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4.2. Санкційна політика Організації Американських Держав 

Засади політики санкцій Організації Американських Держав (ОАД) як 

регіональної організації (ст. 1) [389], принципи її інституційного забезпечення 

закладено в засновницьких документах, серед яких особливе місце посідає Статут 

об’єднання. Розглянемо його головні положення.  

Статут ОАД 1948 р. був політично та інституційно поєднаний із 

Міжамериканським договором про взаємну допомогу («пакт Ріо» 1947 р.). 

Положеннями «Пакту Ріо», у свою чергу, передбачена можливість застосування 

широкого набору санкційних заходів у контексті колективної самооборони держав-

учасниць. Зокрема, відповідно до ст. 6 Міжамериканського договору про взаємну 

допомогу, «якщо недоторканість або цілісність території, або політична незалежність 

будь-якої американської держави піддаватимуться агресії, що може не представляти 

збройного нападу, [держави-члени] переживатимуть внутрішньоконтинентальний або 

позаконтинентальний конфлікт, чи піддаватимуться впливу іншого фактору чи 

ситуації, що можуть загрожувати Америці, Консультативний орган повинен 

невідкладно зібратися з метою узгодження заходів, які мають бути прийняті у 

випадку агресії, аби надати допомогу жертві агресії, або в будь-якому іншому 

випадку, заходів, ухвалених для спільної оборони і для збереження миру та безпеки 

континенту» [109, с. 194]. До таких заходів документ відносить: повне чи часткове 

переривання економічних відносин, залізничного, повітряного, поштового, 

телеграфного сполучення. Варто наголосити на тому, що «Пакт Ріо» дозволяє 

доповнювати санкційну політику проведенням воєнної операції проти цільової 

держави (ст. 8) [109, с. 194].  

Головні ж цілі, які могли бути забезпечені державами-членами ОАД за допомогою 

політики санкцій, було уточнено у ст. 28-29 Статуту організації. У ст. 29, зокрема, 

зазначається, що у випадку зазіхання на недоторканість та територіальну цілісність 

держави-члена, здійсненні проти неї акту агресії, виникнення конфліктів, загрозливих 

для ОАД, держави-члени вдаватимуться до реалізації заходів, передбачених для 

використання в таких випадках у відповідних документах [389].  

Послаблення позицій Радянського Союзу на світовій сцені у другій половині  

1980-х рр., а надалі й ерозія біполярної міжнародної системи, котра автоматично 

висунула США на лідерські позиції у світі, дозволили Вашингтону та його партнерам 

по об’єднанню посилити роль ОАД у забезпеченні його національних інтересів у 

Західній півкулі, у тому числі за рахунок зміцнення санкційного механізму ОАД.  

Уже в 1990 р. у рамках ОАД було створено Відділ із підтримки демократії у 

структурі Генерального секретаріату із завданням забезпечення моніторингової 

функції за дотриманням державами-членами конституційних норм і демократичних 

принципів [30, с. 140]. У разі ж прийняття Відділом рішення про порушення 

демократії і прав людини в окремій країні-учасниці, проти неї могли бути застосовані 

санкційні заходи, передбачені Міжамериканським договором про взаємну допомогу. 

5 червня 1991 р. на зустрічі в Сантьяго (Чилі) держави-члени ОАД ухвалили 

резолюцію 1080 «Представницька демократія», згідно з якою Генеральний секретар 

ОАД отримав повноваження на термінове скликання Постійної ради ОАД у випадку 

«будь-якого несподіваного чи екстреного припинення політико-демократичного 

інституційного процесу чи законного виконання владних функцій демократично 

обраним урядом у будь-якій державі-учасниці» [874]. Відповідно до п. 2 резолюції 

1080, на зустрічі міністрів закордонних справ держав-учасниць чи сесії Генеральної 
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Асамблеї такі події повинні розглядатися колективно, і мало ухвалюватися рішення, 

передбачене Статутом ОАД [874].  

Посилання на Статут організації дозволило ще раз підкреслити важливість захисту 

представницької демократії як необхідної умови стабільного, мирного розвитку 

регіону через усі можливі інструменти зовнішньополітичного впливу, у тому числі 

через санкційні заходи. Останнє надало ОАД підстави ухвалювати рішення про 

призупинення членства країни в цьому об’єднанні у разі здійснення в ній державного 

перевороту. Варто зауважити, що цей документ було ухвалено з перспективою 

застосування санкційної політики проти Суринаму, де на той час воєнне керівництво 

обвинувачувалось у порушеннях принципів демократії, але вперше було застосовано 

стосовно Гаїті.  

Подальшим кроком, направленим на упорядкування та зміцнення інституту 

санкцій у системі ОАД стала ухвала 14 грудня 1992 р. на XVI спеціальній сесії 

Генеральної Асамблеї ОАД у Вашингтоні протоколу про внесення змін до Статуту 

організації. Відповідно до прийнятого документа, в розділ ІІІ була додана ст. 9 про 

призупинення членства в ОАД держави, у якій силовим способом було повалено 

демократично обраний уряд. У ст. 9, зокрема, читаємо: «[Держава]-член організації, 

де було силовим шляхом повалено демократично обраний уряд, може бути 

позбавлена права брати участь у сесіях Генеральної Асамблеї, Консультативній раді, 

Нарадах організації і спеціальних конференціях, так само як і в комісіях, робочих 

групах та інших створених органах» [389]. Як випливало зі ст. 9, рішення про 

запровадження санкційної політики мало прийматися на спеціальній сесії 2/3 від 

складу учасників Генеральної Асамблеї [389].  

Разом із тим, аналіз змісту установчого документа ОАД дозволяє автору 

стверджувати, що політика санкцій розглядалася як останній засіб впливу на країну, 

що відходить від демократичних принципів державного будівництва, адже у ст. 9 

зауважувалося, що «потенціал розірвання відносин може експлуатуватися лише після 

того, як дипломатичні ініціативи в рамках організації з просування і відновлення 

представницької демократії в окремій державі-учасниці виявляться неефективними» 

[389]. Особливістю політики санкцій ОАД, як випливає зі Статуту організації, є те, що 

держави-члени розглядали можливість застосування санкційних заходів у контексті 

широкого дипломатичного підходу з відновлення демократії, адже п. 9 вказував, що, 

«незважаючи на переривання відносин, організація вдаватиметься до додаткових 

дипломатичних ініціатив, аби відновити представницьку демократію в цільовій 

державі-учасниці» [389]. Вашингтонський протокол набув чинності 1997 р. [415].  

8 червня 1993 р. в Манагуа (Нікарагуа) було ухвалено «Декларацію з підтримки 

демократії і розвитку», важливий програмний документ із визначення цілей ОАД, що 

мають досягатися шляхом здійснення санкційної політики. Хоча декларація й прямо 

не описує механізм застосування санкційних заходів проти держав-членів ОАД, 

безпосередній її зв’язок з інститутом санкцій організації визначається посиланням на 

резолюцію AG/RES. 1080 (XXI-O/91) «Представницька демократія» і «Вашингтонський 

протокол» 1992 р., який вніс корективи в Статут об’єднання і конкретизував процес 

ухвали рішень із санкцій [479], що підтверджує можливість ведення санкційної 

політики у випадку відхилення з боку країни-учасниці заявлених ОАД принципів 

розвитку Західної півкулі.  

У свою чергу, «Декларація Манагуа» до стратегічної мети ОАД відносить: «захист 

демократичних цінностей у Півкулі … який ґрунтується на тому, що солідарність 

американських держав і високі цілі, які вони переслідують, вимагають політичної 
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організації цих держав, побудованій на ефективній представницькій демократії» 

[479]. І надалі в документі підкреслюється, що «демократія, мир і розвиток є 

невід’ємними й неподільними складовими оновленого й цілісного уявлення про 

солідарність Америки, і спроможність організації в збереженні і зміцненні 

демократичних структур регіону залежатиме від здійснюваної стратегії, заснованої на 

взаємозалежності й компліментарності цих трьох цінностей» [479]. Тож «нівелювання 

загроз стабільності демократичним системам у Півкулі» визначає «роль організації» 

[479], а тим самим вкотре закріплює політику санкцій як спосіб просування і 

підтримки демократії в Західній Півкулі. 

У 2000 р. ОАД було прийнято черговий документ, що визначав засади санкційної 

політики організації, який мав назву «Відповідь на неконституційні зміни уряду», 

яким засуджувались такі дії, і політичною відповіддю їм ставало запровадження 

міжнародних санкцій [1069, р. 19]. 

Питання підготовки чергового й допоки останнього політичного документа ОАД із 

реалізації санкційних заходів було розглянуто на третьому саміті організації, що 

проходив у 2001 р. Саме тоді Генеральній Асамблеї було доручено розробити 

Міжамериканську демократичну Хартію. За трагічним збігом обставин документ було 

схвалено Генеральною Асамблеєю ОАД в Лімі 11 вересня 2001 р. Слід підкреслити, 

що розділ ІV «Зміцнення і збереження демократичних інститутів» Міжамериканської 

демократичної Хартії уточнює цілі реалізації політики санкцій, деталізує процедуру її 

ухвали в рамках ОАД. Зокрема, у ст. 20 документа вказано, що «у випадку 

неконституційної зміни легітимно обраної влади, що підриває демократичний 

порядок у державі-учасниці, будь-яка держава-член або Генеральний секретар можуть 

вимагати термінового скликання Постійної ради, аби надати колективну оцінку 

ситуації й прийняти відповідні заходи. … У випадку, якщо дипломатичні ініціативи 

доведуть свою неефективність, або небезпечність ситуації цього вимагатиме, 

Постійна рада може оголосити про позачергове скликання сесії Генеральної Асамблеї. 

