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ROZDZIAŁ I

ROZWAżANIA OGóLNE

§ 1. Organizacja międzynarodowa, prawo organizacji  
międzynarodowych – definicja

Organizację międzynarodową, stosując pewne uproszczenie, zdefiniować moż-
na jako zrzeszenie co najmniej trzech podmiotów utworzone dla realizacji wspólnego 
celu, który ma charakter międzynarodowy bądź jest realizowany poprzez działalność 
międzynarodową.

Podstawą funkcjonowania organizacji międzynarodowej jest jej umowa zało-
życielska, czyli statut, w którym przesądza się najważniejsze kwestie dotyczące 
 danej organizacji. Statut zazwyczaj określa cele i zadania organizacji, prawa i obo-
wiązki członków, strukturę organizacji (poszczególne organy i ich kompetencje) 
oraz siedzibę.

Prawo organizacji międzynarodowych to ogół norm prawnych regulujących 
tworzenie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych tzw. międzyrządowych, 
a więc zrzeszających głównie państwa.

Prawo organizacji międzynarodowych zasadniczo stanowi jeden z działów 
prawa międzynarodowego publicznego obok takich działów, jak w szczególności: 
prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo humanitarne, prawo 
morza czy prawo rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Prawo międzynarodowe publiczne najogólniej i najprościej zdefiniować moż-
na jako ogół norm prawnych obowiązujących w stosunkach między podmiotami 
prawa międzynarodowego publicznego. Niekwestionowanymi, tj. uznanymi za 
takie przez ogół doktryny, podmiotami prawa międzynarodowego publicznego są: 
państwa, państwa in statu nascendi (narody walczące o niepodległość), Zakon Kawa-
lerów Maltańskich, Stolica Apostolska oraz międzyrządowe organizacje między-
narodowe (zob. tabl. 9).
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§ 2. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych1

1. Organizacje rządowe, pozarządowe i mieszane

Najczęściej spotykanym podziałem organizacji międzynarodowych jest podział 
na organizacje rządowe i pozarządowe, względnie – w bardziej skomplikowanej 
wersji tej klasyfikacji – podział na organizacje rządowe, pozarządowe i mieszane.

Dominującym kryterium tego podziału jest skład członkowski organizacji.
Organizacja rządowa (GO – Governmental Organization) zrzesza pań-

stwa względnie państwa i ewentualnie obok państw również organizacje 
międzynarodowe.

Organizacja pozarządowa (NGO – Non Governmental Organization) zrze-
sza natomiast osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub/i związki tych osób. Członkami 
organizacji pozarządowych mogą być obok ww. podmiotów również państwa lub 
ich organy.

Część doktryny ujmuje rzecz w ten sposób, iż wyróżnia organizacje:
1) rządowe, tj. zrzeszające państwa lub wyjątkowo obok państw również organiza-

cje międzynarodowe;
2) pozarządowe, tj. zrzeszające osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub/i związki 

tych osób;
3) mieszane (o mieszanym składzie członkowskim) zrzeszające osoby fizyczne 

lub/i osoby prawne lub/i związki tych osób oraz obok tych podmiotów również 
państwa lub ich organy.
W sposób względnie całościowy organizację rządową można scharakteryzować 

następująco:
1) organizacja ma trwały charakter, czym w szczególności różni się od konferencji 

międzynarodowej;
2) członkami organizacji są państwa lub wyjątkowo obok państw również orga-

nizacje międzynarodowe;
3) podstawą funkcjonowania organizacji jest jej statut będący wielostronną umo-

wą międzynarodową;
4) organizacja posiada stałe organy wyposażone w kompetencje określone 

w statucie;
5) członkowie organizacji działają dla realizacji wspólnych celów.

