправданим буде 

включати в списки лише тих осіб, які з огляду на статті 4–11 Статей про 

відповідальність держав, є особами, що діють від імені держави. При цьому дуже 

важливим є внесення осіб до списку, коли наявні достатні докази того, що вони 

фактично діють за вказівкою, під керівництвом або контролем цієї держави. У 

зв’язку з цим одним із небезспірних правових аспектів такого виду цілеспрямованих 

санкцій, як заборона на поїздки, є те, наскільки виправдано включено до списків 

осіб, яким відповідно до статей 4–11 Статей про відповідальність держав не 

присвоюється протиправна поведінка держави або щодо яких немає доказів їх 

причетності до такої поведінки. 

Так, наприклад, Френсіс М. Карбах, колишній міністр транспорту в Ліберії, 

щодо якого у 1997 році запроваджено заборону на поїздки, зазначав, що, можливо, в 

ООН не могли достеменно визначити, хто з членів уряду підтримував політику 

правлячої верхівки, а хто ні. На його думку, включення до цього ж переліку 

подружжя та членів сімей урядових посадовців було запроваджено без з’ясування 

їхньої причетності до діяльності правлячого режиму. Це було рішення, яке не 

ґрунтувалось на конкретних доказах і мало на меті змусити зрозуміти, що ті, хто 

служить в уряді, повинні відчувати тиск на цей уряд [346, с. 220–221]. 

Практика недиференційованого, залежно від участі у проведенні протиправної 

політики, включення до списків усіх членів уряду або державних діячів країни, до 

якої застосовано санкції, не повною мірою відповідає правовій природі 

цілеспрямованих санкцій та вихолощує позитивні властивості й переваги їх головної 

якості – бути адресним засобом впливу на безпосередніх винуватців протиправної 

політики. Отже, включення до переліку осіб, щодо яких запроваджено заборону на 

поїздки, має бути виваженим, обґрунтованим і передусім чітко цілеспрямованим.  

Як і будь-які інші цілеспрямовані примусові заходи Ради Безпеки ООН, 

заборона на поїздки передбачає певні винятки, за умови виникнення яких, 

незважаючи на накладені заборони, особи можуть виїхати за межі країни для 

здійснення необхідних суспільно-значущих або важливих справ. Залежно від 



 124 

необхідності отримання згоди Комітету з санкцій на здійснення закордонних 

поїздок такі винятки можна підрозділити на дві групи. Без згоди Комітетів з санкцій 

дозволяється в’їзд або виїзд своїх власних громадян, включаючи тих, які мають 

подвійне громадянство, а також коли в’їзд або транзит необхідні для участі в 

судовому процесі. Це може включати в себе ситуацію, коли особі, яка фігурує в 

переліку, дозволяється в’їхати на територію держави-члена у зв’язку з судовим 

розглядом, в рамках якого присутність особи зі списку визнається необхідною для 

ідентифікації, дачі показань свідка або надання іншої допомоги у зв’язку з 

проведенням розслідування або кримінальним переслідуванням, скоєного іншою 

особою, або з цивільним судовим процесом. Згода Комітету необхідна в разі 

здійснення поїздки у зв’язку з гуманітарною необхідністю, включаючи релігійний 

обов’язок, якщо в’їзд або транзит необхідний для судового процесу, а також якщо 

така поїздка сприятиме досягненню цілей миру та безпеки. Процедура отримання 

такої згоди, зазвичай прописується в мандаті Комітету [220]. 

Практика застосування Радою Безпеки ООН винятків з упроваджених 

обмежень, пов’язаних із забороною на поїздки, свідчить про прагнення забезпечити 

максимальне досягнення ефекту цілеспрямованості застосовуваних нею примусових 

заходів і вказує на притаманну правовій природі цього міжнародного органу волю 

звести до мінімуму можливі порушення прав людини на свободу пересування і 

вибору місця перебування, встановлених міжнародними договорами, або зробити 

обмеження такими, що не перешкоджають першорядним гуманітарним, медичним, 

релігійним та соціальним потребам людини. 

З приводу результативності заборон на поїздки давно точиться дискусія, чи є 

такі санкції ефективними та чи здатні вони чинити тиск на осіб, щоб змусити їх 

змінити свою поведінку. Ускладнює можливість вивчення ефективності таких 

заходів той факт, що вони майже ніколи не застосовуються в чистому вигляді і 

завжди є складовою ширшого режиму санкцій. Проте більшість дослідників 

доходять висновку, що такі персоналізовані заходи діють не одразу, однак здатні 

привести до ізоляції та послаблення правлячого режиму, а відтак і до досягнення 

цілей Радою Безпеки ООН [324, с. 225–226]. 
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Заборона на поїздки найбільше здатна вплинути на осіб, чия професійна 

діяльність або ділова репутація може постраждати внаслідок позбавлення такої 

особи можливості подорожувати або внаслідок включення її до санкційного 

переліку. Це, безумовно, матиме вплив на осіб, діяльність яких пов’язана з 

політикою, міжнародною торгівлею, наданням юридичних послуг, посередницьких 

послуг у фінансовій та банківській сферах, довірчим управлінням капіталом іншій 

діяльності, в якій від партнерів вимагається бездоганна ділова та персональна 

репутація. Як зазначає юрист зі Сьєра-Леоне О. Голлей, котрий працював як 

законний представник і прес-секретар Об’єднаного революційного фронту, якого у 

2001 році включено до списку заборон на поїздки у зв’язку з уведенням санкцій 

щодо Ліберії, що фінансові наслідки від таких заходів він оцінює приблизно у 

1,5 млн доларів. До цих збитків він приписує втрати у вигляді недоотриманих 

доходів, а також судові витрати, які повинен був нести у зв’язку із завданням шкоди 

його репутації [324, с. 219–220]. 

Однією з проблем забезпечення ефективності режиму заборон на поїздки, яка 

негативно впливає на дієвість примусових заходів, є можливість обходу санкцій. 

Так, Рада Безпеки ООН наполегливо закликає всі держави-члени в процесі 

здійснення заходів, забезпечувати, аби підроблені, фальшиві, вкрадені або загублені 

паспорти чи інші проїзні документи оголошувались недійсними і виводились з обігу 

відповідно до внутрішньодержавних законів й правил, а також направляти 

інформацію про такі документи до інших держав-членів, користуючись базою даних 

Інтерполу [191, с. 13]. 

Отже, з переходом Ради Безпеки ООН до політики цілеспрямованих санкцій, в 

арсеналі її примусових заходів з’явився найбільш адресний і найменш шкідливий 

для економіки держав та їх соціальної сфери захід – заборона на поїздки. В умовах 

глобалізації цей вид санкцій здатний суттєво обмежити можливості правлячого 

режиму та його оточення у здійсненні міжнародних поїздок для ведення бізнесу, 

купівлі нерухомості, навчання дітей, підтримання міжнародних зв’язків, здійснення 

заходів, спрямованих на закупівлю озброєнь, тощо. І хоча цей примусовий захід не 

матиме вирішального значення для зміни протиправної політики держави, проте 
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може справити психологічний тиск на осіб, від яких залежить припинення 

міжнародно-протиправного діяння. 

 

2.2.4. Дипломатичні санкції Ради Безпеки ООН 

 

Дипломатичні санкції Ради Безпеки ООН утворюють самостійний вид 

примусових заходів, що застосовуються на підставі статті 41 Статуту ООН і можуть 

включати розрив дипломатичних відносин. На час утворення ООН головним 

завданням примусових заходів, визначених Статутом, ставилася необхідність 

організації потужної та тривкої колективної відсічі країнам-агресорам. Зазвичай, 

дипломатичні відносини між двома державами припиняються, якщо вони 

перебувають у стані війни. Водночас Рада Безпеки ООН наділена повноваженням 

вимагати від країн-членів припинення дипломатичних відносин з державами, які не 

перебувають у стані війни з іншими членами організації. Такі рішення можуть 

ухвалюватися у зв’язку з вчиненням державою-делінквентом протиправних дій, 

зокрема акту агресії або вчинення інших дій, які загрожують міжнародній безпеці й 

міжнародному миру. 

Відповідно до загальновизнаних принципів міжнародного права суверенної 

рівності держав та невтручання всі держави мають право визначати і здійснювати на 

власний розсуд свої відносини з іншими державами відповідно до міжнародного права 

як рівноправні члени міжнародної спільноти. Згідно з принципом невтручання 

держави не мають права втручатись у внутрішні справи іншої держави, 

застосовувати або заохочувати застосування економічних, політичних чи інших 

заходів з метою підпорядкування іншої держави при здійсненні нею своїх 

суверенних прав. Міжнародно-правовий принцип співробітництва зобов’язує 

держави співпрацювати задля досягнення цілей ООН. Разом з тим розрив 

дипломатичних відносин між державами, які не є ворожими одна щодо одної, на 

виконання відповідної резолюції Ради Безпеки ООН, з точки зору сучасного 

міжнародного права, є правомірним. Дипломатичні санкції, запроваджені на підставі 

Статуту ООН із дотриманням механізму їх уведення, є законним засобом здійснення 
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тиску на державу-правопорушника. 

Із розвитком міжнародних відносин між державами, а також у зв’язку з 

існуванням, окрім агресії, інших ситуацій, які загрожують міжнародному миру та 

безпеці, практикою Ради Безпеки ООН вироблені й інші дипломатичні санкції, які 

можуть впроваджуватись до держав-делінквентів. Сьогодні ці примусові заходи 

включають в себе розрив дипломатичних і консульських відносин, їх призупинення, 

не встановлення або скорочення представництв країн-членів у державі-адресаті 

санкцій. Так, наприклад, резолюцією Ради Безпеки ООН 757 (1992) всі держави 

зобов’язано знизити рівень персоналу дипломатичних представництв і консульських 

установ Союзної Республіки Югославії (Сербія і Чорногорія) [208, c. 21]. 

У резолюції 1054 (1996) всі держави повинні значно скоротити кількість і знизити 

рівень персоналу суданських дипломатичних представництв і консульських установ 

і обмежити або взяти під контроль пересування в межах своєї території всього 

персоналу, що залишився [156, с. 2]. Такі самі заходи запроваджено щодо Лівії в 

1992 році [207, с. 75]. Скорочення кількості дипломатичного персоналу або 

зниження його рівня є більш поміркованим заходом санкційного впливу порівняно з 

розривом дипломатичних зв’язків. Застосування таких заходів має переважно 

попереджувальний характер і тягне за собою менш серйозні наслідки. 

Дипломатичні відносини являють собою основну форму підтримання 

офіційних відносин між суверенними державами. Вони покликані сприяти розвитку 

дружніх відносин між державами і є необхідними для підтримання міжнародного 

миру та безпеки. За загальними нормами міжнародного права існування 

дипломатичних відносин завжди вказує на те, що сторони визнають одна одну 

неворожими суб’єктами міжнародного права та свідчать про їх взаємне бажання 

брати участь у житті світової спільноти на підставі суверенної рівності. Тому, 

запроваджуючи дипломатичні санкції, Рада Безпеки ООН тим самим безпосередньо 

впливає на рівень міжнародних відносин держави-об’єкта санкцій з державами-

членами ООН, заявляє про небажання мати з цією країною політичних і культурних 

зв’язків. 

Водночас у сучасному світі, коли зв’язки між державами постійно 
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поглиблюються, повний розрив дипломатичних відносин є крайнім заходом, 

оскільки в такому разі це свідчить про те, що з країною втрачаються дружні зв’язки 

в торговій сфері, культурному житті, в політиці та інших сферах. Зазвичай, 

розірвання дипломатичних відносин супроводжується й відкликанням 

дипломатичних представників та дипломатичних місій, що стає причиною 

послаблення або припинення традиційного функціонування каналів 

зовнішньополітичної, міжнародно-правової комунікації між урядами й офіційними 

особами держав та інших складових, які є регулятором і стабілізатором 

міждержавних стосунків. Крім того, розірвання дипломатичних відносин і закриття 

дипломатичних місій за певних умов загрожуватиме небезпекою анулювання 

міжнародних договорів між цими державами, що безумовно не сприятиме 

підтриманню миру і безпеки. 

Тобто для прийняття рішення про розірвання дипломатичних відносин, як 

основної форми підтримання офіційних стосунків між державами, мають бути дуже 

вагомі причини. Згідно з нормами міжнародного права та практикою міжнародного 

спілкування такими причинами зазвичай є військова агресія, силова анексія частини 

території або інші протиправні дії, спрямовані на порушення територіальної 

цілісності держави. Водночас необхідно зауважити, що санкції у вигляді розірвання 

дипломатичних стосунків у більшості випадків заважатимуть розв’язанню 

міжнародного конфлікту, а наявність дипломатичних місій держав, які є сторонами 

цього конфлікту, може сприяти підтриманню політичного діалогу. Тому рішення 

про запровадження міжнародно-правових санкцій у вигляді припинення 

дипломатичних стосунків має ухвалюватися дуже обачно і завжди як крайній захід 

санкційного впливу. Такий висновок підтверджується спорадичністю прийняття 

рішень Ради Безпеки ООН про введення дипломатичних санкцій, які 

застосовувались лише в деяких випадках [156; 207; 208]. 

Нещодавньою практикою Ради Безпеки ООН введено ще одну з форм 

дипломатичних обмежень – часткове позбавлення дипломатичного імунітету для 

забезпечення виконання санкційних резолюцій про введення торгового та 

збройового ембарго. Так, резолюцією 2094 (2013) Рада Безпеки ООН запровадила до 
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КНДР додаткові санкції і закликала держави проявляти підвищену пильність щодо 

дипломатичного персоналу КНДР, намагаючись не допускати, щоб такі особи 

сприяли ядерній програмі КНДР або її програмі по балістичних ракетах або іншій 

діяльності, яка заборонена попередніми санкційними резолюціями [192, с. 6]. Хоча в 

резолюції прямо не зазначається про можливість особистого огляду дипломатичних 

представників або їх багажу під час перетину кордону, немає ніякого сумніву, що 

вислів «проявляти підвищену пильність» є наданням повноважень на такі дії. 

Випадки особистого огляду дипломатів КНДР вже мали місце, зокрема 6 березня 

2015 року під час перевірки багажу першого секретаря посольства КНДР в Даккє 

Сон Юн Нама співробітники митниці виявили в ручній поклажі приблизно 27 кг 

золотих зливків та ювелірні вироби вартістю 1,7 млн доларів [15].  

У зв’язку з цим виникає суттєва правова проблема, що стосується 

запроваджених санкцій, яка полягає в тому, чи не порушується в такий спосіб 

принцип дипломатичної недоторканності, визначений Віденською конвенцією про 

дипломатичні та консульські зносини та загальновизнаними звичаєвими нормами 

загального міжнародного права. Вивчення причин ухвалення резолюції 2094 (2013) 

свідчить, що до таких заходів Рада Безпеки ООН вимушена вдатися через викриття 

непоодиноких випадків перевезення представниками північнокорейських 

дипломатичних місій в особистому та дипломатичному багажі готівкових коштів і 

зливків золота для розрахунків за незаконно придбані матеріали та ядерно-ракетні 

технології, необхідні для реалізації ядерної програми КНДР. Слід зазначити, що 

офіційні особи і дипломати КНДР займались подібною незаконною діяльністю ще 

до запровадження санкцій. Так, у період від 1993 року по 1998 рік представник 

КНДР при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) Юн Хо Чжин 

керував незаконними закупками ядерних компонентів та технологій через 

посольство КНДР у Відні. Офіцери зовнішньої розвідки КНДР, які працювали під 

дипломатичним прикриттям у Берліні, виявляли особливий інтерес до придбання 

технологій і технічних ноу-хау в галузі металообробки [46, с. 27]. 

Експертами Ради Безпеки ООН, які вивчали дотримання вже запроваджених 

до КНДР санкцій, встановлено факти порушення дипломатами й офіційними 
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особами КНДР, які мають дипломатичні або службові паспорти, ембарго на 

постачання зброї, ембарго на предмети розкоші. У доповіді експертів також 

зазначено, що КНДР використовувала своїх дипломатичних представників для 

ведення забороненої діяльності як для переговорів з укладення контрактів, так і з 

проведення банківських операцій із приховування протизаконних переказів коштів. 

Враховуючи те, що непоодинокі випадки провезення північно-корейськими 

дипломатами через державні кордони різних країн валютних цінностей, інших 

заборонених речей і вантажів фіксувалися як до, так і після застосування санкцій, 

наявність висновків експертів про поширеність та доведеність зловживань 

офіційними особами посольств і консульств КНДР дипломатичними привілеями та 

імунітетом, а також з огляду на підвищену загрозу для міжнародного миру і безпеки 

порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, видається допустимим 

запровадження цього виду санкцій. Водночас варто звернути увагу на суперечність 

питання застосування дипломатичних санкцій у формі особистого огляду 

дипломатичних представників або їхнього багажу під час перетину кордону 

конвенційним та, як здавалося, беззаперечним нормам і принципам міжнародного 

права, які гарантують дипломатичні привілеї та імунітети. Проблема відповідності 

таких дипломатичних санкцій загальновизнаним принципам міжнародного права 

суттєво виходить за межі сформульованих завдань дисертаційного дослідження і 

потребує опрацювання більш докладних матеріалів щодо статусу й засад діяльності 

дипломатичних представництв та їх співробітників, і тому не є метою спеціального 

дослідження у даній роботі. 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що дипломатичні санкції за своєю 

природою, характером дії й наслідками є суто цілеспрямованим заходом, який може 

застосовуватися як у комплексі з іншими видами санкцій, так і самостійно як єдиний 

засіб впливу, не здатний спричинити суттєві негативні побічні наслідки для 

цивільного населення та третіх країн, втім може зумовити небажані ускладнення для 

держави-адресата. 
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2.2.5. Санкції, спрямованні на обмеження або припинення наукового 

співробітництва 

 

Санкції Ради Безпеки ООН, які передбачають обмеження наукового 

співробітництва, є складовою режиму примусових заходів, що можуть 

запроваджуватись у зв’язку з ситуацією, котра становить загрозу миру і безпеці. 

Зазвичай вони застосовуються в комплексі з іншими видами обмежень, як 

додатковий цілеспрямований захід. Правовою підставою для запровадження 

наукових санкцій є стаття 41 Статуту ООН, відповідно до якої Рада Безпеки 

уповноважується вирішувати, які заходи, не пов’язані з використанням військових 

сил, повинні застосовуватись для реалізації її рішень. У статті 41 немає прямого 

зазначення на можливість припинення стосунків у сфері науки з державами-

адресатами санкцій, однак перерахований у цій нормі перелік можливих заходів, не 

є вичерпним, що дає легітимні підстави для запровадження заборон у сфері  

науково-технічного співробітництва, які Рада Безпеки ООН, залежно від характеру 

вчиненого адресатом санкцій правопорушення, вважатиме за необхідне. 

Як свідчить практика застосування міжнародних примусових заходів, санкції 

у сфері наукової діяльності не є часто вживаним заходом примусу. У санкційній 

практиці Ради Безпеки ООН останніх років такі санкції запроваджувалися лише 

стосовно КНДР та Ірану у зв’язку з порушенням режиму нерозповсюдження ядерної 

зброї і торкалися наукових програм цих країн, пов’язаних із дослідженням ядерних 

військових технологій та розробок ракетної зброї, тобто були обумовлені 

характером міжнародних правопорушень та метою запобігти отриманню цими 

державами сучасних наукових знань і технологій для побудови ракетно-ядерного 

потенціалу [179, с. 3; 181, с. 7]. 

Серед юристів-міжнародників трапляються думки, що ці санкції прямо чи 

опосередковано спрямовані на придушення наукового співтовариства країни-

адресата, у зв’язку з чим висловлюються міркування щодо нерозважності, 

неетичності й навіть аморальності таких примусових заходів та порушення базових 

прав людини внаслідок обмежень і заборон, які ними запроваджуються [259; 317; 
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354]. Втім на противагу таким оцінкам необхідно зауважити, що головною метою 

санкцій є припинення правопорушення, яке створює загрозу миру і безпеці та 

обумовлене необхідністю запобігання можливостям отримання правлячими 

режимами наукових технологій і знань, які сприятимуть їхній злочинній діяльності. 

З урахуванням щойно наведених міркувань можна зробити висновки, що головною 

метою міжнародно-правових санкцій, що розглядаються є змусити правлячий режим 

держави-адресата припинити протиправну поведінку через обмеження доступу до 

сучасних наукових досягнень, які не є доступними для широкого наукового загалу, і 

пов’язаних з такими досягненнями новітніх дослідницьких, виробничих та інших 

технологій і інновацій. Обов’язковою умовою запровадження таких санкційних 

обмежень має бути їх спрямованість на ті галузі науки, володіння знаннями у яких 

може сприяти здійсненню протиправної діяльності, яка загрожує міжнародному 

миру і безпеці, що зумовлює цілеспрямованість їх впливу. 

При цьому санкції чинитимуть тиск не на вчених або наукові установи, а 

декретуватимуть обмеження, націлені на розвиток певної наукової галузі або 

напряму наукових досліджень. Такі обмеження зазвичай проявляються у 

призупиненні спільних наукових проектів, заморожуванні грантів, які надавалися в 

рамках підтримки дослідницьких проектів, програм стимулювання наукових 

установ, у забороні обміну сучасними науковими даними та результатами 

досліджень, призупиненні підготовки студентів за певними спеціальностями і 

стажування фахівців у закордонних наукових центрах, у незапрошенні науковців 

для участі у міжнародних наукових конференціях, обмеженні постачання 

дослідницького обладнання і приладів, спеціальних матеріалів тощо. 

Безперечно, такі обмеження не сприятимуть піднесенню рівня наукових 

досягнень у тих галузях наукових досліджень, яких торкнулися санкції. Втім інколи 

висловлюються думки, що міжнародні санкції, запроваджені для обмеження 

наукової співпраці, можуть бути корисними для розвитку науки. Так, президент 

Російської академії наук В. Фортов у заяві, проголошеній у зв’язку із 

запровадженням у 2014 році США та країнами ЄС до Росії примусових заходів у 

сфері наукового співробітництва через приєднання Криму та конфлікт на сході 
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України, зазначив, що хоча не вважає санкції конструктивною справою, оскільки 

вони завдають прямих збитків науковим зв’язкам, що зашкоджує всім, однак 

можуть одночасно стимулювати розвиток науки і техніки всередині Росії [137]. 

Правовий режим обмежувальних заходів, застосованих Радою Безпеки ООН 

стосовно КНДР та спрямованих на обмеження наукових розробок у галузі ядерних і 

ракетних технологій включав заборони на технічну підготовку, консультативну 

допомогу та послуги, пов’язані з постачанням або виготовленням, експлуатацією й 

використанням заборонених матеріалів та предметів [179, c. 3]; недопущення 

спеціалізованої підготовки або навчання громадян КНДР дисциплінам та 

спеціальностям, які можуть сприяти розвитку технологій виробництва ядерної, 

хімічної, біологічної зброї та систем їх бойового використання. Тобто ухвалені 

Радою Безпеки ООН обмеження застосовано лише до секторів наукових досліджень, 

досягнення у яких потенційно можуть сприяти розвитку військових ядерних 

технологій та інших програм, пов’язаних із розробленням та виробництвом зброї 

масового ураження. Такі ж обмеження в науковій галузі застосовано Радою Безпеки 

ООН до Ірану у зв’язку з порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї. 

Водночас у робочих документах Ради Безпеки ООН, які стосуються предметів, 

матеріалів, обладнання, товарів і технологій, заборонених до постачання, завжди 

робиться застереження про те, що не підлягають контролю технології, які 

стосуються фундаментальних наукових досліджень [232, с. 11]. При цьому під 

фундаментальними науковими дослідженнями розуміють експериментальні або 

теоретичні роботи, що ведуться головним чином з метою здобуття нових знань про 

основоположні принципи або спостережувані факти і не спрямовані безпосередньо 

на досягнення конкретної практичної мети або розв’язання конкретного 

завдання [232, с. 12]. Враховуючи, що санкції, які передбачають обмеження 

наукового співробітництва, безпосередньо спрямовані на наукові дослідження, 

цілком обґрунтовано вводити до резолюцій Ради Безпеки ООН аналогічні 

застереження. 

З огляду на такі обставини можна стверджувати, що за своєю природою та 
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спрямованістю дії санкцій з обмеження наукового співробітництва мають суто 

предметний та цільовий вектор впливу, оскільки скеровані лише на ту ланку 

наукової діяльності держави-делінквента, досягнення в якій безпосередньо 

сприяють проведенню протиправної політики або є засадничим засобом досягнення 

цілей, визначених такою політикою. 