Генеральна Асамблея ухвалюватиме рішення, які вважатимуться необхідними … 

згідно зі Статутом організації» [631]. А ст. 21 конкретизує, які саме інструменти ОАД 

може задіяти у випадку скоєння силового державного перевороту в державі-учасниці, 

підкреслюючи, що Генеральна Асамблея «на спеціальній сесії ухвалить двома 

третинами голосів рішення про виключення держави-члена із ОАД згідно зі Статутом 

ОАД» [631, р. 300]. Особливістю підходу ОАД у здійсненні санкційної політики є те, 

що держави-члени оцінюють її як додатковий елемент кризового врегулювання, адже 

в Міжамериканській демократичній Хартії читаємо: «Незважаючи на призупинення 

членства держави-члена, організація реалізовуватиме дипломатичні ініціативи для 

відновлення демократії в цій країні» [711, р. 299-300]. У постбіполярну добу 

дипломатична практика ОАД із реалізації міжнародних санкцій нараховує три епізоди 

їх застосування проти держав-членів, зокрема Гаїті, Гватемали і Перу. Тож з’ясуємо 

ступінь ефективності політики санкцій ОАД на цих прикладах. 

Санкційна політика ОАД проти Гаїті зумовлювалась здійсненням державного 

перевороту в державі 30 вересня 1991 р., у результаті якого від влади було 

відсторонено президента Жана-Бертрана Арістида, обраного на перших 

демократичних виборах 16 грудня 1990 р. [570, р. 3]. Після відсторонення та вигнання 

з країни Ж.-Б. Арістида влада в Гаїті зосередилася в руках військової хунти на чолі з 

генералом Р. Седрасом і М. Франсуа, очільником поліції, яких підтримали військові 

та олігархічні кола. 
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ОАД стала першим колективним суб’єктом міжнародних відносин, що засудив 

військовий переворот у Гаїті 29 вересня 1991 р. Уже наступного дня, на запит 

Генерального секретаря, Постійна рада ОАД ухвалила резолюцію, якою засуджувався 

переворот, що вимагала дотримання конституції і поваги до демократично обраного 

уряду, а також закликала до екстреного зібрання міністрів закордонних справ держав-

членів, аби ухвалити рішення про застосування санкційних заходів проти військової 

хунти на підставі Резолюції AG/RES. 1080. 

На позачерговій зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочалася 2 жовтня 

1991 р., ОАД уперше у своїй історії застосувала санкційний механізм задля 

повернення до влади в країні-учасниці демократичного уряду, відновлення інститутів 

представницької демократії. За підсумками наради, міністри закордонних справ 

3 жовтня 1991 р. ухвалили резолюцію MRE/RES. 1/91 «Підтримка демократичного 

уряду Гаїті», у якій відзначалося, що «справжня солідарність Америки й 

добросусідство можуть забезпечувати солідарність у цій півкулі, у рамках 

демократичних інститутів, системи індивідуальної свободи й соціальної справедливості, 

заснованих на фундаментальних правах людини. Тому важливими завданнями ОАД є 

просування і консолідація представницької демократії» [812, р. 760].  

У контексті вирішення вказаної мети ОАД постановила: «1) підтвердити 

засудження Постійною радою подій у Гаїті, що порушують право народу на 

самовизначення й вимагати повного відновлення верховенства права, конституційного 

порядку й повернення до влади президента Ж.-Б. Арістида; … 5) рекомендувати, 

виходячи з політики кожної держави-члена в питанні визнання держав, урядів, діяти, 

аби забезпечити дипломатичну ізоляцію тим, хто незаконно захопив владу в Гаїті; 

6) рекомендувати всім державам, аби вони розірвали економічні, фінансові та 

комерційні зв’язки з Гаїті, припинили надання будь-якої допомоги і згорнули 

технічне співробітництво; 7) вимагати від Генерального секретаря організації 

докласти зусиль, аби збільшити допомогу Гаїті в рамках Міжамериканського фонду 

надання допомоги, але втриматися від її використання до розв’язання ситуації» [812, 

р. 760]. 

Звертає на себе увагу прагнення держав-членів посилити санкційну політику через 

залучення до неї всіх регіональних об’єднань у Західній півкулі, а також інших 

міжнародних партнерів. Так, п. 8 документа доручає «Генеральному секретареві 

організації припинити надання допомоги тим, хто незаконно захопив владу в Гаїті, … 

вимагати, аби регіональні органи та інститути, як Карибське співтовариство, 

Міжамериканський банк розвитку, Міжамериканський інститут сільськогосподарського 

співробітництва, Латиноамериканська економічна система ухвалили подібні заходи» 

[812, р. 760]. П. 9 конкретизував зусилля ОАД у справі зміцнення міжнародної 

кооперації при забезпеченні санкційних заходів проти Гаїті, адже в ньому міститься 

заклик до світових країн «не надавати будь-якої військової, політичної або безпекової 

допомоги і перешкоджати усіляким способом … доставці зброї, амуніції, обладнання 

в цю державу [Гаїті]» [812, р. 760]. Крім того, документ мав бути переданий в ООН та 

її спеціалізовані органи, аби вони врахували його «цілі і дух» [812, р. 760]. 

У світлі дослідження питання ефективності санкційної політики ОАД на особливу 

увагу заслуговує та обставина, що резолюція MRE/RES. 1/91 передбачала реалізацію 

моніторингової функції за дотриманням санкцій із боку держав-членів, адже в п. 10 

йшлося про те, що «наради міністрів закордонних справ повинні отримувати, 

оперативно до ситуації, що складається, доповіді … стосовно цієї резолюції й 

використовувати на підставі Статуту ОАД … будь-які додаткові інструменти, які 
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можуть бути необхідними й відповідними для невідкладного відновлення правління 

президента Арістида» [812, р. 760]. 

Із 4 по 8 жовтня 1991 р. Генеральний секретар ОАД Баена Суарес три рази відвідав 

Порт-о-Пренс, аби домовитися з хунтою про початок переговорів із відновлення 

демократичного правління в державі та повернення президента Арістида, однак 

генерал Р. Седрас, який очолив перемовини з боку Гаїті, показав свою 

непоступливість [570, р. 6]. 

У зв’язку із цим, 8 жовтня 1991 р. ОАД ухвалює другу санкційну резолюцію 

MRE/RES. 2/91 щодо Гаїті, якою передбачалося встановлення повної політичної, 

дипломатичної та економічної ізоляції держави. У документі, зокрема, 

наголошувалося: «Жоден уряд, який буде призначений у такій ситуації, не може бути 

визнаний законним» Організацією, і жоден «його представник не повинен 

прийматися» державами-учасницями, що в такий спосіб унеможливлюватиме набуття 

режимом Р. Седраса легітимного статусу [570, р. 7]. Для посилення політичного 

впливу введеного торговельного ембарго державам-членам та їхнім міжнародним 

партнерам пропонувалося «заморозити рахунки Гаїті … за винятком гуманітарної 

допомоги, яка мала надаватися міжнародними організаціями або неурядовими 

організаціями» [570, р. 7]. Важливо додати, що документ також містив заклик до ООН 

підтримати його політичний курс на ізоляцію режиму Р. Седраса і застосувати проти 

Гаїті санкційні заходи, аналогічні до тих, що реалізуються в рамках ОАД.  

11 жовтня 1991 р. у відповідь на звернення ОАД Генеральна Асамблея ООН 

ухвалює резолюцію A/RES/46/7 «Ситуація з демократією та правами людини в Гаїті», 

якою засуджується силове відсторонення від влади президента Ж.-Б. Арістида і 

рекомендується державам-членам ООН «розглянути можливість прийняття заходів, 

узгоджених із тими, що проводяться ОАД» [987]. 

Запровадження санкційних заходів із боку ОАД, як на перший погляд здавалося 

режиму в Гаїті, не здатне було змінити ситуацію настільки, аби примусити воєнну 

хунту вступити в переговори з відновлення представницької демократії в державі. 

Але вже декількома місяцями після ухвали першої санкційної резолюції ОАД, 

гаїтянська економіка стала давати перші збої. Зокрема, за даними Міністерства 

торгівлі США, за перший рік реалізації санкційної політики експорт взуття з Гаїті 

скоротився на 96 %, одягу – на 55 %, через що в цей період лише в цих галузях 

промисловості було звільнено 17 080 осіб [570, р. 11], до жовтня 1992 р. було 

звільнено 29 780 осіб у електронній галузі, на підприємствах із виробництва іграшок і 

спортивних товарів [570, р. 10]. Усього упродовж чотирьох місяців здійснення 

санкційної політики ОАД було звільнено з роботи 100000 гаїтян [609]. За цей час 

згорнули промислові потужності й більшість підприємств із зборки товарів, основи 

сучасної гаїтянської економіки [570, р. 10-11]. Слід підкреслити, що підприємства зі 

збірки створюють серцевину індустрії Порт-о-Пренс, де альтернативні джерела 

легального працевлаштування для утримання родин є обмеженими. Закриття цієї 

галузі економіки найбільше уразило жінок, які складали левову частку працівників у 

індустрії (80 %), і третина яких утримували господарство [570, р. 10-11]. Уже за два 

місяці дії санкційної політики ОАД (жовтень-листопад 1991 р.) ціни на фунт рису 

зросли на 22 %, ціни на фунт борошна – на 31 % [570, р. 10-14].  

