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На сьогодні теорія міжнародного права чітко 

визначає роль суб’єктів міжнародного права як 

учасників міжнародних відносин. Але в 

правовому полі досить часто можна зустріти 

прояви впливу на міжнародні відносини з боку 

досить специфічних суб’єктів, визначених 

наукою як “міжнародні параорганізації” або 

“міжнародні квазіорганізації”. Метою цієї 

роботи є розкрити поняття та визначити статус 

міжнародних параорганізацій, відповісти на 

питання, чи є вони суб’єктами міжнародного 

права, чи наділені міжнародними правами та 

обов’язками, чи здатні своєю діяльністю 

породжувати міжнародні права та обов’язки 

для своїх учасників.                                                                                      

З теорії міжнародного права відомо, що 

суб’єкти міжнародного права  є учасниками 

міжнародних відносин, які наділені 

міжнародними правами і обов’язками, 

здійснюють їх на основі міжнародного права і 

несуть в необхідних випадках міжнародно-

правову відповідальність. Діяльність суб’єктів 

міжнародного права має відповідати 

принципам міжнародного права. Суб’єкти 

займають чільне місце в міжнародному праві. 

Фактично природа (зміст, природа, сутність) 

міжнародного права залежить від природи його 

суб’єктів. Інтереси цих суб’єктів та відносини 

між ними відповідно реалізуються та 

регулюються міжнародним правом. Права і 

обов’язки, в тому числі і статус суб’єктів 

визначається міжнародним правом. Але окрім 

акценту на роль суб’єктів міжнародного права,  

зокрема міжнародних організацій, деякі автори 

звертають увагу на значення так званих 

“міжнародних параорганізацій” (“квазіорганізацій”), 

оскільки вони зайняли досить велике місце в 

міжнародних відносинах. До них відносять: 

“G7”, “G20”, БРІКС, Паризький клуб країн-

кредиторів, Арктичну раду, Білдербергський 

клуб, Римський клуб, Лондонський клуб. 

Явною ознакою цих організацій є відсутність 

статуту [1].  

Міжнародні параорганізації, на думку Г. М. 

Вел’яминова, мають ряд певних ознак, що 

виокремлюють їх, “виділяють на фоні” 

міжнародних організацій. Так, він зазначає, що: 

“Квазіорганізаціям властиві постійність і 

регулярність роботи, часто, але не обов'язково 

в прив'язці до певного місця перебування; 

постійний і чітко лімітований склад учасників. 

Вони відрізняються від міжнародних 

організацій тим, що юридично не наділяються 

правосуб'єктністю (правоздатністю), функціонують 

хоча і з певним складом членів, але зазвичай без 

установчих актів, не мають формалізованої 

організаційної структури, не володіють правом 

прийняття юридично кваліфікованих, 

зобов'язуючих рішень [2, с. 38].” 

Буроменський М. В. в свою чергу вважає, 

що: “Параорганізація засновується на підставі 

міжнародної угоди, укладеної не менш як 

двома державами, має на меті сприяння 

міжнародній співпраці без прибутків для її 

учасників; мета та функції організації не 

повинні суперечити міжнародному праву, а 

також праву держав, у яких вони набирають 

чинності. Параорганізацію від міжнародної 

організації відрізняють нестабільна 

інституційна основа (структура) та відсутність 

можливості укладання від свого імені 

міжнародних договорів” [3, с. 183 ].  

Виходячи з цих двох понять стає 

зрозумілим, що підставою виникнення 

міжурядових квазіорганізацій є акт саме так 

званого “м’якого права”(“soft law”) — 

сукупності принципів та загальних правил 

поведінки, що не мають обов’язкової 



Альманах науки 

 

60 

юридичної сили, але наділених юридичним 

значенням і спрямованих на досягнення 

певного практичного результату. Створюючи 

організацію на основі акту “м’якого права”, а не 

міжнародного договору, держави отримують 

ряд переваг. Такими перевагами є швидке 

формування структури організації та 

об’єднання для вирішення гострих питань 

держав з різними політичними режимами, 

поглядами на зовнішню політику, на 

міжнародне право та на міжнародні організації.  