 

2.3. Застосування цілеспрямованих санкцій у практиці Ради Безпеки ООН 

 

Рада Безпеки, на яку покладається головна відповідальність за міжнародну 

безпеку, для виконання покладених на неї завдань щодо запобігання й усунення 

загроз миру і придушення актів агресії, може ухвалювати обов’язкові для виконання 

всіма державами-членами колективні заходи. Відповідно до Статуту ООН Рада 

Безпеки уповноважена визначати наявність загрози миру, факту порушення миру 

або акту агресії й вирішувати доцільність прийняття тих чи інших заходів для 

підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки. Делеговані 

державами-членами фундаментальні повноваження і функції уповноважують Раду 

Безпеки ООН надавати рекомендації щодо мирного вирішення спорів та вживати 

примусових заходів у разі загрози миру, порушення миру або акту агресії. 

Аналіз застосування Радою Безпеки ООН примусових заходів свідчить, що за 

весь час її існування санкції на підставі статті 41 Статуту ООН застосовувалися 

щодо 26 держав та недержавних суб’єктів через вчинення ними правопорушень, які 

загрожували міжнародному миру і безпеці, а саме: у зв’язку із вчиненням агресії 

(Ірак); із протидією міжнародному тероризму (Лівія, Судан та терористичні 

організації «Аль-Каїда» і «Талібан»); порушеннями режиму нерозповсюдження 

ядерної зброї та зброї масового ураження (Ірак, КНДР, Іран); боротьбою з 

апартеїдом (ПАР); через військові конфлікти неміжнародного характеру (Югославія, 

Гаїті, Руанда, Республіка Конго та ін.). 

Міжнародні санкції Ради Безпеки ООН застосовувалися найчастіше для 

приборкання збройних конфліктів неміжнародного характеру, для протидії 

діяльності міжнародних терористичних організацій та як засіб реагування на 
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порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Тому видається правильним 

дослідити правові режими санкцій, впроваджуваних саме для боротьби з цими 

видами порушень. 

 

2.3.1. Санкції Ради Безпеки ООН, спрямовані на боротьбу з тероризмом 

 

Протягом останніх десятиріч формування міжнародно-правових та 

організаційних засад боротьби з міжнародним тероризмом є предметом 

перманентних зусиль Організації Об’єднаних Націй. Рада Безпеки ООН також 

активно долучилася до убезпечення світового співтовариства від терористичної 

загрози, підтримання міжнародно-правової безпеки та до впровадження правових і 

організаційних засобів запобігання й ліквідації тероризму, зокрема й через 

ухвалення відповідних санкційних резолюцій, а також утворення допоміжних 

органів та налагодження координації й міжнародного співробітництва в цій сфері. 

Аналіз резолюцій Ради Безпеки ООН дає підстави виокремити два напрями 

діяльності цього органу в боротьбі з міжнародним тероризмом, один з яких 

спрямований на усунення умов, що сприяють розповсюдженню тероризму, а інший 

– на припинення терористичної діяльності, яка загрожує міжнародному миру та 

безпеці. У першому випадку йдеться про прийняття резолюцій загального 

характеру, які спрямовані на активізацію боротьби з тероризмом на національному 

рівні і зміцнення під егідою ООН ефективного міжнародного співробітництва в цій 

сфері на підставі принципів Статуту ООН і норм міжнародного права. Такі 

резолюції, зокрема, зобов’язують держави-члени вжити заходів щодо оголошення на 

законодавчому рівні злочинними будь-які форми терористичної діяльності та 

підбурювання до скоєння терористичних актів [177, c. 1]; введення кримінальної 

відповідальності за фінансування тероризму [168, с. 2]; блокування всіх фінансових 

активів осіб, які здійснюють терористичні акти [168, с. 2]; запобігання будь-якому 

переміщенню терористів та терористичних груп за допомогою ефективного 

контролю за видачею проїзних документів [196, c. 2]; відмови в наданні притулку 

винним у скоєнні цих злочинів [177, c. 1], а також закликають усі країни до 
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співробітництва в рамках двосторонніх та багатосторонніх механізмів і угод з метою 

запобігання та припинення терористичних нападів [162; 163; 168; 174; 177; 194; 

196]. Задля цього Радою Безпеки ООН на підставі розділу VII Статуту ООН 

утворено Контртерористичний комітет [168, с. 4] та виконавчий директорат 

Контртерористичного комітету [173, с. 2–3], які покликані контролювати виконання 

резолюцій. 

Іншим напрямом діяльності Ради Безпеки ООН у боротьбі з міжнародним 

тероризмом є запровадження примусових заходів до тих суб’єктів, які порушують 

норми, спрямовані на запобігання актам тероризму. Реагуючи на міжнародні 

правопорушення, Рада Безпеки ООН впроваджує санкції як до терористичних 

організацій, винних у вчиненні терактів, так і до держав, які підтримують 

міжнародну терористичну діяльність. 

Уперше санкції у зв’язку з тероризмом було застосовано щодо Лівії через 

відмову видати двох громадян, яких підозрювали у скоєнні теракту над Локербі. 

Протягом 1992–1994 років Радою Безпеки ООН запроваджено щодо Лівії жорсткі, 

майже всеохопні санкції, які включали заборону на будь-які форми військово-

технічного співробітництва з лівійським урядом, обмеження міжнародного 

авіаційного сполучення з Лівією, зниження рівня дипломатичного представництва 

іноземних держав у країні, блокування лівійських авуарів в іноземних банках, 

заборону продажу деяких видів нафтового обладнання [207, с. 74–75; 213, с. 2–3]. 

Слід визнати, що міжнародна ізоляція та ускладнення економічної ситуації в 

країні після запровадження режиму санкцій змусили керівництво Лівії здійснити 

суттєві зміни у зовнішньополітичному курсі країни. Так, Лівія офіційно виконала всі 

вимоги резолюцій Ради Безпеки ООН: дозволила екстрадицію двох лівійців, 

підозрюваних в організації теракту, які постали перед судом, відмовилась від 

підтримки тероризму, зобов’язалась виплатити компенсації родинам жертв 

катастрофи та взяла на себе відповідальність за дії своїх громадян у справі Локербі. 

Водночас санкції Ради Безпеки ООН щодо Судану у зв’язку з відмовою уряду 

видати трьох підозрюваних терористів у замаху на життя президента Арабської 

Республіки Єгипет Х. Мубарака в 1995 році не мали такого ж масштабного 
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характеру, як санкції щодо Лівії. Резолюцією 1054 (1996) Рада Безпеки ООН лише 

зобов’язала держави-члени скоротити чисельність дипломатичних представництв та 

консульських установ, вжити заходів щодо обмеження в’їзду на свою територію 

членів суданського уряду та не скликати міжнародні й регіональні конференції в 

Судані [156]. Примусові заходи у вигляді заборон на польоти, визначені 

резолюцією 1070 (1996), так і не вступили в дію. Комітет з санкцій по Судану не 

створювався. У подальшому, незважаючи на невиконання Суданом санкційних 

резолюцій Ради Безпеки, прийнятих на підставі розділу VII Статуту ООН, будь-які 

примусові заходи до країни не вживались. Тобто незважаючи на констатацію 

загрози міжнародному миру та безпеці, Рада Безпеки ООН не спромоглася вжити 

подальших заходів для припинення порушення. 

У зв’язку з активізацією транснаціональних терористичних угруповань у 

середині та наприкінці 90-х років ХХ сторіччя виникла необхідність розроблювання 

і застосовування нових форм боротьби з цією небезпекою. Вдалим кроком для 

розв’язання нових завдань стала спроба урядів США та Європейських країн, а 

згодом і Ради Безпеки ООН, пристосувати для протидії та запобігання 

терористичній загрозі міжнародно-правові примусові заходи, запровадивши методи 

і форми їх організації та спрямування, які раніше не застосовувалися. Нові прийоми, 

розроблені для такої протидії, спрямовувалися, насамперед, на перешкоджання 

організованій терористичній діяльності та діяли не лише на терористичні рухи і 

угруповання, а й обмежували діяльність фізичних осіб, які брали участь у вчиненні 

терористичних дій, та осіб, котрі заохочували, фінансували або в інший спосіб 

сприяли терористам. Впроваджувані заходи спрямовувалися на перешкоджання 

міжнародному пересуванню осіб, причетних до організації та здійснення 

терористичної діяльності, виявлення та заморожування активів таких осіб, введення 

інших обмежень щодо здійснення ними фінансово-економічної діяльності, 

запровадження збройового ембарго, які мали на меті унеможливлювати або 

ускладнювати протиправну діяльність терористичних груп і організацій. Особлива 

увага при застосуванні Радою Безпеки ООН міжнародно-правових 

антитерористичних санкцій приділялася боротьбі з фінансуванням терористичних 
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організацій та наданню їм іншої матеріально-технічної допомоги. Такі санкції Ради 

Безпеки ООН цілком узгоджувались із завданнями та методами, визначеними 

Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму [100].  

У зв’язку із введенням Радою Безпеки ООН примусових заходів щодо 

терористичних організацій «Аль-Каїда» і «Талібан» постає питання щодо 

правомірності, з точки зору міжнародного права, запровадження примусових 

заходів відносно акторів, які не мають міжнародно-правової правосуб’єктності. 

Деякі юристи-міжнародники вважають, що адресатами примусових заходів на рівні 

з державами можуть бути фізичні та юридичні особи, а тому запровадження 

міжнародно-правових санкцій щодо терористичних організацій та їхніх учасників 

цілком правомірне [73; 266, с. 107; 335; 355]. Обґрунтовуючи таку позицію, 

дослідники питань правосуб’єктності в міжнародному праві зазначають, що 

державоцентристська система зазнає кризи саме через зростання міжнародного 

впливу недержавних акторів – неурядових організацій, транснаціональних 

корпорацій, терористичних угруповань [80, с. 119–120; 298]. 

Поза будь-яким сумнівом, з розвитком міжнародно-правових відносин певною 

мірою міжнародну правосуб’єктність отримали міжнародні організації, фізичні 

особи та транснаціональні компанії. Однак їх правосуб’єктність неповна і полягає в 

існуванні лише деяких прав та обов’язків. Як зазначав Міжнародний суд у 

Консультативному висновку у справі про відшкодування за каліцтва, спричинені на 

службі ООН, «суб’єкти права у будь-якій правовій системі не обов’язково такі самі 

за природою чи обсягом своїх прав, і їхня природа залежить від потреб даного 

суспільства» [331, с. 8]. Не можна не погодитись, що недержавні транснаціональні 

актори давно діють на світовій арені, однак тепер масштаби їхньої діяльності та 

рівень політичного впливу стали абсолютно новими. Як наголошував В. І. Батюк, «у 

ХХІ сторіччі людство стикнулось із викликом з боку терористичного 

інтернаціоналу, загрозою безпеці та стабільності стала не агресивна, що прагне до 

світового панування велика держава, а недержавний суб’єкт міжнародних 

відносин» [7]. 

Враховуючи рівень загрози міжнародному миру та безпеці, яку являють собою 
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терористичні організації, застосування міжнародно-правових санкцій до них 

вважається цілком виправданим. При цьому важливою характеристикою 

санкційного режиму, що запроваджується Радою Безпеки ООН, є те, що санкції 

ухвалюються саме до терористичних організацій, а не до конкретних фізичних та 

юридичних осіб. Крім того, терористичні організації, щодо яких запроваджуються 

санкції, мають міжнародний, транскордонний характер. Це пов’язано з тим, що саме 

міжнародний тероризм являє собою особливу небезпеку, яка загрожує 

міжнародному правопорядку та міждержавним відносинам. Будь-яка акція 

міжнародного тероризму зачіпає інтереси кількох держав і для припинення та 

попередження таких акцій необхідне широке міждержавне співробітництво. З 

огляду на те, що терористичні рухи та організації не можуть бути суб’єктами 

міжнародного права і на відміну від держав та міжнародних організацій не мають 

будь-яких зобов’язань перед світовим співтовариством та національними 

громадськими суспільствами, а, навпаки, відверто нехтують їхніми інтересами, 

міжнародною спільнотою в основу боротьби із цим злочинницьким явищем 

поставлена стратегія, завданнями якої є позбавлення терористів фактичної 

можливості надходження фінансування, придбання зброї, отримання притулку, а 

також повсюдного переслідування і притягнення до відповідальності, досягнення 

яких забезпечуються, зокрема, й через запровадження цілеспрямованих міжнародно-

правових санкцій. Таким чином, санкції Ради Безпеки ООН стали не лише 

інструментом міжнародної протидії тероризму, а ще й потенційно важливим 

елементом Глобальної контртерористичної стратегії Організації Об’єднаних Націй, 

ухваленої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 8 вересня 2006 року [155]. 

Ще задовго до подій 11 вересня 2001 року уряд США, маючи на меті 

досягнення власних політичних і економічних інтересів, користуючись провідним 

становищем долара в міжнародних платежах та дедалі зростаючою мобільністю 

капіталу, комп’ютеризацією та інформатизацією банківських платіжних систем, 

багатофункціональністю фінансового ринку та іншими наслідками глобалізації 

фінансово-банківської системи, запровадив розгалужену систему державного 

фінансового контролю та фінансової розвідки. Створено спеціальні підрозділи, 
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зокрема такі як Управління контртерористичної та фінансової розвідки (TFI) й 

управління з контролю за іноземними активами (ОФАК) – обидва як підрозділи 

міністерства фінансів США, до основних завдань яких входить збирання та 

узагальнення інформації з фінансових та економічних питань, попередження подій, 

які можуть торкнутися національних інтересів держави, а також розроблення та 

застосування економічних, торгових і фінансових контрзаходів стосовно іноземних 

держав та фізичних осіб.  

Саме фахівці ОФАК уперше у світовій практиці розробили програму 

запроваджування примусових заходів, спрямованих не стосовно певної держави, а 

проти таких небезпечних міжнаціональних соціальних та кримінально-правових 

явищ, як тероризм та наркоторгівля. Зокрема, президентом США у січні 1995 року 

видано указ про застосування санкцій до учасників терористичної організації Хамас 

і Хезболла та деяких організацій, які загрожують досягненню мирного 

врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, відповідно до якого заморожено 

активи визначених переліком фізичних і юридичних осіб, а також заборонено 

укладення з ними будь-яких угод [286]. До списку увійшло 12 організацій та 

18 фізичних осіб, причетних до терористичних організацій. У серпні 1998 року 

указом президента США ці санкції поширено на інших терористів, зокрема на 

лідерів терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бин Ладена і Абу Хамзе аль-

Масрі та деякі інші терористичні організації [287]. 

Позитивні результати діяльності цих органів стали підґрунтям для поширення 

їхнього досвіду на роботу Ради Безпеки ООН з планування і впровадження 

цілеспрямованих санкцій та на методи діяльності відповідних комітетів Ради 

Безпеки із застосування примусових заходів. Подібні підрозділи фінансової розвідки 

та спецвідділи з проектування та запроваджування заходів економічного і 

фінансового спрямування створено урядами й інших впливових країн світу, якими 

також використано багаторічний досвід США. 

Сьогодні практика застосування міжнародно-правових санкцій проти 

тероризму набула глобального поширення. Протягом останніх років значною мірою 

удосконалено методи аналізу економічного та фінансового стану держав, які є 
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потенційними цілями для застосування санкцій, запроваджено сучасні організаційні 

та практичні засоби й прийоми виявлення і заморожування банківських рахунків та 

інших фінансових активів, блокування транзакцій, які спрямовуються на 

організацію терористичної діяльності. Проведена гармонізація національних 

законодавств держав – членів ООН із міжнародно-правовими нормами в частині 

здійснення фінансового моніторингу, блокування та обмеження транзакцій, за 

наявності підстав вважати їх такими, що спрямовуються на терористичну діяльність 

або належать компаніям чи приватним особам, пов’язаним із терористичними 

організаціями. Значну роль у цій діяльності відіграють міжнародні міжурядові 

організації та регіональні організації такої ж спрямованості, створені за зразком 

ФАТФ, МВФ, Світового банку, Базельського комітету з банківського нагляду тощо. 

Таким чином, можна стверджувати, що розроблювання адресних санкцій, які 

призначалися насамперед для боротьби з фінансуванням тероризму, стали одним із 

важливих позитивних чинників для формування і подальшого розвитку інституту 

цілеспрямованих санкцій. 

Узагальнюючи наведене, можна зробити висновок, що нагальна потреба у 

розроблюванні та впроваджуванні нових результативних засобів протидії загрозі 

міжнародного тероризму стала спонукальним чинником та прискорювачем для 

проектування й випробування нових інструментів санкційного тиску не лише на 

держави, які підтримують і заохочують транснаціональний тероризм, а й впливу 

безпосередньо на терористичні рухи й організації, діяльність яких становить загрозу 

міжнародному миру та міжнародній безпеці. Запроваджувалася безпрецедентна 

практика введення санкцій не лише до злочинних за своєю сутністю формувань, а й 

до фізичних осіб, які виступали як лідери й учасники цих угруповань та осіб і 

організацій, які фінансували терористичну діяльність, що до цього, відповідно до 

загальноприйнятої концепції міжнародного права та існуючої міжнародно-правової 

практики застосування міжнародних примусових заходів, вважалося неприйнятним. 

За переконанням панівної на той час правової позиції застосування Радою Безпеки 

ООН санкцій до організацій, які не є суб’єктами міжнародного права, в принципі не 

вважалося можливим. 
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Застосовувані раніше заходи впливу до членів терористичних угруповань були 

суто заходами поліцейського або військового примусу, які полягали у ліквідації 

злочинних об’єднань та притягненні до кримінальної відповідальності їх 

організаторів і учасників, конфіскації майна організацій та їх членів. Тобто заходи 

впливу на них обмежувалися рамками кримінально-правової відповідальності. Втім 

застосування кримінального покарання і припинення злочинної діяльності членів 

терористичного руху зазвичай можливе лише в разі затримання осіб, які 

підозрюються в такій діяльності, та доведенні їх вини судом. Запроваджена 

практика санкційного тиску на міжнародні терористичні організації та їхніх членів 

дозволила перешкоджати їхній протиправній діяльності через обмеження 

можливості отримання матеріального та фінансового забезпечення, заборону на 

поїздки та введення інших обмежень. З урахуванням того, що діяльність 

терористичних організацій потребує регулярного фінансового підживлювання, такі 

санкції виявилися дієвими й дали змогу значно обмежити фінансово-матеріальні 

можливості злочинних організацій, на яких спрямовувалися примусові заходи.  

Переважна цілеспрямованість антитерористичних санкцій обумовлена 

необхідністю впливу на фінансові активи лише тих осіб, стосовно яких є дані, що 

підтверджують їх причетність до фінансування терористичної діяльності або про 

надання іншої допомоги терористичним формуванням. Спеціальні технології 

банківського моніторингу та сучасні методики фінансової розвідки сприяли точності 

та порівняно високій ефективності фінансових санкцій. Можливість відстежувати 

рух фінансових коштів і встановлювати справжніх власників активів робить ці 

санкції майже цілковито адресними й такими, що не спричиняють порушень прав 

інших осіб. Усі ці властивості цілеспрямованих контртерористичних примусових 

заходів дали підстави для ухвалення подібних обмежувальних заходів у разі 

застосування санкцій до держав-делінквентів у зв’язку з вчиненням правопорушень, 

не пов’язаних із тероризмом. Отже розроблювання адресних санкцій, які 

призначалися насамперед для боротьби з фінансуванням тероризму, стали одним із 

важливих позитивних чинників для формування і подальшого розвитку інституту 

цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій. 
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2.3.2. Санкції Ради Безпеки ООН у зв’язку з порушенням режиму 

нерозповсюдження ядерної зброї 

 

Розповсюдження ядерної зброї залишається однією з найбільш критичних 

загроз міжнародному миру та безпеці. Військові програми неядерних держав, 

спрямовані на створення ядерних технологій, вкрай негативно сприймаються 

світовою спільнотою, оскільки їх реалізація закономірно призведе до занепаду 

режиму нерозповсюдження ядерної зброї та підштовхне світ до чергового етапу 

гонки озброєнь. Крім того, неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї 

загрожує доволі вірогідним її набуття недержавними організаціями терористичного 

спрямування. 

Постала нагальна потреба забезпечити універсальність і стабільність режиму 

нерозповсюдження ядерної зброї через запровадження ефективних заходів, які стали 

б на заваді поширенню військових ядерних технологій. Одним із них є введення 

Радою Безпеки примусових заходів на підставі глави VІІ Статуту ООН. Тому 

набувають особливої актуальності та потребують вивчення наслідки примусових 

заходів та їх результативність, оскільки це дає змогу з’ясувати як позитивні сторони 

санкційного механізму, так і причини їх неефективності, а також сформулювати 

пропозиції для їх удосконалення. 

Криза режиму нерозповсюдження ядерної зброї та намагання її здолати 

застосуванням санкцій Ради Безпеки ООН привернула увагу вчених з усього світу. 

Переважну більшість досліджень та опублікованих наукових праць з цих проблем 

проводять вчені-політологи, історики, економісти, фахівці з військових наук тощо. 

Дослідження, які проводяться правознавцями, стосуються або санкцій у цілому, де 

окремим пунктом вивчається їх ефективність [6; 18; 65; 111; 278; 288; 302], або 

проблеми нерозповсюдження ядерної зброї, де санкції розглядаються як один із 

способів впливу на порушника норм міжнародного права [68; 224; 225; 250; 291; 

314; 315]. 

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ або Договір) набув 

чинності в березні 1970 року. Відповідно до Договору лише п’ять країн, які 
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виготовили і підірвали ядерну зброю до 1 січня 1967 року, вважаються ядерними 

державами. Решта країн взяли на себе зобов’язання не приймати, не виробляти та не 

придбавати ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, рівно як і не 

добиватися та не приймати будь-якої допомоги у їх виробництві. На сьогодні 

учасниками Договору є 190 держав, окрім Індії, Пакистану, КНДР та Ізраїлю. Ці 

країни вважаються такими, що неофіційно мають ядерну зброю, тобто виготовили її 

й випробували після 1 січня 1967 року. 

За час дії ДНЯЗ основні його засади стали обов’язковими не лише для країн-

учасниць, а й для всіх без винятку держав, оскільки перетворились на звичаєві 

норми міжнародного права. Міжнародний Суд ООН у рішенні про континентальний 

шельф Північного моря визначив, за яких умов можливе утворення звичаю на 

підставі міжнародного договору, зокрема, «договірне положення повинно носити 

нормоутворювальний характер, договір повинен мати широке визнання й 

представницьку участь країн-учасниць, а правозастосовна практика держав має 

постійно розширюватись, бути справді різноманітною щодо положень договору, які 

застосовуються, та свідчити про всеохопне визнання правової норми» [29, с. 93–94]. 

Положення ДНЯЗ та практика його застосування свідчать про нормоутворювальний 

характер започаткованих у ньому засад. Численні міжнародні договори [32; 33; 35; 

36; 37; 38] та резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо нерозповсюдження 

ядерної зброї [147; 148; 149; 150; 151], які приймались за підтримки переважної 

більшості країн; рішення та консультативний висновок Міжнародного Суду 

ООН [112]; участь у ДНЯЗ майже всіх країн світу, а також відсутність жодного 

протесту країн, які не приєдналися до нього, свідчать про всеохопне визнання норми 

про нерозповсюдження ядерної зброї. Таким чином, поряд з договірними нормами, 

виписаними у ДНЯЗ, сформувався міжнародно-правовий звичай, якого мають 

дотримуватись всі держави незалежно від того, чи є вони його учасниками. 

Порушення Договору є підставою для застосування санкцій Радою Безпеки ООН у 

разі відмови припинити протиправну поведінку й діяти відповідно до норм 

міжнародного права. 

Незважаючи на численні порушення норм щодо заборони розроблення та 
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виготовлення ядерної зброї, які протягом 70–90-х років ХХ сторіччя чинилися 

Індією, Пакистаном і ПАР, уперше примусові заходи за порушення режиму 

нерозповсюдження Рада Безпеки ООН упровадила лише у 2006 році стосовно Ірану 

та КНДР, застосувавши цілеспрямовані санкції проти осіб і компаній, які брали 

участь у розробленні ядерних програм цих країн та ухваленні рішень щодо їх 

розвитку. 