Загострення ситуації навколо врегулювання кризи в Гаїті спостерігалося у першій 

половині 1992 р. Річ у тім, що в січні 1992 р. у Вашингтоні під егідою ОАД було 

розпочато консультації з приводу узгодження плану дій для остаточного вирішення 

гаїтянського питання. На переговори було запрошено президента Арістида, голів 
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Сенату та Палати депутатів і призначеного прем’єр-міністра Р. Теодора. У результаті 

перемовин у присутності Генерального секретаря ОАД Баени Суареса 25 лютого 

1992 р. було підписано так звані «Вашингтонські Протоколи», які складалися з двох 

документів.  

Перший був підписаний Ж.-Б. Арістидом та головами Сенату й Палати депутатів і 

містив такі політичні вимоги: відновити повноваження президента Арістида в Гаїті 

(хоча дата його повернення в Порт-о-Пренс не уточнювалась); визнати прем’єром-

міністром призначеного Р. Теодора; відновити роботу демократичних інститутів у 

Гаїті та встановити громадський контроль за їхньою діяльністю; відокремити армію 

від поліції. Натомість прихильникам Р. Седраса надавалась амністія [470, р. 133]. У 

разі, якщо хунта пристане на висунуті вимоги й у Гаїті буде встановлено уряд 

«національної єдності», документом передбачалось скасування санкційних заходів, 

визначених у резолюції MRE/RES. 2/91 ОАД [349, р. 15]. Другий протокол було 

підписано Ж.-Б. Арістидом і Р. Теодором. Він являв собою своєрідну програму дій 

уряду «національної єдності», у тому числі зі скасування політики ембарго, 

отримання допомоги від світового співтовариства на відновлення демократичних 

інститутів і економіки Гаїті [349, р. 15-16].  

Але натомість 27 березня 1992 р. Касаційний суд Гаїті визнав протоколи 

неконституційними й заборонив парламенту їх ратифікувати. Відразу після цього 

Постійна Рада ОАД прийняла декларацію, у якій засуджувалися дії уряду Гаїті, 

направлені на перешкоджання ратифікації домовленостей, та проголошення рішення 

неконституційним «тими, хто самі порушують Конституцію, якої вимагають 

дотримуватися» [470, р. 133].  

Тож помітне погіршення соціально-економічної ситуації в Гаїті внаслідок дії 

санкційних заходів докорінно не позначилося на переговорному процесі між ОАД та 

де-факто владою в Порт-о-Пренс. За політичною непоступливістю де-факто уряду в 

Гаїті стояла й слабкість санкційної політики ОАД.  

Суттєвою обставиною, що подіяла на пониження політичної ефективності 

санкційних заходів ОАД, експерти називають непослідовність у їх виконанні з боку 

найбільшого донора Гаїті – Сполучених Штатів. Наприклад, 4 лютого 1992 р. 

Вашингтон модифікував конфігурацію санкційної політики у бік її пом’якшення. Таке 

рішення було прийнято Білим домом під впливом суттєвих збитків американських 

підприємств, які уклали мільйонні контракти з гаїтянськими партнерами [674]. До 

того ж, ухвала такого рішення була продиктована прагненням США зменшити потік 

біженців із Гаїті [460]. Суперечливість американської дипломатії в здійсненні 

санкційних заходів ОАД може пояснюватися й тим, що в жовтні 1991 р. вищі 

політичні кола Вашингтона усвідомили міцність опозиційних сил у Гаїті, які 

виступали проти Ж.-Б. Арістида. Основу політичних опонентів Ж.-Б. Арістида 

складала гаїтянська еліта та середній клас, які підтримали хунту, адже боялися 

втратити своє домінантне становище в державі, а деякі не були впевненими й у 

безпеці життя [605] До того ж, вищі ділові та політичні кола в Порт-о-Пренсі вважали, 

що санкційна політика ОАД не буде тривалою, оскільки США навряд чи розглядають 

Ж.-Б. Арістида як прийнятну кандидатуру для реалізації своїх довгострокових 

інтересів у Гаїті лише через те, що за нього проголосували бідні верстви населення 

[556].  

Переконливості де-факто гаїтянській владі в короткому політичному житті 

санкційних заходів ОАД додавало й те, що об’єднання приймало резолюції з санкцій, 

які мали рекомендаційний характер і тому їх виконання державами-членами було 
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добровільним, не говорячи вже про інші країни, котрі не мали жодних зобов’язань 

перед цієї регіональною організацією і дотримувалися рішень ОАД виключно за 

умови їх відповідності національним інтересам [583, р. 63]. Прийняття санкційних 

заходів проти Гаїті в рамках ООН у 1992 р. було неможливим через вето Китаю, який 

побоювався застосування санкцій проти нього за внутрішньополітичну ситуацію, 

порушення прав людини. Варто зауважити, що й документи, представлені в ОАД, 

фіксували випадки численних порушень ембарго проти Гаїті з боку «країн Європи, 

Америки та Африки» і детально описували маршрути доставки в Гаїті товарів і 

«мільйонів барелів пального … із Франції, Колумбії, Португалії, Сенегалу та 

Нідерландських Антильських островів» [452]. 

Разом із тим, усередині 1992 р. у політиці санкцій США проти Гаїті сталися 

серйозні зміни, в бік її зміцнення [583, р. 63-64]. Білий дім остаточно дійшов того, що 

з де-факто владою Гаїті не можна розвивати будь-які позитивні відносини, і якою б 

суперечливою не була фігура Ж.-Б. Арістида, він набагато більше підходить для 

реалізації американських цілей у Гаїті. Таке зрушення в американській зовнішній 

політиці на гаїтянському напрямку зумовлювалося двома обставинами, що були тісно 

взаємопов’язані.  

Насамперед, серйозним викликом для безпеки Сполучених Штатів став 

наростаючий потік біженців із Гаїті, і це все відбувалося на фоні послаблення 

американських санкцій на початку 1992 р. Уже за шість місяців від дати державного 

перевороту в Гаїті більше ніж 30000 осіб прагнули нелегально емігрувати у Флориду, 

їх тимчасово розселяли в Гвантанамо, тому тиск на адміністрацію зростав і змушував 

її шукати коріння проблеми [583, р. 64]. Вивчення мотивів такої масової еміграції 

дозволило встановити, що не останнім із них є політичне переслідування людей із 

боку де-факто влади Гаїті. Відома гаїтянська правозахисна організація  

«La Plateforme» у своїх доповідях фіксувала зростання кількості жертв політичних 

репресій у Гаїті після перевороту. Її спеціалістами, зокрема з моменту здійснення 

перевороту по травень 1992 р., було задокументовано політично вмотивованих 

2000 смертей і 2600 арештів. Організація заявляла, що в Гаїті також було обмежене 

право на свободу слова, що підтверджувалося красномовною статистикою: за цей 

період було закрито 6 радіостанцій, 15 журналістів заарештовано, 24 погрожували 

каральними заходами, 2 було вбито, 1 – зник без вісті. Жертвами тортур лише в травні 

1992 р. стали 453 особи [744, р. 72]. 11 червня 1992 р. на слуханнях у Конгресі була 

оприлюднена інформація про те, що переважна більшість правозахисних організацій 

та організацій із надання допомоги виступають за зміцнення санкційної політики 

проти Гаїті [744, р. 72].  

Документи ООН підтверджували невтішні висновки правозахисників щодо 

ситуації з правами людини в Гаїті. Так, у доповіді Генерального секретаря, 

оприлюдненої в листопаді 1992 р., вказувалося: «З лютого 1992 р. репресії і насилля в 

Гаїті збільшилися. Переслідування, залякування, напади, страти влітку й тортури з 

боку військових і цивільних, які їм допомагають, продовжуються з вересня 1991 р., 

досягнувши піку всередині травня 1992 р. у відповідь на протести населення… 

Служби охорони порядку причетні до порушень прав людини … так званої політики 

превентивних репресій, направлених не стільки проти окремих індивідів, як проти 

цілих прошарків суспільства. Тож страх перед переслідуваннями змушує багатьох 

гаїтян переховуватися. … встановлено, що з вересня 1991 р. принаймні 300 000 гаїтян 

утекли» [744, р. 72].  
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У світлі такої картини й невразливості гаїтянської хунти, першочерговим 

завданням держав-членів ОАД стало зміцнення контрольних механізмів за 

реалізацією санкційних заходів, у тому числі через посилення міжнародної кооперації 

в їх виконанні. 17 травня 1992 р. в Нассау міністри закордонних справ ОАД ухвалили 

третю резолюцію із санкцій проти Гаїті. Її головною відмінністю від попередніх двох 

документів було те, що була направлена на підвищення ефективності політики 

санкцій ОАД проти Гаїті через зміцнення міжнародного співробітництва, узгодження 

дипломатичних зусиль світової громади в реалізації повної ізоляції режиму 

Р. Седраса. Так, у документі MRE/RES. 3/92 містився заклик до держав-членів 

застосувати заходи, які підвищуватимуть ефективність ембарго через співпрацю з 

Європейським Співтовариством та іншими державами. Документ забороняв прохід у 

порти суден, які причетні до порушення санкційних заходів. Із метою послаблення 

підтримки хунти з боку гаїтянських ділових кіл, резолюція рекомендувала заморозити 

рахунки й відмовляти у видачі віз тим, хто симпатизує режиму або співпрацює з ним 

[770, р. 667-669]. Примітно, що в Декларації Генеральної Асамблеї ОАД від 22 травня 

1992 р., яка уточнювала мотиви посилення санкційних заходів, підкреслювалося: 

«Генеральна Асамблея висловлює своє глибоке занепокоєння ситуацією, що 

складається внаслідок зростаючого масового виїзду гаїтян до сусідніх держав» [744, 

р. 73]. 

