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Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bezpieczeñstwa ONZ
nr 7498 na temat powo³ania miêdzynarodowego trybuna³u
ds. katastrofy malezyjskiego samolotu, lot nr MH-17,
Nowy Jork, 29 lipca 2015 r.

29 lipca 2015 r. w siedzibie Narodów Zjednoczonych (NZ) w Nowym Jorku odby³o siê
posiedzenie Rady Bezpieczeñstwa (RB) w odpowiedzi na list z 28 lutego 2015 r. wystosowany przez Yuriya Sergeyeva, Sta³ego Przedstawiciela Ukrainy przy Narodach Zjednoczonych, do Przewodnicz¹cego Rady Bezpieczeñstwa NZ.
Celem spotkania by³o przyjêcie rezolucji powo³uj¹cej Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga 777. Samolot nale¿¹cy do przewoŸnika
Malaysia Airlines i wykonuj¹cy lot nr MH-17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur zosta³ zestrzelony nad terytorium Ukrainy (obwód doniecki) w dniu 17 lipca 2014 r. Na pok³adzie
maszyny znajdowa³o siê 283 pasa¿erów z 10 pañstw, w tym 15 cz³onków za³ogi. Wszyscy
ponieœli œmieræ na miejscu1.
Autorami projektu rezolucji by³o 19 pañstw: Australia, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Indonezja, Irlandia, Izrael, W³ochy, Litwa, Malezja, Holandia, Nowa Zelandia, Filipiny,
Rumunia, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W spotkaniu wziê³o
udzia³ 15 cz³onków Rady Bezpieczeñstwa2, a tak¿e przedstawiciele Australii, Belgii, Kanady, Niemiec, Irlandii, Izraela, W³och, Holandii, Filipin, Rumunii, Ukrainy i Wietnamu.
Obradom przewodniczy³ Murray McCully, Minister Spraw Zagranicznych Nowej Zelandii3, który rozpocz¹³ je minut¹ ciszy dla uczczenia pamiêci ofiar tragicznego lotu. Na
wstêpie podziêkowa³ równie¿ za przybycie ministrom z Australii, Holandii, Malezji i Ukrainy, dodaj¹c, ¿e ich obecnoœæ potwierdza wagê omawianego problemu.
Jako pierwszy g³os zabra³ Liow Tiong Lai, Minister Transportu Malezji, który przedstawi³ treœæ projektu rezolucji o ustanowienie miêdzynarodowego trybuna³u w sprawie lotu
MH-17. Przemówienie wyg³osi³ w imieniu zespo³u dochodzeniowego ds. zbadania przyczyn katastrofy, z³o¿onego z ekspertów z Australii, Belgii, Malezji, Holandii i Ukrainy.
W swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e przyjêcie tej rezolucji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeñstwa lotnictwa cywilnego w przysz³oœci i pozwoli na rozszerzenie wspó³pracy
w prowadzeniu dochodzenia o kolejne pañstwa i podmioty w regionie. Doda³, ¿e pomimo
trwaj¹cego ju¿ œledztwa Holenderskiej Rady Bezpieczeñstwa równie¿ i RB NZ powinna
wykazaæ siê odpowiedzialnoœci¹ oraz zaanga¿owaniem w zbadanie tej tragedii. Przypomnia³, ¿e mo¿e ona skorzystaæ z uprawnieñ nadanych jej w rozdziale VII Karty Narodów
1
MH17 Malaysia plane crash: What we know, http://www.bbc.com/news/world-europe-28357880
(11.01.2015).
2
W lipcu 2015 r. w sk³ad Rady Bezpieczeñstwa wchodzi³y nastêpuj¹ce pañstwa: Angola, Czad,
Chile, ChRL, Francja, Jordania, Litwa, Malezja, Nigeria, Nowa Zelandia, Rosja, Hiszpania, Wielka
Brytania, Stany Zjednoczone, Wenezuela.
3
Nowa Zelandia sprawowa³a przewodnictwo w Radzie Bezpieczeñstwa w lipcu 2015 r.
