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ПРАВО ВЕТО ТА РЕФОРМА РАДИ БЕЗПЕКИ ООН В КОНТЕКСТІ 

СИРІЙСЬКОГО ПИТАННЯ 

 

У статті розглядаються можливі моделі вдосконалення діяльності 

Організації Об’єднаних Націй, яка не тільки посідає центральне місце в 

системі міждержавних організацій, але і відіграє важливу роль у сучасному 

міжнародно-політичному розвитку; проблематика робочих методів, 

включаючи використання інституту права вето, а також аналізуються 

позиції держав-членів Організації щодо реформи Ради Безпеки ООН. 

 Досліджено можливості підвищення ефективності Ради Безпеки в 

реагуванні на тяжкі гуманітарні ситуації, зокрема, пов’язані з вчиненням 

військових злочинів і злочинів проти людства через використання резолюції 

«Єдність на користь миру», одночасно зберігаючи свою позицію як центру 

реагування на загрози міжнародному миру та безпеці у світі.  

Сирійський конфлікт гостро поставив питання щодо накладання вето 

деякими постійними членами Ради Безпеки (Російською Федерацією та 

Китаєм), підкресливши значні недоліки у спроможності Ради Безпеки 

ефективно реагувати на тяжкі гуманітарні ситуації, насамперед ті, що 

стосуються масових злочинів. Цей конфлікт також порушив питання 

легітимності та надійності при ухваленні рішень Радою Безпеки.  

Проаналізовано, що використання права вето чи загроза застосування 

права вето є основною причиною того, що Рада Безпеки стає безсилою в 

умовах міжнародних конфліктів і криз. Вплив вето нині виходить за межі 

того, що було передбачено Статутом Організації Об'єднаних Націй, що 

впливає на ефективність і надійність Ради Безпеки ООН. П’ять постійних 

членів – Великобританія, Франція, США, Російська Федерація та Китай – 



маючи право вето, нівелюють вплив непостійних членів Ради Безпеки в 

ухваленні рішень. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Масштабні події 

світового значення, що мали місце після завершення Другої світової війни, 

кардинально змінили існуючий світопорядок. Ці зміни торкнулися не тільки 

політичної карти світу, а й загального клімату планети, обумовленого 

створенням і подальшим розвитком нової універсальної платформи 

міжнародного співробітництва держав Організації Об’єднаних Націй (ООН), 

яка не тільки посідає центральне місце в системі міждержавних організацій, але 

й відіграє важливу роль у сучасному міжнародно-політичному розвитку.  

Перед ООН постають додаткові завдання, для виконання яких потрібне 

вдосконалення існуючих, крім того, створення нових механізмів 

функціонування. Назріло питання реформування Організації Об’єднаних Націй.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю тему засвідчує 

зацікавленість дослідників у питаннях, пов’язаних із аналізом можливих 

моделей удосконалення діяльності Організації Об’єднаних Націй, 

проблематики робочих методів, включаючи використання інституту права вето, 

а також аналізом позиції держав-членів Організації з питання реформи Ради 

Безпеки ООН; досліджуються питання використання права вето чи загроза 

застосування права вето як основна причина того, що Рада Безпеки стає 

безсилою в умовах міжнародних конфліктів і криз. Зокрема, ці та низку інших 

питань досліджували А. Карсвел, К. Хендерсон, К. Еспада, М. Гулд, М. Раблен, 

тощо [4, 8, 9, 10, 12]. 

Формулювання мети статті. Основна мета статті полягає в дослідженні 

можливості підвищення ефективності Ради Безпеки в реагуванні на тяжкі 

гуманітарні ситуації, серед іншого – пов’язані із вчиненням військових 



злочинів і злочинів проти людства через використання резолюції «Єдність на 

користь миру», одночасно зберігаючи власну позицію як центру реагування на 

загрози міжнародному миру та безпеці у світі. Проаналізовано, чи може 

резолюція «Єдність на користь миру» надати конституційну відповідь на 

заперечення вимог вето та підвищити легітимність при ухваленні рішень Ради 

Безпеки (на прикладі конфлікту в Сирії).  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Сирійський конфлікт гостро поставив 

питання щодо накладання вето деякими постійними членами Ради Безпеки (РБ) 

(Російською Федерацією та Китаєм), підкресливши значні недоліки у 

спроможності Ради Безпеки ефективно реагувати на тяжкі гуманітарні ситуації, 

зокрема ті, що стосуються масових злочинів. Цей конфлікт також порушив 

питання надійності при ухваленні рішень Радою Безпеки.  