У 2003 році КНДР вийшла із ДНЯЗ, а в жовтні 2006 року здійснила ядерне 

випробування. Рада Безпеки ООН резолюцією 1718 (2006) ввела примусові заходи 

на підставі статті 41 Статуту ООН, зокрема, ембарго на поставку бойових машин, 

надання будь-якої технічної допомоги для виготовлення таких машин, предметів 

розкоші, а також їх експорт, заморожування активів фізичних та юридичних осіб, 

пов’язаних з ядерною програмою КНДР, заборону на поїздки визначених Комітетом 

осіб [179]. Утім керівництво держави й після накладення санкцій продовжувало 

ігнорувати вимоги Ради Безпеки ООН. Подальші резолюції 1874 (2009), 2087 (2013) 

і 2094 (2013) приймались у зв’язку з наступними випробовуваннями КНДР ядерної 

зброї та встановлювали більш жорсткий режим цілеспрямованих санкцій. Так, 

ембарго на поставку зброї, огляд усіх без винятку вантажів, які ввозяться 

(вивозяться) з країни та суден у відкритому морі, блокування банківських 

транзакцій і банківських рахунків, а також можливість огляду особистого багажу 

дипломатичних представників з метою виявлення й вилучення великих сум 

готівкою, якщо є підстави вважати, що вони спрямовуються на розвиток ракетно-

ядерної програми [184]. 

Схожа ситуація у зв’язку з порушенням режиму нерозповсюдження та 

введенням санкцій відбувалась щодо Ісламської Республіки Іран. За порушення 

зобов’язань, визначених Угодою про гарантії з МАГАТЕ, Радою Безпеки 

резолюціями 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) та 1929 (2010) стосовно Ірану 

введені санкції на підставі глави VІІ Статуту ООН. Резолюції передбачали ембарго 

на постачання матеріалів, чутливих у плані розповсюдження ядерної діяльності й 

розвитку програм розроблення балістичних ракет; заборону на експорт та імпорт 

будь-яких видів зброї і пов’язаних з нею матеріалів; заборону на поїздки та 
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заморожування активів щодо визначених Радою осіб [181]. У зв’язку з невизнанням 

керівництвом Ірану санкцій та невиконанням рішень Ради Безпеки, тиск на країну 

поступово посилювався введенням суворіших примусових заходів. 

Після введення санкцій ні КНДР, ні Іран не зупинили ядерні програми. 

Країнами укріплено наукову, виробничу і матеріально-технічну бази. Урядами обох 

країн вживались заходи для збереження політичного режиму, при цьому ставка 

робилась на створення потужного ракетно-ядерного потенціалу. У відповідь на 

застосовані санкції обидві країни почали пришвидшеними темпами створювати 

власну військову промисловість, причому досягнення ІРІ та КНДР у цьому напрямі 

доволі помітні. На сьогодні обидві країни мають потужну наукову й виробничу бази 

для створення практично всіх видів сучасних озброєнь, включаючи протиповітряні, 

авіаційні та ракетні. Якщо раніше Північна Корея та Іран були вимушені 

закуповувати більшість озброєнь, то тепер вони мають власну військову 

промисловість, яка не поступається військово-промисловому комплексу багатьох 

розвинених країн [239, с. 189-224], тобто протягом майже десяти років запроваджені 

санкції були неспроможні вплинути на рішення про відмову створення ракетно-

ядерного потенціалу. 

Водночас за висновками груп експертів Ради Безпеки ООН, зроблених у 

червні 2012 та червні 2013 року, введення санкцій хоча і не зупинило розроблення 

ядерних та ракетних програм Ірану й КНДР, проте суттєво вплинуло на графік їх 

реалізації, а завдяки введенню фінансових санкцій дало змогу перекрити основні 

канали отримання коштів, які б у разі їх надходження використовувалися для 

фінансування забороненої діяльності [46, с. 4–5; 54, с. 3–5]. Метою санкцій, 

введених Радою Безпеки ООН щодо КНДР та Ірану, було змусити керівництво країн 

відмовитись від набуття статусу ядерної держави та повністю припинити будь-які 

дії щодо розроблювання і втілення ракетно-ядерних програм. Як видно з висновків 

експертів, комплекс примусових заходів лише сповільнив темпи реалізації ядерних 

програм країн, проте жодним чином не вплинув на припинення їх виконання. 

Незважаючи на намагання представити деякі позитивні наслідки санкцій, необхідно 

визнати, що на той час санкції не досягли мети, задля якої вони вводились. 
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У зв’язку з викладеним заслуговують на увагу міркування, висловлені під час 

проведення симпозіуму «Підвищення ефективності санкцій Ради Безпеки ООН». 

Зокрема, наголошено, що «ефективність санкцій слід оцінювати не лише виходячи з 

критерію виконання суб’єктами, супротив яких їх застосовано, негайно й повністю 

вимог Ради Безпеки, а й з урахуванням того впливу, який вони справляють 

практично в кожному випадку і який породжує тиск, стимулюючи зміну політики, 

що проводиться» [49, с. 6]. 

Наведена точка зору на критерії оцінювання ефективності санкцій є доволі 

непереконливою. Вплив примусових заходів, який пропонується враховувати як 

альтернативний фактор при оцінюванні результативності санкцій, хоча певною 

мірою і чинить тиск на держави, але далеко не завжди може привести до усунення 

правопорушення. У ситуації з уведенням санкцій до Ірану та КНДР, незважаючи на 

породжений санкціями тиск, як наслідок маємо безапеляційну відмову політичного 

керівництва КНДР згорнути військову ядерну програму та невпинне продовження 

збагачення урану на ядерних об’єктах у Ірані аж до кінця 2014 року. Уповільнення 

темпів реалізації ядерних програм у цих країнах, про які йдеться в доповіді груп 

експертів та інтерпретується як позитивний результат, не може бути критерієм для 

оцінювання ефективності санкцій. У зв’язку з цим доцільно вважати ефективними 

лише ті санкції, які хоча б частково досягли очікуваного результату [90, с. 369]. 

Аналіз змісту резолюцій Ради Безпеки та практики їх упровадження дає 

підстави визнати, що в цілому санкції щодо Ірану та Північної Кореї є 

цілеспрямованими й виваженими. Їх характер та інтенсивність зіставні з характером 

та шкідливими наслідками міжнародного правопорушення. Санкції мали 

імперативний та координований характер. Крім цього, Рада Безпеки ООН проводила 

помірковану політику щодо цих країн, оскільки, з одного боку, мала максимально 

виключити можливість конфронтації та шукати в конфліктних ситуаціях 

компромісні рішення, а з іншого – ефективно реагувати на загрози міжнародному 

миру й безпеці. Однак санкції щодо Ірану вводились досить повільно, внаслідок 

чого політична еліта отримала час для вжиття контрзаходів й пристосування 

економіки країни до санкцій, що знижувало дієвість прийнятих у подальшому 
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суворіших заходів. Заперечуючи військову спрямованість ядерної програми, Іран не 

припиняв роботи із збагачення урану. 

Незважаючи на посилення санкційного тиску незмінно відмовляється від 

припинення розроблення та випробування ядерної зброї КНДР. З огляду на 

тоталітарний режим та ізольованість країни від зовнішнього світу головним 

завданням північнокорейського керівництва є збереження влади за будь-яких умов. 

Оволодіння ядерною зброєю, як надійний засіб зовнішнього стримування, є 

пріоритетним стосовно збереження міжнародних економічних відносин. На думку 

П. ван Бергейка, ефективність економічних санкцій удвічі вища, коли вони 

застосовуються до демократій, ніж до авторитарних режимів [264]. 

Проте хай би якими досконалими були санкції та організація їх застосування, 

це не є гарантією досягнення очікуваного результату. На стан виконання санкцій, 

крім основних чинників, які впливають на їх ефективність, позначаються й інші 

обставини. Багато що залежить від своєчасної імплементації санкційних резолюцій 

Ради Безпеки до національних законодавств держав, а також досконалості 

впровадження передбачених резолюціями заходів.  

У зв’язку з викладеним не можна не наголосити на значенні превентивної 

функції міжнародно-правових санкцій, яка полягає у здійсненні впливу на поведінку 

суб’єктів міжнародного права, запобігаючи вчиненню правопорушення та сприянню 

його найскорішого припинення. На жаль, донедавна практика Ради Безпеки ООН не 

відрізнялась послідовністю, що не сприяло ефективності санкцій та відмові від 

виготовлення ядерної зброї країнами-порушниками. Так, у 1998 році Індія і 

Пакистан провели серію ядерних випробувань та оголосили про наявність у них 

ядерної зброї. Резолюцією 1172 (1998) Рада Безпеки ООН засудила ядерні 

випробування й закликала негайно припинити здійснення військових ядерних 

програм, а інші країни – не допускати експорту обладнання, матеріалів та 

технологій, які можуть сприяти розвитку забороненої діяльності. Крім цього, Рада 

Безпеки зажадала від Індії та Пакистану негайно приєднатися до ДНЯЗ [160]. Проте 

резолюція мала рекомендаційний, а не обов’язковий характер. 

На сьогодні ні Індія, ні Пакистан так і не стали учасниками ДНЯЗ. Згідно зі 
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щорічними доповідями Стокгольмського інституту дослідження проблем миру 

обидві країни нарощують свій потенціал у цій галузі, розвиваючи ракетні системи 

доставки озброєнь [238, с. 310-320; 239, с. 302-312]. Проте санкції Радою Безпеки 

ООН до Пакистану та Індії не вводились, на обговорення не виносились. Тобто, 

незважаючи на реальну загрозу міжнародній безпеці та недотримання режиму 

нерозповсюдження, Рада Безпеки не спромоглася вжити заходів для припинення 

порушення. Як наслідок, створено прецедент безкарності за такі дії, що, безумовно, 

вплинуло на прийняття політичною елітою деяких інших країн, зокрема КНДР, 

рішення про створення своєї власної ядерної бомби. 

За оцінками фахівців з питань ядерної безпеки власний ядерний військовий 

потенціал має Ізраїль [239, c. 300–301], яким така зброя також розроблялася з метою 

унеможливлення військової агресії сусідніх арабських країн. Діяльність Ізраїлю, 

спрямована на створення військового ядерного потенціалу, також залишилася без 

уваги ООН. Приклад порушення Ізраїлем, Індією, Пакистаном та КНДР режиму 

нерозповсюдження свідчить про те, що нездоланних перешкод на шляху створення 

ядерної зброї поки що не існує. 

Усе це дає підстави стверджувати, що для підвищення ефективності 

міжнародно-правових санкцій передусім треба надати політиці Ради Безпеки ООН 

більшої послідовності й відмовитися від вибірковості при порушенні питань про 

застосування примусових заходів, а також виробити єдину політику запровадження 

санкцій у разі порушення встановлених ДНЯЗ норм, незалежно від участі країни в 

Договорі. Оскільки спроби виготовити власну ядерну зброю є серйозним 

порушенням норм міжнародного права і ставить під загрозу не тільки сам режим 

нерозповсюдження, а й мир і безпеку в цілому, Рада Безпеки повинна швидко і 

принципово реагувати на кожне з таких порушень. 

Збільшення кількості випадків, коли санкції, застосовані за резолюціями Ради 

Безпеки, виявлялися непридатними ефективно протидіяти порушенням, стало 

підґрунтям для численних заяв про кризу інституту міжнародних санкцій. 

Одночасно з цим висунуто пропозиції щодо способів розв’язання проблеми. Одна 

група фахівців вважає, що в разі неефективності невійськових примусових заходів 
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виходом є застосування силових заходів на підставі статей 42–48 Статуту ООН. 

Дехто бачить можливість досягнення мети політикою заохочення через надання 

країнам-порушникам політичних, економічних та інших преференцій в обмін на 

відмову від порушення міжнародних норм. 

Так, П. В. Чиков, розглядаючи варіанти дій Ради Безпеки ООН в разі 

невиконання державою резолюцій та протидії проведенню інспекцій для 

встановлення наявності або відсутності на її території зброї масового знищення, 

пропонує негайно приймати рішення про застосування військових санкцій [248, 

с. 104–106]. Така точка зору видається хибною, оскільки суперечить основним цілям 

і принципам ООН, викладеним у статтях 1 та 2 Статуту, зокрема принципу мирного 

вирішення міжнародних спорів та принципу незастосування сили або загрози 

силою. Не відповідає вказана позиція і принципу пропорційності санкційних дій, 

відповідно до якого забороняється застосовувати військову силу у відповідь на 

міжнародне правопорушення, не пов’язане з актами військового нападу. Також 

очевидно, що на етапі, коли країна вже виготовила ядерну зброю, застосовувати 

військову силу вкрай небезпечно, оскільки такі дії, з великою ймовірністю, 

спричинять застосування ядерної зброї у відповідь. 

Інша група вчених притримується точки зору, що санкції не гарантують 

відмови країн-порушників від виготовлення ядерної зброї, а тому в деяких випадках 

доцільно схилити країну до припинення протиправних дій в обмін на надання 

допомоги. Наприклад, Х. Рікке зазначає, що не існує універсальної стратегії впливу 

на порушників Договору, а для кожної країни-порушника повинні застосовуватися 

заходи, адекватні конкретній ситуації. За певних умов можливі випадки, коли 

ефективним буде не застосування санкцій, а, навпаки, зацікавлення керманичів 

держави-порушника наданням економічної, фінансової або гуманітарної допомоги в 

обмін на відмову від перспектив володіння військовими ядерними 

технологіями [334]. Схожу думку висловив Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун 

на симпозіумі «Підвищення ефективності санкцій Ради Безпеки ООН». Зокрема, він 

зауважив, що в санкціях мають використовуватися елементи політики «батога й 

пряника», які б не лише стримували загрози, а й давали мотиви, що стимулюють їх 
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виконання [49, с. 3]. 

Важко визнати такий підхід правильним. Безумовно, першим й обов’язковим 

етапом розв’язання проблеми є мирне врегулювання спору. Однак у разі відмови 

припинити порушення режиму нерозповсюдження аж ніяк не може йтися про 

заохочення і стимули, оскільки, по-перше, подібні концепції не відповідають 

природі санкцій як заходів примусу. По-друге, стимулювальні заходи, що можуть 

заінтересувати порушника, стануть заходами заохочення за вчинене 

правопорушення. Крім того, існує небезпека, що деякі політичні режими з метою 

отримання таких самих заохочень побажають започаткувати власні програми 

розроблення ядерної зброї. 

Є очевидним, що застосування міжнародних санкцій позбавляє економіку 

країни чималих переваг, які надає процес розвитку багатоманітних міжнародних 

економічних і науково-технічних зв’язків та міжнародне співробітництво в інших 

напрямах. Наслідки міжнародної ізоляції здатні сповільнити розвиток країни, 

спричинити суттєве відставання всіх галузей господарства від економік інших країн. 

Розв’язання проблеми вбачається у дедалі зростаючому посиленні режиму санкцій. 

При цьому такі заходи повинні включати політичні, економічні, дипломатичні 

санкції аж до застосування врешті-решт всеохопних примусових заходів. 

Паралельно із посиленням санкційного тиску мають вживатися заходи, спрямовані 

на розв’язання проблеми через переговори. 

Досягнуті в липні 2015 року попередні домовленості між шістьма державами-

посередниками та Іраном про скасування санкцій та відмову ІРІ від подальшого 

розвитку військової ядерної програми стали можливими передусім завдяки дії 

міжнародних санкцій на економіку, політичну та соціальну системи країни. 

Водночас вплив цих санкцій, незважаючи на їх цілеспрямований характер, 

позначався тривалою відмовою адресата від виконання вимог світової спільноти та 

продовженням реалізації політики військового й політичного домінування у регіоні, 

створення сучасних систем озброєнь. Навіть після досягнення домовленостей про 

поступове скасування санкційних обмежень лідери ряду близькосхідних держав, 

передусім Ізраїлю, заявляють, що скасування санкцій дасть змогу Ірану отримати 
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майже необмежений доступ до фінансових і матеріальних ресурсів на реалізацію 

своїх агресивних планів на Близькому Сході. У результаті протидіяти іранським 

ядерним амбіціям у майбутньому стане набагато складніше [22]. У будь-якому разі 

висновки про ефективність режиму санкцій щодо Ірану робити ще передчасно. 

Щодо військової ядерної програми КНДР, то, на нашу думку, в разі 

подальшого ігнорування резолюцій Рада Безпеки ООН має вдатися до посилення 

економічних санкцій з метою обмеження доступу країни до міжнародних 

фінансових ринків. Санкції, націлені проти ракетних та ядерних технологій, мають 

бути посилені з метою збільшення цілеспрямованого тиску на ті галузі економіки, 

які сприяють або забезпечують їх розвиток. Доцільно також розширювати перелік 

товарів, які заборонено ввозити й вивозити з цих країн. Необхідно поповнити 

арсенал передбачених міжнародними нормами економічних і політичних санкцій 

стосовно держав і приватних компаній, які порушують режим, встановлений ДНЯЗ. 

Міжнародним санкціям належить важлива роль у забезпеченні стабільного 

функціонування міжнародної системи, що робить як ніколи актуальним завдання 

підвищення їх ефективності. Очевидно, що зупинити розповсюдження військових 

ядерних технологій неможливо без удосконалення існуючих міжнародних 

механізмів санкційного впливу на порушників. За таких умов діяльність Ради 

Безпеки ООН стає дедалі значущим фактором підтримання міжнародного 

правопорядку. Своїми послідовними діями Рада Безпеки має забезпечити повагу до 

найважливіших норм міжнародного права, якими, в тому числі, є норми щодо 

нерозповсюдження ядерної зброї. 

 

2.3.3. Застосування санкцій Радою Безпеки ООН для врегулювання 

збройних конфліктів неміжнародного характеру 

 

Досвід діяльності Ради Безпеки ООН свідчить, що з усіх випадків 

запровадження санкцій на підставі розділу VII Статуту ООН близько 65 % були 

пов’язані з урегулюванням збройних внутрішніх конфліктів, які становили загрозу 

міжнародному миру і безпеці (збройні конфлікти неміжнародного характеру або 
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громадянська війна, або внутрішній конфлікт). Зокрема, невійськові примусові 

заходи Ради Безпеки ООН діяли в Ліберії, Анголі, Сьєрра-Леоне, Кот-Д’Івуарі, 

Лівані та інших країнах. 

Додатковим протоколом ІІ до Женевських конвенцій 1949 року визначено, що 

конфлікти неміжнародного характеру – це конфлікти, які відбуваються на території 

будь-якої держави між її збройними силами або іншими організованими збройними 

групами, які, перебуваючи під відповідальним командуванням, контролюють 

частину її території, що дає їм змогу здійснювати безперервні й погоджені воєнні 

дії [40]. Традиційно громадянська війна розглядалася як внутрішня справа країни, 

яка не створює загрози міжнародному миру і безпеці і, відтак, перебувала поза 

компетенцією Ради Безпеки ООН. Під час внутрішніх збройних конфліктів сторони 

неминуче порушують норми внутрішнього законодавства, втім де-юре вони не 

порушують норм міжнародного права, якщо ними дотримуються мінімальні 

стандарти міжнародного гуманітарного права, визначені Женевськими конвенціями 

1949 року, а також імперативні норми міжнародного права щодо захисту прав 

людини. Так, учасники збройного конфлікту мають гуманно поводитись із 

військовополоненими; не допускати нападів на цивільне населення; вживати всіх 

можливих запобіжних заходів під час планування та ведення військових акцій з 

метою запобігання спричиненню шкоди цивільному населенню; уникати 

невибіркового нападу [53; 70; 71; 72]. У разі грубих порушень міжнародного 

гуманітарного права країни зобов’язані переслідувати порушників у кримінальному 

порядку. За певних умов підозрюваних у вчиненні військових злочинів може бути 

притягнуто до відповідальності Міжнародним кримінальним судом. 

Водночас Рада Безпеки ООН неодноразово визнавала ситуацію, яка 

утворилася через внутрішні збройні протистояння, загрозою міжнародному миру й 

безпеці і застосовувала санкції на підставі розділу VII Статуту ООН. Тобто 

внутрішні військові конфлікти дедалі частіше використовуються як легітимна 

підстава для застосування примусових заходів Радою Безпеки ООН. У зв’язку з цим 

проблема застосування примусових заходів до сторін внутрішнього збройного 

конфлікту набуває актуальності, оскільки йдеться про співвідношення таких 
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принципів міжнародного права, як невтручання у внутрішні справи держави та 

суверенної рівності держав, з головним завданням Ради Безпеки ООН підтримувати 

міжнародний мир і безпеку. Тому ретельного дослідження потребує питання 

правомірності втручання Ради Безпеки ООН у внутрішні справи країн, меж такого 

втручання, а також визначення цілеспрямованих заходів примусового характеру, 

здатних вплинути на врегулювання конфлікту. 

Внутрішні конфлікти, що відбулися протягом 1994–1999 років у Югославії та 

Руанді й супроводжувалися етнічними чистками й актами геноциду, внаслідок яких 

загинули мільйони людей, потягнули за собою критику Ради Безпеки ООН, яка, на 

переконання опонентів, всупереч своїм статутним обов’язкам та повноваженням по 

суті, залишилася стороннім спостерігачем і тривалий час вичікувала на подальший 

розвиток подій замість вжиття термінових примусових заходів. Зокрема, щодо 

масового вбивства людей у Руанді Рада Безпеки ООН з початку етнічного конфлікту 

тривалий час обмежувалася обговоренням питань про введення військ у країну, але 

не спромоглася ухвалити узгодженого рішення [214; 215; 216]. Надалі, попри нові 

повідомлення про сотні тисяч жертв та мільйони біженців примусових заходів 

невійськового характеру застосовано не було, а реагування ООН обмежилося лише 

наданням місцевому населенню гуманітарної допомоги. Події в Руанді та Югославії 

засвідчили непідготовленість міжнародного співтовариства до оперативного й 

дієвого реагування на внутрішні конфлікти, оскільки система міжнародної 

колективної безпеки створювалася і розглядалася переважно як засіб урегулювання 

міждержавних зіткнень. 

Разом з тим, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження 

проблем миру, на початку ХХІ сторіччя спостерігається поширення недержавних 

конфліктів [238, с. 39-40]. Примітними серед них є конфлікти між державою та 

недержавним суб’єктом, наприклад протистояння США з «Аль-Каїдою», військові 

операції Ізраїлю стосовно «Хізбалли», війна супротив талібів у Афганістані та інші. 

Найзапекліші та найкривавіші збройні конфлікти, що відбулися протягом останніх 

14 років, які забрали мільйони життів, мали винятково внутрішні, як правило, 

етнічні або конфесійні передумови. Тобто в сучасному світі ризик, що йде від 
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внутрішніх конфліктів, певною мірою переважає ризики від інших потенційних 

небезпек. Саме на внутрішні конфлікти припадає левова частка людських жертв, а їх 

розростання загрожує миру і стабільності в сусідніх країнах і всьому світі. 

Через невирішеність співвідношення між необхідністю додержання принципу 

невтручання у внутрішні справи суверенних держав та пріоритетом захисту базових 

прав людини під час міжнаціональних та міжрелігійних збройних протистоянь 

постала необхідність запровадження практики застосування міжнародно-правових 

санкцій для захисту населення від небезпеки масового порушення прав людини. 

Питання безумовної першості суверенітету держави у вирішенні внутрішніх справ 

та законності втручання у справи країни з гуманітарною метою змінилися приматом 

концепції «відповідальність захищати», сутність якої полягає в тому, що суверенітет 

держави не є лише переважним правом контролювати свої внутрішні справи, а  ще й 

обов’язком контролювати та забезпечувати захист прав громадян [31, с. 359]. І якщо 

держава неспроможна захистити людей, будь-то через відсутність політичної волі 

чи з інших причин, така відповідальність переходить до міжнародної спільноти. На 

таких підставах у Ради Безпеки ООН виникає обов’язок перебрати на себе захист 

прав людини, які порушуються під час внутрішніх конфліктів, у випадках 

заподіяння актів етнічних чисток або геноциду, вчинення військових злочинів, 

злочинів проти людства. 

При цьому військове втручання в будь-якій ситуації порушення миру є 

останнім кроком для вирішення конфлікту, коли мирні засоби та невійськові санкції 

не дали результату або коли діяти необхідно миттєво. Проте трапляються випадки, 

коли санкції запроваджуються швидко, без вивчення й належного обговорення 

ситуації, нехтуючи пошуком шляхів, які дали б змогу врегулювати конфлікт без 

застосування примусових заходів, з дотриманням принципу мирного врегулювання 

спорів. 