Задля підвищення ефективності ембарго Канада запропонувала сформувати 

багатонаціональні сили (насамперед, за участю Венесуели, Канади, США, Франції), 

яким би доручалось встановити повну морську блокаду Гаїті й перевіряти всі судна, 

що прямують у цю державу [784]. Між тим, проведення такої операції вимагало 

відповідної резолюції Ради Безпеки ООН, ухвала якої на той момент стала 

проблематичною знову таки через позицію Китаю, який у цій ситуації констатував, 

що Рада Безпеки не може виступати інструментом примусу до демократії за 

відсутності більш очевидної загрози міжнародному миру та безпеці.  

Через необхідність проведення більш активної дипломатичної роботи із залучення 

ООН до санкційної політики ОАД, остання сформувала в липні 1992 р. у складі 

Венесуели, Канади, Франції і США так звану Групу друзів Гаїті [744, р. 73-74]. 

Воліючи отримати підтримку санкційної політики з боку РБ ООН, Група друзів 

висувала два аргументи, які свідчили, з її точки зору, про те, що гаїтянська криза 

загрожує міжнародному миру та безпеці: по-перше, заявлялося, що переворот у Гаїті 

загрожує демократичним процесам у всіх державах Латинської Америки; по-друге, 

констатувалося, що великий потік біженців дестабілізує регіональну систему 

співпраці [744, р. 74] (узгодження дипломатичних позицій постійних членів РБ ООН 

із застосування санкційних заходів для вирішення кризи в Гаїті було досягнуто лише 

влітку 1993 р.) [470, р. 137-138].  

Докорінна зміна політичного підходу Китаю всередині 1993 р. відкрила шлях до 

залучення ООН до санкційної політики ОАД проти Гаїті. Уже 16 червня 1993 р., 

діючи на прохання Генерального секретаря ОАД і президента Ж.-Б. Арістида, Рада 

Безпеки ООН ухвалює резолюцію 841.  

У преамбулі 841 документа РБ ООН констатується, що «незважаючи на зусилля 

міжнародного співтовариства, законний уряд президента Ж.-Б. Арістида не було 

відновлено», а «збереження такого становища поглиблює обстановку страху перед 

переслідуваннями та економічною дезорганізацією, що може збільшити кількість 

гаїтян, які прагнуть отримати притулок у сусідніх державах-членах», усвідомлюється, 

що «необхідно змінити це становище з метою попередження негативних наслідків для 
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регіону», і підсумовується, що «за цих унікальних та виняткових умов збереження 

такого стану справ загрожує міжнародному миру та безпеці в регіоні» [156].  

У зв’язку із цим, п. 5 резолюції 841 постановляє: «Всі держави повинні 

перешкоджати продажу чи поставці їхніми громадянами або з їхньої території – або з 

використанням суден під їх прапором, або літаків – нафти і нафтопродуктів, чи 

озброєнь і пов’язаних із ними матеріальних засобів усіх типів, включаючи озброєння 

та боєприпаси, військові транспортні засоби й обладнання, поліцейське спорядження 

й запасні частини для всього вищеперерахованого … а також будь-яким іншим видам 

діяльності своїх громадян чи на своїй території, які сприяють або покликані сприяти 

такому продажу чи поставці» [156]. П. 6 конкретизує положення про санкційний 

режим і встановлює заборону «будь-яким видам транспорту заходити на територію 

або в територіальне море Гаїті із нафтою, нафтопродуктами на борту, а також із 

озброєнням і боєприпасами, військовими транспортними засобами та обладнанням, 

поліцейським спорядженням і запасними частинами для всього вищеперерахованого» 

[156]. П. 8 доповнює коло санкційних заходів за рахунок уведення фінансових санкцій 

проти де-факто уряду в Гаїті, вимагаючи заморозити його рахунки, аби вони «не 

могли бути надані прямо чи опосередковано в розпорядження або використані в 

інтересах влади де-факто в Гаїті» [156]. 

Істотним чинником, направленим на підвищення політичної ефективності 

санкційних заходів ООН та ОАД, мало стати формування Комітету із санкцій ООН, 

до функцій якого входило: «звернення до всіх держав за додатковою інформацією про 

заходи, вжиті для ефективного виконання даної резолюції; розгляд інформації, 

наданої до його відома державами, про порушення заходів, застосованих цією 

резолюцією, і надання рекомендацій про відповідні методи реагування на них; 

підготовка періодичних доповідей Раді Безпеки … про наявні порушення цією 

резолюції» [156]. З метою узгодження діяльності ООН та ОАД у проведенні політики 

санкцій проти Гаїті, Комітет із санкцій ООН повинен був співпрацювати з 

аналогічною структурою, створеною в 1993 р. у рамках ОАД – Комісією з ембарго 

проти Гаїті. Так, за рішенням міністрів закордонних справ держав-членів ОАД, 

Комісія з ембарго з липня 1993 р. мала готувати щомісячні звіти з виконання 

встановленого ембарго і передавати їх у Комітет із санкцій ООН. 

Виведення політики санкцій на глобальний рівень ООН та одночасне зміцнення 

контрольних механізмів за її реалізацією з боку ООН та ОАД змусили генерала 

Р. Седраса піти на поступки і розпочати переговори із Ж.-Б. Арістидом щодо 

відновлення представницької демократії в Гаїті.  

21 червня 1993 р. Р. Седрас написав листи на ім’я генеральних секретарів ООН та 

ОАД, у яких пропонував президенту Ж.-Б. Арістиду зустрітися для обговорення 

«реальних проблем виживання нації» в обмін на послаблення санкційних заходів. 

Зустріч Р. Седраса і Ж.-Б. Арістида відбулась у Нью-Йорку за посередництва 

спеціального представника ОАД/ООН Д. Капуто, колишнього міністра закордонних 

справ Аргентини. У результаті переговорів 3 липня 1993 р. було підписано угоду, яка 

стала відомою під назвою Договір Гавернорс Айленд. Документ складався із 

10 пунктів, головними серед яких були: підтримувати діалог між політичними 

партіями, представленими в парламенті і президентом; призначення президентом 

прем’єр-міністра й затвердження його кандидатури парламентом; скасування 

санкційцних заходів ООН/ОАД після того, як новообраний прем’єр приступить до 

виконання своїх обов’язків; надання допомоги світовим співтовариством у 

модернізації армії та поліції Гаїті; відставка Р. Седраса і повернення президента Ж.-
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Б. Арістида в Гаїті до 30 жовтня 1993 р.; амністія для учасників перевороту та їх 

прибічників [570, р. 5]. Укладання компромісної угоди, направленої на вирішення 

гаїтянської кризи, дало підстави РБ ООН тимчасово припинити дію санкційних 

заходів проти Гаїті, що було закріплено резолюцією 861 від 27 серпня 1993 р. [157].  

Доцільно підкреслити, що скасування санкційних заходів із боку РБ ООН співпало 

із датою затвердження парламентом Гаїті нового прем’єр-міністра Р. Мальваля, 

призначеного Ж.-Б. Арістидом. Новопризначений голова уряду та його кабінет мали 

приступити до своїх обов’язків із 1 вересня 1993 р. і готувати повернення президента 

Ж.-Б. Арістида в Гаїті до 30 жовтня 1993 р.  

Для виконання резолюції 861 РБ ООН 11 жовтня 1993 р. в Гаїті прибули 

200 американських та канадських спеціалістів, які входили до військового та 

поліцейського контингенту Місії ООН (UNMIH) і мали допомогти в реорганізації 

гаїтянських поліцейських сил, у відновленні інфраструктури, що передбачалось 

Договором Гавернорс Айленд. Проте їх прибуття супроводжувалося масовими 

виступами населення, яке вимагало вислати спеціалістів із Гаїті, скандувало гасла з 

критикою та осудом дій ООН й ОАД. Зустрівши спротив, американське судно «Harlan 

County», що доставляло перший контингент Місії ООН, вийшло назад у море, аби 

більше не повертатись. Чотири дні після інциденту із першим контингентом ООН 

було вбито міністра юстиції Г. Малярі в кабінеті Р. Мальваля [570, р. 5]. 

Перешкоджання діяльності Місії ООН Рада Безпеки розцінила як порушення 

військовою хунтою Договору Гавернорс Айленд і погрозу регіональній безпеці, що 

вимагало застосування відповідних заходів. 

У результаті 13 жовтня 1993 р. резолюцією 873 Рада Безпеки ООН поновила дію 

міжнародних санкцій проти Гаїті, намагаючись додати їх забезпеченням морської 

блокади [159]. Однак рішення щодо встановлення блокади вдалося ухвалити трьома 

днями потому, що відбилося в резолюції 875 РБ ООН від 16 жовтня 1993 р. [160]. 