Питання «зловживань» щодо використання права вето залишається 

предметом дискусій у межах Організації Об’єднаних Націй, держав-членів і 

громадянського суспільства на міжнародному рівні. На засіданні Ради Безпеки  

2010 року представник Венесуели назвав Раду Безпеки «в’язнем права вето», 

закликаючи усунути право вето [18]. Під час головування Аргентини в Раді 

Безпеки ООН у серпні 2013 року президент Аргентини Крістіна Фернандес 

розкритикувала право вето постійних п’яти членів, стверджуючи, що воно було 

запобіжним заходом під час «холодної війни» аби не допустити ядерної 

катастрофи. Проте нині неможливо розв’язувати проблеми сучасного світу 

застарілими засобами й методами [5]. У вересні 2013 року,  коли Австралія 

взяла на себе головування в Раді Безпеки, посол Австралії в ООН Гері Квінлан 

зазначав, що в питанні Сирії Рада Безпеки зайшла в безвихідь і більшість 

непостійних членів дійшли висновку, що на даний момент немає жодного сенсу 

скликати офіційне зібрання Ради Безпеки, тому що воно ні до чого не приведе 

[17]. Безпрецедентним також став випадок, коли уряд Королівства Саудівської 

Аравії відмовився посісти місце в Раді Безпеки, до якої він був обраний 17 

жовтня 2013 року. В офіційній заяві Міністерства закордонних справ 



зазначалося: неспроможність Ради Безпеки перетворити Близький Схід на зону 

вільну від усіх видів зброї масового знищення через неможливість, чи то 

піддати міжнародному контролю та нагляду ядерні програми всіх без винятку 

країн у регіоні, чи то запобігти тому, щоб будь-яка країна з них володіла 

ядерною зброєю, що є ще одним незаперечним свідченням та доказом 

неспроможності Ради Безпеки з честю виконувати свої обов’язки та нести 

покладену на неї відповідальність. Дозволяти правлячому режиму Сирії 

вбивати та спалювати своїх громадян хімічною зброєю, тоді як увесь світ 

просто стоїть осторонь і не застосовує стримувальні санкції проти режиму в 

Дамаску, – це також беззаперечне свідчення та доказ того,  що Рада Безпеки не 

спроможна з честю виконувати свої обов’язки та нести покладену на неї 

відповідальність [14]. 

Найголовніше, діяльність Ради Безпеки з питань підтримки міжнародного 

миру та безпеки була і залишається неефективною, зокрема в Сомалі, Боснії та 

Руанді. У Сомалі вибір стратегії та формат дій місії Вашингтона був 

контрпродуктивним. У Боснії Рада Безпеки не змогла забезпечити належний 

захист районів, що перебували під опікою ООН, унаслідок чого відбулася 

різанина в Сребрениці (воєнний злочин, скоєний під час Боснійської війни 13–

22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому 

вбивстві боснійськими сербами близько 8 000 боснійських мусульман чоловічої 

статі віком від 12 до 77 років). Щодо ситуації в Руанді  (1994), Британія, США 

та Франція активно уникали використання терміна «геноцид» для того, щоб 

уникнути власної відповідальності за втручання, а Рада Безпеки не забезпечила 

збільшення миротворчого контингенту, як того вимагала ситуація. Франція 

насправді підтримувала уряд Руанди та забезпечувала його зброєю та 

боєприпасами навіть під час геноциду. Збройні інтервенції в Іраку (2003) і 

Косові (1999) проходили взагалі без схвалення Ради Безпеки [8]. 