З 15 лютого 2011 року в Лівії почалися масові антиурядові протести на кшталт 

схожих подій у Єгипті та Тунісі. Вони переросли у громадянську війну через 

зростання незадоволення частини населення політикою лівійського уряду та 

застосування військової сили до повстанців. Події в Лівії привернули увагу 
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міжнародної спільноти і стали предметом розгляду в Раді Безпеки ООН, яка 

засудила насилля й застосування сили проти цивільного населення в Лівії, грубі та 

систематичні порушення прав людини, включаючи придушення мирних 

демонстрацій. Резолюцією 1970 (2011), одноголосно прийнятою Радою Безпеки 

ООН 26 лютого 2011 року відносно Лівії, застосовані заходи на підставі статті 41 

Статуту. Зокрема, запроваджено ембарго на постачання зброї, введено заходи щодо 

огляду вантажів з метою забезпечення додержання ембарго на постачання зброї, а 

також впроваджено заборону на поїздки та заморожування активів, визначених 

Комітетом фізичних і юридичних осіб [187]. 

Відповідно до статті 39 Статуту ООН запровадження Радою Безпеки 

міжнародних санкцій вважається виправданим лише тоді, коли вони спрямовані на 

підтримання або поновлення міжнародного миру і безпеки та якщо буде 

встановлена наявність загрози миру, порушення миру або акту агресії. За таких 

підстав передумовою застосування статті 41 Статуту є констатація Радою Безпеки 

ООН загрози миру, будь-якого порушення миру й акту агресії, яка неодмінно має 

бути мотивована і наведена в рішенні про запровадження санкцій. Вимоги статті 39 

Статуту є обов’язковими, оскільки визначають можливість застосування санкцій 

Радою Безпеки ООН. Зокрема, така констатація робилась у попередніх резолюціях 

про введення санкцій для врегулювання внутрішніх конфліктів у Югославії [205], 

Ліберії [209], Сомалі [206], Анголі [212], Кот-д’Івуарі [176] та інших, у яких 

зазначалось, що ситуація в країнах являє собою загрозу міжнародному миру й 

безпеці. Однак у резолюції Ради Безпеки ООН 1970 (2011) така оцінка фактам 

порушення миру в Лівії не дана. 

Варто погодитися з Ю. Я. Міхеєвим, який, досліджуючи умови застосування 

примусових заходів за Статутом ООН, дійшов висновку, що «міжнародний» мир 

слід відокремлювати від «внутрішнього» миру, який існує в межах однієї країни. За 

таких умов, на його думку, метою ООН не є підтримання або поновлення 

внутрішнього миру через втручання у громадянську війну, яка точиться в якійсь із 

держав. Отже, застосовуючи примусові заходи, ООН може втрутитися у внутрішні 

справи держав, не тому що вони є загрозою для внутрішньодержавного миру або 
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його порушенням, а лише тому, що ці події становлять загрозу міжнародному миру. 

Більше того, Рада Безпеки може втручатися у внутрішні справи держави лише в 

межах, які необхідні для підтримання або поновлення міжнародного миру та 

безпеки, і не більше цього» [106, с. 8–9]. Оскільки Радою Безпеки ООН 

запроваджено санкції на підставі розділу VII Статуту, ситуація в Лівії мала ознаки 

внутрішньодержавного конфлікту, обґрунтування в резолюції наявної загрози 

міжнародному миру було обов’язковим.  

Наступним кроком Ради Безпеки щодо врегулювання ситуації в Лівії стало 

ухвалення 17 березня 2011 року резолюції 1973 (2011), якою введено додаткові 

заходи щодо Лівії. Цією резолюцією Рада Безпеки ООН уповноважила держави-

члени вживати всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення, а також 

встановила в Лівії зону вільну від польотів, заборону на польоти лівійських 

повітряних суден у цій зоні [188]. Причиною введення додаткових заходів щодо 

Лівії стало невиконання лівійською владою положень резолюції 1970 (2011) та 

погіршення ситуації, ескалація насилля й велика кількість жертв серед мирного 

населення. Під час ухвалення резолюції п’ять держав-членів Ради Безпеки ООН 

утримались від голосування, з яких Росія і Китай є постійними членами [131]. 

Посилаючись на резолюцію 1973 (2011), міжнародна коаліція у складі 

Франції, США, Великобританії та деяких країн Ліги Арабських Держав 19 березня 

2011 року здійснила військове втручання в Лівію через нанесення військово-

повітряними силами ударів по об’єктах урядових збройних сил. Авіаційні та ракетні 

удари військової коаліції тривали аж до жовтня 2011 року. При цьому 

декларувалось, що інтервенція сил коаліції має своєю метою захист цивільного 

населення та здійснюється на виконання резолюції Ради Безпеки ООН. 

Гуманітарна інтервенція, тобто насильницьке втручання однієї держави у 

внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності чи 

політичної незалежності або іншим чином, несумісним з цілями й принципами 

Організації Об’єднаних Націй, заборонена сучасним міжнародним правом в усіх її 

видах і формах. Єдиною умовою, яка легалізує гуманітарне втручання у разі 

масштабних і систематичних порушень прав людини відповідно до пункту 7 статті 2 
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Статуту ООН, є застосування примусових заходів на підставі Глави VII Статуту [92, 

c. 168]. Разом з тим ця глава передбачає можливість уведення примусових заходів, 

порядок застосування яких жорстко регламентований. Згідно зі Статутом ООН 

примусові заходи Ради Безпеки можуть бути невійськовими й такими, що пов’язані 

із застосуванням сили. Зокрема, відповідно до статті 42 Статуту ООН якщо Рада 

Безпеки визнає, що заходи, передбачені статтею 41, можуть виявитись недостатніми 

або вже виявились недостатніми, вона уповноважується вживати такі дії 

повітряними, морськими чи сухопутними силами, які необхідні для підтримання або 

відновлення міжнародного миру й безпеки. 

Не можна не погодитись з Ю. Я. Міхеєвим, який, досліджуючи механізм і 

підстави застосування примусових заходів, дійшов переконання, що «військове 

втручання міжнародних збройних сил можливе лише за умови додержання порядку, 

встановленого статтею 43 Статуту ООН. Цією нормою, зокрема, визначено, що 

члени ООН зобов’язуються надавати в розпорядження Ради Безпеки за її вимогою та 

згідно з особливою угодою збройні сили й допомогу, необхідну для підтримання 

міжнародного миру. Такі угоди мають визначати чисельність та рід військ і 

підлягають ратифікації країнами, що їх підписали відповідно до їх конституційної 

процедури. Визначаючи шляхи створення, структуру та характер збройних сил, які 

надаються в управління Ради Безпеки членами ООН, положення статті 43 Статуту 

мають велике принципове значення» [106, с. 54–56].  

Викладене дає змогу зробити висновок, що таке нормативне регулювання 

порядку застосування збройних сил має на меті не обмеження можливостей держав 

у застосуванні примусових заходів, а відвернення ризику зловживання правом, 

наслідком якого й можуть стати дії, які грубо порушують норми міжнародного 

права. У зв’язку з цим не можна визнати правомірними дії сил міжнародної коаліції 

в Лівії, а намагання виправдати військові заходи захистом цивільного населення в 

рамках резолюції 1973 (2011) є зовсім неприйнятними. 

Варто зауважити, що резолюція 1973 (2011) прийнята, незважаючи на те, що 

два постійні члени Ради Безпеки утрималися від голосування всупереч пункту 3 

статті 27 Статуту ООН, яка передбачає, що рішення Ради Безпеки вважаються 
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прийнятими, коли за них подані голоси дев’яти членів Ради, зокрема й голоси, які 

збігаються, всіх постійних членів. На думку І. І. Лукашука, «під впливом вимог 

життя йде процес розширення повноважень Ради Безпеки, причому без внесення 

змін до Статуту, через узгоджене тлумачення його положень. Першим кроком у 

цьому напрямі є практика прийняття резолюцій за умови утримання держави-

постійного члена, що відрізняється від положень Статуту. Розширення повноважень 

Ради Безпеки спирається на мовчазну згоду членів ООН. Однак у цьому слід 

дотримуватись почуття міри» [83, с. 47]. 

Такий підхід при застосуванні примусових заходів, особливо заходів 

військового характеру, як це трапилось у випадку з Лівією, не може бути 

виправданий. Застосування санкції – це крайній захід, який вживається до 

порушника норм міжнародного права, а застосування військового примусу – тим 

більше. І тому, у разі виникнення сумнівів у держав – постійних членів Ради 

Безпеки ООН щодо необхідності введення санкцій, це питання має бути ретельно 

вивчене та вжито заходів до прийняття поміркованого рішення. 

Аналіз заходів, ухвалених резолюціями 1970 (2011) та 1973 (2011), дає змогу 

зробити висновки про неконкретність та розмитість формулювань санкцій, що стало 

причиною для багатозначного тлумачення сформульованих у резолюціях положень 

і, як наслідок, порушення норм Статуту ООН та здійснення стосовно Лівії силами 

коаліції гуманітарної інтервенції, забороненої сучасним міжнародним правом. 

Цілком зрозуміло, що нечіткість і двозначність дефініцій санкцій у резолюціях 

Ради Безпеки ООН, які регламентують санкційну компетенцію держав-членів, 

знижують можливості ООН у боротьбі з порушеннями міжнародного правопорядку 

та зневажають її авторитет як органу міжнародної системи колективної безпеки. 

Формулювання в резолюціях Ради Безпеки ООН розпливчастих визначень відкриває 

шлях до зловживань при реалізації примусових заходів й призводить до 

застосування військової сили, в обхід визначеній Статутом ООН процедурі.  

Утім хай би якими досконалими були резолюції про застосування санкцій, їх 

дієвість практично виявляється лише під час їх безпосереднього виконання. Так, 

пунктом 9 резолюції Ради Безпеки ООН 1970 (2011) ухвалено рішення, відповідно 
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до якого держави-члени повинні негайно вжити необхідних заходів для 

недопущення прямого або непрямого постачання, продажу чи передання Лівії з їх 

території або через території, або їх громадянами, або з використанням морських чи 

повітряних суден, які діють під їх прапором, озброєнь чи пов’язаних з ними 

матеріальних засобів усіх типів, зокрема, зброї, боєприпасів, військових машин та 

техніки, напіввійськового спорядження і запчастин. Незважаючи на ембарго, до 

Лівії організовувалась доставка зброї опозиційним уряду силам. Так, у квітні 

2011 року в західних засобах масової інформації з’явились повідомлення про 

постачання озброєнь лівійським повстанцям, які здійснювались з території 

арабських країн, зокрема Катару, Єгипту й Тунісу. Разом з озброєнням з території 

цих країн до Лівії прибували військові радники [63]. 

Наприкінці червня 2011 року в пресі з’явилась інформація про те, що 

французький уряд організував таємні операції з постачання зброї лівійським 

повстанцям у регіоні Західних Гір [322]. 29 червня 2011 року Генеральний штаб 

збройних сил Франції підтвердив, що французькі військово-повітряні сили 

постачали зброю лівійським повстанцям [23]. Голова МЗС Франції А. Жюппе 

фактично визнав такі поставки, але, виправдовуючи ці дії, зазначив, що це було 

лише легке озброєння для захисту мирного населення в Лівії [103]. Водночас 

Комітет Ради Безпеки, створений резолюцією 1970 (2011) по Лівії, ніяк не 

відреагував на факти порушення резолюції щодо ембарго на постачання зброї. Не 

дано оцінки гуманітарній інтервенції, яка фактично здійснювалася з перевищенням 

мандата, наданого резолюцією Ради Безпеки [48]. 

Втручання військових формувань ззовні призвело до швидкого повалення 

офіційної влади, а також до суттєвого погіршення гуманітарного, соціального та 

економічного становища в країні. Через три роки після запровадження санкцій 

ситуація в Лівії характеризується неконтрольованим розповсюдженням зброї 

внаслідок розкрадання її з урядових арсеналів; збільшенням кількості 

терористичних формувань; активізацією збройних міжплемінних конфліктів. 

У країні без суду у в’язницях перебувають тисячі прихильників попереднього 

режиму, набули поширення випадки немотивованого арешту та незаконного 
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утримання під вартою іноземців. Витік зброї з Лівії став одним із факторів помітно 

посиленої активізації терористичних організацій не лише на півночі Африки, а й на 

Близькому Сході та в африканських країнах на південь від Сахари. 

На жаль, як засвідчили події в Лівії, механізм застосування міжнародно-

правових санкцій ще далекий від досконалості. Доводиться констатувати, що багато 

порушень Статуту ООН допускаються як під час прийняття рішень Радою Безпеки 

ООН, так і під час застосування примусових заходів. Має місце негативна практика 

введення санкцій у країнах, у яких виникли внутрішні конфлікти, без належного 

обґрунтування загрози міжнародному миру і безпеці. Допускаються випадки 

неконкретного викладення положень, які містяться в резолюціях Ради Безпеки, що 

сприяє їх двозначному трактуванню та створює умови до порушення норм 

міжнародного права в разі їх застосування. 

У березні 2011 року в Сирії розпочались антиурядові протести, які згодом 

переросли в громадянську війну. За багатьма параметрами ситуація в Сирії близька 

до тієї, що відбувалася в Лівії. Як і в Лівії, у відповідь на виступи частини громадян, 

які домагалися демократії й дотримання найважливіших прав людини, сирійські 

урядові сили застосували військові формування, заарештовуючи активістів опору, та 

звинуватили в організації безладів іноземні держави й терористичні організації. 

У жовтні 2011 року, в лютому й липні 2012 року Радою Безпеки ООН розглядалися 

проекти резолюцій щодо Сирії, якими під загрозою застосування санкцій від 

сирійського уряду вимагалося припинення насилля, порушень прав людини, 

застосування сили до цивільних осіб. При голосуванні за ці резолюції Росією та 

Китаєм тричі накладалося вето [131; 132; 133]. Підставою для використання права 

вето стало те, що за переконанням цих країн ситуація в Сирії є внутрішньою 

справою держави і не становить загрози міжнародному миру й безпеці; проекти 

резолюції є односторонніми, спрямованими на здійснення тиску лише на сирійський 

уряд. Крім цього, не враховані пропозиції щодо включення до тексту формулювань 

про недопущення зовнішнього військового втручання. 

Представник Російської Федерації на засіданні Ради Безпеки зауважив, що 

ситуація в Сирії не може розглядатися окремо від Лівійського досвіду, і зазначив: 
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«Світова спільнота насторожена заявами про те, що виконання резолюцій Ради 

Безпеки по Лівії в їх натовській інтерпретації є моделлю майбутніх дій Організації 

Північтноатлантичного договору. Неважко уявити, що завтра таку «зразкову 

модель» можуть почати запроваджувати й у Сирії» [132]. Ці слова свідчать про те, 

що резолюція 1973 (2011) по Лівії та її наслідки негативно вплинули на авторитет 

Ради Безпеки ООН і призвели до того, що Рада Безпеки виявилась паралізованою і 

нездатною прийняти рішення, спрямовані на врегулювання конфлікту в Сирії без 

загрози застосування силового втручання у справи суверенної країни. Події в Лівії 

та Сирії показали, що держави, які ініціювали та підтримували запровадження 

санкцій, мали на меті не відновлення міжнародного миру та безпеки, а силову зміну 

курсу внутрішньої та зовнішньої політики в цих країнах, що, безперечно, є 

втручанням у внутрішні справи держави [89, с. 171].  

Досвід діяльності Ради Безпеки щодо застосування примусових заходів на 

підставі розділу VII Статуту ООН до сторін збройних неміжнародних конфліктів на 

прикладі Лівії та Сирії свідчить, що ці питання залишаються одними з 

найгостріших. Порушення Статуту ООН під час запровадження санкцій призводить 

до погіршення міжнародної ситуації та посилення військової загрози. За таких умов 

внутрішні збройні конфлікти, якщо вони не виходять за межі однієї країни, повинні 

врегульовуватись урядом і народом цієї країни, а не військовим втручанням ззовні. 

Застосування такої серйозної та крайньої міри, як уведення примусових заходів, має 

бути спрямоване винятково на підтримання міжнародного миру й безпеки та 

відповідати положенням Статуту ООН. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Якісна зміна характеру міждержавних відносин після закінчення холодної 

війни обумовила набуття Радою Безпеки ООН чільної позиції як органу з 

підтримання міжнародного миру та безпеки й започаткувала новий етап у 

співробітництві постійних членів Ради. Такі зміни мали своїм наслідком значне, 

доти непритаманне цьому органу, підвищення активності з упровадження 
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невійськових примусових заходів, котрі лише протягом 1990–1995 років вводились 

у восьми випадках: щодо Іраку, Ліберії, Югославії, Сомалі, Лівії, Анголи, Гаїті та 

Руанди, які пов’язані з обов’язковими санкціями за статтею 41 Статуту ООН. 

Активізація діяльності призвела до безпрецедентних наслідків, що в разі 

застосування санкцій до Іраку обернулись гуманітарною катастрофою. Саме невдалі 

результати дії всеохопних примусових заходів Ради Безпеки ООН в Іраку, які 

потягли надто тяжкі гуманітарні наслідки; їх неефективність та неспроможність 

досягти поставленої мети; негативний вплив на економіку третіх країн, котрі 

потерпали внаслідок припинення економічних стосунків з державою-об’єктом 

санкцій, а також підвищення рівня корупції та організованої злочинності як на 

території Іраку, так і на територіях сусідніх держав створили об’єктивні передумови 

для початку формування та розвитку основних засад концепції цілеспрямованих 

санкцій, суть якої полягає у зменшенні руйнівних наслідків примусових заходів як 

для держави-об’єкта санкцій, так і для третіх країн. 

Генезис, міжнародне визнання та поширення нової концепції невійськових 

примусових заходів стали закономірним результатом розвитку політико-правової 

думки й розвитку міжнародних відносин у другій половині ХХ сторіччя, яка 

характеризувалася домінуванням ліберально-державної та неоліберальної концепцій 

міжнародного і внутрішнього права та ідеями пріоритету додержання прав людини у 

внутрішньодержавних та міжнародних стосунках, приматі функції морально-

етичного регулювання в системі міжнародних відносин. 

Усебічний аналіз специфічних рис та способів впливу цілеспрямованих 

санкцій дає підстави відзначити, що їх своєрідність і відмінна особливість 

полягають у переорієнтації з неселективного тиску на стратегію вибіркового 

застосування неоднакових за спрямуванням і характером дії засобів. Саме 

вибірковість цілеспрямованих санкцій дає змогу втілити стрижневу ціль нових форм 

санкційного тиску – примусити до відмови від протиправної політики без 

заподіяння надмірно важких уражень економічному та соціальному секторам, 

знищення яких здатне призвести до перерозподілу державних витрат для надання 

соціальних послуг населенню та до інших небажаних гуманітарних наслідків. Для 
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відвертання таких наслідків вплив санкцій переміщується на політично значущих 

осіб, які впливають на прийняття рішень, економічні еліти, підприємства й сектори 

економіки, що забезпечують найсуттєвіші внески для підтримання правлячого 

режиму. Досвід Ради Безпеки ООН засвідчив найбільшу спроможність для 

застосування як цілеспрямованих примусових заходів вибіркових торгових і 

фінансових санкцій, збройового ембарго, заборон на польоти та поїздки, 

дипломатичних санкцій і примусових заходів, пов’язаних з обмеженням наукового 

співробітництва. 

Одночасно слід підкреслити, що кожний із видів примусових заходів 

відрізняється за своєю природою, цілями, механізмом дії, а тому характер впливу 

різних видів цілеспрямованого примусу має неоднакові наслідки. Такі санкції, як 

збройове ембарго та заборона на поїздки, за своєю природою, характером і метою 

дії є суто адресними заходами впливу, оскільки полягають у здійсненні тиску 

безпосередньо на осіб, причетних до організації порушень норм міжнародного 

права, а також скерованих на припинення потоку саме тих товарів, постачання яких 

загострюватиме конфлікт і сприятиме порушенням прав людини. Інші санкції, 

зокрема торгові і фінансові, за характером наслідків, до яких можуть призвести, є 

досить вразливими з етичних і гуманітарних позицій, а тому можуть бути 

інструментом цілеспрямованого впливу, якщо вони є вибірковими щодо кола 

суб’єктів та націленості на сектори економіки чи конкретні підприємства. 

Рівнобіжне застосування до одного об’єкта примусових заходів різних видів 

цілеспрямованих санкцій здебільшого примножує спроможність кожного з них 

привести до потрібного результату й підвищує їх потенції та ефективність, а отже 

збільшує ймовірність досягнення мети, задля здійснення якої їх запроваджено. 

Дослідження прикладів застосування санкцій Радою Безпеки ООН показало, 

що запроваджуваною практикою поширення цілеспрямованих санкцій досягнуто 

певних позитивних результатів та вироблено сьогочасну тактику і форми 

санкційних заборон, а також суттєво вдосконалено механізм і методи реалізації 

примусових заходів. Водночас адресні заходи економічного спрямування, хай би як 

цілеспрямовано вони скеровувалися, як правило, опосередковано або безпосередньо 
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негативно впливають на спроможність держави виконувати обов’язки соціального 

захисту населення, а також несуть побічні наслідки у вигляді дефіциту державного 

бюджету, падіння курсу національної валюти, зниження доходів населення, 

інфляції, росту цін, а отже й падіння платоспроможності громадян. У деяких 

випадках такі негативні наслідки неминучі й притаманні, у тому числі й 

цілеспрямованим примусовим заходам, утім мають обмежений діапазон та силу 

негативного впливу, а також можуть оперативно коригуватися з метою зменшення 

шкоди таких наслідків для цивільного населення. 

Вивчення практики ухвалення резолюцій та реалізації санкцій Ради Безпеки 

ООН у найбільш поширених випадках застосування примусових заходів на підставі 

статті 41 Статуту ООН, таких як протидія міжнародному тероризму, порушенням 

режиму нерозповсюдження ядерної зброї та прав людини у внутрішніх збройних 

конфліктах, допомогло розкрити в діяльності Ради Безпеки ООН деякі негативні 

тенденції. Зокрема, непослідовність Ради Безпеки ООН під час прийняття рішень 

про запровадження санкцій до країн, які вдались до таких самих порушень норм 

міжнародного права, негативна практика введення санкцій без належного 

обґрунтування загрози міжнародному миру і безпеці, допущення випадків 

неконкретного й розмитого формулювання санкційних вимог, що стає підставою 

для їх двозначного тлумачення та перевищення державами мандата під час 

виконання санкцій, зловживання правом вето постійними членами Ради Безпеки 

ООН, коли запровадження санкцій є необхідним. 

Незважаючи на існуючі недоліки концепція цілеспрямованих санкцій – це 

значний крок уперед порівняно із всеохопними примусовими заходами. Безперервно 

триваючий процес удосконалення режимів цілеспрямованих санкцій робить їх більш 

націленими, що дає змогу зменшити шкідливий вплив на цивільне населення, 

економіку держави-адресата й третіх країн. Утвердження цієї концепції в свідомості 

світової спільноти свідчить не тільки про намагання покращити результативність 

санкцій, а й підвищити ефективність міжнародного права в цілому, зробити систему 

колективної безпеки потужним механізмом протидії міжнародним 

правопорушенням, які загрожують міжнародному миру й безпеці. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ САНКЦІЙ 

 

3.1. Поняття та критерії ефективності цілеспрямованих міжнародно-

правових санкцій 

 

Провідним завданням міжнародного права є регулювання й упорядковування 

міждержавних відносин. Задля вирішення цього завдання міжнародно-правовою 

практикою вироблено певні загальні й галузеві юридичні принципи, правила та 

передумови. У міру того наскільки повно, точно і з дотриманням міжнародно-

правових норм забезпечуватиметься реалізація цих завдань, визначатиметься і 

ступінь ефективності міжнародного права. Нарівні із завданням вирішення 

загальних проблем необхідно враховувати юридичне призначення міжнародного 

права, оскільки воно має свої специфічні, суто правові цілі, серед яких не можна не 

враховувати такі, як забезпечення міжнародного правопорядку й законності. Їх 

сталий рівень є запорукою стабільного міждержавного співіснування і 

співробітництва. Необхідність забезпечення високої ефективності міжнародного 

права значною мірою обумовлена потребами міжнародного співтовариства в мирі, 

безпеці та стабільності у відносинах між державами. 

Рівень зростання взаємодії і взаємозалежності держав потребує більш 

високого ступеня міжнародно-правової впорядкованості, а отже зростає й значення 

міжнародно-правових санкцій, які мають гарантувати відновлення законності в разі 

порушення норм міжнародного права. Міжнародно-правові примусові заходи 

покликані охороняти не лише міждержавний правопорядок, а й забезпечувати, 

обумовлений сучасними потребами стан міжнародних відносин. На сьогодні такий 

стан передбачає створення надійних умов для збереження міжнародного миру та 

міжнародної безпеки, які, значною мірою, залежать від налагодження 

функціонування інституту міжнародно-правових санкцій та підвищення дієздатності 

міжнародних організацій, уповноважених на застосування примусових заходів. 