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Zjednoczonych. Minister Lai w swoim przemówieniu odwo³a³ siê równie¿ do rezolucji RB
nr 2166 z 2014 r., w której wszyscy jej cz³onkowie jednog³oœnie opowiedzieli siê za przeprowadzeniem niezale¿nego œledztwa i poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci winnych
zbrodni. Podkreœli³, ¿e ustanowienie trybuna³u daje z kolei gwarancjê pe³nej apolitycznoœci
takiego dochodzenia. Na zakoñczenie przemówienia wezwa³ wszystkich cz³onków Rady
do wykazania siê sprawiedliwoœci¹ w stosunku do rodzin ofiar, a tak¿e przekazania jasnego
komunikatu do rosn¹cej liczby zaniepokojonych podmiotów niepañstwowych, ¿e nie ma
zgody spo³ecznoœci miêdzynarodowej na takie haniebne dzia³ania w przysz³oœci.
Po tym wyst¹pieniu od razu przyst¹piono do g³osowania nad projektem rezolucji. Za
jego przyjêciem opowiedzia³o siê 11 pañstw, 3 wstrzyma³y siê od g³osu (Angola, ChRL,
Wenezuela), a Rosja zastosowa³a prawo weta. W zwi¹zku z powy¿szym pomimo uzyskania
wiêkszoœci g³osów uchwa³a zosta³a odrzucona ze wzglêdu na brak wymaganego poparcia
ze strony wszystkich sta³ych cz³onków Rady.
W odpowiedzi na wynik g³osowania Minister Lai wyrazi³ g³êbokie ubolewanie nad odrzuceniem projektu. Doda³, ¿e przy jego tworzeniu podjêto wszelkie wysi³ki na rzecz zniwelowania ró¿nic zdañ pomiêdzy pañstwami, a Malezja do koñca wierzy³a w ustanowienie
miêdzynarodowego mechanizmu sprawiedliwoœci. Podkreœli³, ¿e mimo wszystko jego pañstwo nie zamierza wycofaæ siê z dalszego œledztwa w tej sprawie, a tak¿e stanowczo potêpi³
bezczynnoœæ Rady, której postawa nie u³atwi³a rozwi¹zania problemu.
Jako kolejny g³os zabra³ przedstawiciel Rosji Vitaly Churkin. Swoje przemówienie rozpocz¹³ od z³o¿enia kondolencji rodzinom ofiar katastrofy, a nastêpnie zaznaczy³, ¿e Rosja
zrobi³a wszystko, co by³o w jej mocy, aby zapewniæ szybkie przyjêcie rezolucji RB nr 2166
z 2014 r. oraz przeprowadziæ niezale¿ne œledztwo. Stwierdzi³ jednak, ¿e pozosta³e pañstwa
zdecydowa³y siê porozumiewaæ poza RB za poœrednictwem dwustronnych kontaktów
z Ukrain¹. Przypomnia³ równie¿, ¿e rosyjscy eksperci przekazali holenderskim œledczym
wszystkie dane potrzebne w procesie dochodzenia, w tym dane satelitarne, nie otrzymuj¹c
w zamian równego dostêpu do informacji. Poda³ przy tym w w¹tpliwoœæ bezstronnoœæ
i dok³adnoœæ prowadzonego dochodzenia ze wzglêdu na jego zamkniêty charakter. Zaznaczy³ ponadto, ¿e Rosja nie tylko przygotowa³a alternatywn¹ rezolucjê dla w³aœnie odrzuconej, ale tak¿e z³o¿y³a wniosek o powo³anie Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza
Generalnego ds. zbadania przyczyn katastrofy Boeinga 777, który to wniosek zosta³ jednak
odrzucony. W dalszym uzasadnieniu weta powiedzia³, ¿e Rosja nie popar³a ustanowienia
miêdzynarodowego trybuna³u w oparciu o rozdzia³ VII Karty NZ, poniewa¿ w rezolucji
przyjêtej przez RB w 2014 r. zestrzelenie malezyjskiego samolotu nie zosta³o uznane za zagro¿enie dla miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Doda³ te¿, ¿e powo³anie takiego