 Рада Безпеки не вживала заходів щодо врегулювання криз у Криму, Сирії 

та Ємені, що в дійсності поставило під питання дієвість та існування 

міжнародної системи захисту, закріпленої Статутом ООН (підписаний 26 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8


червня 1945 року). Ураховуючи ці прециденти, 2009 року близько 140 країн-

членів визнали, що реформування Ради Безпеки є необхідним, і закликали 

перейти до переговорів для проведення реформи. Найсуперечливішим і 

найдискусійнішим, як і під час складання Статуту ООН, залишалося  питання 

права вето [8].  

По-перше, використання права вето чи загроза застосування права вето є 

основною причиною того, що Рада Безпеки стає безсилою в умовах 

міжнародних конфліктів і криз. Незалежно від того, ідеться про Сирію чи про 

мирний процес на Близькому Сході, вплив вето нині виходить за межі того, що 

було передбачено Статутом Організації Об’єднаних Націй, впливаючи на 

ефективність і надійність РБ ООН [3]. 

По-друге, нерівність між постійними та непостійними членами 

дестабілізує роботу Раду Безпеки, що робить її діяльність неефективною. П’ять 

постійних членів – Великобританія, Франція, Сполучені Штати Америки, 

Російська Федерація та Китай – маючи право вето, нівелюють вплив 

непостійних членів РБ при ухваленні рішень, що набувають ознак 

формальності. Нерідко такі деякі постійні члени Ради Безпеки, як Російська 

Федерація, зловживали власним правом вето. Незважаючи на те, що формальне 

й публічне використання права вето зменшилося за останні кілька десятиліть, 

імовірність ухвалення рішень у РБ залишається дуже низькою внаслідок роботи 

Ради Безпеки за закритими дверима, де загроза застосування вето 

внеможливлює ухвалення рішень. 

  Ситуація в Сирії – це один із прикладів у практиці Ради Безпеки, який 

демонструє негативний вплив права вето. Заяви Аргентини, Австралії та 

Саудівської Аравії вказували на те, що сучасні принципи використання право 

вето неефективні й несумісні з першочерговим обов’язком Ради Безпеки 

підтримувати міжнародний мир і безпеку відповідно до Статуту Організації 

Об’єднаних Націй.  

 Слід більш усеохоплююче розуміти право вето, яке може 

використовуватися не лише для того, щоб перешкоджати Раді Безпеки у 



виконанні своїх обов’язків згідно зі Статутом ООН, але також може 

породжувати обмеження, які б стримували надмірні» дії з підтримання миру та 

безпеки у світі.  

 2016 року Канада від імені шістдесяти дев’яти держав-членів звернулася 

до Президента Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) з проханням скликати 

пленарне засідання щодо подій у Сирії, посилаючись на те, що тривожною є 

ситуація з невиконанням Радою Безпеки своїх обов’язків. 9 грудня 2016 року 

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію із закликом негайно припинити 

бойові дії в Сирії, забезпечити невідкладну доставку гуманітарної допомоги 

жителям країни, а також зняти облогу всіх міст, включаючи Алеппо [19].  

Раді Безпеки необхідно вийти з безвихолі, у якій вона перебуває щодо 

ситуації в Сирії, що виникла внаслідок зловживання деякими постійними 

членами правом вето, і ставить під загрозу втрату довіри до РБ ООН 

і легітимність міжнародного органу. Як зазначала 2015 року Постійна 

представниця США в ООН Саманта Пауер щодо використання Російською 

Федерацією вето проти резолюцій Ради Безпеки щодо Сирії: а якщо так буде 

тривати й не тільки у випадку Сирії та України, тоді з’являється ризик для 

статусу Ради Безпеки, авторитету і його функції міжнародного арбітра в 

питаннях безпеки, до якого потрібно звертатися [13]. 

Слід зазначити, що у Статуті ООН немає прямого посилання на право 

вето постійних членів Ради Безпеки. Натомість, згідно зі статтею 27 (п. 1) 

кожен член Ради Безпеки має один голос; Стаття 27 (п. 2) передбачає, що 

процедурні рішення Ради Безпеки повинні ухвалюватися позитивним 

голосуванням дев'яти членів (тобто вони не підлягають вето). Згідно з пунктом 

3 статті 27 рішення Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються ухваленими, 

коли за них проголосували дев’ять членів РБ, а також голоси всіх постійних 

членів РБ, що збігаються. Статут не обмежує частоту або причини 

застосовування права вето; він також не створює межі стримувань і противаг і 

не вимагає підзвітності [3].  