Отже, саме створення системи всеохопної міжнародної безпеки, зумовило й 
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висунуло на перший план необхідність приділення значної уваги питанням 

підвищення ефективності міжнародно-правових санкцій як засобу забезпечення 

загальносвітового правопорядку, колективної безпеки та міжнародного миру. 

Для визначення ступеня дієвості примусових заходів, виявлення причин, які 

позитивно впливають на їх ефективність, пошуку шляхів удосконалення методів і 

прийомів, що сприяють підвищенню результативності санкцій, необхідно з’ясувати 

зміст та обсяг поняття ефективність міжнародно-правових санкцій. Теоретичним 

підґрунтям для розроблювання основ поняття ефективних санкцій служить 

загальнонауковий принцип оптимальності, під яким розуміють таку сукупність 

визначальних факторів впливу, яка забезпечує найвигідніші параметри значень 

критеріїв ефективності в даній системі управління. Якщо екстраполювати загальні 

основи визначення рівня ефективності щодо правил оцінювання дієвості 

примусових заходів, то ефективність санкційного примусу можна трактувати як 

оптимальне за даних умов співвідношення значень окремих критеріїв ефективності 

примусових заходів. Оскільки цілеспрямовані санкції за колом завдань і 

поставлених цілей відрізняються від всеохопних примусових заходів, то й критерії, 

за якими оцінюється їх ефективність, не є ідентичними. Для визначення 

ефективності цілеспрямованих санкцій необхідно з’ясувати критерії, які найбільше 

відповідатимуть правовій природі саме цієї категорії примусових заходів. 

Визначення критеріїв, за якими має здійснюватись оцінювання дієвості й 

результативності впливу санкцій, є досить складним і неоднозначним завданням. 

Методологічний плюралізм сучасних поглядів на правову специфіку, способи та 

визначальні орієнтири вимірювання критеріїв ефективності примусових заходів 

певною мірою ускладнюватиме задачу визначення об’єктивних і юридично-

виважених критеріїв оцінювання. Більшість дослідників ефективності міжнародно-

правових санкцій вважають, що під ефективністю слід розуміти співвідношення 

результатів, отриманих за наслідками дії примусових заходів, і результатів, які 

сподівалися отримати в разі їх упровадження, тобто ступінь відповідності 

запланованого та фактично досягнутого результату. Так, В. А. Василенко зазначає, 

що «загальним критерієм визначення ефективності міжнародно-правових санкцій є 
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співвідношення між дійсним результатом і тією метою, для досягнення якої вжито 

відповідних примусових заходів» [18, с. 187].  

На думку Л. Х. Мінгазова, «ефективність реалізації санкцій слід визначати 

через зіставлення дійсного результату й тією мірою, для досягнення якої вжито 

санкційних примусових заходів» [105, с. 357–370]. 

Водночас висловлювалися й інші думки щодо визначення сутності 

ефективності міжнародно-правових примусових заходів. Зокрема, І. І. Лукашук 

зазначає, що «оцінюючи ефективність санкцій, слід враховувати такі фактори: по-

перше, стримувальний вплив на правопорушника, який обмежує масштаби 

протиправної поведінки, а також рішучість її повторення; по-друге, демонстрація 

позиції міжнародного співтовариства щодо правопорушника, яка чинить 

превентивну дію стосовно потенційних делінквентів; по-третє, обмеження 

матеріальних можливостей правопорушника» [84, с. 324]. 

Д. Болдуїн поняття «ефективність санкцій» визначає крізь призму економічної 

доцільності, тобто досягнення результатів за найменших затрат. Зокрема, він 

зазначає, що «поняття ефективність означає співвідношення між видатками, які 

витрачено суб’єктами застосування санкцій, та отриманими результатами» [260, 

с. 90–91]. 

Е. Косгров, К. Морган, Дж. Палмер і Е. Хатіпоглу у своїх доповідях на 

щорічних конгресах Асоціації міжнародних досліджень у 2007–2008 роках виділили 

такі критерії ефективності санкційної політики: здатність досягнути міжнародними 

санкціями поставлених цілей; мінімальність збитків для країни, що реалізує 

політику санкцій; мінімальність збитків нецільових суб’єктів країни, на яку 

поширюється дія санкцій; максимальність ефекту впливу порівняно із потенційним 

використанням інших зовнішньополітичних інструментів [281]. 

Під час проведення симпозіуму «Підвищення ефективності санкцій Ради 

Безпеки ООН», який відбувся в 2007 році під егідою ООН, його учасники дійшли 

висновку, що ефективність санкцій слід оцінювати не лише виходячи з критерію 

виконання вимог Ради Безпеки адресатами санкцій, а й з урахуванням того впливу, 

який вони справили, підштовхуючи та заохочуючи до позитивних змін у їх 
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поведінці [49, c. 6]. 

На нашу думку, слід брати до уваги, що ефективність – поняття універсальне, 

яке включає в себе різноманітні якісні й кількісні значення та фактори. Її виміри й 

оцінки не можуть базуватись на одному показнику, а завжди – на сукупності 

показників, які дають змогу визначити якість і дієвість реалізованих заходів з 

більшою часткою об’єктивності й неупередженості. Оскільки питання ефективності 

міжнародно-правових санкцій є частиною більш загальної проблеми ефективності 

міжнародного права [18, с. 187] та зважаючи на те, що цілеспрямовані санкції є 

одним із видів міжнародно-правових примусових заходів, критеріями ефективності 

мають бути як загальні критерії, притаманні міжнародно-правовим примусовим 

заходам (припинення міжнародного правопорушення, швидкість досягнення 

поставленої мети й інші), так і спеціальні, притаманні саме цілеспрямованим 

заходам впливу (неспричинення негативних соціальних наслідків та незавдання 

шкоди третім країнам тощо). 

Правильний вихід слід шукати в роздільному дослідженні показників, які 

характеризують основні властивості та прикмети різних видів міжнародно-правових 

санкцій, їх різнотипного та маючого неоднакові особливості способу та наслідків 

дії. Вимірювання й оцінювання критеріїв ефективності різних за своєю дією 

режимів санкцій не може базуватися на сукупності однакових показників і, як 

правило, здійснюється за індивідуальними, інколи, притаманними лише кожному з 

них, ознаками й характеристиками. Такий метод з більшою часткою точності та 

об’єктивності здатний забезпечити вивчення ефективності примусових заходів. 

Оскільки першорядною і найголовнішою функцією примусових заходів є 

спонукання відповідальної за міжнародно-протиправне діяння держави припинити 

міжнародне правопорушення й виконати покладені на неї правовідносинами 

відповідальності зобов’язання, то основним критерієм, який характеризує ефект дії 

та реалізації міжнародно-правових санкцій, буде ступінь досягнення мети цих 

санкцій, які узагальнюють та утворюють ідеальний уявний образ щодо їх наслідків. 

Застосовувані Радою Безпеки ООН примусові заходи завжди спрямовані 

проти протиправної політики певних держав або певних суспільно небезпечних 
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явищ. Тобто міжнародно-правові санкції не є лише примусовими актами, взятими 

самі по собі, а й заходами, завжди спрямованими на конкретні цілі (держави, 

недержавні організації), та мають визначену мету щодо припинення певних 

міжнародних правопорушень. Завдяки визначенню суб’єкта примусу та 

правопорушення, яке стало підставою для застосування примусу, санкції завжди 

мають направлено-впорядковану скерованість. Саме мета, за умови її правильного 

відображення в санкційній резолюції, визначає характер і завдання міжнародно-

правових санкцій та моделі діяльності причетних до їх реалізації держав. Такий 

принцип визначення цілей і моделей подальшої діяльності не викликає жодних 

вагань щодо його правильності, оскільки будь-яка цілеспрямована діяльність 

започатковується на підставі чіткого уявлення про мету, очікуваний результат, 

способи досягнення намічених цілей, засоби й методи їх досягнення. 

Запрограмована мета являє собою сподіваний у майбутньому гіпотетичний 

задум, який обирається орієнтиром в досягненні очікуваного результату [240]. Ціль 

завжди є ідеальним або реальним предметом чи подією, свідомим або позасвідомим 

прагненням суб’єкта чи групи суб’єктів, для досягнення якого, як правило, 

витрачаються фізичні та емоціональні зусилля, матеріальні ресурси й час. Мета не 

лише є орієнтиром і мотивом життя людини, а є потужним спонукальним та 

корегувальним чинником у її діяльності. У системі міжнародного права призначення 

мети не обмежується лише її регуляторною функцією, а втілює також 

орієнтувальну, мотивувальну, рушійну, спонукальну та інші функції. Не підлягає 

сумніву теза, відповідно до якої досягнення безпосередніх цілей міжнародно-

правових санкцій є головною рушійною силою та головним завданням кожного 

режиму примусових заходів, заради досягнення яких їх упроваджено. Тому 

ефективність санкцій залежатиме від того, наскільки правильно визначені її цілі. 

Виходячи з того, що ціль є невід’ємною складовою кожного режиму міжнародно-

правових санкцій, видається цілком справедливим судження, що вона має юридичне 

значення незалежно від того, чи отримала вона закріплення в тексті відповідного 

рішення про їх запровадження. 

У зв’язку з цим здається більш перспективною методика визначення й 
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оцінювання критеріїв ефективності, заснована на зіставленні реальних наслідків 

міжнародно-правових санкцій з тими, що були заплановані. Згідно з цією 

методикою критерієм оцінювання ефективності норм міжнародного права може 

бути теоретичне конструювання оптимальної моделі механізму дії, впливу та 

наслідків міжнародно-правових санкцій, порівнюючи з якими реальні примусові 

заходи можна визначити їх ефективність, а отже й недосконалість та її причини. Для 

концепції цілеспрямованих санкцій це не лише додержання оптимального 

санкційного впливу на високопосадовців і галузі господарства з метою досягнення 

запланованих результатів, а й дотримання обов’язкових умов, за яких їх слід було 

здобути, а саме забезпечення принципу адресного впливу на можновладців і 

вибірковості дії лише на ті галузі й сектори та підприємства фінансово-банківського, 

виробничо-промислового, видобувного комплексу держави-делінквента, які прямо 

чи опосередковано пов’язані з представниками правлячої верхівки або сприяють 

проведенню протиправної політики, а також дотримання умови недопущення 

негативного впливу цих заходів на соціально-гуманітарну сферу держави-адресата 

санкцій та третіх країн. 

Конструювання моделі оптимального цілеспрямованого примусового заходу є 

надто відповідальною справою, яка не витримує довільного підходу. Воно базується 

на ретельному вивченні існуючої практики запровадження та реалізації конкретних 

міжнародно-правових санкцій. Відповідно, проблема конструювання моделі 

оптимального примусового заходу передбачає вивчення шляхів удосконалення 

положень санкційних резолюцій, наближаючи їх до ідеального стану, а також 

внутрішніх актів держав про їх імплементацію. Це досягається як глибшим 

пізнанням об’єктивних закономірностей, що притаманні процесу конструювання, 

ухвалення й реалізації санкційних резолюцій, так і через покращення всіх частин і її 

елементів, удосконаленням її структури та змісту, покращенням редакції, 

налагодженням отримання й передання інформації про хід її виконання тощо. 

Санкції не можуть бути ефективними, якщо досягають шкідливих для 

суспільства цілей, тому алогічним є визнання санкцій ефективними, якщо вони 

спричинюють суспільству більше шкоди, ніж приносять користі, хоча й досягають 
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конкретно-юридичної мети, заради якої запроваджувалися. Суспільно корисна ціль є 

необхідною умовою справжньої ефективності права, тому помилково казати лише 

про необхідність досягнення результатів будь-якими засобами. 

Оцінювання міжнародно-правових санкцій з точки зору їх наслідків і 

результатів має враховувати також визначені теперішнім станом розвитку 

міжнародних відносин пріоритети й морально-правові обмеження у досягненні 

мети. У сучасну епоху мета позбавлення людства від тотального знищення 

перетворилась на найвищу й абсолютну цінність. Будь-яка традиційна цільова 

установка, що суперечить збереженню загального миру, не може розглядатись як 

раціональна. Логічно, що критерієм цінності й корисності санкцій є ступінь їх 

сприяння основним цілям сучасного міжнародного права: збереженню загального 

миру та безпеки, вирішенню інших глобальних проблем, забезпечення примату 

торжества загальнолюдських цінностей. 

 

3.2. Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій 

Ради Безпеки ООН 

 

Міжнародно-правові санкції Ради Безпеки ООН виконують провідну роль в 

охороні міжнародного правопорядку через їх колективний примусовий вплив на 

країни-делінквенти, які скоїли міжнародні правопорушення й відмовляються 

припинити протиправну діяльність та нести відповідальність за скоєне. У сучасних 

умовах примусові заходи покликані стати одним із дієвих засобів забезпечення 

міжнародного миру та безпеки, політичної, економічної, військової захищеності 

держав, стабільності міждержавних відносин. Збільшення випадків грубих і 

небезпечних порушень міжнародної безпеки, які визначили необхідність ухвалення 

санкційних резолюцій, а також запровадження Радою Безпеки ООН у зв’язку з цим 

примусових заходів, обумовлюють актуальність дослідження умов їх ефективності. 

У міжнародно-правовій науці проблема умов ефективності цілеспрямованих 

примусових заходів є недостатньо дослідженою. Якщо працям українських, а також 

російських і радянських юристів-міжнародників здебільшого притаманна 
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теоретично-правова спрямованість дослідження ефективності міжнародних 

санкцій [18; 65; 104], то дослідження західних учених з цих питань вирізняються 

превалюванням кількісного і якісного аналізу практики застосування санкційних 

обмежень та їх результатів [285; 302; 347]. Численні міжнародні конференції, 

основною темою яких є підвищення ефективності міжнародних санкцій Ради 

Безпеки ООН, також зорієнтовані на розгляд практичної реалізації примусових 

заходів [49; 282; 316; 332; 333]. З урахуванням мети дисертаційного дослідження 

видається необхідним проведення комплексного вивчення як теоретичних, так і 

практичних аспектів цієї вагомої проблеми сучасного міжнародного права. 

Розроблення, запровадження та застосування міжнародно-правових санкцій 

Радою Безпеки ООН є багатоскладовим процесом, на який впливають фактори як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, а умовами дієвості є правові, 

економічні, політичні, природно-географічні, регіональні та глобальні чинники, що 

зумовлюють безпосередній або опосередкований позитивний та негативний вплив 

на умови застосування та ефективність примусових заходів. Варто погодитися з 

В. А. Василенком, який зазначає, що «об’єктивні передумови ефективності 

міжнародно-правових санкцій полягають у прогресуючій взаємозалежності держав. 

Ця взаємопов’язаність держав проявляється в складній системі відносин – 

політичних, дипломатичних, торгових, фінансових, транспортних і т. ін., якими 

пов’язані держави в сучасному світі. Кожна з них займає визначене місце й виконує 

певну роль у рамках цієї системи, одним із найважливіших елементів якої є стійка, 

щільна та всеохопна економічна взаємопов’язаність» [18, с. 187–188]. Суб’єктивні 

передумови ефективності міжнародно-правових санкцій залежать від політичної 

волі суб’єктів міжнародного права, вибір відповідної правової позиції якими 

зумовлюватиме запуск та функціонування механізму примусу, а також від волі 

держави-правопорушника, яка вирішуватиме, підкоритись вимогам міжнародної 

спільноти й виконати вимоги санкційної резолюції чи відмовитись від їх виконання. 

З огляду на національні, релігійні, історичні й інші об’єктивні та суб’єктивні 

умови, особливості поведінки національних еліт, взаємовідносини із сусідніми 

державами, своєрідні уявлення про справедливість і правопорядок кожна держава 
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вибудовує власні стратегічні пріоритети. Нерідко ці пріоритети через зазначені 

особливості входять у конфлікт із загальновизнаними нормами міжнародного права. 

У таких умовах національні пріоритети цих держав, від реалізації яких залежить 

збереження правлячого режиму, територіальної цілісності, власної національної або 

релігійної ідентичності, ставляться вище інтересів регіональної і світової безпеки й 

розглядаються правлячим режимом як непорушний принцип національного 

самозбереження. Відстоюючи такі пріоритети держави-делінквенти не схильні 

відмовлятися або корегувати державну політику, навіть під тиском колективних 

санкцій. 

Однак в об’єкта санкцій є кілька варіантів реагування на санкції, зокрема, 

можливість підкоритися вимогам міжнародної спільноти й виконати вимоги 

санкційної резолюції, виконати вимоги резолюції частково та домогтися 

пом’якшення санкційного режиму або, відмовившись від виконання вимог 

резолюції, продовжити протиправні дії, організувавши застосування комплексу 

захисних заходів, спрямованих на подолання або мінімізацію наслідків санкцій. 

Тобто правлячий режим держави-адресата санкцій має сам для себе вирішити, 

наскільки ефективними можуть виявитися застосовані до нього примусові заходи. 

І нерідко така оцінка ефективності є досить точною, й від неї залежить подальша 

поведінка держави-об’єкта санкцій. 

Кожне з можливих рішень держава-делінквент ухвалює, як правило, лише 

після того, як отримає закладений у резолюції Ради Безпеки ООН санкційний сигнал 

і всебічно оцінить обставини, в яких опинилася у зв’язку з ухваленням рішення про 

застосування проти неї колективних примусових заходів. До таких обставин слід 

віднести стан економіки країни та зовнішньоекономічних відносин, залежність від 

поставок сировини й товарів, можливість заміщення імпортних поставок, наявність 

золотовалютних, сировинних та інших резервів, стан підтримки діючої влади країни 

власним населенням, наявність або відсутність інших можливостей протидіяти 

пресингу санкцій. Тобто на підставі аналізу пакета економічних, фінансових, 

політичних та інших обставин держава, яка є об’єктом запроваджених санкцій, 

прийме рішення про ймовірні наслідки застосованих заходів і можливі моделі 
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подальшої поведінки. Інакше кажучи, ймовірна поведінка адресата санкцій після 

оприлюднення резолюції зумовлюватиметься станом і фактичною конфігурацією 

наявних обставин, зокрема й тих, що виникли до введення санкцій, а нерідко й 

обставин, котрі виникли до того, як держава-делінквент стала на шлях здійснення 

протиправної політики, що загрожує міжнародному миру та безпеці. Причому, як 

правило, мотиви, що спонукали правлячий режим адресата санкцій піти на 

порушення міжнародних норм, превалюють як обставини, що не дають йому 

можливості відмовитися від розпочатої політики. 

Утім незалежно від об’єктивних і суб’єктивних чинників міжнародна 

спільнота зобов’язана протиставити примусові заходи, які будуть адекватні тим 

викликам, які несе міжнародному миру політика держави-правопорушника. І в 

таких випадках уведення міжнародних невійськових примусових заходів завжди 

переважатиме перспективу застосування військової сили. Тому, організовуючи 

протидію порушенням міжнародного права, Рада Безпеки ООН має вживати 

вичерпних, заснованих на попередньому досвіді, підготовчих заходів для 

запровадження результативних санкційних режимів і забезпечення ефективності 

санкцій на кожному з етапів їх дії. 

На ефективність санкцій завжди впливають інші фактори, процеси та події, які 

їх супроводжують. Ці фактори та процеси, хоча не є складовими чи фрагментами 

санкційних режимів і про них не йдеться у резолюціях Ради Безпеки ООН, 

спроможні значною мірою підсилювати дію примусових заходів. До таких явищ 

передусім слід віднести природну реакцію ділових кіл на введення санкції, що 

зазвичай виражається у прагненні залишити територію держави, до якої застосовано 

санкції, та перенести свій бізнес в інші країни. Тому введення санкцій, як правило, 

супроводжується відтоком капіталу з країни, відмовою від подальшого 

співробітництва, згортанням спільних економічних і наукових довгострокових 

програм. Так, через посилення у 2011 році санкційного тиску ООН, ЄС та США на 

Іран прискорився процес виведення з країни іноземних інвестицій. Свою діяльність 

в ІРІ згорнули не лише західноєвропейські компанії, а й енергетичні компанії з країн 

СНГ. Зокрема припинили діяльність з розроблення нафтових і газових родовищ 
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компанії «Лукойл», «Газпром», «Білорусьнафта» [96]. Після введення адресних 

примусових заходів стосовно Росії за 9 місяців 2014 року чистий відтік капіталу з 

країни порівняно з таким само періодом попереднього року збільшився майже вдвічі 

і дорівнював 85,2 млрд доларів [26]. Нерідко навіть компанії, які воліють 

продовжувати співробітництво з урядом або підприємствами і компаніями держави-

делінквента, змушені припинити партнерські відносини з метою уникнення 

можливих матеріальних збитків, втрати ділової репутації та інших небажаних 

наслідків через ведення бізнесу в країні, що стала ціллю для застосування 

міжнародних санкцій. 

Треба також враховувати фактори, які пом’якшуватимуть або нівелюватимуть 

дію міжнародних санкцій, до яких, зокрема, належать супутні примусовим заходам 

фактори зростання активності організованих злочинних угруповань, діяльність яких 

спрямована на контрабанду зброї у випадках введення збройового ембарго або іншої 

продукції, ввезення якої заборонено, пожвавлення корупції у державних органах 

прикордонного та митного контролю в країнах, які мають спільні кордони з 

адресатом санкцій, тощо.  

Практично кожний елемент об’єктивних і суб’єктивних чинників має те чи 

інше значення для функціонування санкційного механізму і як такий є умовою 

ефективності примусових заходів. Однак різні умови відіграють неоднакову роль 

для ефективності санкцій, внесок кожної з них для досягнення кінцевої мети далеко 

не рівний. У зв’язку з тим, що міжнародно-правові санкції за своєю природою є 

категорією правовою, а також враховуючи правовий характер дослідження, 

доцільно виділити лише фактори правового характеру, які об’єктивно мають 

вирішальне значення для ефективності цілеспрямованих примусових заходів, не 

заперечуючи при цьому значення впливу інших. Проблема визначення факторів 

ефективності міжнародно-правових санкцій доволі багатопланова й охоплює як 

виявлення умов, що сприятимуть ефективності санкцій та їх дослідження, так і 

передбачення несприятливих чинників і розроблення практичних рекомендацій з 

усунення або зменшення їх впливу, задля створення умов максимально повного 

використання впливу позитивних факторів. 
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Особливість формування та дії міжнародно-правових санкцій полягає в 

органічному поєднанні стадії вироблення й прийняття міжнародною організацією 

санкційної резолюції і застосування державами введених примусових заходів. Деякі 

дослідники пов’язують ефективність санкцій лише з практичною реалізацією 

державами рішень, якими ухвалено заходи примусового впливу. Утім не можна 

нехтувати тією обставиною, що підвалини ефективності міжнародно-правових 

санкцій формуються ще на етапі розроблення проекту резолюції. Тому слід визнати 

справедливим судження, відповідно до якого «ефективність визначається 

сукупністю чинників, які обумовлені як особливостями і якістю процесу вироблення 

санкційної резолюції, так і проблемами організації застосування і реалізації 

міжнародно-правових санкцій» [105, с. 361].  

Обмеження проблем ефективності цілеспрямованих санкцій лише питаннями 

їх реалізації небезпечне тим, що може залишитись без дослідження така важлива 

стадія правового регулювання, як розроблення та прийняття санкційних резолюцій, 

що тим самим позасвідомо звужує коло наукового пошуку і наражає на ризик 

однобічного та неповного і, як наслідок, квазіоб’єктивного, вирішення проблем 

ефективності. За таких обставин дослідження ефективності міжнародно-правових 

санкцій може розглядатися суто як вивчення єдиного процесу від початку 

проектування санкційних резолюцій і їх прийняття до періоду їх реалізації та 

отримання об’єктивних даних про наслідки дії примусових заходів. 

Аналіз практики застосування примусових заходів Радою Безпеки ООН дає 

підстави виділити умови ефективності цілеспрямованих санкцій, характерні для 

стадії розроблення і прийняття рішення щодо запровадження санкцій, та умови, 

притаманні стадії виконання санкційних резолюцій. Ефективність санкцій у цілому 

залежатиме від вдалості та дієвості кожного з етапів санкційного процесу та їх 

елементів, зокрема, стадій проектування й ухвалення, правильної та своєчасної 

імплементації до національних систем правового та державно-виконавчого 

механізму, етапів контролю та коригування параметрів і форм санкційного впливу, 

своєчасності та досконалості контролю за дотриманням уведених заборон тощо. 