trybuna³u niesie ze sob¹ olbrzymie koszty, czego przyk³adem jest Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii. Przypomnia³, ¿e kiedy Ukraina str¹ci³a samolot rosyjski,
a Stany Zjednoczone irañski, nie powo³ano w tych sprawach miêdzynarodowego trybuna³u.
Zauwa¿y³ ponadto, ¿e w przypadku problemu piractwa, które realnie zagra¿a miêdzynarodowemu bezpieczeñstwu, idea trybuna³u nie cieszy siê poparciem Rady. Stwierdzi³ tak¿e,
¿e przed³o¿enie projektu rezolucji do g³osowania mimo œwiadomoœci pozosta³ych pañstw,
¿e nie zostanie on przyjêty, wyraŸnie uwidacznia motywy polityczne, jakimi kierowali siê
jego autorzy. Na zakoñczenie doda³, ¿e brak poparcia ze strony Rosji dla utworzenia miêdzynarodowego trybuna³u w tej sprawie nie jest wyrazem promowania przez ni¹ bezkarnoœci.
G³os w debacie zabra³a nastêpnie Samantha Power, Sta³a Przedstawiciel USA przy NZ.
Na pocz¹tku wyst¹pienia wyrazi³a ubolewanie nad œmierci¹ pasa¿erów lotu MH-17
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i doda³a, ¿e wœród ofiar katastrofy byli tak¿e obywatele USA. W dalszej kolejnoœci wyrazi³a
pe³ne poparcie USA dla ustanowienia miêdzynarodowego trybuna³u i doda³a, ¿e sprawcy
tej tragedii musz¹ zostaæ bezwzglêdnie ujawnieni i ukarani. Potêpi³a ponadto nie tylko zastosowanie przez Rosjê weta, ale równie¿ utrudnianie dostêpu do miejsca katastrofy przez
prorosyjskich separatystów. Podkreœli³a, ¿e dzisiejsza postawa Rosji jest oznak¹ lekcewa¿enia przez ni¹ protestów spo³ecznoœci miêdzynarodowej, w tym tak¿e rodzin ofiar, które
szczególnie zas³uguj¹ na sprawiedliwe dochodzenie w sprawie malezyjskiego Boeinga.
Kolejnym przemawiaj¹cym by³ Bert Koenders, Minister Spraw Zagranicznych Holandii. Na pocz¹tku zaznaczy³, ¿e jego pañstwo zosta³o szczególnie dotkniête t¹ tragedi¹,
poniewa¿ wœród blisko 300 pasa¿erów lotu MH-17 196 mia³o holenderskie obywatelstwo.
W swoim przemówieniu wyrazi³ szczególne rozczarowanie wynikami dzisiejszego g³osowania. By³ kolejn¹ osob¹, która odwo³a³a siê do rezolucji Rady nr 2166 i przypomnia³, ¿e
zak³ada³a ona wykonanie trzech g³ównych kroków w zwi¹zku z t¹ katastrof¹: szybk¹ repatriacjê i identyfikacjê ofiar, dok³adne i niezale¿ne œledztwo w sprawie przyczyn katastrofy,
wreszcie sprawiedliwoœæ dla ofiar poprzez ukaranie sprawców. Doda³ ponadto, ¿e tylko
ustanowienie miêdzynarodowego trybuna³u gwarantowa³oby apolitycznoœæ w tej sprawie
i pozwoli³oby na wykorzystanie najbardziej skutecznego, bezstronnego i sprawiedliwego
mechanizmu os¹du sprawców tragedii. Wyrazi³ niezrozumienie dla postawy Rosji, która
jako cz³onek RB tym bardziej powinna d¹¿yæ do poznania prawdy. Stwierdzi³, ¿e utrzymywanie bezkarnoœci sprawców stanowi niebezpieczny przekaz dla przysz³ych potencjalnych
zbrodniarzy, a tak¿e zagra¿a bezpieczeñstwu lotnictwa cywilnego.
Na posiedzeniu nie zabrak³o tak¿e Pawlo Klimkina, Ministra Spraw Zagranicznych
Ukrainy, który powiedzia³, ¿e ten dzieñ powinien zostaæ zapamiêtany nie ze wzglêdu na
weto Rosji, ale na zjednoczenie tak du¿ej liczby pañstw na rzecz zagwarantowania sprawiedliwoœci i przeciwdzia³ania bezkarnoœci. Podkreœli³, ¿e nie ma powodu, aby sprzeciwiaæ siê