Заперечення Китаю було подолане на тій підставі, що події в Гаїті проголошувалися 

як «унікальні й виняткові», що вимагають застосування відповідних заходів. Блокаду 

Гаїті, у свою чергу, мав забезпечувати ВМФ Аргентини, Великобританії, Данії, 

Канади, США і Франції [745, р. 471]. Крім того, 25 жовтня 1993 р. РБ ООН була 

готова оголосити про введення додаткових економічних санкцій проти Гаїті, що 

однак не вдалося зробити через розбіжності інтересів великих держав, які були 

занепокоєні важкими гуманітарними наслідками дії санкційних заходів і 

висловлювали припущення про те, що погіршення ситуації в Гаїті може звести 

нанівець домовленості Гавернорс Айленд [745, р. 471]. 

Отже, рішеннями ООН та ОАД на Гаїті було, фактично, накладено повне ембарго. 

Єдиною державою, яка відкрито ігнорувала санкційну політику, була Домініканська 

Республіка [745, р. 471], тодішній президент якої Х. Балагер, окрім того, що відчував 

особисту неприязнь до Ж.-Б. Арістида, був занепокоєний частими звинувачуваннями 

президента Гаїті щодо поневолення гаїтянських робітників на тростинних полях 

Домініканської Республіки, вимогами покращення оплати їхньої праці [744, р. 60], на 

що режим Р. Седраса не звертав жодної уваги. Тому оточення Х. Балагера із 

задоволенням зустріло повалення «хворобливого демократичного проекту» в Гаїті, 

змінити підхід Санто-Домінго щодо санкцій не допомогли навіть погрози США 

скасувати преференції у двосторонній торгівлі [744, р. 60].  

Щодо гуманітарних наслідків дії санкційної політики, то вони в Гаїті були 

драматичними. За три роки, з вересня 1991 р. до вересня 1994 р., у столиці Порт-о-

Пренсі ціни на рис і борошно зросли на 137,4 % і 184,6 % відповідно. Лише в останній 
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рік дії міжнародних санкцій ціни на червоне зерно рису, другий основний продукт 

харчування, зросли на 68-113 %. Таке подорожчання цін на продукти харчування 

пояснювалося й тією обставиною, що санкційна політика призвела до дефіциту 

пального, ціна за галон якого в 1994 р. досягла 10 дол. США. Стрімке зростання цін 

на пальне негативно позначилося й на сільському господарстві, де виробництво рису 

при значному попиті в 1993-1994 рр. було нижчим за норму на 10 % [570, р. 12]. У 

цілому по країні рівень виробництва в сільському господарстві впав на 20 %, 

поголів’я птиці через брак вакцин скоротилося на 40 %. 

Подорожчання пального, яке прагнули компенсувати зростанням виробництва 

деревного вугілля на 40 %, потребувало додаткової вирубки 7500 дерев щомісяця, що 

негативно позначилося на навколишньому середовищі. 

Руйнівними наслідками для гаїтянської економіки відзначилася заборона на 

експорт сільськогосподарських товарів. Так, за даними ООН та ЄС, станом на серпень 

1994 р. загальні збитки для Гаїті від заборони на експорт кави й какао складали 

15 млн дол. США, манго – 12 млн дол. США, олії – 14 млн дол. США [570, р. 12-14]. 

Скорочення робочих місць у окремих галузях економіки протягом 1992-1994 рр. 

досягало 80 % проти очікуваних 8 %. Як зазначає Е. Гіббонс, голова місії Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Гаїті упродовж 1992-1996 рр., безробітними стали понад 1 

млн осіб або близько 15 % від усього населення держави [570, р. 11]. Масове 

безробіття, спричинене міжнародними санкціями, змінило й структуру населення 

Гаїті, адже понад 300000 осіб, втікаючи від масового голоду, змушене було переїхати 

з міст до аграрних регіонів [570, р. 14].  

У цілому за три роки дії політики санкцій ООН/ОАД рівень доходів на душу 

населення знизився на 30 % – до 250 дол. США на рік, у той час як інфляція по країні 

досягала в середньому 138 %. Рівень ВВП Гаїті в цей період упав на 20 % порівняно з 

очікуваними 5,2 % [570, р. 13]. 

На виконання резолюції 875 РБ ООН 19 жовтня 1993 р., для інспектування 

іноземних кораблів, у складі Багатонаціональних сил ООН у Гаїті прибули військово-

морські і прикордонні кораблі ВМФ США, які розосередилися поблизу портів, у 

відкритому морі та в територіальних водах Гаїті. Пізніше до них приєдналися кораблі 

ВМФ Аргентини, Великобританії, Канади, Нідерландів і Франції.  

Між тим, попри зміцнення контрольного механізму за реалізацією політики 

санкцій, ситуація в Гаїті загострювалась. 28 жовтня 1993 р. Ж.-Б. Арістид звернувся 

до Генеральної Асамблеї ООН, вказавши на те, що, зірвавши домовленості Гавернорс 

Айленд, військова хунта зробила неможливим його повергнення в Порт-о-Пренс. При 

цьому президент наголосив, що він проти проведення воєнної інтервенції в Гаїті і 

відстоює ідею повалення військової диктатури в Гаїті шляхом «тотальної і повної 

блокади». Разом із тим, санкційна політика не повною мірою себе виправдовувала, 

адже генерал Р. Седрас, як і його прибічники, відмовився йти у відставку, країною 

прокотилась нова хвиля жорстких репресій проти прихильників Арістида [362], у 

грудні 1993 р. кабінет Р. Мальваля пішов у відставку. У відповідь адміністрація 

Б. Клінтона висунула ультиматум режиму Р. Седраса – виконати домовленості 

Гавернорс Айленд і піти у відставку до 15 січня 1994 р., а інакше Сполучені Штати 

ініціюватимуть заходи зі зміцнення санкційної політики. Аби дійти компромісу, 

Вашингтон готовий був розглянути можливість відновлення демократії в Гаїті без 

Арістида, але навіть такий крок не зрушив ситуацію з мертвої точки [537]. 

Зрештою, 6 травня 1994 р. резолюцією 917 РБ ООН встановила повну блокаду 

Гаїті, поставивши перед нею мету «забезпечення виконання у повному обсязі 
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Договору Гавернорс Айленд і в такий спосіб покласти край політичній кризі в Гаїті» 

[161]. Ізоляція Гаїті здійснювалась через запровадження системи додаткових санкцій, 

зокрема заборону будь-якого виду транспортного сполучення з Гаїті; заморожування 

фінансових ресурсів військових, поліції, членів де-факто уряду Гаїті, їхніх 

прихильників та членів їхніх сімей; заборону ведення імпортно-експортних операцій 

[161].  

Посилення санкційних заходів дало поштовх до проведення чергового раунду 

переговорів між Ж.-Б. Арістидом та Р. Седрасом, на яких посередником виступили 

США. Під час переговорів Вашингтон прагнув поважати позицію Арістида, хоча вона 

характеризувалась непримиренністю, таке ж ставлення до нього демонстрували й 

політичні опоненти [583, р. 67]. На цей раз Білий дім був готовий вмовити  

Ж.-Б. Арістида включити до нового складу уряду прибічників генерала Р. Седраса, а 

останньому гарантувати амністію та дозволити безперешкодно виїхати з Гаїті. Але 

ситуація і на цей раз не вийшла з глухого кута.  

Безрезультатність переговорів, а також наростаючий безперервний потік біженців 

із Гаїті у Флориду змусив Сполучені Штати вдалися до застосування додаткових 

санкцій проти економічної еліти Гаїті, аби змусити останню перестати підтримувати 

режим генерала Р. Седраса. Спеціальними виконавчими розпорядженнями № 12914 

від 7 травня 1994 р., № 12920 від 10 червня 1994 р., № 12922 від 21 червня 1994 р. і 

Декларацією 6685 від 7 травня 1994 р. [1044-1047] було заморожено рахунки 

гаїтянських бізнесових кіл, які підтримують режим у Гаїті або з ним співпрацюють, а 

також блоковано рахунки військових, поліції, членів їхніх родин.  

І насамкінець, йдучи назустріч заклику Ж.-Б. Арістида до міжнародного 

співтовариства «зробити невідкладний і рішучий крок», аби змусити де-факто владу 

Гаїті виконувати Договір Гавернорс Айленд, 31 липня 1994 р. РБ ООН ухвалила 

резолюцію 940, згідно з якою держави-члени повинні були «сформувати 

багатонаціональні сили під об’єднаним командуванням і контролем і вжити всіх 

необхідних заходів для того, аби посприяти виїзду з Гаїті військового керівництва 

відповідно до Договору Гавернорс Айленд, якнайшвидшому поверненню легітимно 

обраного президента й відновленню законного уряду Гаїті, встановити і підтримувати 

безпечну і стабільну обстановку, яка дозволила б виконувати Договір Гавернорс 

Айленд» [162]. 

Для успішного виконання резолюції 940 Багатонаціональні сили (20000 осіб) під 

командуванням США 19 вересня 1994 р. успішно висадились у Гаїті. Переговори з де-

факто президентом Гаїті Е. Жонассаном, генералом Р. Седрасом про безкровну 

передачу влади, а також їхню висилку з країни вели спеціально призначені 

Дж. Картер, К. Пауелл і сенатор С. Нанн. Визнавши свою остаточну поразку, генерал 

Седрас 13 жовтня вилетів до Панами, шеф поліції М. Франсуа втік у Домініканську 

Республіку кілька днів до цього. Зі свого боку, Ж.-Б. Арістид повернувся в Гаїті 

15 жовтня 1994 р. [570, р. 6-7].  