Organizację pozarządową można natomiast scharakteryzować następująco:
1) ma trwały charakter, czym w szczególności różni się od konferencji 

międzynarodowej;

1 Niniejsza klasyfikacja tylko w pewnym stopniu stanowi dorobek własny autorów, w większości pre-
zentowana jest [za:] Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997; 
zob. również T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997; M. Herdegen, 
Völkerrecht, München 2000; K. Ipsen, Völkerrecht, München 1990; zob. tabl. 11.
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2) zrzesza osoby fizyczne lub/i osoby prawne lub/i związki tych osób, członkowie 
powinni przy tym posiadać obywatelstwo różnych państw lub siedziby w różnych 
państwach, podmioty te powinny być przynajmniej trzy;

3) podstawą funkcjonowania organizacji jest jej statut będący aktem prawnym 
o charakterze porozumienia prywatnego;

4) posiada stałe organy wyposażone w kompetencje określone w statucie;
5) członkowie organizacji działają dla realizacji wspólnych celów, cele te jednak 

powinny mieć charakter międzynarodowy lub być realizowane przez działalność 
międzynarodową, aby w ogóle dana organizacja mogła być uznana za organizację 
międzynarodową.

Jak wynika z powyższego, GO i NGO mają dwie cechy wyraźnie je od siebie 
 odróżniające (skład członkowski oraz charakter prawny statutu) oraz trzy cechy 
 wspólne (trwały charakter, stałe organy, realizacja określonego celu).

Terminów: „organizacja rządowa”, „organizacja międzyrządowa”, „organizacja 
państwowa”, „organizacja międzypaństwowa”, „organizacja publiczna” można uży-
wać zamiennie (zob. tabl. 12).

Zamiennie również można używać terminów: „organizacja pozarządowa”, „or-
ganizacja niepaństwowa”, „organizacja prywatna” (zob. tabl. 13).

2. Organizacje globalne i partykularne

Kryterium tego podziału jest zakres podmiotowy, czyli inaczej zasięg człon-
kowski organizacji.

Organizacje globalne (światowe) to takie, które są nastawione na objęcie swym 
członkostwem wszystkich państw świata.

Organizacje partykularne to takie, które nie mają podobnego dążenia.

Klasycznym przykładem organizacji powszechnej jest Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Dość często mówi się nawet, że Karta NZ stanowi quasi-kon-
stytucję całej społeczności międzynarodowej. Można znaleźć przynajmniej trzy 
 argumenty na poparcie tej tezy:

1. Zasady zawarte w art. 2 Karty NZ, czyli zasady, według których powinni 
 postępować członkowie oraz sama organizacja, takie jak:
a) suwerenna równość wszystkich państw;
b) wykonywanie zobowiązań w dobrej wierze;
c) załatwianie sporów międzynarodowych środkami pokojowymi;
d) powstrzymywanie się w stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby 

i używania siły;
e) nieinterweniowanie w sprawy, które ze swej istoty należą do kompetencji we-nieinterweniowanie w sprawy, które ze swej istoty należą do kompetencji we-

wnętrznej któregokolwiek państwa
są zasadami, na których opiera się funkcjonowanie całej społeczności międzynaro-
dowej, a nie tylko państw członkowskich ONZ.

§ 2. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych



6 Rozdział I. Rozważania ogólne

www.testy-prawnicze.pl
	 

2. Oddziaływanie i kompetencja ONZ sięga niekiedy poza jej skład członkowski, 
w szczególności art. 2 ust. 6 Karty NZ mówi: „Organizacja zapewni, aby państwa, 
które nie są jej członkami, postępowały zgodnie z niniejszymi zasadami w stopniu 
koniecznym do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