Ефективність кожної з цих ланок визначатиметься відповідними, притаманними 
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кожній з них, якісними показниками [94, с. 285]. 

Враховуючи викладене, можна виділити такі умови ефективності 

цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН: своєчасність, виваженість, можливість 

коригування санкційних режимів, інформаційність, недвозначність тексту та 

імперативність вимог резолюцій, координація діяльності держав-членів з виконання 

санкційних резолюцій, належна імплементація резолюцій у національні правові 

системи держав; постійний моніторинг та аналіз результатів застосування санкцій. 

Своєчасність розроблення і прийняття резолюції про запровадження 

міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН є однією з важливих умов їх 

ефективності. Саме по собі таке рішення не здійснює примусового впливу на 

державу-делінквента, а лише створює юридичні підстави для застосування членами 

ООН певних примусових заходів щодо конкретних суб’єктів. Динамізм 

міжнародного життя, інтенсифікація міжнародних відносин вимагає скорочення 

строків і підвищення оперативності у справах врегулювання міжнародних 

конфліктів, відвернення загрози міжнародному миру та безпеці. Особливе значення 

набуває фактор часу на початкових стадіях переговорів, які проводяться серед 

членів Ради Безпеки ООН. Від нього залежать не тільки конкретні результати 

домовленостей, а й увесь ритм просування вперед у справі побудови санкційних 

режимів. Особлива гострота часового фактору обумовлена й тим, що зволікання в 

прийнятті узгоджених рішень може потягти небезпечні для всієї міжнародної 

спільноти наслідки. Як справедливо зазначає В. А. Василенко, «рішення, оперативно 

прийняте Радою Безпеки ООН і яке зобов’язує держави-члени до негайного 

застосування відповідних примусових заходів, відкриває можливості для 

ефективного впливу на державу-правопорушника. І, навпаки, у разі прийняття 

рішення, яке не відповідає цим вимогам, дієвість примусових заходів стає наперед 

проблематичною» [18, с. 196]. 

Своєчасність як умова ефективності санкцій має вирішальне значення не 

тільки на стадії введення примусових заходів, а й на наступних етапах їх 

упровадження, зокрема, у разі потреби посилення інтенсивності санкційного впливу 

або послаблення тиску на державу-адресата примусу. Як зазначає П. ван Бергейк, 
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«одна з поширених помилок – санкції узгоджуються занадто довго. Країна, щодо 

якої вони вводяться, встигає добре підготуватись – змінити структуру економіки, 

створити резерви й запаси. Дві третини санкцій, які вважаються успішними, 

досягають своєї мети в перші три роки» [262, с. 115–138]. Прикладом занадто 

довгого введення примусових заходів може бути ситуація із запровадженням 

санкцій Радою Безпеки ООН щодо Ірану протягом 2006–2010 років. 

Прийняття резолюцій про запровадження санкцій – основна, початкова ланка 

механізму міжнародно-правового примусу. Від повноти й ретельності роботи 

представників держав-членів і служб Ради Безпеки ООН на цьому етапі, особливо на 

стадії встановлення необхідності введення санкцій, визначення характеру та змісту 

санкційних заходів, значною мірою залежить якість санкційної резолюції, її 

обґрунтованість, відповідність основним цілям міжнародного права, ступеню її 

впливу на поведінку суб’єктів правового регулювання і, відповідно, ефективність 

примусових заходів. 

Процес запровадження санкцій починається з вивчення необхідності введення 

примусових заходів, встановлення наявності загрози міжнародному миру та безпеці. 

Міжнародно-правові санкції, перш ніж бути прийнятими, проходять через волю і 

свідомість держав-членів Ради Безпеки ООН, особливо її постійних членів, які 

мають право вето, і ця воля знаходить своє відображення в змісті резолюцій. На 

зміст і характер санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН впливають політичні 

фактори, які, в свою чергу, визначаються як геополітичними інтересами держав, 

інтересами і потребами правлячих еліт, так і принципами й практикою 

міжнародного права. 

Полеміка щодо дієвості та відповідності сучасним міжнародним реаліям 

встановленого Статутом ООН правового механізму протидії загрозам міжнародному 

миру і міжнародній безпеці з новою силою відновилася після втручання Росії у 

конфлікт на Сході України та анексії нею Кримського півострова, організації та 

стимулюванні сепаратистських виступів у східних та південних областях, а згодом і 

надання незаконним збройним формуванням військової допомоги. Порушення 

Росією фундаментальних норм міжнародного права, закріплених Статутом ООН, та 
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укладених нею ж міжнародних угод, зокрема якими Росія взяла на себе зобов’язання 

поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України й утримуватися від 

загрози силою, її використання проти територіальної цілісності та політичної 

незалежності [101], і зловживання нею правом вето, наданому як постійному члену 

Ради Безпеки [135; 136]. 

Тобто Рада Безпеки за наявності грубого порушення норм міжнародного 

права, зухвалого посягання на територіальну цілісність суверенної держави, через 

зловживання правом вето постійним членом Ради не змогла ухвалити навіть 

нерепресивної несанкційної резолюції, яка не передбачала застосування будь-яких 

заходів примусу. Так само через зловживання правами постійних членів Ради 

Безпеки ухвалення внесених на розгляд Ради проектів резолюцій з питань введення 

примусових заходів, необхідність яких обумовлена внутрішніми збройними 

конфліктами, унеможливлюється у випадках, коли конфлікт спровокований і 

підігрівається державою-постійним членом Ради Безпеки. У таких ситуаціях Рада 

Безпеки зазвичай безсила запровадити заходи, застосування яких у таких ситуаціях 

передбачається Статутом ООН. Саме такий прецедент наразі сьогодні триває в 

Україні. У зв’язку з цим справедливою є думка про необхідність реформування Ради 

Безпеки ООН [25, с. 122]. 

Однією з умов забезпечення ефективності санкційних резолюцій є політичні 

консультації держав з питань введення санкцій, їх можливої конфігурації, 

визначення позицій і спірних питань та, врешті, можливості їх ухвалення Радою 

Безпеки ООН. Узгодження політичних позицій між державами-членами Ради 

Безпеки ООН стосовно можливостей введення санкцій дають змогу повніше 

визначити думку держав-членів щодо їх запровадження, знайти спільні точки зору, 

заздалегідь визначити можливі проблеми, а отже окреслити зміст, конфігурацію та 

межі дії майбутніх примусових заходів. Узгоджувальні перемовини представників 

держав-членів є важливим етапом, який передує ухваленню примусових заходів і 

дає можливість визначити позиції країн-членів Ради Безпеки ООН, сформулювати 

розумні цілі, які мають вирішувати майбутні санкції, означити, які форми й межі їх 

застосування слід вважати достатніми й розумними. 
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Одним із суттєвих факторів досягнення результативності санкціями Ради 

Безпеки ООН є прискіплива підготовка та вибір з усього наявного арсеналу 

примусових заходів тих, які будуть ефективними саме для цієї ситуації та саме до 

цієї країни-порушника. Розглядаючи питання щодо доцільності або недоцільності 

ухвалення рішення про застосування примусових заходів, Рада Безпеки ООН, групи 

експертів чи інші допоміжні органи зобов’язані враховувати наявність у 

потенційного адресата санкцій можливості вибору моделі поведінки в разі їх 

уведення. При цьому мають враховуватися фактори, які можуть найбільш адресно, 

вибірково і цілеспрямовано, а отже й ефективно вплинути на поведінку правлячих 

еліт. Повинні братися до уваги не лише стан економіки та соціально-політичного 

розвитку держави, а й національно-етнічні, історичні, міжрегіональні чинники, що 

впливають на формування зовнішньої і внутрішньої політики, суспільні настрої в 

країні, наявність сильної опозиції.  

Важливою умовою ефективності міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки 

ООН є підготовка тексту резолюції, якою запроваджуються примусові заходи. Зміст 

тексту резолюції та закладені в ньому загальнообов’язкові настанови для держав-

членів варто вважати джерелом ефективності санкцій, оскільки від його належної 

підготовки багато в чому залежить процес їх виконання та результативність. 

Санкційні резолюції Ради Безпеки ООН, ухвалені згідно з розділом VII Статуту, 

мають силу обов’язкового для виконання юридичного акту. Аналіз змісту резолюцій 

про запровадження міжнародно-правових санкцій дає можливість означити коло 

завдань і обов’язків, які покладаються на держави-члени для забезпечення реалізації 

ухвалених заходів. Значною мірою від якості юридичної опрацьованості ключових 

формулювань резолюцій залежить ступінь реалізації тих цілей, які закладалися при 

їх запровадженні. Тобто запорука дієвості та ефективності примусових заходів 

обумовлюється ретельністю розроблювання резолюцій, їх змістовністю, всебічністю 

й докладністю. 

Вивчення змісту санкційних рішень Ради Безпеки ООН, ухвалених останніми 

роками, свідчить, що, доручаючи державам-членам завдання із вжиття певних 

заборон і обмежень, Рада Безпеки в резолюціях переважно вживає такі граматичні 
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конструкції, як «усі держави приймуть заходи», або «всі держави приймуть всі 

необхідні заходи», або «всі держави введуть необхідні заходи». Очевидним є, що 

спрямованість цих мовних конструкцій не має чітко окресленої спонукальної 

семантики. Водночас за наявності в законотворця інтенції до підсилення смислового 

значення імперативності правових актів, обов’язкових до виконання, прагматика 

спонукання має неодмінно й безумовно сприйматися адресатами. При цьому 

спонукальність як комунікативна категорія, що виражає волевиявлення 

нормотворця, має радикально впливати на адресатів з метою стимулювання їх до 

певного типу поведінки. З огляду на це ступінь інтенції спонукання у санкційних 

резолюціях Ради Безпеки ООН має висловлюватися мовними засобами, які свідчать 

про вагомий вплив на держави-члени, достатній для беззастережного 

запроваджування ними встановлених заборон стосовно адресатів санкцій. Тому 

доцільнішим видається застосування в резолюціях мовних засобів, які мають 

інтенсивну імперативну семантику. Такі форми, як правило, застосовуються Радою 

Безпеки ООН при впровадженні фінансових санкцій, як-от «всі держави-члени 

повинні невідкладно прийняти необхідні заходи» [188; 193; 195]. 

Практика свідчить, що в усіх резолюціях Ради Безпеки ООН, що стосуються 

ухвалення міжнародно-правових санкцій, обов’язковим є зазначення норми, на 

підставі якої такі примусові заходи запроваджуються. Часто, приймаючи санкційну 

резолюцію, Рада Безпеки ООН обмежується посиланням лише на розділ VII Статуту 

ООН. Водночас розділ VII Статуту ООН, окрім примусових заходів невійськового 

характеру, визначених статтею 41, передбачає прийняття тимчасових заходів, які є 

необхідними або бажаними (стаття 40) чи військових примусових заходів 

(стаття 42). Водночас для усунення недвозначності трактувань важливим є 

посилання саме на статтю 41, яка передбачає запровадження невійськових, 

обов’язкових до виконання всіма державами примусових заходів. Так, наприклад, 

відсутність вказівки на статтю 41 Статуту ООН у разі впровадження невійськових 

заходів щодо Лівії в 2011 році створило передумови для здійснення військового 

втручання в країну завданням військово-повітряних ударів. 

Будь-яка резолюція Ради Безпеки ООН про запровадження санкцій повинна 
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бути чітко сформульована і в ній має бути точно вказана лінія поведінки, яка 

очікується від держави-об’єкта санкцій, аби було зрозуміло, які зміни в політиці 

призведуть до скасування санкцій. Це дуже важливо, оскільки необмежена в часі дія 

санкцій може призвести до заподіяння серйозної довготривалої шкоди суспільству. 

Сукупність таких факторів як правовідновлювальна скерованість дії 

цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій, їх колективно-примусовий характер 

та адресне спрямування зусиль багатократно підсилюють міжнародний авторитет та 

дієвість примусових заходів як таких, але, з огляду на нетривалу практику 

застосування та недостатню теоретичну й методичну розробленість нової концепції, 

вона потребує детального науково-правового дослідження і якомога швидшого 

розроблення правового механізму для практичної реалізації. Саме через це для 

досягнення високої ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій, 

котрі в кожному разі мають своєрідний, чітко окреслений регуляторний та 

примусовий характер, провідне місце відводиться розробленню правового 

механізму їх упровадження в дію та забезпеченню виваженої і своєчасної 

імплементації до національних правових систем держав-членів ООН. 

Одним із незаперечних факторів ефективної дії примусових заходів Ради 

Безпеки ООН є виконання державами-членами санкційних резолюцій. Держави 

встановлюють різний порядок імплементації актів міжнародних організацій у свої 

правові системи. Відмінність проявляється і в питанні визначення місця резолюцій в 

ієрархії джерел правової системи держав, але при цьому видається справедливим, 

що незалежно від усіх цих імплементаційних відмінностей сам результат повинен 

бути однаковим – виконання прийнятих міжнародних договірних зобов’язань [73, 

с. 178; 252, с. 257]. 

В. Голланд-Деббас, досліджуючи питання імплементації санкційних 

резолюцій державами-членами ООН як одну з передумов їх ефективності, зазначає, 

що «в цьому вузькому смислі ефективність стосується наявності в державі, яка 

імплементує рішення, внутрішніх правових механізмів, а також її можливості 

виконувати обов’язкові рішення Ради Безпеки ООН швидко та на всеохопній основі, 

згідно зі своїми зобов’язаннями за Статутом ООН» [294, с. 33]. 
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Із переходом до політики цілеспрямованих санкцій більшість з тих, що 

запроваджуються Радою Безпеки ООН примусових заходів, стосуються фізичних 

або юридичних осіб, а тому потребують оперативного їх виконання в державах-

членах ООН, а це залежить від ефективної реалізації, застосування та забезпечення 

дотримання рішень Ради Безпеки у країнах відповідно до внутрішнього 

законодавства та конституційних і правових вимог кожної держави. 

Резолюції Ради Безпеки ООН про запровадження санкцій є актами 

міжнародного публічного права, які адресуються державам, і виступають для них 

джерелом суб’єктивних прав та обов’язків. Безпосередніми виконавцями санкцій є 

суб’єкти національного права: органи державної влади, юридичні та фізичні особи, 

чия діяльність регулюється нормами внутрішнього права, що обумовлює 

необхідність прийняття спеціальних національних актів, за допомогою яких 

реалізуються конкретні положення щодо застосування санкцій.  

Загальні засади імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН визначені 

нормами міжнародного права, і насамперед Статутом ООН, проте порядок і засоби 

імплементації визначаються кожною державою окремо. З огляду на помітне 

збільшення кількості резолюцій, які останнім часом ухвалюються Радою Безпеки 

ООН, типів і різновидів примусових заходів, що нею застосовуються, а також 

актуальність питань, пов’язаних з ефективністю санкцій, постає необхідність 

наукового дослідження проблем імплементації Україною положень санкційних 

резолюцій, визначення можливих прогалин і суперечностей у цьому сегменті 

вітчизняного законодавства та шляхів їх усунення. 

Загальні норми щодо місця міжнародно-правових актів у системі 

національного законодавства України визначені статтею 9 Конституції України та 

частиною 1 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори», відповідно до 

яких чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. Однак резолюції 

Ради Безпеки ООН про запровадження санкцій за своєю правовою природою не є 

міжнародними договорами. У зв’язку з цим постає питання про визначення місця 

резолюцій Ради Безпеки ООН в законодавстві України. Вирішуючи це питання 
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необхідно брати до уваги положення статті 25 Статуту ООН, відповідно до якого 

члени організації погоджуються підкорятись рішенням Ради Безпеки ООН та 

виконувати їх. Оскільки за своєю природою Статут ООН є міжнародним договором, 

його положень мають сумлінно дотримуватися держави, як це визначено частиною 1 

статті 15 Закону України «Про міжнародні договори». Тому й резолюції Ради 

Безпеки ООН підлягають обов’язковому виконанню Україною і, по суті, є діями з 

виконання своїх міжнародних статутних зобов’язань у рамках ООН. 

Утім резолюції Ради Безпеки ООН не можуть застосовуватися в абстрактному 

вигляді і для їх ефективного виконання мають бути імплементовані до 

національного законодавства у формі нормативно-правового акту про 

запровадження заборон та обмежень і працювати за рахунок внутрішньо правових 

механізмів держави [252, с. 257; 294, с. 34]. Резолюціями Ради Безпеки ООН 

неодноразово наголошувалось на необхідності імплементації рішень про 

запровадження санкцій до національних правових систем [185; 201]. 

Найважливішими передумовами належної імплементації санкційних 

резолюцій є визначення на законодавчому рівні загальних засад і правового 

механізму їх реалізації, як-от переліку державних органів, уповноважених 

ухвалювати обов’язкові до виконання акти, їх компетенції та порядку прийняття 

рішень. Аналіз українського законодавства виявляє багато прогалин у регламентації 

цих питань. 

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про міжнародні договори» 

дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами країнами, 

забезпечують міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання 

яких віднесені питання, що регулюються міжнародними договорами України. 

Однак, якщо звернутись до практики імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН 

Україною, то нормативні акти з цього приводу найчастіше приймаються Кабінетом 

Міністрів України [140; 141]. Окремі питання реалізації рішень Ради Безпеки, які 

стосуються використання Збройних сил України, регулюються указами Президента 

України [114; 142]. Листами Національного банку України надаються рекомендації 
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щодо заморожування фінансових активів та економічних ресурсів осіб, визначених у 

резолюціях [144]. Ні Законом України «Про міжнародні договори», ні спеціальними 

нормативними актами, які регулюють діяльність зазначених органів, не визначено 

загальних засад виконання резолюцій Ради Безпеки ООН, чітких і недвозначних 

повноважень цих органів, а також порядку прийняття ними рішень. 

Невизначеність у національному законодавстві засад та порядку виконання 

ухвалених Радою Безпеки ООН примусових заходів створює підґрунтя для 

зволікання з їх виконанням, безладність і безвідповідальність органів, на які 

покладено здійснення таких обов’язків, а також умови для зниження ефективності 

запроваджених заходів. 

З точки зору міжнародного права не важливо, на які органи держави 

покладуть обов’язки виконання санкцій, головна вимога тут полягає у швидкому, 

точному і всеохопному виконанні визначених у резолюціях заходів. Вибір порядку 

та способів імплементації залишено за державами, які з урахуванням особливостей 

правової системи, структури органів державної влади, їх компетенції та 

взаємовідносин, мають визначити порядок виконання санкційних резолюцій. 

Санкції Ради Безпеки ООН переважно забороняють або обмежують певні 

форми економічного, наукового чи військового співробітництва з державою-

порушником, її органами і підприємствами. Утім така заборона та обмеження 

призводитимуть до порушення Україною, її юридичними та фізичними особами 

взятих на себе зобов’язань за зовнішньоекономічними угодами. Шляхи 

врегулювання таких конфліктів українським законодавством не регламентовано, а 

господарсько-правовий та науково-практичний аспекти малодосліджені. 

Для правового вирішення колізії між вимогами, що містяться у санкційних 

резолюціях Ради Безпеки ООН, та зобов’язаннями за укладеними контрактами слід 

враховувати положення статті 103 Статуту ООН, відповідно до якої зобов’язання 

членів організації за Статутом мають переважну силу щодо зобов’язань за будь-

якими іншими угодами. Це означає, що рішення про заборону постачання товарів 

або заборону економічних, наукових, військових та інших зв’язків з певними 

державами (компаніями), ухвалене згідно з главою VII Статуту, має розглядатися як 
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виняткова обставина й поважна причина невиконання договору, яка звільняє від 

відповідальності за його порушення. 

Водночас необхідно брати до уваги, що стаття 103 Статуту стосується 

зобов’язань держав – членів ООН, а не корпоративних зобов’язань між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності. У зв’язку з цим в українському законодавстві 

необхідно запровадити аналогічну статті 103 Статуту норму про перевагу рішень 

органів державної влади щодо виконання резолюцій Ради Безпеки ООН над 

зобов’язаннями за зовнішньоекономічними контрактами.  

Суттєвим фактором, що зумовлює досягнення санкційної мети резолюцій, є 

обов’язкове перенесення повного й точного смислу рішення Ради Безпеки ООН у 

текст національного нормативного акта. У зв’язку з цим першорядним завданням 

органів державної влади має стати забезпечення збереження всеохопного і 

правильного змісту резолюцій та недопущення їх трансформації, звуження або 

розширення переліку видів санкцій, переліку осіб і компаній щодо яких їх вводять, а 

також терміну дії примусових заходів [91, с. 90]. 

Однак хай би наскільки досконалими були нормативно-правові акти щодо 

імплементації резолюцій, їх дієвість практично виявляється під час безпосереднього 

виконання фізичними й юридичними особами держави встановлених заборон та 

обмежень. Правові акти національного законодавства можуть зобов’язувати 

фізичних і юридичних осіб діяти у певний спосіб, однак ці заходи можуть виявитись 

неефективними, якщо держава не зможе гарантувати їх виконання через примус. З 

цього випливає, що одним з найважливіших кінцевих завдань належної 

імплементації є визначення в українському законодавстві відповідальності суб’єктів, 

які порушують приписи нормативних актів щодо застосування санкцій. 

Враховуючи, що невжиття державою подібних заходів і, як наслідок, здійснення 

фізичними та юридичними особами забороненої резолюціями Ради Безпеки ООН 

діяльності породжує міжнародно-правову відповідальність цієї держави, питання 

набуває особливої актуальності. 

Україна сьогодні, як ні за яких інших обставин, зацікавлена в непорушності 

основ міжнародного правопорядку. У зв’язку з цим важливого значення набуває 
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створення відповідної національної нормативно-правової бази з метою регулювання 

порядку застосування примусових заходів до держав, які порушили норми 

міжнародного права та відмовляються нести відповідальність за скоєне, а також 

обранні такої, що відповідає сучасній міжнародній практиці, позиції держави щодо 

порядку впровадження та реалізації таких примусових заходів. 

Відтак враховуючи суттєві відмінності між міжнародно-правовими санкціями, 

контрзаходами та іншими несанкційними заходами примусу, доцільно звернутися 

до положень Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 р. (Закон), який 

регламентує порядок застосування Україною економічних та інших обмежувальних 

заходів.  

У Законі не наводиться визначення поняття «санкцій», проте виходячи зі 

змісту частини 1 статті 1 Закону можна зробити висновок, що під санкціями 

розуміють спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які можуть 

застосовуватися з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, 

суверенітету й територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, 

а також запобігання порушенню, відновленню порушених прав, свобод і законних 

інтересів громадян України, суспільства та держави. Відповідно до частини 2 статті 

1 Закону санкції можуть застосовуватися з боку України щодо іноземної держави, 

іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем 

іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без 

громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.  

На нашу думку, такий погляд на санкції не зовсім відповідає теорії та сучасній 

практиці міжнародного права. Закон регулює міжнародні відносини публічно-

правового характеру, що виникають між Україною, з одного боку, та іноземною 

державою і її громадянами з іншого, а тому визнані Законом правові підстави 

впровадження примусових заходів, коло суб’єктів, до яких їх можна застосовувати, 

а також правові визначення та термінологія, які використовуються авторами закону, 

повинні відповідати узвичаєній міжнародній практиці, міжнародним угодам та 

термінологічному й понятійному апарату, що склався у сфері міжнародних 

відносин. 
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Найбільше заперечення викликає те, що під санкціями в Законі розуміють 

значно більший перелік заходів як санкційного, так і несанкційного характеру, які 

можуть застосовуватися державами у зв’язку з вчиненням суб’єктами міжнародних 

відносин як правомірних, так і неправомірних дій. Аналіз підстав для застосування 

санкцій, визначених частиною 1 статті 3 Закону, дає підстави зробити висновок, що 

санкції можуть вводитись Україною у зв’язку з діями, які не мають характеру 

міжнародного правопорушення, а також щодо осіб, які не є суб’єктами 

міжнародного права. Проте відповідно до загальновизнаних поглядів юристів-

міжнародників і міжнародної практики санкціями вважаються лише примусові 

заходи міжнародних організацій, що застосовуються до держав у зв’язку з 

вчиненням міжнародного правопорушення. Водночас примусові заходи у відповідь, 

що застосовуються одними державами до інших і спрямовані на обмеження 

інтересів держави, яка вчинила недружній акт або правопорушення, що не 

охороняються міжнародним правом, іменуються реторсіями [18, с. 78; 108, с. 149]. 