Чи є безвихідне становище Ради Безпеки щодо сирійського питання 

порушенням міжнародного права? Тепер ідуть дискусії про існування та обсяг 

зобов’язань Ради Безпеки за міжнародним правом. Для аналізу цього питання 

слід спиратися на такі джерела, за якими Рада Безпеки має обов’язок діяти, 

використовуючи сирійське питання як конкретний приклад. 

 Першим потенційним джерелом правового зобов’язання членів Ради 

Безпеки можна вважати Конвенцію про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього 1948 року. Як указано в рішенні Міжнародного Суду від 

2007 року (у справі Боснії проти Сербії), обов’язок не допустити геноцид 

стосується будь-якої держави, яка здатна ефективно вплинути на дії осіб, які 

схильні до здійснення або вже здійснюють акти геноциду [1]. Ця «здатність 

впливати» визначається за географічною близькістю держави, а також силою 

політичних, економічних та інших зв’язків між владою тієї держави і 

потенційними винуватцями в геноциді.  Зобов’язуючись запобігати геноциду, 

держава має застосувати засоби, доступні їй у розумних межах, що для  держав 

– постійних членів Ради Безпеки може означати утримання від використання 

права вето щодо санкціонування військових дій. Зобов’язання є обов’язковим і 

не має жодних винятків – не важливо, що держава стверджує або ж доводить, 

що навіть якби вона застосувала всі засоби, які були в її розпорядженні, то їх 

все одно було б недостатньо, щоб запобігти геноциду. Це тому, що спроб лише 

однієї держави було б недостатньо для досягнення мети, а спільні зусилля 

декількох держав можливо могли б запобігти геноциду. 

 Зобов’язання запобігати геноциду, однак, може бути викликано 

впевненістю існування серйозного ризику скоєння  злочину, чого не можна 

твердити про ситуацію в Сирії. Незважаючи на те, що є досить багато доказів 

навмисних нападів на цивільне населення, усе ж немає достатньо доказів 

спеціального умислу зруйнувати національні, етнічні, расові та релігійні групи 

як такі.  

 Другим джерелом правового зобов’язання є Концепція «Обов’язок 

захищати»  (Responsibility to Protect), яка була схвалена на Всесвітньому саміті 



2005 року та закріплена в резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Варто 

виділити три основні компоненти відповідальності за захист: відповідальність 

держав за захист; міжнародна допомога та створення потенціалу; своєчасне та 

рішуче реагування [15]. Її прихильники стверджували, що Статуту ООН 

вимагає необхідного оперативного й ефективного вчинення заходів Радою 

Безпеки, коли безпосередньо йдеться про питання миру та безпеки у світі.  

 Якщо державі явно не вдається захистити своє населення від геноциду, 

військових злочинів, злочинів проти людства або етнічних чисток, то 

міжнародне співтовариство повинно втручатись у ситуацію через примусові 

заходи, наприклад: економічні санкції чи застосування сили. Щодо останнього, 

такі дії є гуманітарною інтервенцією та повинні мати на меті захист населення 

без жодних амбіцій на кшталт здобуття політичної влади чи територій [15]. Але 

в ній немає прямої вимоги до Ради Безпеки або її членів виносити питання на 

порядок денний, підтримувати рішення в РБ або мати достатні підстави для 

накладання вето.   

 У доповіді 2012 року «Реалізація обов’язку захищати» тодішній 

Генеральний Секретар  ООН Пан Гі Мун підтвердив, що дана концепція не 

накладає на Раду Безпеки зобов’язання діяти – радше, доктрина і Статут ООН 

надають Раді Безпеки «широку свободу у визначенні напрямку дій», яка може 

включати і бездіяння внаслідок застосування права вето [11].   

 Третім джерелом є проєкт Статей про відповідальність міжнародних 

організацій (2008) [1].  Проєкту не надано статусу міжнародного договору, він в 

основному базується на Статтях про відповідальність держав, розроблених 

Комісією міжнародного права 2001 року. Питання відповідальності 

міжнародної організації або одного з її органів (таких, як Рада Безпеки) не 

з’ясоване  у міжнародному праві через обмежене застосування до організацій 

принципів відповідальності держав. Проте обидва проєкти статей 

обговорювались у контексті безвихідного становища Ради Безпеки щодо 

сирійського питання.  