3. Zobowiązania wynikające z Karty NZ, podobnie jak konstytucyjne, są zobo-
wiązaniami wyższego rzędu i wyżej stoją od pozostałych w hierarchii norm umow-
nego prawa międzynarodowego. Artykuł 103 Karty NZ mówi: „W razie sprzeczności 
między zobowiązaniami członków ONZ wynikającymi z niniejszej Karty a ich 
zobowiązaniami wynikającymi z jakiegokolwiek innego porozumienia międzyna-
rodowego przeważają zobowiązania wynikające z niniejszej Karty”. Liczne traktaty 
respektują i potwierdzają ową hierarchię norm. I tak np. art. 30 KWPT, regulujący 
stosowanie kolejnych umów międzynarodowych dotyczących tego samego zagad-
nienia i ustanawiający w odniesieniu do traktatów ogólną zasadę: prawo późniejsze 
uchyla wcześniejsze, jednocześnie mówi, że dzieje się tak „z zastrzeżeniem postano-
wień art. 103 Karty Narodów Zjednoczonych (...)”. Podobnie art. 7 Paktu Północno-
atlantyckiego z 4.4.1949 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970) stanowi: „Układ niniej-
szy nie narusza ani nie będzie rozumiany jako naruszający w jakikolwiek sposób 
przewidziane w Karcie prawa i obowiązki stron, będących członkami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, ani też szczególną odpowiedzialność Rady Bezpieczeń-
stwa za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Klasycznym przykładem organizacji partykularnych, a więc niedążących do 
objęcia swym zasięgiem wszystkich państw świata, są organizacje regionalne, do 
 których należą państwa położone w określonym regionie geograficznym, takie jak 
w szczególności: UA, LPA czy OPA.

3. Organizacje ogólne i wyspecjalizowane

Kryterium tego podziału jest zakres działalności.
Organizacje ogólne (uniwersalne) to takie, które mają maksymalnie szeroki 

zakres kompetencji i zajmują się całokształtem stosunków międzynarodowych.

Najlepszym przykładem takiej organizacji jest ONZ.

Organizacje wyspecjalizowane (funkcjonalne) to takie, które mają ściśle spre-
cyzowany zakres kompetencji i zajmują się tylko określonym wycinkiem stosunków 
międzynarodowych.

Przykładem takiej organizacji może być NATO, UNESCO, FAO.

4. Organizacje otwarte, półotwarte i zamknięte

Kryterium tego podziału jest możliwość przystąpienia członków do organizacji.
Członkowie, którzy daną organizację założyli, a więc tacy, którzy uczestniczyli 

w konferencji założycielskiej (gdzie dyskutowano o celowości utworzenia organiza-
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cji oraz opracowywano umowę założycielską), a następnie podpisali i ratyfikowali 
statut, zwani są członkami pierwotnymi1. Obok członków pierwotnych (założycieli) 
wyróżniamy członków wtórnych, czyli takich, którzy do istniejącej już organizacji 
międzynarodowej przystąpili2. Nie każda organizacja międzynarodowa przewiduje 
możliwość pozyskania członków wtórnych.

Organizacja międzynarodowa otwarta to taka, do której przystąpić może 
każde państwo.

Organizacja międzynarodowa półotwarta to taka, do której mogą przystąpić 
tylko państwa spełniające określone kryteria selekcji. Kryteria te bywają bardzo róż-
nie sformułowane. Często spotykanym kryterium jest położenie w danym regionie 
geograficznym. Równie często spotyka się warunki w postaci prowadzenia określo-
nej produkcji czy świadczenia określonych usług, a także kryteria ustrojowe.

Organizacja międzynarodowa zamknięta to taka, do której nie można przy-
stąpić, a więc taka, która z założenia ma zrzeszać tylko członków założycieli, albo 
taka organizacja półotwarta, do której przystąpili już wszyscy spełniający określone 
warunki.

5. Organizacje tradycyjne i ponadpaństwowe

Kryterium tego podziału jest stopień władzy organizacji nad państwami 
członkowskimi.

Organizacje tradycyjne (klasyczne) to takie, które nie mają kompetencji do po-
dejmowania decyzji obowiązujących bezpośrednio na terytorium państw członkow-
skich. Organizacje te uchwalają albo wyłącznie zalecenia, albo do zastosowania stwo-
rzonych przez nie norm międzynarodowoprawnych potrzebna jest transformacja tych 
norm do wewnętrznego systemu prawnego poszczególnych państw członkowskich.

Organizacje ponadpaństwowe (ponadnarodowe) to takie, którym państwa 
członkowskie z góry przekazały część swoich praw suwerennych.

Doskonałym przykładem jest tutaj Unia Europejska.