stworzeniu niezale¿nego trybuna³u, który mia³by poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci winnych
zbrodni, chyba, ¿e jest siê jednym z oprawców. Doda³, ¿e rola Rosji w konflikcie na Ukrainie jest dobrze wszystkim znana, a weto jest tylko tego potwierdzeniem. Zaznaczy³ na koniec, ¿e sprzeciw Rosji co prawda zablokowa³ przyjêcie projektu rezolucji, ale i tak nie
uniemo¿liwi poznania prawdy o tej tragedii w przysz³oœci.
Przemówienia wyg³osili tak¿e pozostali przedstawiciele pañstw-autorów projektu rezolucji. W swoich wyst¹pieniach zgodnie potêpili oni zastosowanie przez Rosjê weta. Dainius
Baublys z Litwy stwierdzi³ dodatkowo, ¿e od dnia katastrofy delegacja rosyjska zachowuje
siê tak, jakby mia³a coœ do ukrycia, a przez dezinformacjê chce wprowadziæ spo³ecznoœæ
miêdzynarodow¹ w b³¹d. Zaznaczy³, ¿e nielegalne grupy prorosyjskich bojowników, które
sprawuj¹ kontrolê nad miejscem katastrofy, zarówno tuszowa³y dowody w sprawie, jak
i ogranicza³y dostêp do tego terenu miêdzynarodowym ekspertom oraz Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE). Nie mia³ równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e zestrzelenie
malezyjskiego Boeinga stanowi zagro¿enie dla miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Stwierdzi³, ¿e by³o to zamierzone dzia³anie, a niezak³ócony przep³yw broni, najemników i rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy, suwerennego pañstwa, stworzy³ warunki do
tej tragedii. Na zakoñczenie zaapelowa³ o przestrzeganie umowy z Miñska oraz podkreœli³
kluczow¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ OBWE i ONZ w rozwi¹zaniu tego konfliktu. Minister
Spraw Zagranicznych Nowej Zelandii Murray McCully nie ukrywa³ z kolei rozczarowania
brakiem jednomyœlnoœci wœród cz³onków Rady, którym jeszcze rok wczeœniej uda³o siê
osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie przyjêcia rezolucji nr 2166. Powiedzia³ równie¿, ¿e
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nieznalezienie przez Radê odpowiedniego mechanizmu do os¹dzenia winnych tej tragedii
zawiedzie oczekiwania rodzin i przyjació³ zmar³ych. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e w tej sprawie nie
ma rozwi¹zañ poœrednich i albo pañstwa opowiadaj¹ siê za sprawiedliwoœci¹, albo za bezkarnoœci¹. Odniós³ siê ponadto do stosowania prawa weta w RB, mówi¹c, ¿e Nowa Zelandia jest od lat przeciwna temu rozwi¹zaniu i ponownie apeluje o znalezienie lepszego
sposobu podejmowania decyzji w tym organie. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii Matthew
Rycroft doda³ natomiast, ¿e weto ze strony Rosji œwiadczy o zlekcewa¿eniu ofiar katastrofy, a okres jednego roku od jej dnia jest odpowiednim momentem na ustanowienie trybuna³u i wys³anie w ten sposób czytelnego komunikatu, ¿e Rada stanowczo sprzeciwia siê
aktom przemocy wobec ludnoœci cywilnej. Julie Bishop, Minister Spraw Zagranicznych
Australii zapewni³a z kolei o pe³nej determinacji jej kraju w d¹¿eniu do poci¹gniêcia sprawców tragedii do odpowiedzialnoœci, szczególnie, ¿e wœród pasa¿erów lotu MH-17 znajdowa³o siê 39 Australijczyków. Przedstawiciel Irlandii, Tim Mawe, podkreœli³ znaczenie