Узвичаїлася правова позиція, відповідно до якої заходи у відповідь, що 

застосовуються однією державою до іншої у відповідь на міжнародне 

правопорушення і спрямовані на обмеження або позбавлення прав держави-

делінквента іменуються контрзаходами [84, с. 325; 52, с. 126]. Тобто в Законі 

фактично йдеться про можливість застосування Україною реторсій, контрзаходів і 

міжнародно-правових санкцій, що за міжнародним правом є різними 

інституційними поняттями. Утім у Законі всі ці заходи називаються одним 

терміном – «санкції», що, на нашу думку, є недоречним у нормативно-правовому 

акті. Крім того, Закон передбачає введення санкцій відносно фізичних осіб за дії, за 

які передбачена кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність.  

Таким чином, заходи, про які йдеться у Законі, за своєю природою є 

незабороненими міжнародним правом примусовими заходами в широкому 

розумінні, проте не всі вони є міжнародно-правовими санкціями, а отже доцільніше 

було б їх називати обмежувальними. 

З урахуванням викладеного є очевидною необхідність прийняття Україною 

базового закону з питань виконання рішень міжнародних організацій про 
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запровадження санкцій, який регламентував би правові й організаційні засади 

здійснення заходів щодо запровадження міжнародних санкцій, повноваження 

органів, на які покладається така діяльність, порядок контролю за виконанням 

санкційних резолюцій державними органами та суб’єктами господарювання. Норми 

цього закону, які стосуються заборон та обмежень, мають бути викладені у формі 

суворої та недвозначної заборони імперативного характеру, а також встановлювати 

відповідальність за їх невиконання. Правові положення законодавчого акта повинні 

враховувати права та інтереси фізичних і юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання й закріплювати принципи та порядок уведення обмежень і заборон, 

встановлених резолюціями, строки їх запровадження та скасовування, підстави для 

отримання компенсацій збитків, заподіяних вимушеним припиненням контрактів, 

процедуру оперативної зміни умов та скасування санкцій.  

Прийняття такого закону створить належну нормативно-правову основу для 

імплементації санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН, усуне прогалини й 

суперечності в українському законодавстві з питань виконання примусових заходів, 

врегулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення 

правових, організаційних, економічних і політичних умов реалізації обов’язків 

держави з участі у колективних міжнародних заходах. Наслідками прийняття такого 

закону стане створення цілісної системи органів і служб, які забезпечуватимуть 

своєчасне, однакове й ефективне виконання завдань із втілення на національному 

рівні рішень міжнародних організацій, в яких бере участь Україна, а також 

визначення органів і меж державного контролю за додержанням санкційних 

резолюцій та відповідальність за їх порушення.  

Під час роботи над дисертацією підготовлено проект закону «Про порядок 

виконання рішень міжнародних організацій про запровадження санкцій», який 

подано в додатку.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

В умовах почастішання випадків ухвалення рішень про застосування 
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міжнародними міжурядовими організаціями, у тому числі Радою Безпеки ООН, 

примусових заходів природно підвищився інтерес до проблематики ефективності 

міжнародно-правових санкцій. У міжнародно-правовій науці проблема умов 

ефективності примусових заходів розглядається до цього часу абстраговано. Є лише 

незначна кількість праць, в яких проблема вивчається із дотриманням науково-

методичних прийомів міжнародно-правових досліджень, яким, утім, також бракує 

емпіричної бази для достовірного та повноцінного вивчення. Наявні лише окремі 

намагання комплексного висвітлення цієї проблеми. 

Детальний аналіз змісту поняття ефективності міжнародно-правових санкцій, 

вивчення кола завдань і визначених цілей адресних примусових заходів дали змогу 

виявити специфічні, характерні правовій природі цих заходів, критерії їх 

ефективності. На думку дисертанта, провідним критерієм, який характеризує ефект 

від дії й реалізації заходів примусу, є досягнення санкційної мети. Реалізація 

очевидних прямих цілей міжнародно-правових санкцій є головною спонукальною 

силою та основним завданням кожного режиму примусових заходів, заради 

досягнення яких їх упроваджено. 

З огляду на основні положення концепції цілеспрямованих санкцій, відповідно 

до яких факт досягнення мети не є визначальним критерієм, а також враховуючи 

сучасний стан розвитку суспільних відносин, у яких домінує примат додержання 

прав людини у міжнародному праві, зроблено висновок, що ефективність 

цілеспрямованих санкцій визначатиметься також фактом неспричинення негативних 

наслідків пересічним громадянам і третім країнам. 

Дослідження проблем ефективності цілеспрямованих санкцій показало, що 

результативність і дієвість тих чи інших примусових заходів можна аналізувати та 

визнавати їх успішними або невдалими винятково з огляду на результати 

прискіпливого дослідження всього процесу їх запровадження: від розроблення і 

прийняття санкційної резолюції – до запровадження й виконання санкційних 

заборон і настання певного результату. При цьому на весь цей процес впливатимуть 

фактори об’єктивного (політичні, дипломатичні, економічні, транспортні відносини 

між державами) та суб’єктивного характеру, які залежать від політичної волі 
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суб’єктів міжнародного права, вибору відповідної правової позиції, що ними 

зумовлено запуск та функціонування механізму примусу, а також від волі держави-

правопорушника, яка вирішуватиме чи варто підкоритись вимогам міжнародної 

спільноти й виконати вимоги санкційної резолюції чи відмовитись від їх виконання. 

Практично кожний елемент об’єктивних і суб’єктивних чинників має те чи інше 

значення для функціонування санкційного механізму і в цій якості виступає як 

умова ефективності примусових заходів. 

Наукове розроблення проблеми дало змогу виділити умови ефективності 

цілеспрямованих санкцій Ради Безпеки ООН, характерні для стадії розроблення і 

прийняття рішення про запровадження санкцій, та умови, притаманні стадії 

виконання санкційних резолюцій, такі як своєчасність; виваженість; можливість 

коригування санкційних режимів під час їх застосування; інформаційність, 

недвозначність тексту та імперативність вимог резолюцій; координація діяльності 

держав-членів з виконання санкційних резолюцій; належна імплементація 

резолюцій у національні правові системи держав; постійний моніторинг та аналіз 

результатів застосування санкцій. 

Важливою складовою дослідження ефективності санкцій і визначення ролі 

України в забезпеченні реалізації резолюцій Ради Безпеки ООН є питання 

імплементації санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН до національного 

законодавства України. Аналіз законодавства України виявив чимало прогалин у 

питаннях правового регулювання, що є підставою зробити висновок про 

необхідність розроблення та прийняття базового закону з питань виконання рішень 

міжнародних організацій про запровадження санкцій, який регламентував би 

правові й організаційні засади здійснення заходів щодо запровадження міжнародних 

санкцій, повноваження органів, на які покладається така діяльність, порядок 

контролю за виконанням санкційних резолюцій державними органами та суб’єктами 

господарювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо запровадження цілеспрямованих санкцій Радою Безпеки ООН. 

Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків: 

1. Інститут міжнародно-правових санкцій за останні півстоліття зазнав значних 

змін – із складової інституту міжнародно-правової відповідальності він 

перетворився на окремий правоохоронний інститут, який посідає особливе місце в 

системі міжнародного права. Кодифікація Комісією міжнародного права норм про 

міжнародну відповідальність держав та прийняття Статей про відповідальність 

держав за міжнародні протиправні діяння позитивно вплинули на поступальний 

розвиток міжнародного права і привели до еволюції інституту санкцій, який став 

знаряддям міжнародних організацій у боротьбі з державами-делінквентами як 

ефективний та результативний інструмент колективного впливу. Сьогодні інститут 

санкцій є юридичним засобом забезпечення міжнародного правопорядку та 

підвищення ефективності міжнародного права, виконує функцію регулювання в 

міжнародно-правовому механізмі, як засіб, покликаний відновити порушений стан 

міждержавних відносин. 

2. Під впливом багатьох чинників, що зумовлювали неприйнятність всеохопних 

заходів примусу, поміж яких слід виокремити небажані побічні наслідки 

гуманітарного характеру та невисоку ефективність, виникла концепція 

цілеспрямованих санкцій, головний задум якої полягав у забезпеченні максимально 

адресного тиску, цілковито орієнтованого на винуватців міжнародного делікту – 

визначених осіб або політичні групи, які несуть безпосередню відповідальність за 

протиправну політику держави. Нова концепція, окрім спрямованості впливу на 

першопричину міжнародного правопорушення, передбачає наявність ясних і чітких 

цілей запровадження санкцій, виразних термінів і меж їх реалізації та критеріїв 

скасування, системи заходів та механізмів із запобігання або пом’якшення 

небажаних побічних результатів дії санкцій та програм з попередження порушень 
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прав людини під час їх реалізації. 

3. Формування теоретичного підґрунтя, наукове та науково-методичне 

забезпечення функціонування досліджуваної концепції, визначення головних засад і 

шляхів її реалізації та практичного застосування Радою Безпеки ООН й іншими 

міжнародними організаціями значною мірою стали можливими завдяки 

наполегливим зусиллям учених, юристів-міжнародників, ґрунтовні дослідження 

котрих дали змогу в порівняно нетривалий проміжок часу запровадити практичне 

застосування й апробувати основні типи адресних примусових заходів. Створення 

теоретичної бази для формування й упровадження адресних засобів санкційного 

впливу забезпечило інтеграцію нової концепції у міжнародно-правову практику. 

Саме теоретичні розробки провідних вчених з усього світу, які взяли участь у роботі 

різноманітних науково-практичних конференцій, Інтерлакенському, Бонсько-

Берлінському, Стокгольмському процесах, численних дослідженнях, здійснених під 

егідою ООН, допомогли вдало впровадити цілеспрямовані санкційні заходи Ради 

Безпеки ООН, а згодом удосконалити їх адресно-орієнтовну дію. 

4. Відмінна сутність концепції цілеспрямованих санкцій полягає у відмові від 

деструктивних обмежень та утисків держав-адресатів санкцій і поводження лише з 

позиції грубої сили та переході до стратегії виваженості й поміркованості у виборі 

цілей, засобів та характеру впливу. Наріжним каменем нового підходу до організації 

санкційного впливу на державу-делінквента стала ідея забезпечення миру і 

міжнародної безпеки засобами, що дозволяють у міру можливості не завдавати 

нищівної шкоди фундаментальним елементам економічного потенціалу та основним 

ресурсам, які можуть бути використані для реалізації системи заходів, спрямованих 

на додержання прав людини й на задоволення її базових соціальних потреб. При 

цьому основний вектор тиску має скеровуватися на представників політичних та 

економічних еліт країни, які впливають або здатні впливати на формування 

політики держави, на встановлення обмежень у галузях і секторах економіки, що є 

основним джерелом фінансового, матеріального та ідеологічного підживлювання 

правлячого режиму й набуття відчуття впевненості у своїй міжнародно-правовій 

безкарності. 
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5. Практикою Ради Безпеки ООН вироблена й апробована система різноманітних 

видів цілеспрямованих санкцій неоднакової скерованості та ступеня впливу. 

Сьогодні як адресні примусові заходи переважно застосовуються економічні санкції 

(торгові та фінансові), заборона на поїздки, збройове ембарго, заборона на польоти, 

дипломатичні санкції та примусові заходи, пов’язані з обмеженням наукового 

співробітництва. Кожен із цих застосовуваних Радою Безпеки ООН примусових 

заходів має чинити суто своєрідний, притаманний лише йому цілеспрямований тиск 

на галузі й сектори економіки, підприємства, урядовців або осіб із близького кола 

керівництва держави та інших політично значущих осіб. Виходячи з того, що Статут 

ООН не обмежує Раду Безпеку у виборі засобів невійськового впливу, у перспективі 

можуть застосовуватися нові, досі невідомі види санкційного примусу, які матимуть 

відмінною рисою результативніші властивості адресного тиску. Власне, такі 

перспективні заходи активно досліджуються й потенційно можуть бути застосовані 

у близькому майбутньому, зокрема при запровадженні фінансово-банківських, 

енергетичних або санкцій у галузі науково-технічного співробітництва. 

6. Поміж усієї сукупності примусових заходів Ради Безпеки ООН вимогам 

цілеспрямованих санкцій найточніше відповідають такі їх форми, як ембарго на 

постачання зброї, заморожування активів та заборона на в’їзд до інших країн, 

оскільки тиснуть безпосередньо на осіб, які причетні до організації порушень норм 

міжнародного права, а також скеровані на припинення потоку саме тих товарів, 

постачання яких загострюватиме конфлікт і сприятиме порушенням прав людини, 

або обмежують можливості вільного пересування осіб, причетних до ініціювання та 

вчинення протиправних дій. Економічні санкції й заходи, пов’язані з припиненням 

транспортного сполучення, можуть мати ознаки як всеохопних, так і 

цілеспрямованих санкцій, тому можуть вважатися інструментом адресного впливу, 

якщо запроваджені вибірково щодо кола суб’єктів чи скеровані на певні сектори 

економіки, виробничі об’єднання та підприємства. Застосування різних видів 

цілеспрямованих санкцій у комплексі, залежно від позначених цілей, особливостей 

державно-політичного устрою та стану економічного розвитку суб’єкта, до якого 

застосовано санкції, зазвичай підсилює їх спільний потенціал і впливовість, додає 
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можливостей досягти запланованого загального результату. 

7. Перевагою цілеспрямованих санкцій є еластичність їх застосовування, яка дає 

змогу запроваджувати їх поетапно, починаючи з найбільш невразливих і 

полегшених заходів, які мають більш символічну чи попереджувальну 

спрямованість, і поступово посилюватися й доповнюватися більш потужними 

формами примусу. Так само можна послаблювати режими санкційного тиску, 

скасовуючи більш потужні обмеження й заборони, наприклад, коли необхідно 

попередити негативні наслідки санкцій, які загрожують цивільному населенню, або 

сигналізувати керівництву держави-адресата санкцій про правильний курс на 

припинення порушення, у зв’язку з яким уведено санкції. 

8. Цілеспрямовані санкції мають свій, окреслений чіткими межами, діапазон 

застосування. Вид, спрямованість та інтенсивність застосування кожного з 

примусових заходів, що впроваджуються до певного суб’єкта, має відповідати 

характеру міжнародного правопорушення, у зв’язку із вчиненням якого введено 

режим санкційного примусу, згубність яку воно становить для міжнародного миру, 

суверенітету й безпеки інших держав, основоположних прав та захищеності певних 

народів, громад або інших спільнот. Отримання результату від дії цілеспрямованих 

санкцій, як правило, потребує тривалого терміну. Планування санкційних режимів 

та прогнозування строків їх реалізації не передбачає отримання миттєвих 

результатів. Доведено, що застосовування інтенсивних цілеспрямованих обмежень 

до держав-делінквентів, які не мали високого ступеня залежності від економік 

інших країн, не веде до швидкого розв’язання завдань, що ставилися у зв’язку із 

запровадженням санкцій. Крім того, значний вплив на результативність і строки 

отримання результату від запроваджених заходів справляють контрсанкційні заходи 

держави-об’єкта примусу. За таких підстав видається цілковито некоректним при 

визначенні показника ефективності санкцій зважати на швидкість досягнення 

наміченого результату. 

9. Критеріями, за якими слід визначати ефективність адресних заходів, є 

досягнення санкційної мети, а також здатність не завдавати небажаних негативних 

наслідків цивільному населенню та інтересам третіх країн. Фактори, що заважають 
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ефективній дії примусових заходів, пов’язані як із об’єктивними чинниками, до яких 

належать усталені економічні, політичні, дипломатичні, транспортні, культурно-

історичні відносини між державами, так і суб’єктивними, котрі залежать від 

політичної волі суб’єктів міжнародного права, вибір відповідної правової позиції, 

якими зумовлено запуск та функціонування механізму примусу, а також від волі 

держави-правопорушника, яка вирішуватиме, чи варто підкоритись вимогам 

міжнародної спільноти й виконати вимоги санкційної резолюції або відмовитись від 

їх виконання. 

10. Підвищення ефективності санкцій Ради Безпеки ООН вимагає від органів і 

посадових осіб, залучених до їх проектування, запровадження й реалізації 

своєчасного прийняття правових і організаційних рішень, забезпечення 

недвозначності змісту резолюцій та імперативності санкційних вимог, 

транспарентності і доступності рішень та роз’яснень допоміжних органів Ради з 

питань реалізації вимог щодо запроваджених обмежень, забезпечення можливості 

коригування попередніх резолюцій з метою внесення необхідних змін і доповнень у 

санкційні режими, забезпечення державами-членами заходів з виконання рішень про 

запровадження примусових заходів та належної імплементації резолюцій у 

національні правові системи, забезпечення якісного моніторингу та аналізу 

результатів діяльності із застосування санкцій. 

11. Імплементація санкційних резолюцій Ради Безпеки ООН у національне 

законодавство України є комплексним процесом, який тісно пов’язаний з 

різноманітними сферами економічної, фінансової, державно-правової, контрольно-

наглядової, виробничої діяльності. Одним із найважливіших і першочергових 

завдань є створення належної правової бази для своєчасної, повної й належної 

імплементації, що передбачає наявність нормативно-правових актів, якими повно і 

всебічно визначатимуться питання виконання рішень міжнародних організацій про 

запровадження санкцій, регламентуватимуться правові та організаційні засади 

впровадження заходів із застосування міжнародних санкцій, закріплюватимуться 

повноваження державних органів, на які покладаються такі завдання, порядок 

здійснення контролю за додержанням встановлених Радою Безпеки ООН заборон і 
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обмежень державними і місцевими органами влади, посадовими особами та 

суб’єктами господарювання. Іншим важливим завданням держави є своєчасне, 

повне і систематичне доведення змісту імплементованих норм і роз’яснень щодо їх 

застосування до кола суб’єктів, яким їх адресовано, та організація контролю за їх 

виконанням. 

12. Практика впровадження цілеспрямованих санкцій засвідчує, що Рада Безпеки 

ООН є винятковим правовідновлювальним органом для впровадження дієвих 

заходів, спрямованих на організацію колективного опору дестабілізуючим зусиллям 

розхитати мир і послабити колективну безпеку. Наполегливе прагнення Ради на 

цьому напрямі діяльності дає підстави вважати її найбільш правомочним та дієвим 

органом у системі загальної колективної безпеки, здатним протистояти 

міжнародним правопорушенням, який і надалі даватиме рішучу відсіч намаганням 

розпалити збройні конфлікти, зокрема й реалізуючи своє право на застосування 

примусових заходів невійськового характеру. 
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ДОДАТКИ 

 

Проект 

 

Закон України 

 

Про порядок виконання рішень міжнародних організацій  

про запровадження санкцій 

 

Цей Закон визначає основні засади виконання резолюцій Ради Безпеки ООН та рішень 

міжнародних організацій про запровадження міжнародно-правових санкцій, які є обов’язковими 

для України, встановлює повноваження та обов’язки органів державної влади, у зв’язку з 

необхідністю виконання заборон та обмежень, що містяться в санкційних резолюціях. 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

Стаття 1. Міжнародно-правові санкції. 

 

Міжнародно-правові санкції – це невійськові колективні примусові заходи, що 

застосовуються міжнародними міжурядовими організаціями до держави, яка порушує норми 

міжнародного права, з метою змусити її припинити міжнародне правопорушення та відшкодувати 

заподіяну шкоду. 

Міжнародно-правові санкції носять тимчасовий характер.  

Міжнародно-правові санкції не повинні носити більш обмежувальних характер, ніж це 

визначено резолюціями Ради Безпеки ООН, а також рішеннями міжнародних організацій або їх 

органів про запровадження санкцій, які є обов’язковими для України. 

 

Стаття 2. Сфера застосування Закону. 

 

Дія цього Закону поширюється на органи виконавчої влади, інші державні органи та 

служби, які проводять діяльність пов'язану із забезпеченням виконання обмежень і заборон, 

встановлених резолюціями Ради Безпеки ООН, рішеннями міжнародних міжурядових організацій, 

які є обов’язковими для України. 

 

Стаття 3. Виконання рішень про запровадження міжнародних санкцій.  

 

 Діяльність з виконання рішень міжнародних організацій про запровадження міжнародно-

правових санкцій – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що 

спрямовані на виконання рішень міжнародних міжурядових організацій про запровадження 

примусових заходів, які проводяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених 

цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та 

інших Законів. 

 

Стаття 4. Основні принципи виконання рішень міжнародних організацій про застосування 

санкцій. 

 

Виконання рішень міжнародних організацій про запровадження санкцій ґрунтується на 

принципах: 

1) верховенства права; 

2) законності; 

3) гласності; 



 242 

4) об’єктивності,  

5) комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та 

інших заходів; 

6) відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, інші державні органи та 

служби, які проводять діяльність з виконання санкцій; 

7) обов'язковості виконання рішень міжнародних організацій про застосування міжнародно-

правових санкцій.  

 

Стаття 5. Правова основа застосування міжнародно-правових санкцій. 

 

Правову основу виконання резолюцій Ради Безпеки ООН та рішень міжнародних 

організацій про запровадження міжнародних санкцій становлять Конституція України, 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права, міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони 

України, а також прийняті на їх виконання нормативно-правові акти. 

Порядок запровадження контрзаходів, інших обмежувальних односторонніх заходів 

Україною до іншої держави регулюються Законом України «Про санкції». 

 

Розділ 2. Органи державного регулювання  

у сфері виконання санкцій міжнародних організацій 

 

Стаття 6. Органи державного регулювання в сфері виконання рішень про застосування 

міжнародних санкцій  

 

 Органами державного регулювання в сфері виконання рішень про застосування санкцій є 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади та органи державного управління, правоохоронні органи у межах своєї 

компетенції у відповідності із законами України. 

 

Стаття 7. Верховна Рада України. 

 

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання в сфері виконання рішень про 

застосування міжнародних санкцій, є Верховна Рада України.  

До повноважень Верховної Ради України належить: 

- прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються міжнародно-правових санкцій; 

- розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання в сфері виконання 

рішень про застосування міжнародних санкцій; 

- приведення у відповідність законодавства України з міжнародними договорами України 

відповідно до законів України про міжнародні договори України та приведення законодавства 

України у відповідність з правилами, встановленими цими договорами; 

- здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та 

закону; 

- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

 

Стаття 8. Президент України. 

 

Президент України: 

- представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників 

іноземних держав; 

- спрямовує і координує роботу органів державного регулювання в сфері виконання резолюцій 

Ради Безпеки ООН та рішень міжнародних організацій про застосування санкцій; 

- здійсню контроль при виконанні резолюцій Ради Безпеки ООН та рішень міжнародних 

організацій про застосування санкцій; 

- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

 

Стаття 9. Кабінет Міністрів України.  

 

Кабінет Міністрів України: 

- забезпечує виконання рішень міжнародних організацій з питань запровадження санкцій, які є 

обов’язковими для України; 

- приймає постанови про виконання рішень міжнародних організацій про застосування 

міжнародних санкцій, які є обов’язковими на всій території України центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями та фізичними особами, визначає строки введення санкційних 

обмежень та заборон, ухвалює рішення про припинення застосування санкцій; 

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі державного експортного контролю, 

зовнішньоекономічної діяльності, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

- приймає акти нормативного характеру про порядок виконання певних видів міжнародно-

правових санкцій. 

- затвердження списків товарів і послуг, експорт яких з території України забороняється або 

обмежується у межах виконання рішень міжнародних організацій про застосування санкцій. 

- спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які 

забезпечують проведення державної політики з виконання міжнародно-правових санкцій 

- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

 

Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації 

державної політики у сфері зовнішньої політики України. 

 

Центральний орган виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної 

політики у сфері зовнішніх відносин України: 

- організовує та координує діяльність органів що здійснюють державне регулювання в сфері 

виконання рішень про застосування міжнародних санкцій;  

- здійснює загальний нагляд за виконанням рішень про застосування міжнародних санкцій, 

узагальнює стан їх виконання, вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї діяльності; 

- здійснює методичне керівництво з організації діяльності, спрямованої на виконання 

санкційних рішень міжнародних організацій; 

- здійснює контроль за додержанням вимог рішень міжнародних організацій про застосування 

санкцій; 

- інформує президента України Кабінет Міністрів України та відповідні міжнародні організації 

про стан виконання санкційних обмежень та заборон; 

- забезпечити ведення оперативного обміну інформацією між Комітетом та державними 

органами; 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 11. Національний банк України  

 

 Національний банк України: 
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- здійснює державне регулювання та нагляд у сфері банківської діяльності із заморожування 

банківських активів іноземних держав, суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб за 

рішеннями міжнародних організацій, заборону здійснення банківських платежів та інших 

фінансових заборон і обмежень, встановлених резолюціями про запровадження санкцій; 

- вживає заходів до виконання банками заходів, спрямованих на ідентифікацію клієнтів та 

поглибленого вивчення і аналізу відповідності фінансових операцій змісту їх діяльності та 

фінансового стану. 