 По-перше, можна аргументувати, що використання права вето і подальша 

безвихідб в умовах безперестанних нападів на цивільне населення та 

інфраструктуру «сприяє здійсненню міжнародно-протиправного діяння» 

відповідно до статті 14 Проєкту статей: Міжнародна організація, яка сприяє або 

допомагає іншій державі або іншій міжнародній організації у здійсненні 

міжнародно-протиправного діяння державою або останньою організацією, 

відповідає за такі дії коли: організація вчиняє такі дії, усвідомлюючи наслідки 

міжнародно-протиправного діяння; та діяння буде вважатись міжнародно-

протиправним у разі вчинення такою організацією [1]. 

 По-друге, якби ситуацію в Сирії можна було показати як серйозне 

порушення норми  jus cogens, стаття 42 Проєкту cтатей передбачає окремі дії 

Ради Безпеки: держави і міжнародні організації мають співпрацювати, щоб 

покласти кінець правомірними засобами будь-якому серйозному порушенню за 

значенням статті 41 (норми jus cogens); жодна держава або міжнародна 

організація не має визнавати правомірною ситуацію, яка виникла внаслідок 

серйозного порушення за значенням статті 41, а також надавати допомогу в 

підтримку цієї ситуації [1]. 

 Необхідно досліджувати не лише обов’язки Ради Безпеки як органу ООН, 

а й обов’язки окремих постійних п’яти членів. Російська Федерація і Китай 

порушили свій обов’язок запобігати військовим злочинам (що є нормою jus 

cogens), оскільки скористалися правом вето.  

 Правовий обов’язок Ради Безпеки вживати дій щодо ситуації в Сирії не 

може нині бути закріпленим у Конвенції проти геноциду чи зараховано до 

нових принципів міжнародного звичаєвого права. Будь-які обмеження щодо 

можливості використання права вето потребували б реформування чинної 

системи.  

2013 року була запропонована французька ініціатива, у межах якої було 

ухвалено Кодекс поведінки щодо дій Ради Безпеки проти геноциду, злочинів 

проти людства чи військових злочинів (далі Кодекс поведінки) щодо 

використання вето за участі постійних членів РБ ООН. Кодекс поведінки 



вимагає від постійних членів утримуватися від використання права вето, коли 

Рада Безпеки потребує ухвалювати рішення щодо масових злочинів 

жорстокості [8].  

Кодекс поведінки закликає держави-члени ухвалювати низку зобов’язань 

щодо підтримки Ради Безпеки, вживаючи своєчасні та рішучі дії щодо 

запобігання або припинення вчинення основних міжнародних злочинів 

геноциду, злочинів проти людства та військових злочинів, зокрема закликаючи 

членів Ради Безпеки утримуватися від голосування проти достовірних проєктів 

резолюцій Ради Безпеки, спрямованих на запобігання або припинення цих 

злочинів, які всі чітко визначені в міжнародному праві [8]. 

 Ще одним механізмом подолання неефективності Ради Безпеки в 

питаннях підтримки міжнародного миру та безпеки є звернення до Резолюції 

377A (V) Генеральної Асамблеї ООН «Єдність на користь миру», що була 

прийняла 3 листопада 1950 р. у відповідь на «зловживання» правом вето з боку 

Радянського Союзу щодо конфлікту в Кореї. Ключовим положенням була 

частина, у якій зазначалося, якщо Рада Безпеки через брак одностайності 

постійних членів не виконує свою основну відповідальність за підтримку 

міжнародного миру та безпеки в будь-якому випадку, коли виявляється загроза 

миру, порушення миру або акт агресії, Генеральна Асамблея негайно розглядає 

це питання з метою внесення відповідних рекомендацій членам щодо 

колективних заходів, серед іншого у разі порушення миру чи акту агресії, 

використання збройних сил при необхідності для підтримання або відновити 

міжнародний мир і безпеку [2]. 