lotnictwa cywilnego dla komunikacji globalnej i dobrobytu pañstw, a tak¿e wyraŸnie stwierdzi³, ¿e zagro¿enie dla cywilnego lotnictwa jest jednoczeœnie zagro¿eniem dla miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Reprezentant Izraela, Ron Prosor, powo³a³ siê na
doœwiadczenia w³asnego kraju, mówi¹c, ¿e je¿eli nie podejmie siê dzisiaj zdecydowanych
kroków w celu powstrzymania aktów agresji, bêdzie to rodzi³o powa¿ne konsekwencje
w przysz³oœci. Przedstawiciel Niemiec, Harald Braun, zaapelowa³ o natychmiastow¹ i trwa³¹
deeskalacjê konfliktu, a tak¿e o pe³ne wdro¿enie porozumieñ z Miñska. Powiedzia³ równie¿, ¿e przyk³ad przyjêcia rezolucji ws. irañskiego programu nuklearnego pokazuje, ¿e
jest mo¿liwe osi¹gniêcie porozumienia w Radzie i jeszcze raz zachêci³ jej cz³onków do szukania konstruktywnych rozwi¹zañ. Solidarnoœæ z partnerami i gotowoœæ do dalszych
wysi³ków na rzecz os¹dzenia sprawców tragedii wyrazili tak¿e w swoich wyst¹pieniach
przedstawiciele Hiszpanii, Belgii, Francji, Filipin, Indonezji oraz Kanady.
Swoje stanowiska przekazali równie¿ pozostali cz³onkowie Rady Bezpieczeñstwa oraz
pañstwa zaproszone do debaty. Przedstawiciel Wietnamu, Nguyen Phuong Nga, podkreœli³
gotowoœæ swojego pañstwa do œcis³ej wspó³pracy ze wszystkimi stronami zaanga¿owanymi w dochodzenie. Carlos Olguín Cigarroa z Chile doda³, ¿e jego zdaniem wyniki g³osowania obna¿y³y s³aboœæ Rady oraz pokaza³y, ¿e nie wywi¹zuje siê ona z odpowiedzialnoœci,
jaka na niej ci¹¿y. Reprezentant Czadu Mahamat Zene Cherif wezwa³ pozosta³e pañstwa,
aby pomimo odrzucenia projektu nie zaniecha³y swoich wysi³ków zmierzaj¹cych do ukarania winnych tragedii i zadoœæuczynienia rodzinom ofiar. Podkreœli³ równie¿, ¿e opowiedzenie siê przez Czad za przyjêciem projektu rezolucji mia³o tak¿e na celu zniechêcenie
wszystkich tych, którzy mogliby zagroziæ bezpieczeñstwu lotnictwa cywilnego w przysz³oœci. Na aspekt bezpieczeñstwa pasa¿erów zwrócili równie¿ uwagê przedstawiciele
Jordanii i Nigerii.
Przedstawiciel ChRL, Liu Jieyi oprócz okazania wyrazów wspó³czucia dla pogr¹¿onych w ¿a³obie rodzin i pañstw dotkniêtych katastrof¹, podkreœli³, ¿e Chiny od samego
pocz¹tku popieraj¹ przeprowadzenie dok³adnego i niezale¿nego œledztwa, a tak¿e os¹dzenie sprawców tragedii. Swoj¹ decyzjê o nieudzieleniu poparcia dla rezolucji uzasadni³ natomiast podzia³ami, jakie projekt ten wzbudza wœród pozosta³ych cz³onków Rady. Rafael
Darío Ramírez Carreño z Wenezueli tak¿e wyrazi³ solidarnoœæ z rodzinami ofiar i ubolewa³
nad tragedi¹, natomiast uzasadniaj¹c powstrzymanie siê od g³osu, wyjaœni³, ¿e powodem
tego jest kontekst polityczny, jaki towarzyszy tej sprawie. Doda³ równie¿, ¿e w tocz¹cej siê
dyskusji nie nale¿y powo³ywaæ siê na rozdzia³ VII Karty Narodów Zjednoczony, poniewa¿
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katastrofa malezyjskiego samolotu nie stanowi zagro¿enia dla miêdzynarodowego pokoju
i bezpieczeñstwa. Zaapelowa³ te¿ do innych pañstw o powstrzymanie siê od wysuwania daleko id¹cych wniosków na temat przyczyn i winnych tragedii, które jego zdaniem s¹ bezpodstawne. Przedstawiciel Angoli, João Iiambeno Gimolieca podzieli³ zdanie swoich