- аналізує стан виконання банками запроваджених міжнародними організаціями заборон і 

обмежень у банківсько-фінансовій сфері 

- здійснює контроль за виконанням банківськими установами санкційних обмежень 

- здійснює державне регулювання та нагляд у сфері банківської діяльності щодо запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 12. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики 

економічного розвитку і торгівлі. 

 

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики 

економічного розвитку і торгівлі: 

- забезпечує реалізацію державної політики щодо забезпечення виконання рішень міжнародних 

організацій про застосування торгового ембарго на експорт товарів, передача яких не підлягає 

державному експортному контролю; 

- розробляє проекти номенклатури товарів заборонених до ввезення в Україну з держави, щодо 

якої застосовано санкції та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 

- розробляє проекти номенклатури товарів заборонених до вивезення з Україну до держави, 

щодо якої застосовано санкції та подає їх на розгляд Кабінету міністрів України; 

- видає нормативні акти з питань виконання примусових заходів щодо експорту (імпорту) з 

території України товарів, переміщення яких обмежено у відповідності з рішеннями 

міжнародних організацій про застосування санкцій. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України.  

 

Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення державної 

фінансової політики 

 

Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

фінансової політики: 

- забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового 

контролю, запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму, виконанню рішень міжнародних організацій із запровадження 

фінансових санкцій у вигляді заморожування активів, блокування платежів та інших 

фінансових заборон і обмежень, встановлених резолюціями про запровадження санкцій; 

- розробляє проекти законів та інших нормативно-правих актів з питань регулювання 

державного фінансового контролю та фінансового моніторингу, у сфері виконання обмежень 

у фінансово-банківській сфері, а також у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 

- здійснює регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, виконання фінансових 

санкцій міжнародних організацій в межах повноважень передбачених законом;  

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з питань виконання санкцій: 

- здійснює державне регулювання та нагляд за виконанням рішень міжнародних організацій про 

застосування цільових фінансових санкцій та у сфері запобігання і протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення професійними учасниками фондового ринку 

(ринку цінних паперів); 

- вживає заходів до виконання професійними учасниками фондового ринку заходів, 

спрямованих на ідентифікацію клієнтів та поглиблене вивчення і аналіз відповідності 

фінансових операцій змісту їх діяльності та фінансового стану. 

- забезпечує виконання вимог щодо обов’язкового розкриття такої інформації на вимогу 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також інших органів, що 

здійснюють регулювання у сфері виконання рішень міжнародних організацій про 

застосування санкцій; 

- розробляє та приймає регуляторні акти, спрямовані на забезпечення виконання цільових 

фінансових санкцій, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

- вживає заходів до припинення правопорушень законодавства на ринку цінних паперів та 

застосовує санкції за порушення, притягує винних до встановленої законом відповідальності. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг  

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг: 

- здійснює державне регулювання і нагляд з питань виконання рішень про застосування 

цільових фінансових санкцій учасниками ринку фінансових послуг; 

- проводить перевірки діяльності учасників ринків фінансових послуг з питань додержання 

рішень про запровадження санкцій, а також законодавства щодо запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; 

- розробляє і затверджує нормативно-правові акти, спрямовані на виконання рішень 

міжнародних організацій про застосування цільових фінансових санкцій; 

- вживає заходів до виконання учасниками ринків фінансових послуг заходів, спрямованих на 

ідентифікацію клієнтів та поглиблене вивчення і аналіз відповідності фінансових операцій 

змісту їх діяльності та фінансового стану, встановлює порядок розкриття інформації про 

кінцевих власників фінансових активів. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 16. Центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту. 

 

Центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту:  

- здійснює заходи щодо забезпечення виконання санкцій міжнародних організацій в частині 

недопущення переміщення з території України заборонених товарів авіаційним, 

автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом, а також виконання санкцій в 

частині заборони авіаційних польотів; 

- здійснює контроль та нагляд за додержанням вимог законодавства у сфері повітряних, 

автомобільних, залізничних, морських та річкових перевезень багажу, вантажів, небезпечних 

вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання; 

- визначає перелік держав та аеропортів, до яких тимчасово заборонено чи обмежено польоти 

цивільних повітряних суден; 
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- затверджує порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів 

військового і подвійного призначення; 

- затверджує порядок використання повітряного простору України та правила польотів, у тому 

числі міжнародних, у повітряному просторі України; 

- контролює додержання порядку вильоту цивільних повітряних суден з аеродромів України, 

приліт повітряних суден до аеродромів України або на проліт територією України; 

- видає дозволи на виліт повітряних суден для перевезення товарів військового призначення та 

подвійного використання. 

- забезпечує виконання санкційних заборон і обмежень в частині відмови у надані дозволів на 

заходження суден країни-адресата міжнародних санкцій до портів України та заборони 

надання судам таких країн технічних і комерційних послуг. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 17. Служба Безпеки України  

 

Служба Безпеки України: 

- бере участь у розробці заходів і вирішенні завдань, що стосуються в’їзду в Україну, осіб 

стосовно яких застосовано заборона на в’їзд за рішеннями міжнародних організацій та 

повернення іноземців в країну походження або третю країну; 

- подає адміністративні позови про накладення арештів на активи та зупинення фінансових 

операцій, відповідно із рішеннями міжнародних організацій про застосування санкцій та 

зняття арешту з таких активів;  

- здійснює заходи із встановлення фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування 

діяльності терористичних організацій, стосовно яких запроваджено міжнародні санкції та 

подає необхідні матеріали щодо них до виконавчих органі Ради Безпеки ООН із застосування 

санкцій; 

- здійснює контроль за виконанням заходів, спрямованих на заборону в’їзду до України осіб, 

стосовно яких застосовано відповідні санкції та забезпечення арешту активів фізичних і 

юридичних осіб відповідно із рішеннями міжнародних організацій. здійснює інші 

повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 18. Служба фінансового моніторингу.  

 

Служба фінансового моніторингу: 

- реалізовує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення; 

- збирає, оброблює та аналізує інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу, інші фінансові операції здійснення яких обмежено рішеннями міжнародних 

організацій про застосування санкцій або що може бути пов’язана з підозрою в легалізації  

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні 

розповсюдження зброї масового знищення; 

- забезпечує функціонування та розвиток єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

- забезпечує співробітництво з міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на 

міжнародне співробітництво у сфері виконання санкційних обмежень, ухвалених рішеннями 

міжнародних організацій, фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового ураження. 
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- подає до органів, уповноважених приймати відповідні рішення, узагальненні матеріали про 

фінансові операції, проведення яких заборонено санкційними резолюціями міжнародних 

організацій, або які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового 

знищення; 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 19. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю.  

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

експортного контролю: 

- реалізує державну політику в галузі державного експортного контролю, зокрема щодо 

обмеження чи заборони експорту або тимчасового вивезення за межі України, до держав, 

стосовно яких резолюціями міжнародних організацій установлене повне або часткове ембарго 

на постачання певних товарів військового призначення та подвійного використання, 

технологій, послуг та технологій військового призначення, технічної допомоги або інших 

товарів і послуг, визначених санкційними резолюціями. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 20. Центральний орган виконавчої влади в галузі митної служби  

 

- організовує контроль за дотриманням рішень про запровадження санкцій суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та громадянами порядку переміщення товарів через митний 

кордон України; 

- організовує заходи щодо запобігання та протидії контрабанді товарів заборонених до ввезення 

на митну територію України з держави-адресата санкцій або вивезення з митної території 

України в певні держави за рішеннями міжнародних організацій про запровадження санкцій;  

- забезпечує взаємодію з питань виконання заборони на поставки певних товарів до країн-

адресатів санкцій з іншими органами державного регулювання у сфері виконання санкцій 

міжнародних організацій. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Стаття 21. Державна прикордонна служба України  

 

 Державна прикордонна служба: 

- здійснює заходи із запобігання та недопущення перетинання кордону України іноземцями, 

в’їзд яким заборонено, у зв’язку із застосуванням санкцій міжнародними організаціями, а 

також заходи повернення в країну походження або третю країну іноземців під час спроби або 

після незаконного перетинання державного кордону України; 

- вживає заходів до недопущення переміщення на територію України, або незаконне 

вивезення з території України товарів, ввезення або вивезення яких заборонено санкційними 

резолюціями міжнародних організацій.  

- здійснює контроль за виконанням санкційних заборон і обмежень щодо припинення 

транспортного, у тому числі авіаційного сполучення, а також заборон на поїздки. 

- здійснює інші повноваження, визначені законами України. 

 

Розділ 3. Види міжнародно-правових санкцій. 

 

Стаття 22. Види міжнародно-правових санкцій. 
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Заборони і обмеження, які запроваджуються міжнародними міжурядовими організаціями, 

можуть застосовуватися у вигляді: 

- торгового ембарго; 

- фінансових санкцій; 

- ембарго на постачання зброї; 

- санкцій, пов’язаних з перериванням транспортного сполучення;  

- заборони на поїздки; 

- дипломатичних санкцій 

- санкцій, спрямованих на обмеження у науковому співробітництві, 

- інших заходів, встановлених рішеннями міжнародних організацій. 

 

Стаття 23. Торгове ембарго 

 

Торгове ембарго – це невійськові примусові економічні заходи, які вводяться до держави у 

зв’язку з порушенням норм міжнародного права, і спрямовані на заборону експорту та/або імпорту 

визначених видів товарів, а також на обмеження співробітництва з державою-об’єктом санкцій у 

сфері виготовлення забороненої продукції. 

Торгове ембарго може застосовуватись у вигляді: 

- запобігання прямої або непрямої поставки, продажу або передачі державі-адресату санкцій з 

території України, або громадянами України, або з використанням морських або повітряних 

суден під прапором України незалежно від країни походження визначених резолюцією 

товарів. 

- заборону придбання товарів, визначених рішенням міжнародної організації з держави-

адресата санкцій громадянами України або з використанням морських чи повітряних суден під 

прапором України, незалежно від того, відбуваються вони з території держави-адресата 

санкцій чи ні; 

- попередження будь-якої передачі державі-адресату санкцій громадянами України або з 

території України технічної підготовки, консультативної допомоги, послуг або допомоги, 

пов'язаної з поставкою, виготовленням, експлуатацією або використанням предметів, 

перелічених у резолюції. 

- здійснення на території України, включаючи морські порти та аеропорти огляд вантажу, який 

прямує до держави-адресата санкцій і звідти, якщо є інформація, яка дає розумні підстави 

вважати, що цей вантаж містить предмети, чиї постачання, продаж, передача або експорт 

забороняються  

- вилучення та відчуження виявлених під час оглядів предметів, чиї постачання, продаж, 

передача або експорт забороняються. 

- Інші заходи 

Торгове ембарго не може спрямовуватись на заборону поставок медикаментів і 

продовольчих товарів в рамках гуманітарної допомоги.  

Порядок здійснення заходів із забезпечення торгового ембарго встановлюється 

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики економічного 

розвитку і торгівлі. 

 

Стаття 24. Фінансові санкції 

 

Фінансові санкції – це невійськові примусові економічні заходи, спрямовані на заборону 

або обмеження міжнародної фінансової діяльності держави-адресата санкцій у банківській, 

кредитній, інвестиційній сферах. 

Фінансові санкції можуть застосовуватись у вигляді: 

- заморожування іноземних активів уряду, підприємств, установ та організацій держави-

адресата санкцій; 
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- заморожування грошових коштів, інших фінансових активів й економічних ресурсів, які 

знаходяться на території України, і які знаходяться прямо чи опосередковано у власності або 

під контролем фізичних або юридичних осіб, визначених резолюцією  

- перешкоджання наданню фінансових послуг або передачі на територію держави-адресата 

санкцій, через її територію або з неї або її громадянам або юридичним особам, організованим 

згідно з законами ції держави, або фізичним особам або фінансовим установам на її території 

або ж перерахованими громадянами, особами та установами будь-яких фінансових чи інших 

активів або ресурсів, включаючи великі суми готівки 

- заборону надання державі-адресату санкцій субсидій, фінансової допомоги чи пільгових 

кредитів,  

- заборону відкриття на території України відділень, філій, представництв банків або 

банківських рахунків держави-адресата санкцій 

- заборону банкам держави-адресата санкцій засновувати нові спільні підприємства, ставати 

акціонерами або встановлювати та підтримувати кореспондентські відносини з банками під 

юрисдикцією України. 

- Інші заходи, встановлені рішенням міжнародної організації. 

Фінансові санкцій не розповсюджуються на фінансові активи або ресурси, які:  

- необхідні для покриття основних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди 

житла або іпотечного кредиту, ліків та медичного лікування, податків, страхових внесків або 

комунальних послуг, або виключно для оплати в розумних межах витрат на фахівців і 

відшкодування понесених витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, або ж зборів або 

плати за обслуговування у зв'язку зі звичайним зберіганням або підтриманням суми 

заморожених грошових коштів, інших фінансових активів і економічних ресурсів.  

- є предметом судового, адміністративного чи арбітражного утримання або рішення, і в цьому 

випадку такі кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися 

для виконання цього права утримання або судового рішення за умови, що це право утримання 

чи судове рішення передує даті ухвалення рішення про застосування санкцій  

- призначаються для гуманітарних цілей і цілей розвитку, безпосередньо орієнтованих на 

потреби цивільного населення, 

Зазначені виключення застосовуються за умови отримання такої згоди від міжнародної 

організації, яка запровадила санкцій. 

 Порядок застосування фінансових санкцій визначається Національним банком України, 

Центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової 

політики, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, іншими державними 

органами відповідно до компетенції.  

 

Стаття 25. Ембарго на постачання зброї 

 

Ембарго на постачання зброї – це невійськові примусові заходи, спрямовані на заборону 

ввезення та/або вивезення з України зброї і пов’язаних з нею продукції та послуг. Збройове 

ембарго передбачає вжиття органами державного регулювання в сфері виконання міжнародних 

санкцій заходів, спрямованих на унеможливлення зовнішньоекономічних операцій а також 

контрабанди зброї, боєприпасів, військового обладнання та інших товарів військового та 

подвійного призначення, який міститься у рішенні про запровадження санкцій  

Ембарго на постачання зброї може застосовуватись у вигляді: 

- недопущення прямої або непрямої поставки, продажу або передачі фізичним та юридичним 

особам держави-адресата санкцій, і таким, які діють від їх імені або за їх дорученням, або в 

їхніх інтересах, - з території України, або транзитного переміщення через територію України, 

або громадянами України, або з використанням суден або літальних апаратів під прапором 

України - озброєнь і пов'язаних з ними матеріальних засобів усіх видів, включаючи зброю і 
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боєприпаси, військові транспортні засоби та техніку, напіввійськове спорядження і запасні 

частини до них.  

- заборони надання технічної допомоги, послуг з навчання, фінансової або іншої допомоги, 

пов'язаної з військовою діяльністю або наданням, технічного обслуговування або 

використання будь-яких озброєнь і пов'язаних з ними матеріальних засобів, включаючи 

надання збройного найманого персоналу. 

- Інші заходи 

Порядок застосування ембарго на постачання зброї визначається Кабінетом міністрів 

України, Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю, іншими державними органами відповідно до компетенції.  

 

Стаття 26. Санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення. 

 

Санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення – це невійськові примусові 

заходи, які полягають у припиненні залізничного, морського, повітряного або інших засобів 

транспортної комунікації з державою адресатом санкцій. 

Санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення можуть застосовуватись у 

вигляді: 

- закриття морських портів або аеропортів України для суден або літаків держави-адресата 

санкцій, заборони заходу суден держави-делінквента у порти або обслуговування літаків у 

аеропортах та на аеродромах України, заборона надання бункерувальних процедур. 

- заборони користування шосейними та залізничними дорогами на території України як для 

вантажних, такі і для пасажирських перевезень, 

- заборони на зліт повітряних суден з території України, посадку на ній або проліт над нею, 

якщо ці повітряні судна повинні здійснити посадку на території держави-адресата санкцій або 

здійснили зліт з її території;  

- припинення комерційного співробітництва з авіакомпаніями держави-адресата санкцій;  

- заборони інженерного та технічного обслуговування літальних апаратів та їх агрегатів;  

- ембарго на постачання матеріалів для будівництва та обслуговування аеродромів та 

аеродромних споруд; заборону надання консультаційної допомоги або послуг з підготовки 

льотного та наземного технічного персоналу;  

- відмова страхування літальних апаратів та інших транспортних засобів. 

- Інші заходи  

Санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення, не розповсюджуються на 

транспортування продуктів харчування, ліків, вантажів для гуманітарних потреб, а також для 

здійснення подорожей до місць конфесійних святинь.  

Порядок застосування санкції, пов’язані з перериванням транспортного сполучення, 

визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері транспорт, іншими державними 

органами відповідно до компетенції. 

 

Стаття 27. Заборона на поїздки. 

 

Заборона на поїздки – це невійськові примусові заходи, які спрямовані на заборону або 

обмеження можливості в’їзду на території України або транзитного проїзду через неї фізичних 

осіб, визначених у санкційному списку. 

Заборона на поїздки може застосовуватись у вигляді: 

- недопущення в’їзду на територію України осіб, які включені до переліку,  

- недопущення транзитного проїзду через територію України, визначених у переліку громадян 

держави-адресата санкцій. 

Заборон на поїздки не розповсюджується на випадки: 

- в’їзду на територію України громадян України,  
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- в’їзду або транзиту у зв’язку з судовим розглядом, в рамках якого присутність особи зі списку 

визнається необхідною для цілей ідентифікації, дачі показань свідка або надання іншої 

допомоги у зв’язку з проведенням розслідування або кримінальним переслідуванням щодо 

правопорушення, скоєного іншою особою, або з цивільним судовим процесом. 

- Інших випадках, за дозволом організації, яка запровадила санкції 

Порядок застосування заборон на поїздки визначається Центральним органом виконавчої 

влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішньої політики 

України, Державною прикордонною службою України, іншими державними органами відповідно 

до компетенції 

 

Стаття 28. Дипломатичні санкції.  

 

Дипломатичні санкції – це невійськові примусові заходи, які спрямовані на розрив 

дипломатичних та консульських відносин, їх призупинення, не встановлення або скорочення 

представництв країн-членів у державі-адресаті санкцій. 

Порядок застосування дипломатичних санкцій визначається Президентом України, 

Центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері зовнішньої політики України, іншими державними органами відповідно до 

компетенції. 

 

Стаття 29. Санкції, спрямовані на обмеження у науковому співробітництві. 

 

Санкції, спрямовані на обмеження у науковому співробітництві – це невійськові примусові 

заходи, які спрямовані на перериванні  

Санкції, спрямовані на обмеження у науковому співробітництві можуть застосовуватись у 

вигляді: 

- обмеження наукових розробок, призупиненні спільних наукових проектів, заморожуванні 

грантів, які надавалися в рамках підтримки дослідницьких проектів, програм стимулювання 

наукових установ, забороні обміну сучасними науковими даними та результатами досліджень,  

- призупиненні підготовки студентів за певними спеціальностями і стажування фахівців у 

закордонних наукових центрах, незапрошенні науковців для участі у міжнародних наукових 

конференціях,  

- обмеженні постачання дослідницького обладнання і приладів, спеціальних матеріалів; 

Не можуть бути предметом санкцій, спрямованих на обмеження у науковому 

співробітництві заборони, які відносяться до фундаментальних наукових досліджень, зокрема, 

експериментальні або теоретичні роботи, що ведуться головним чином з метою отримання нових 

знань про основоположні принципи або спостережувані факти і не спрямовані безпосередньо на 

досягнення конкретної практичної мети або вирішення конкретної задачі. 

Порядок застосування санкції, спрямованих на обмеження у науковому співробітництві 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Розділ 4. Порядок імплементації рішень міжнародних організацій про запровадження 

санкцій та заходи щодо їх виконання 

 

Стаття 30. Порядок імплементації рішень міжнародних організацій про запровадження санкцій. 

 

Кабінет Міністрів України на підставі резолюції Ради Безпеки ООН або рішення 

міжнародної організації про запровадження санкцій у відповідності з цим Законом своєю 

постановою встановлює перелік заходів, спрямованих на забезпечення виконання обмежень і 

заборон, які містяться в резолюції, зазначаючи органи державного регулювання в сфері виконання 

рішень про застосування санкцій, на які покладається обов’язок реалізації цих заходів та інші 

відомості для повного та неухильного виконання рішення міжнародної організації. 
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Постанова про встановлення обмежень і заборон ухвалюється Кабінетом Міністрів України 

у строк не пізніше десяти днів з дня прийняття Радою Безпеки ООН або міжнародною 

організацією рішення про запровадження санкцій. 

У разі запровадження санкцій у вигляді заморожування активів або заборони фінансових 

операцій Кабінет Міністрів України приймає постанову про встановлення обмежень і заборон 

невідкладно, але не пізніше трьох днів після прийняття Радою Безпеки ООН або міжнародною 

організацією рішення щодо встановлення санкцій. 

Кабінет Міністрів України, органи державного регулювання в сфері виконання рішень про 

застосування санкцій у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх 

основі нормативно-правовими актами забезпечують реалізацію міжнародно-правових санкцій в 

обсязі та в строки, визначені рішенням міжнародної організації. 

Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері зовнішньої політики України у разі потреби у триденний строк повідомляє ООН 

або іншу міжнародну організацію про заходи, які вжито урядом для виконання відповідного 

рішення про запровадження санкцій. 

 

Стаття 31. Заходи зі збільшення, зменшення обсягу або припинення міжнародно-правових 

санкцій. 

 

Якщо Рада Безпеки ООН або міжнародна організація ухвалить рішення про збільшення 

обсягу запроваджених до держави санкцій або про введення нових видів санкцій, Кабінет 

Міністрів України у порядку та строки, визначені статтею 30 цього Закону, приймає постанову, 

якою встановлює запроваджені обмеження й заборони. 

Якщо Рада Безпеки ООН або міжнародна організація зменшить обсяг санкцій або скасує 

повністю рішення про запровадження санкцій, Кабінет Міністрів України у десятиденний строк 

ухвалює постанову, якою визначає порядок припинення застосування санкцій або обсяг 

зменшення встановлених раніше обмежень і заборон, або скорочення переліку певних видів 

суб’єктів господарської діяльності, юридичних та фізичних осіб, які підпадали під їх дію, переліку 

товарів і послуг, постачання та надання яких заборонялося. 

 

Стаття 32. Інформаційне забезпечення діяльності з виконання рішень про запровадження санкцій. 

 

Органи, які організовують, координують та здійснюють діяльність з виконання рішень про 

запровадження міжнародних санкцій мають право запитувати та одержувати будь-яку 

інформацію, яку ці органи вважають необхідною та корисною для вжиття кроків для ефективного 

здійснення введених заходів. 

 

Стаття 33. Звітність про стан виконання рішень про запровадження санкцій. 

 

Органи, які організовують, координують та здійснюють діяльність з виконання рішень про 

застосування санкцій зобов’язані щоквартально інформувати Центральний орган виконавчої влади 

з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішньої політики України 

про хід виконання запроваджених санкцій. 

У разі виявлення порушень запроваджених режимів санкцій, органи державного 

регулювання в сфері виконання рішень про застосування санкцій зобов’язані протягом 10 днів 

надати Центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері зовнішньої політики України письмову доповідь з викладенням обставин 

інциденту, а саме: дату, місце, спосіб вчинення порушення, дані про осіб виконавців порушення, 

іншу необхідну інформацію, а також інформацію про заходи, які вжито для усунення порушень. 

Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері зовнішньої політики України не рідше одного разу на рік, а в разі порушення 
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режиму санкцій – невідкладно інформує міжнародну організацію про заходи вжиті для 

ефективного здійснення санкцій, а також про випадки їх невиконання. 

 

Стаття 34. Обов’язковість міжнародно-правових санкцій. 

 

Реалізація міжнародно-правових санкцій є обов’язковою для органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, а також фізичних та юридичних осіб, які перебувають під 

юрисдикцією України. 

 

Стаття 35. Відповідальність за порушення  

 

За неналежне виконання своїх обов’язків, пов’язаних з реалізацією міжнародно-правових 

санкцій, посадові особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: 

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  

- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 

 

 

 