29 вересня 1994 р. Рада Безпеки ООН своєю резолюцією 944 скасувала фінансові й 

економічні санкційні заходи проти Гаїті, а також було припинено морську блокаду 

острова [163]. Скасування міжнародних санкцій ОАД щодо Гаїті відбулось на 

засіданні Постійної ради 14 жовтня 1994 р., що було остаточно затверджено з 

ухвалою міністрами закордонних справ резолюції MRE/RES. 7/95 від 5 червня 1995 р. 

У документі MRE/RES. 7/95, зокрема, наголошувалось на тому, що міжнародне 

співтовариство через ООН та ОАД «відповіло на виклик уряду Гаїті та здійснило 

необхідні кроки для відновлення демократичної влади», у зв’язку із чим 
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рекомендувалось затвердити рішення Постійної ради від 14 жовтня 1994 р. щодо 

скасування санкційних заходів проти Гаїті, а міжнародним фінансовим інститутам 

відновити надання допомоги країні [349, р. 26]
.
  

Іншим прикладом, що становить інтерес у розрізі дослідження проблеми 

ефективності політики санкцій ОАД, є перуанський епізод. Між тим, тут слід 

обмовитися, що вивчення досвіду ОАД із реалізації санкційних заходів проти Перу 

вирізняється тим, що примусові інструменти в дійсності не було застосовано, а 

погрозу їх уведення необхідно розглядати як превентивний метод у попередженні 

наростання внутрішньополітичної напруги в державі, подальшого згортання 

демократичних процесів.  

Необхідність застосування політики санкцій проти Перу з боку ОАД постала у 

квітні 1992 р. і пояснювалась тим, що президент А. Фухіморі 5 квітня ініціював так 

званий «самопереворот» (autogolpe, ще відомий як «Фухі-переворот»). Президент 

раптово відправив власний уряд у відставку, розпустив Конгрес, заарештував лідерів 

опозиційних партій, заборонив свободу слова, преси й зібрань, розпочав тиск на суди, 

аби поставити їх під свій повний контроль [538, р. 19]. Головною метою таких дій 

було прагнення зосередити у своїх руках усю повноту влади в Перу, тобто фактично 

встановити в державі необмежену авторитарну владу для проведення неоліберальних 

економічних реформ, чому активно протидіяли лівоцентристські опозиційні партії 

ФРЕДЕМО й АПРА. 

У відповідь Постійна рада ОАД, діючи на підставі резолюції 1080, зібралася 

6 квітня 1992 р., аби «засудити події … в Перу», і закликала А. Фухіморі «невідкладно 

відновити роботу демократичних інститутів, поважати права людини», і висловилася 

за проведення «позачергової зустрічі міністрів закордонних справ» держав-членів 

ОАД [538, р. 19]. З усіх країн-учасниць ОАД найбільш жорстку позицію щодо санкцій 

займали США, які закликали закрити кредитну лінію для Перу в обсязі 2 млрд дол. 

США, що передбачалось використати на розбудову інфраструктури, заморозити з 

боку Міжамериканського банку розвитку видачу кредиту на суму 420 млн дол. США, 

і надання кількасот млн дол. США, передбачених для Ліми програмами допомоги з 

розвитку [538, р. 19].  

Тиждень потому, 14 квітня 1992 р., міністри закордонних справ держав-членів 

ОАД підтримали позицію Постійної ради в її оцінці політичної ситуації в Перу, і, зі 

свого боку, висунули вимогу відновити демократичні інститути, терміново звільнити 

опозиційних політичних лідерів і поважати права людини. Американські та канадські 

дипломати пропонували ухвалити рішення про застосування санкцій проти Ліми, 

однак такий крок не віднайшов широкої підтримки серед інших учасників зібрання. 

Важливою обставиною, що подіяла на пом’якшення підходу держав-учасниць ОАД 

щодо санкцій, став виступ тодішнього міністра закордонних справ Перу Августо 

Блекера Міллера, у якому він зауважив, що дії президента А. Фухіморі були 

продиктовані необхідністю зміцнення боротьби з активними маоїстськими 

повстанцями групи «Сяючий шлях» [813]. У відповідь державний секретар США 

Дж. Бейкер заявив: «Ви не можете знищувати демократію заради цього» [813]. Однак 

на захист перуанського дипломата стали Болівія, Бразилія, Еквадор і Чилі, 

геополітичні сусіди Перу, які заявили Вашингтону, що вони не підтримуватимуть 

жодних санкційних дій, які можуть призвести до послаблення центральної влади в 

Лімі і, таким чином, спровокувати спалах терористичної діяльності, збільшити 

наркотрафік через кордони [557]. Аргументи проти санкцій, висловлені 

міжнародними партнерами США по об’єднанню, переконали Дж. Бейкера обстоювати 
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більш помірковану позицію, тому й резолюція CP/RES 579/92, схвалена 31 голосами 

«за» з 34 держав-членів, не передбачала застосування санкційного тиску на уряд 

Ліми, надаючи йому час на відновлення демократичного порядку в державі. Більше 

того, аби посприяти примиренню політичних сил, міністри закордонних справ 

сформували делегацію ОАД на чолі з Генеральним секретарем Б. Суаресом та 

уругвайським міністром закордонних справ Гектором Гросом Еспіеллем [538, р. 20], 

яка повинна була перебувати в Лімі і спостерігати, як виконуються вимоги ОАД із 

відновлення представницької демократії в Перу.  

Погроза використання політики санкцій із боку ОАД, на відміну від епізоду з 

Гаїті, принесла окремі позитивні результати. Направлена в Ліму делегація ОАД 

спромоглася змусити А. Фухіморі звільнити його політичних опонентів і провести 

демократичні вибори в парламент під наглядом спостерігачів від організації. 

Зрозуміло, що повної реставрації представницької демократії в Перу держави-члени 

ОАД так і не спромоглися добитися, А. Фухіморі зберіг за собою повноту влади в 

країні, однак він утримався від подальших політичних репресій і не встановив у Перу 

жорсткої військової диктатури, наступ на демократичні завоювання було зупинено 

[407, р. 81], а практика захисту інтересів населення через політичний процес 

ствердилася. На черговій нараді міністрів закордонних справ ОАД, присвяченій 

ситуації в Перу, було заявлено, що «вибори в Конгрес, які пройшли 22 листопада 

1992 р., та подальше офіційне оголошення їхніх результатів стали важливим кроком у 

процесі відновлення демократичного інституційного порядку в Перу», й у 

подальшому А. Фухіморі має інформувати Постійну раду стосовно подальшої 

«еволюції процесу з відновлення» демократії [538, р. 20]. Як резюмує перуанський 

епізод із санкцій ОАД Е. Роджерс, спеціаліст Центру науки і міжнародних відносин 

при Гарвардському університеті, погроза санкціями сприяла ствердженню 

демократичної опозиції в Перу, призвела в подальшому до відсторонення від влади 

А. Фухіморі демократичним опонентом А. Толедо [881, р. 420]. 

Наступним прикладом застосування політики санкцій у рамках ОАД у 

постбіполярну добу є гватемальський епізод, у якому погроза запровадження 

міжнародних санкцій із боку об’єднання зумовлювалась спробою тодішнього 

президента Гватемали Хорхе Серрано здійснити «самопереворот», встановити 

диктатуру, по суті на кшталт того сценарію, який розігрувався А. Фухіморі в Перу в 

1992 р.  

Так, 25 травня 1993 р. президент Гватемали Х. Серрано призупинив дію 

Конституції, розпустив Конгрес, Конституційний суд, Адміністрацію з прав людини, 

Верховний суд і Генеральну прокуратуру. Єдиною діючою структурою лишився 

Верховний виборчий суд і лише тому, що він мав ухвалити рішення про проведення 

позачергових виборів у законодавчий орган Гватемали протягом шести місяців. 

У відповідь у той самий день, 25 травня 1993 р., Генеральний секретар ОАД 

Б. Суарес, згідно із резолюцією 1080, оголосив про скликання Постійної ради для 

надання політичної оцінки подіям у Гватемалі. Постійна рада зібралась на засідання у 

другій половині дня, на якому було прийнято резолюцію 605 (CP/RES.605/93) під 

назвою «Ситуація у Гватемалі». У документі засуджувались дії президента Гватемали 

і висувалась вимога відновити роботу «інститутів представницької демократії 

республіки», гарантувати в державі верховенство права, забезпечувати дотримання 

прав і свобод громадян. До того ж, Постійна рада вийшла із пропозицією скликати 

позачергову нараду міністрів закордонних справ держав-членів, аби надалі визначити 

позицію ОАД щодо згортання представницької демократії у Гватемалі й обговорити 
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можливі способи реагування організації на ситуацію [933, р. 53]. Для відстеження 

ситуації у Гватемалі й вивчення, якою мірою її влада виконує резолюцію ОАД, 

Постійна рада доручила Генеральному секретареві Б. Суаресу сформувати Місію 

ОАД у державі, до складу якої увійшли ще три міністри закордонних справ країн-

учасниць М. Кінг (Барбадос), Е. Ліл (Нікарагуа), С. Ебро (Уругвай). На Місію 

покладалося завдання підготувати відповідний звіт до 6 червня 1993 р., щорічного 

засідання Генеральної Асамблеї ОАД, але первинні висновки Місія повинна була 

надати міністрам закордонних справ держав-членів ОАД 3 червня [348].  