1 Od członków pierwotnych należy odróżnić inicjatorów założenia organizacji. Z inicjatywą utworzenia 
organizacji międzynarodowej wystąpić może pojedyncze państwo, grupa państw, istniejąca już inna organiza-
cja międzynarodowa, a nawet osoba fizyczna, osoba prawna lub grupa takich osób, niemniej założycielem GO 
może być jedynie twór posiadający podmiotowość międzynarodowoprawną, który inicjatywę przejmie.

2 Obok klasyfikowania członków organizacji na członków pierwotnych i wtórnych (między którymi 
nie ma różnicy w zakresie praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w organizacji) możemy również prze-
prowadzić podział na członków zwyczajnych i uprzywilejowanych oraz na członków pełnych i niepełnych 
(częściowych). Członkowie zwyczajni to tacy, którzy mają typowy katalog praw i obowiązków członkow-
skich, zaś członkowie uprzywilejowani to tacy, którzy mają albo zwiększony katalog praw (jak np. członkowie, 
a w szczególności stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ), albo/i zmniejszony katalog obowiązków. 
Członkowie uprzywilejowani wywodzą się zazwyczaj z członków pierwotnych danej organizacji. Członkowie 
pełni to tacy, którzy działają we wszystkich organach danej organizacji; członkowie niepełni to ci, którzy 
działają tylko w niektórych organach (zob. tabl. 16).

§ 2. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
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6. Organizacje koordynujące i integrujące

Kryterium tego podziału są cele i skutki działania organizacji.
Organizacje koordynujące to takie, których celem jest intensywna współpraca 

międzypaństwowa w danej dziedzinie.
Organizacje integrujące to takie, które nie opierają się na tradycyjnej współpra-

cy międzypaństwowej, ale swoim działaniem prowadzą do przemian strukturalnych 
w systemie prawnym i ekonomice państw członkowskich w ten sposób, że wpro-
wadzając zunifikowane rozwiązania, budują wspólną przestrzeń prawną i wspólny 
organizm gospodarczy obejmujący zrzeszone państwa.

Przykładem takiej organizacji jest Unia Europejska.

7. Inne podziały organizacji międzynarodowych

Często spotykanym podziałem organizacji międzynarodowych jest wyodrębnianie 
organizacji wyspecjalizowanych w ramach jakiejś rodziny organizacji oraz orga-
nizacji nieposiadających takiego statusu. Kryterium tego podziału jest posiadanie 
lub nieposiadanie specjalnych więzów łączących daną organizację z innymi.

Organizacje można podzielić również według kryterium roli, jaką odgrywają 
w stosunkach międzynarodowych. Tu wyróżniamy organizacje o dużym znacze-
niu, organizacje o małym znaczeniu oraz organizacje martwe.

W doktrynie można znaleźć również inne bardziej lub mniej przydatne kryte-
ria klasyfikacji organizacji międzynarodowych, wśród których można wymienić 
np. przedmiot działania organizacji (organizacje polityczne, wojskowe, gospodarcze, 
kultury itd.) oraz kryterium ustrojowe (np. przebrzmiały już podział na organizacje 
socjalistyczne i kapitalistyczne).

§ 3. Organizacja międzynarodowa – uczestnik społeczności 
międzynarodowej

Działalność organizacji międzynarodowych w pewnej mierze kształtuje 
i współtworzy stosunki międzynarodowe.

Stosunki międzynarodowe to zależności i relacje zachodzące między uczestni-
kami społeczności międzynarodowej.

Społeczność międzynarodowa jest pojęciem używanym w dwóch znaczeniach 
(zob. tabl. 2).

Społeczność międzynarodowa rozumiana szeroko to ogół uczestników sto-
sunków międzynarodowych, czy mówiąc bardziej obrazowo, ogół aktorów sceny 
 międzynarodowej. Na społeczność tę składają się państwa i inne podmioty prawa 
międzynarodowego publicznego, takie jak w szczególności narody walczące o nie-
podległość, Stolica Apostolska i międzyrządowe organizacje międzynarodowe, jak 
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PRZYKłADOWE TESTY WRAZ Z ROZWIąZANIAMI

TEST 1.*1

1. Karta NZ jest:
a) statutem ONZ;
b) umową międzynarodową; 
c) traktatem; 
d) uchwałą ONZ.

2. Organizacja międzynarodowa zrzeszająca wyłącznie osoby fizyczne to:
a) organizacja pozarządowa; 
b) organizacja międzyrządowa; 
c) organizacja mieszana.