przedmówców w kwestii koniecznoœci poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci sprawców katastrofy, a uzasadniaj¹c powstrzymanie siê od g³osu, powo³a³ siê na rezolucjê Rady z 2014 r.
Stwierdzi³, ¿e stwarza ona wystarczaj¹ce warunki do przeprowadzenia dok³adnego i niezale¿nego œledztwa, a ustanowienie miêdzynarodowego trybuna³u by³oby przedwczesnym
krokiem.
Na zakoñczenie jeszcze raz g³os zabra³ przedstawiciel Rosji. W odpowiedzi na zarzuty,
jakie pojawi³y siê w trakcie dyskusji wobec Federacji Rosyjskiej, wyrazi³ niezrozumienie
dla przekonania, i¿ dezaprobata udzielona przez Rosjê wobec jednego mechanizmu zapewnienia sprawiedliwoœci zosta³a automatycznie uto¿samiona z popieraniem przez ni¹ bezkarnoœci sprawców tragedii. Zwróci³ siê równie¿ do Ministra Spraw Zagranicznych
Ukrainy z pytaniem, dlaczego rz¹d w Kijowie pozwoli³ na przelot cywilnego samolotu nad
stref¹ konfliktu i czy ktoœ na Ukrainie zosta³ w ogóle ukarany za takie zaniedbanie obowi¹zków. Doda³ te¿, ¿e posiedzenie nie ujawni³o wszystkich aspektów tragedii.
Posiedzenie RB w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu po raz kolejny obna¿y³o
niezdolnoœæ tego organu do wypracowania kompromisu pomiêdzy jego cz³onkami. Jest to
nie pierwszy ju¿ dowód na koniecznoœæ gruntownej reformy Rady, której funkcjonowanie
prawie nie zmieni³o siê od momentu jej powo³ania 70 lat temu i nie odpowiada radykalnym
geopolitycznym zmianom, jakie nast¹pi³y na przestrzeni tych kilkudziesiêciu lat. Oprócz
kwestii cz³onkostwa, metod pracy czy regionalnego przedstawicielstwa w Radzie, to
w³aœnie stosowanie prawa weta wp³ywa w g³ównej mierze na nieefektywnoœæ tego organu.
Ju¿ podczas konferencji za³o¿ycielskiej ONZ w San Francisco w 1945 r. zapis dotycz¹cy
posiadania tego przywileju przez sta³ych cz³onków Rady budzi³ wiele kontrowersji. Ostatecznie zosta³ on podtrzymany i do dzisiaj w celu przyjêciu rezolucji, w kwestiach innych
ni¿ proceduralne, wymagane jest poparcie dziewiêciu pañstw zasiadaj¹cych w RB, w tym
wszystkich piêciu sta³ych cz³onków. To w³aœnie Rosja najczêœciej korzysta z tego prawa,
bior¹c pod uwagê g³osowania od pocz¹tku dzia³alnoœci Rady, w tym czasy istnienia
ZSRR.
Tabela 1

Liczba rezolucji zawetowanych przez sta³ych cz³onków
RB w latach 1946–2015
ChRL

9

Francja

16

Rosja/ZSRR

103

Wielka Brytania

29

Stany Zjednoczone

79

ród³o: http://research.un.org/en/docs/sc/quick (14.01.2015).

Nie nale¿y mieæ jednak z³udzeñ, ¿e w najbli¿szej perspektywie mo¿liwe bêdzie wyeliminowanie lub ograniczenie prawa weta. Aby tak siê sta³o, niezbêdne jest wprowadzenie
poprawek do Karty NZ, które nastêpnie musz¹ zostaæ zaakceptowane i ratyfikowane przez

430

Sprawozdania

wszystkich sta³ych cz³onków Rady. Przy istnieniu ró¿nicy zdañ na ten temat wœród samych
sta³ych cz³onków i ich wielokrotnej niezdolnoœci do wypracowania porozumienia w sprawie poszczególnych rezolucji, perspektywa wprowadzenia takiej reformy wci¹¿ pozostaje
nieosi¹galna.
Aleksandra GOLUS
Poznañ