Як наслідок, держави-учасники міжнарод-

них параорганізацій, створюючи їх на основі 

акту “м’якого права”,  не мають міжнародно-

правових зобов’язань в рамках цих утворень 

(форумів, самітів і т. д.) та можуть нести 

морально-політичну відповідальність. В рам-

ках квазіорганізацій рішення приймаються кон-

сенсуально, є рекомендаційними і виконуються 

на добровільній основі, тобто є актами “м’якого 

права” [4]. Але рекомендаційний характер рі-

шень квазіорганізацій не означає їх необов’яз-

ковості, оскільки їх невиконання призводить до 

виключення з цих організацій і. як наслідок, 

втрата певних переваг, що виходять із членства 

в квазіорганізаціях.  Діяльність міжнародних 

параорганізацій фактично проявляється через 

надання державам престижу, особливого стату-

су, певних переваг, особливо економічних, і 

можливість здійснювати вплив на прийняття 

вигідних рішень.  

Але, як підсумок, не треба зводити 

параорганізації лише до категорії 

міждержавних, оскільки значна частина 

квазіорганізацій мають неурядовий характер, 

тобто створені не тільки на основі акту 

“м’якого права”, як неформальні регулярні 

майданчики для зустрічей провідних політиків, 

державних та громадських діячів, бізнесменів 

та видатних вчених. Вони в свою чергу 

поділяються на секторальні клуби та клуби 

загальної компетенції. Виділяють також 

особливий вид міжнародних параорганізацій – 

міжнародні регулярні форуми неурядового 

характеру, що спеціалізуються у сфері 

економіки. Як приклад виділяють 

Міжнародний економічний форум [5].  

Як вже зазначалося, неурядові, як і 

міжурядові міжнародні параорганізації, 

приймають акти “м’якого права”. Ці норми 

можуть виступати регулятором певних 

відносин, зокрема наділяти учасників 

міжнародних квазіорганізацій міжнародними 

правами та обов’язками. Також ці норми 

приймають участь в процесі формування 

обов’язкових норм. Так норми “м’якого права” 

можуть стати міжнародно-правовими через їх 

перенесення у міжнародний договір або 

закріпитися як звичай, можуть послідовно 

утвердитися в нормах локального та 

національного характеру. Також ці норми є 

більш ефективними регуляторами в сферах 

міжнародних відносин, які сьогодні не 

підпорядковані міжнародному праву або 

недоцільно регулювати міжнародним правом.   

Виходячи із вищезазначеного можна 

зробити наступні висновки: 

1) Міжнародна параорганізація 

(квазіорганізація) — це постійно діюча 

неформальна організація, що виникла із  акту 

“м’якого права”, або із волевиявлення певних 

недержавних суб’єктів, із фіксованою 

кількістю учасників та не наділена 

правосуб’єктністю, властивою для 

міжнародних організацій, а також не наділена 

самостійним правом до прийняття актів 

міжнародного права та конкретним статусом.  

2) Також зрозуміло, що сьогодні 

повноцінними суб’єктами міжнародного права 

міжнародні квазіорганізації не є, але їх можна 

розглядати як суб’єктів міжнародного права із 

фрагментарною правосуб’єктністю. Це так, 

оскільки вони регулюють через норми “soft 

law” певні сфери міжнародних відносин, 

фактично наділяють своїх учасників правами 

та обов’язками, що стосуються цих відносин, та 

їх діяльність не суперечить принципам 

міжнародного права.  

3) Визначальними ознаками міжнародних 

параорганізацій є: неформальний характер; 

фіксована кількість учасників; відсутність 

міжнародної правосуб’єктності. Вони не мають 

само права  приймати безпосередню участь у 

міжнародній правотворчості. Їхня діяльність 

носить координуючий характер, а акти, 

прийняті квазіорганізацією, носять 

рекомендаційний характер для її учасників. 

Параорганізації, як правило, не мають статуту. 
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Статья посвящена теоретико-правовому исследованию понятия и определения статуса “международных 

параорганизаций”, характеристики их международной правосубъектности и определения их основных признаков. 
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The article is devoted to the theoretical and legal study of the concept and determination of the status of “international 

paraorganizations”, the characteristics of their international legal personality and the definition of their main features. 
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