3. Postanowienie zawarte w konkretnej umowie międzynarodowej, zgodnie 
z  którym przyszłe ewentualne spory wynikłe na tle stosowania tej umowy pod-
legają kompetencji MTS, nazywamy:
a) klauzulą sądową; 
b) klauzulą fakultatywną; 
c) kompromisem; 
d) klauzulą wzajemności.

4. Ius tractatuum to:
a) prawo traktatów; 
b) zdolność do zawierania traktatów; 
c) treść umowy międzynarodowej; 
d) legacja bierna; 
e) legacja czynna;
f) ius contrahendi.

5. Siedzibą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest:
a) San Francisco; 
b) Luksemburg; 
c) Haga; 
d) Bruksela;Bruksela; 
e) Nowy Jork; 
f) Strasburg. 

6. Rada Bezpieczeństwa głosowała w sprawie zastosowania sankcji ekonomicz-
nych wobec państwa X. Dwa państwa (w tym Francja) wstrzymały się od głosu, 

1  Podkreśl właściwą odpowiedź lub odpowiedzi.



206 III. Testy i tablice

www.testy-prawnicze.pl
	 

trzy państwa (w tym Wielka Brytania) były nieobecne, Chiny nie wzięły udziału 
w głosowaniu, a pozostali członkowie głosowali „za”.
a) uchwała nie została podjęta, ponieważ Francja wstrzymała się od głosu;
b) uchwała nie została podjęta, ponieważ Wielka Brytania była nieobecna, a Chiny 

nie wzięły udziału w głosowaniu;
c) uchwała została podjęta, ponieważ wystarczy w tym wypadku większość 8 człon-

ków Rady;
d) uchwała nie została podjęta, ponieważ nie został spełniony wymóg, iż wszyscy 

stali członkowie Rady powinni głosować „za”;
e) uchwała została podjęta, ponieważ w tym wypadku wystarczy większość 9 nie-

stałych członków Rady;
f) uchwała została podjęta, ponieważ w tym wypadku wystarczy większość 

9 członków Rady oraz nieskorzystanie z prawa weta przez członków stałych.

7. Zgromadzenie Ogólne liczy:
a) tylu członków, ilu zrzesza Organizacja; 
b) 5 razy tylu członków, ilu zrzesza Organizacja; 
c) 460 członków.

8. Funkcjonariusze międzynarodowi:
a) działają na rzecz i w imieniu organizacji; 
b) działają na rzecz organizacji w imieniu państw członkowskich, których są oby-

watelami; 
c) nie mogą przyjmować żadnych instrukcji od państw członkowskich; 
d) pobierają wynagrodzenie od państwa członkowskiego, którego są obywatelami; 
e) są zatrudnieni przez organizację.

9. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może udzielać opinii doradczych 
w kwestiach prawnych na wniosek:
a) Zgromadzenia Ogólnego; 
b) organizacji wyspecjalizowanych, jeżeli zostaną upoważnione przez Zgromadzenie 

Ogólne; 
c) Rady Bezpieczeństwa; 
d) Rady Gospodarczo-Społecznej, jeżeli zostanie upoważniona przez Radę Bez-

pieczeństwa;
e) Sekretarza Generalnego; 
f) państw członkowskich.

10. Jednolity akt europejski podpisano:
a) 7.2.1992 r.;7.2.1992 r.; 
b) 2.10.1997 r.; 
c) 25.3.1957 r.; 
d) 17.2.1986 r.; 
e) 18.4.1951 r.



242 III. Testy i tablice

www.testy-prawnicze.pl
	 

TABLICE

Tabl. 1. Społeczność międzynarodowa

Tabl. 2. Rodzaje źródeł prawa międzynarodowego publicznego

Tabl. 3. Znaczenie źródeł prawa międzynarodowego na poszczególnych 
    etapach istnienia organizacji międzynarodowej