         Резолюція «Єдність на користь миру» надала Генеральній Асамблеї ООН 

ключову допоміжну роль у підтримці міжнародного миру та безпеки у 

випадках, коли Рада Безпеки не виконувала свої основні зовов’язання.  

Міжнародний суд у справі «Certain expenses of the United Nations» 

підтвердив, що ці дії не є суперечливими, і що основна відповідальність за 

підтримку міжнародного миру та безпеки покладена на Раду Безпеки, а 

Генеральна Асамблея несе чітко сформульовану вторинну відповідальність [7].  



Інший підхід до бездіяльності, створеної правом вето, – це обійти Раду 

Безпеки завдяки зверненню до Генеральної Асамблеї, щоб вона вжила заходів 

відповідно до Резолюції «Єдність на користь миру» [16]. 

 Деякі дослідники стверджували, що ситуація в Сирії означала, що варто 

переглянути Резолюцію «Єдність на користь миру» як можливий засіб для 

пом’якшення зловживання використання права вето [2].  

Зокрема, А. Карсвел стверджував, що використання права вето може 

розглядатись як «зловживання», навіть, якщо стаття 27 (п. 3) не була порушена. 

Він зазначав, що коли один із постійних п’яти членів недобросовісно 

використовує право вето і це стає зловживанням правом, яке передбачене 

статтею 27 (п. 3), можна стверджувати, що Рада Безпеки не  виконує покладені 

на неї даним Статутом функції у межах конфлікту або ситуації, що 

розглядається, таким чином надаючи можливості Генеральній Асамблеї 

надавати рекомендації щодо розв’язання конфлікту або проблемної ситуації. 

Він пропонував, щоб дев’ять членів Ради Безпеки (кваліфікована більшість) 

могли повідомляти про правове зловживання правом вето Генеральній 

Асамблеї, яка, своєю чергою, більшістю у дві третини, пропонувала б заходи, 

які варто вжити, включно із застосуванням сили. На його думку, ця дворівнева 

система стримувань і противаг могла б забезпечити, щоб Генеральна Асамблея 

не узурпувала першочергову роль Ради Безпеки з підтримання міжнародного 

миру та безпеки [4].  

 Хендерсон К. вважав, що можна покладатися на резолюцію «Єдність на 

користь миру», але не cприймав дворівневу систему. Радше, він вважав, що 

підхід «Єдність на користь миру» відкриває можливість обговорення та 

подальших рекомендацій державам-членам Генеральною Асамблеєю, хоча і 

непримусового характеру, незалежно від того, чи Рада Безпеки активно 

займається цим питанням [9].  

 Обидва підходи, що стосуються потенційної ролі Генеральної Асамблеї, 

мають власні переваги, але є два неминучі факти. По-перше, дана резолюція 

надає можливість Генеральній Асамблеї розробляти рекомендації лише для 



колективних заходів, що є, по суті, юридично необов’язковою заявою. По-

друге, на резолюцію «Єдність на користь миру» посилались лише одного разу, 

понад шістдесят років тому. Такі реалії показують, що частіше зверенння до 

Генеральної Асамблеї як альтернатива – малоймовірна.  

 Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з 

цього напрямку. Очевидно, що в нинішній, досить складній міжнародній 

ситуації основний фокус уваги щодо цього повинен зосереджуватися на 

реформуванні Ради Безпеки ООН як головного органу, відповідального за 

підтримку міжнародного миру і безпеки.  

Натомість деякі реформи можуть ще більше посилити недоліки. Зокрема, 

додавання кількох нових постійних членів з правом вето ще більше зменшить 

імовірність ухвалення рішення. 

По-перше, Рада Безпеки відкрита для всіх держав-членів, ефективно 

усуваючи ексклюзивність, регіональне представництво та тимчасові місця. По-

друге, усі переваги, включаючи право вето, скасовуються, що робить усі 

країни-члени рівними. По-третє, чинні регіональні угруповання Організації 

Об’єднаних Націй модифікуються: Східноєвропейська група скасовується та її 

члени інтегруються до сусідніх груп; створюється нова близькосхідна та 

північноафриканська група; і створена нова група для малих острівних держав, 

що розвиваються. Мета – мати великі регіони із соціокультурними зв’язками та 

подібними питаннями безпеки. Держави, які поділяють міцні зв’язки з двома 

регіонами, можуть мати членство у двох регіонах [19]. 