Напередодні засідання міністрів закордонних справ держав-членів ОАД Сполучені 

Штати наголосили на тому, що вони ініціюватимуть ухвалу рішення про застосування 

санкцій у рамках організації. Про серйозність намірів Білого дому говорила й та 

обставина, що в цей день Вашингтон заморозив програму фінансової допомоги 

республіці в обсязі 50 млн дол. США [405]. Європейське Співтовариство, зі свого 

боку, також заявило про готовність підтримати міжнародні санкції ОАД. Їх уведення 

було б катастрофічним для економіки Гватемали, що показала зростання ВВП у 1992 р. на 

рівні 4,6 % [313]. Статистичні дані показували високу економічну залежність 

Гватемали від торгівлі з державами-членами ОАД та ЄЕС, а критичну – від зв’язків із 

США. За даними міністерства торгівлі США, американський імпорт із Гватемали 

зростав упродовж 1990-1992 рр., збільшившись із 873,3 млн дол. США в 1990 р. до 

1,2 млрд дол. США в 1992 р. Така ж позитивна динаміка була характерною і для 

американського експорту, що збільшився за аналогічний період із 651,6 млн дол. 

США до 1,1 млрд дол. США. Обсяг торгівлі лише із Флоридою, за даними Бюро з 

економічного аналізу, в 1992 р. сягнув 1,1 млрд дол. США [313]. Тому паніка і страх 

були очікуваною реакцією ділових кіл Гватемали на погрозу Б. Клінтона згорнути 

двостороннє торговельно-економічне та фінансове співробітництво. Переробним 

підприємствам, а також сільському господарству це гарантувало катастрофічні 

збитки. Асоціація експортерів нетрадиційних продуктів розуміла уразливість своєї 

галузі. Г. Полансо, власник компанії «Frutesa S.A.», наприклад, заявила: «Наша галузь 

не виживе під дією санкцій, ми не зможемо конкурувати з іншими державами» [313]. 

Слід наголосити на тому, що патріарх американської дипломатії Г. Кіссінджер 

скептично поставився до потенціалу санкційної політики ОАД як способу розв’язання 

гватемальської кризи, підкреслюючи: «Зрештою, механізм сформовано у такий 

спосіб, аби він взагалі не працював. … це є стандартним прийомом дипломатів, які 

прагнуть довести до відома про те, що бездіяльність є бажаним результатом» [688, р. 

286-287]. Але традиційно втілювані в життя прогнози експерта на цей раз розійшлися 

із практикою. Погроза застосування міжнародних санкцій із боку держав-членів ОАД, 

а особливо США, виявилися достатньо ефективним інструментом реставрації  

представницької демократії у Гватемалі [766, р. 15-16].  

Події розвивались стрімко й по висхідній. Перша розгубленість гватемальської 

бізнесової еліти змінилась рішучими діями, направленими на відсторонення 

президента Х. Серрано від влади. Через дві доби після спроби Х. Серрано встановити 

диктатуру, лідери бізнесової еліти зібралися в штаб-квартирі Конфедерації 

Комерційної, Індустріальної та Фінансової асоціацій. Головним завданням ділових кіл 

була організація масових виступів проти президента. Крім того, їм вдалося отримати 

підтримку молодих військових, а також військових середньої ланки, що призвело до 

того, що вже 1 червня 1993 р. воєнне командування повідомило Х. Серрано про 

необхідність його невідкладної відставки, а його функції взяв на себе віце-президент 

Густаво Адольфо Еспіна Сальгеро. «Ми усвідомлюємо, що демократія, ймовірно, не є 
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ідеальною системою, але вона найкраща для бізнесу», – прокоментував потому таку 

діяльність Конфедерації В. Суарес, лідер бізнесової еліти, чиї підприємства 

спеціалізувалися на експорті сталі [313]. Ф. де Естрада, директор Асоціації 

експортерів нетрадиційних продуктів, визнала: «На щастя, ми вирішили кризу 

швидко, до того як були завдані серйозні збитки. Це було рішення бізнесу» [313]. 
Для президента Х. Серрано та його найближчого оточення перехід ділових кіл до 

лав жорсткої опозиції виявився цілковитою несподіванкою, адже історично 
економічна еліта Гватемали підтримувала авторитарних лідерів, які захищали її 
інтереси. Однак після відсторонення від влади в країні військових у 1985 р. і 
повернення Гватемали на демократичний шлях розвитку, Сполучені Штати включили 
країну в систему торговельних преференцій. Слідом за Вашингтоном пільгові умови в 
торгівлі державі створило й Європейське Співтовариство. Крім того, США 
здійснювали політику сприяння виділенню кредитів Гватемалі під низькі відсотки з 
боку Світового банку, Міжамериканського банку розвитку. Фінансові транші йшли 
переважно на розвиток сільського господарства, зокрема збільшення виробництва 
кави, цукру, хлопку, вирощування фруктів та овочів, тваринництво [995, р. 3, 44-45, 
58]. Це дозволило провести в країні ринкові перетворення, зупинити гіперінфляцію, 
яка знизилася за цей період із 84 % до 11 % на рік [405]. Тож, за таких обставин, сам 
президент становив для підприємців серйозну загрозу, адже міг призвести до 
економічного колапсу Гватемали. 

3 червня 1993 р. пройшла нарада міністрів закордонних справ держав-членів ОАД, 
на якій не було ухвалено рішення про застосування санкційної політики проти 
Гватемали, однак політична єдність держав-членів проявилась у тому, що в ході 
зустрічі було зроблено заяву про те, що держава потрапить у дипломатичну ізоляцію 
та буде піддана фінансово-економічним санкціям, якщо «конституційний лад 
невідкладно не буде відновлено» [380, р. 266].  

Після того, як результати роботи наради міністрів закордонних справ ОАД стали 
відомі у Гватемалі, рух опору президентові Х. Серрано набув ще більшого розмаху. 
А напередодні, на хвилі наростання антипрезидентських настроїв, Верховний 
виборчий суд відмовився діяти згідно з наказами президента Х. Серрано і 28 травня 
1993 р. ухвалив рішення про неможливість проведення позачергових виборів в умовах 
«відсутності конституційних гарантій виборчого процесу». Таке рішення було 
ухвалено на підставі постанови Конституційного суду про визнання незаконними дій 
президента Х. Серрано. Цей факт, за словами Франсиско Вілліграна де Леона, 
заступника міністра закордонних справ та представника Гватемали в ООН та ОАД, 
став одним із факторів, що перешкодив планам Х. Серрано щодо легітимізації 
самоперевороту в республіці [92]. А 4 червня 1993 р. Конституційний суд, який 
продовжував працювати попри його розпуск Х. Серрано, прийняв рішення про 
нелегітимність дій нинішнього президента й віце-президента та постановив Конгресу 
обрати нового голову держави.  

Громадський рух спротиву в цей час координував Фронт національної згоди, який 
31 травня 1993 р. підготував документ, що містив політичну оцінку подіям у 
Гватемалі, – «Декларацію Об’єднання Громадян Гватемали». У цьому документі, 
зокрема, йшлося: «У ситуації політичної кризи, що вразила державу, ми, лідери 
громадянського руху Республіки Гватемали, заявляємо: 1) ми засуджуємо серйозні 
порушення Конституції, здійснені Хорхе Серрано Елліасом, який, підкоривши собі 
три гілки влади, став диктатором; 2) ми визнаємо законною і справедливою постанову 
Конституційного суду; 3) через вказану постанову зберігаються повноваження 
інститутів, які Серрано Елліас одноосібно намагається розпустити… У зв’язку із 
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цим, … ми вимагаємо: 1) невідкладної і повної відставки Хорхе Антоніо Серрано 
Елліаса і Густаво Адольфо Еспіни Сальгеро з посад президента та віце-президента 
республіки відповідно; 2) невідкладної та повної відставки вищих керівних осіб 
Конгресу республіки і, насамперед, його голови Хосе Фернандо Лобо Дюбона; 
3) невідкладної та повної відставки Верховного суду і, насамперед, його голови Хосе 
Родиля Перальти» [92]. 

6 червня 1993 р. у ході таємного голосування в Конгресі президентом Гватемали 
було обрано колишнього омбудсмена Раміро де Леона Карпіо. Х. Серрано, якого 
обвинувачували в розкраданні державного майна, виїхав у вигнання в Панаму.  

Тож у результаті дослідження ми дійшли таких висновків.  
Інститут санкцій у рамках ОАД почав формуватися в біполярну добу, політико-

юридичні засади якого було визначено в Статуті організації та Міжамериканському 
договорі про взаємну допомогу («пакт Ріо» 1947 р.), інституційно пов’язаному зі 
Статутом ОАД 1948 р. Особливістю політики санкцій ОАД, як випливає з указаних 
засновницьких документів, є те, що міжнародні санкції виступали інструментом 
здійснення колективної самооборони держав-учасниць, зокрема в контексті 
забезпечення недоторканості, цілісності території країн-членів, захисту їхньої 
політичної незалежності, вирішення внутрішньоконтинентальних або позаконтинентальних 
конфліктів, врегулювання кризових ситуацій, загрозливих для Америки. 

Системна трансформація міжнародних відносин, зумовлена розпадом Радянського 
Союзу, зникненням блокового та ідеологічного протистояння, дозволила розвинути 
механізм ОАД із реалізації політики санкцій у доктринальному та структурно-
функціональному вимірах. Вказані зміни відбились у низці документів організації, 
насамперед у резолюції 1080 «Представницька демократія» 1991 р., Вашингтонському 
протоколі про внесення змін до Статуту організації 1992 р, «Декларації Манагуа з 
підтримки демократії і розвитку»1993 р., Міжамериканській демократичній Хартії.  

Зрушення в концептуально-доктринальному вимірі політики санкцій ОАД 
проявились у перетворенні її на головний інструмент із забезпечення та підтримки 
представницької демократії, захисту прав і свобод людини в державах 
латиноамериканського регіону. Важливість досягнення вказаної мети за допомогою 
міжнародних санкцій зумовлювалась новим світоглядним уявленням держав-
учасниць ОАД про те, що демократія, мир і розвиток є невід’ємні та неподільні 
складові солідарності й процвітання Америки, регіональної безпеки.  

Зміни в інституційному забезпеченні санкційної політики проявились у 
розширенні повноважень Постійної ради, наради міністрів закордонних справ, 
Генеральної Асамблеї ОАД. Виняткову роль у підготовці документів із санкцій 
отримав Генеральний секретар, функції якого суттєво розширились за рахунок 
обов’язкового скликання в десятиденний термін Постійної ради ОАД у разі 
припинення політико-демократичного інституційного процесу чи законного 
виконання владних функцій демократично обраним урядом у будь-якій державі-
учасниці. Постійна рада ОАД, скликана для реагування на державний переворот у 
будь-якій країні-учасниці, могла звернутися з вимогою скликання наради міністрів 
закордонних справ для ухвали рішення про застосування санкційних заходів проти 
неї. Рішення про застосування санкцій у рамках ОАД могло бути прийняте й на 
спеціальних засіданнях Генеральної Асамблеї двома третинами голосів від її складу. 
Відділ із підтримки демократії у структурі Генерального секретаріату, створений у 
1990 р., мав слідкувати за дотриманням державами-членами конституційних норм, 
демократичних принципів розвитку та забезпеченням прав і свобод людини. У разі ж 
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прийняття Відділом рішення про порушення демократії і прав людини в окремій 
країні-учасниці, він повинен був поінформувати про це Генерального секретаря ОАД.  

Разом із тим, аналіз змісту вказаних документів ОАД дозволяє автору 
стверджувати, що політика санкцій розглядається об’єднанням як останній засіб 
впливу на країну, що відходить від демократичних принципів державного 
будівництва й у контексті широкого дипломатичного підходу з відновлення 
демократії.  

Порівняно висока результативність політики санкцій ОАД у Перу та Гватемалі з 
підтримки і відновлення представницької демократії зумовлена ефективністю роботи 
державних інститутів влади в цих державах, що контролювали спецслужби та армію. 
За таких обставин політичні функції збройних сил і правоохоронних органів були 
суттєво обмежені, а значить і роль силових структур не стала вирішальною у 
визначенні політичних процесів, що змушувало ці відомства займати вичікувальну 
позицію під час державних переворотів. Більше того, Гватемала і Перу мали 
достатньо міцні, як для країн латиноамериканського регіону, інститути демократії, 
розпуск та жорстке обмеження повноважень яких зустріло серйозний спротив як із 
боку бізнесової еліти, так і пересічних громадян. У випадку із Гватемалою, 
наприклад, опора демократії – Конституційний суд, Верховний виборчий суд, 
Адміністрація із прав людини – продовжувала працювати незважаючи на їх розпуск 
президентом Х. Серрано. Про міцність демократії в Республіці Гватемалі свідчив і той 
факт, що ЗМІ держави під час самоперевороту перейшли на бік опозиції, широко 
висвітлюючи засідання Конституційного суду та Верховного виборчого суду, 
надаючи ефір політикам та громадським діячам, які виступали із критикою дій 
чинного президента Х. Серрано та віце-президента Густаво Сальгеро. За цими 
параметрами по-іншому виглядає картина в гаїтянському епізоді, де державний 
переворот здійснили військові на чолі із генералом Р. Седрасом, якого підтримала 
поліція та особисто її очільник М. Франсуа.  

Вирішальну роль у забезпеченні ефективності політики санкцій ОАД у Перу та 
Гватемалі зіграла позиція економічної еліти двох держав, яка виступила із 
засудженням спроб встановити диктатуру та вимогою відновити роботу інститутів 
представницької демократії. Перехід бізнесових кіл до лав опозиції зумовлювався 
ризиком їх гарантованого банкрутства у разі застосування проти Перу та Гватемали 
санкційної політики з боку держав-членів ОАД, що забезпечувалось попередньою 
позитивною динамікою торговельно-економічних і політичних відносин Перу та 
Гватемали з учасниками цієї організації. Тож заморожування кредитів по лінії 
Світового банку, Міжамериканського банку розвитку, заборона надання кредитів із 
боку США, скасування системи преференцій у двосторонній торгівлі загрожувало не 
тільки партикулярним інтересам окремих підприємців, а й існуванню цілих галузей 
економіки, насамперед сільському господарству й переробній індустрії, усім 
експортно-орієнтовним галузям. При цьому у випадку із Гватемалою можна 
констатувати, що ділові кола, інтереси яких під час самоперевороту представляла 
Конфедерація Комерційної, Індустріальної та Фінансової асоціацій на чолі із 
В. Суаресом, виступили організаторами і фінансовими донорами руху спротиву 
президенту Х. Серрано. Їх однозначна й рішуча позиція щодо відсторонення голови 
держави Х. Серрано від влади стала прикладом для наслідування силовим 
структурам, мас-медіа, і, зрештою, масштабним протестам громадян. 

Контрастним щодо перуанського та гватемальського епізодів є приклад із 
застосування міжнародних санкцій ОАД проти Гаїті. У випадку з Гаїті бізнесова еліта 
та середній клас відверто підтримали хунту, адже боялися втратити своє домінантне 
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економічне становище в державі, а деякі промисловці не були впевненими й у безпеці 
життя, тому суттєве погіршення соціально-економічної ситуації в Гаїті внаслідок дії 
санкційних заходів докорінно не позначилося на переговорному процесі між ОАД та 
де-факто владою в Порт-о-Пренсі, а відтак і досягненні первинної мети санкційної 
політики – відновленні представницької демократії в державі. І навпаки, опору 
демократично обраному президентові Ж.-Б. Арістиду становили бідні верстви 
населення, передусім селяни. Ця обставина послаблювала ефективність політики 
санкцій ОАД ще й тому, що крупний капітал США, тісно взаємопов’язаний із 
гаїтянськими діловими колами, маючи потужне лобі в американській законодавчій 
владі, спромігся добитися суттєвого послаблення санкційного режиму проти Гаїті в 
лютому 1992 р. і в цілому визначав непослідовність політичної позиції США щодо 
антигаїтянським санкцій до середини 1992 р. Докорінно підхід Сполучених Штатів 
стосовно санкцій ОАД у бік їх зміцнення змінився через неконтрольований масовий 
потік біженців із Гаїті, спричинений репресіями та переслідуваннями зі сторони де-
факто влади в Гаїті, що становило виклик національній безпеці США, регіональній 
стабільності в цілому.  

Варто констатувати, що складні відносини між Ж.-Б. Арістидом та гаїтянською 
економічною елітою зіграли не останню роль і в дистанціюванні окремих 
регіональних акторів від санкційної політики ОАД, що діяло на зниження її 
ефективності. Так, якщо Колумбія, Панама, Перу не дотримувалися санкційних 
заходів з економічних міркувань, то мотиви Домініканської Республіки ігнорувати 
міжнародні санкції ОАД проти режиму Р. Седраса мали політико-економічний вимір, 
адже домініканський політичний істеблішмент був занепокоєний частими 
звинувачуваннями президента Гаїті щодо порушень прав людини в республіці, 
поневолення гаїтянських робітників на тростинних полях Домініканської Республіки, 
вимогами покращення оплати їхньої праці. Змінити політичний підхід Санто-Домінго 
щодо санкцій ОАД, а згодом й ООН не допомогли навіть погрози США скасувати 
преференції у двосторонній торгівлі. 

Серйозною обставиною, що зумовила низьку ефективність політики санкцій проти 
Гаїті, стала різнонаправленість національних інтересів постійних членів Ради Безпеки 
ООН у питанні врегулювання кризи на острівній країні, що визначило складний і 
тривалий дипломатичний процес узгодження їхніх позицій і не дозволило вчасно 
залучити ООН до санкційних заходів ОАД. Головною перешкодою виведення 
санкційної політики проти Гаїті на глобальний рівень, як було встановлено, стала 
позиція Китаю, який блокував ухвалу Радою Безпеки ООН резолюції із санкцій проти 
острівної держави. Небажання КНР підтримати застосування міжнародних санкцій 
проти Гаїті в рамках ООН визначалося трьома причинами: по-перше, Китай сам 
зазнавав негативного впливу колективних санкцій із боку США та ЄС за порушення 
прав і свобод людини, придушення демократичних виступів опозиції, а особливо 
значущому санкційному тиску був підданий за придушення студентської демонстрації 
1989 р. Тож КНР, накладаючи вето на застосування політики санкцій проти Гаїті, 
виходила із побоювання створити прецедент примусового встановлення демократії у 
світі; по-друге, Китай наполягав на тому, що згортання демократії в Гаїті, відповідно 
до Статуту ООН, не може становити загрозу міжнародному миру та безпеці й вимагав 
надання додаткових підстав для введення міжнародних санкцій; по-третє, китайська 
сторона стверджувала, що політика санкцій не є тим інструментом, що можна 
застосовувати проти однієї з найбідніших держав регіону, адже важкі гуманітарні 
наслідки від дії санкційних заходів загострюватимуть соціально-економічні проблеми 
в Гаїті і принесуть протилежні політичні результати.  

 