Ідея полягає у використанні регіональних груп у двошаровому процесі 

голосування, коли відповідний регіон та інший світ беруть окремі голоси за 

проєкти резолюцій. 

У цьому є низка переваг: суперечливий характер втручань, ускладнюючи 

втручання у внутрішньодержавний конфлікт порівняно з міждержавним 

конфліктом; резолюції Ради Безпеки набувають легітимності, оскільки всі 

країни-члени мають можливість брати участь у цьому процесі.  
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the veto law, and analyzes the attitude of the Member States to the issue of the UN 

Security Council reform. 

The article also investigates the possibilities to improve the effectiveness of the 

Security Council in responding to grave humanitarian situations, in particular those 

involving the commission of war crimes and crimes against humanity through the use 

of the «Uniting for Peace» resolution, while keeping its position as the response 

centre to threats to international peace and security in the world. The «Uniting for 

Peace» resolution could provide a constitutional response to veto demands and 

enhance the legitimacy of Security Council decisions. 

The Syrian conflict has acutely raised the issue of the veto by some permanent 

members of the Security Council (the Russian Federation and China), highlighting 

significant shortcomings in the ability of the Security Council to respond effectively 

to grave humanitarian situations, in particular those involving mass crimes. The 

conflict also raised the issue of legitimacy and credibility of Security Council 

decision-making. 

The article analyses that the use of the veto right or threat of its use is the main 

reason that the Security Council becomes powerless in international conflicts and in 

solving crises. The influence of the veto now goes beyond what is provided for in the 

Charter of the United Nations and affects the effectiveness and credibility of the 

Security Council. Five permanent members – the United Kingdom, France, the 

United States, Russia and China – with the right of veto, off set the influence of the 

Security Council’s non-permanent members in decision-making. 

Keywords: UN Security Council, General Assembly, veto power, resolution, 

conflict, international peace and security 

 

 Судак И.И. Право вето и реформа Совета Безопасности ООН в 

контексте сирийского вопроса. В статье рассматриваются возможные 

модели совершенствования деятельности Организации Объединенных Наций, 

которая не только занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций, но и играет важную роль в современном 



международно-политическом развитии; проблематика рабочих методов, 

включая использование института права вето, а также анализируются 

позиции государств-членов Организации по реформе Совета Безопасности 

ООН. 

 Исследованы возможности повышения эффективности Совета 

Безопасности в реагировании на тяжелые гуманитарные ситуации, в 

частности, связанные с совершением военных преступлений и преступлений 

против человечества через использование резолюции «Единство в пользу 

мира», одновременно сохраняя свою позицию как центра реагирования на 

угрозы международному миру и безопасности в мире. Проанализировано, 

может ли резолюция «Единство в пользу мира» предоставить 

конституционный ответ на возражения требований вето и повысить 

легитимность при принятии решений Совета Безопасности. 

 Сирийский конфликт остро поставил вопрос о наложении вето 

некоторыми постоянными членами Совета Безопасности (Российской 

Федерацией и Китаем), подчеркнув значительные недостатки в способности 

Совета Безопасности эффективно реагировать на тяжелые гуманитарные 

ситуации, прежде всего касающиеся массовых преступлений. Этот конфликт 

также поднял вопрос легитимности и надежности при принятии решений 

Советом Безопасности. 

 Проанализировано, что использование права вето или угроза 

применения права вето является основной причиной того, что Совет 

Безопасности становится бессильным в условиях международных конфликтов 

и кризисов. Влияние вето сейчас выходит за пределы того, что было 

предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций, влияет на 

эффективность и надежность Совета Безопасности ООН. Пять постоянных 

членов – Великобритания, Франция, США, Россия и Китай – имея право вето, 

нивелируют влияние непостоянных членов Совета Безопасности в принятии 

решений. 



 Ключевые слова: Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея, 

право вето, резолюция, конфликт, международный мир и безопасность 

 

 

 

 

 

 


