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            Dreptul internaţional este un instrument al politicii  internaţionale,  este un asamblu de

reguli, de discursuri şi de tehnici pe care subiecţii şi actorii internaţionali le folosesc pentru a

reglementa  relaţiile  lor  şi  a  atinge  anumite  scopuri  sociale.  Dreptul  internaţional  este,  de

asemenea, un produs cultural şi istoric, fructul unei  evoluţii între state de-a lungul a mai multe

secole ceea ce a permis ca el să fie  şlefuit aşa cum apare astăzi. El este un proces fundamental

de  regularizare  şi  de  canalizare  a  violenţei  internaţionale,  un  limbaj  comun indispensabil,  o

tehnică  instrumentală  în  serviciul  statelor  şi  a  tuturor  actorilor  societăţii  internaţionale,  o

promisiune de pacificare. Prin aceasta, puterea sa de atracţie este cu adevărat reală, dar dreptul

internaţional este de asemenea înscris de la naşterea s-a modernă într-o societate internaţională

profund inegalitară în care el hrăneşte tot atâtea violenţe pe  cât el permite să fie stinse. Pe de o

parte, înainte de a fi o simplă tehnică juridică, este şi a fost întotdeauna proiectarea internaţională

a  valorilor  şi  a  intereselor  actorilor  dominanţi  ai  societăţii  internaţionale,  fiind  folosit  de

mişcările de rezistenţă  faţă  de această  ordine dominantă.  El  este  în această  privinţă,  în  mod

intrinsec, ambivalent, adică, el este, în acelaşi timp, un instrument de dominare şi un instrument

de emancipare pentru subiecţii  şi actorii  care îl  utilizează.  Este,  de asemena, o armă a celor

puternici, precum şi o fortăreaţă a celor mai slabi. 

Dreptul internaţional s-a transformat considerabil din 1945, iar evoluţia sa, cu multiple

faţete, contrastează foarte puternic cu o  omogenitate a dreptului clasic. Asistăm la o multiplicare

contemporană a izvoarelor, normelor operatorilor şi utilizatorilor dreptului internaţional precum

şi la o relativizare sigură a rolului statului suveran, care, totuşi, a fost la fundamentul acestui

drept. El este astăzi dreptul unei societăţi internaţionale care s-a născut din al Doilea Război

Mondial şi care a devenit, în acelaşi timp, una de după Războiul Rece şi de după colonialism.

Aceste trei elemente explică unele dintre recompunerile sale, cele mai importante,  în special

reprezentarea clasică a unui drept internaţional care fixează regulile unei juxtapuneri a statelor

suverane nu mai poate fi susţinute şi nu mai corespunde dreptului internaţional contemporan.

1 Această lucrare se sprijină în parte pe două din cărţile mele publicate: Ce este o societate internaţională dreaptă?, 
Dreptul internaţional între dezvoltare şi  recunoaştere, Paris, Pedone, 2011 şi Dreptul internaţional liberal-provident. O 
istorie a dreptului internaţional, Bruxelles, Bruyalnt, 2011.
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Suveranităţile sunt slăbite, instituţiile internaţionale şi indivizii, actorii economici şi privaţi sunt

din  ce  mai  emancipaţi,  în  vreme  ce  lumea  se  globalizează  fiind  din  ce  în  ce  mai  puţin

internaţională (în sensul strict  al termenului). În structurile sale subiacente, domeniile sale de

reglementare  şi  de  intervenţie,  subiecţii,  întinderea  şi  fluiditatea  sa,  dreptul  internaţional

evoluează şi traduce geneza unor noi tipuri şi o întrepătrundere a diviziunilor tradiţionale. Este

deci un drept în plină evoluţie, unde, din toate părţile, apar limite la prezentarea sa de şcoală

docmatică clasică.  Evoluţia sa nu este, totuşi, fără probleme care trebuie evaluate. Într-adevăr

paradoxul nu este redus prin faptul că vezi, reevaluarea şi expansiunea sa actuală, nevoia fără

precedent de drept pe care o traduce evoluţia sa, se însoţesc de o pierdere corelată a identităţii

sale şi, de asemenea, a capacităţii de a răspunde în mod adecvat aspiraţiilor celor care-l fabrică

sau  îl  folosesc.  Un paradox confirmat,  dacă  încercăm să  determinăm cu mai  multă  precizie

trăsăturile  sale  cele  mai  semnificative  şi,  care  ne  conduce,  la  multiplicarea  unghiulilor  de

abordare a acestui drept, mai degrabă decât să-l abordăm pe o singură linie de analiză care ar

putea să-i restrângă studiul şi să-i falsifice înţelegerea. Ne propunem, de asemenea, să înfăţişăm

cele  trei  moduri  diferite  care  permit,  în  acelaşi  timp,  să  se  identifice,  să  problematizeze

dimensiunile  sale  cele  mai  importante.  Dreptul  internaţional,  ca  produs  istoric  şi  cultural,

(capitolul  1),  dreptul  internaţional  ca  ordine  juridică  (capitolul  2)  şi,  în  sfârşit,  dreptul

internaţional ca instrument de reglementare şi de intervenţie socială (capitolul 3). Aceste trei

dimensiuni ne vor permite, de asemenea, să descriem una dintre mizele cele mai importante pe

care el  le revelează,  în spaţiu şi  timp,  şi  să chestionăm în modurile  vechi şi  reînnointe  ale

juridicităţii sale.   

Capitolul I

Dreptul internaţional ca produs istoric şi cultural

Dreptul internaţional este o practică umană marcată de o serie de schimbări care i-au afectat

formele şi semnificaţiile urmând o devenire care nu este nici liniară, nici univocă şi în care nu a

încetat să suscite controverse devenite seculare sau desuete privind existenţa şi natura sa. Este un

drept destul de recent pentru că nu s-a născut cu adevărat, odată cu tratatele de la Westfalia

(1648) (chiar dacă istoriografia reţine de adesea această dată), ci mai târziu în secolul XVIII în

momentul culminant al modernităţii europene. Aşa stând lucrurile , el este un pur produs cultural

al gândirii europene şi, mai larg occidentale, în care dreptul este plasat  în poziţie eminentă în

inima edificiilor politice pe care aceasta le construieşte,  iar prin aceasta se înţelege gândirea
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europeană. Şi din secolul al XVIII-lea el vizează să conducă o societate internaţioanlă, plurală,

neomeogenă în care resursele sunt inegal repartizate de state şi în care populaţiile şi indivizi sunt

inegal dotaţi cu bogăţii, libertate şi bunăstare.

Dreptul internaţional a luat mai întâi numele de drept al naţiunilor înainte de a fi mai frecvent

denumit drept internaţional în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. El s-a născut în acelaşi timp în

care  se  consolida  definitiv  statul  modern  în  Europa  şi  a  avut  mai  întâi  drept  obiect  să

reglementeze drepturile şi îndatoririle juridice ale statelor considerate ca fiind singurii actori de

drept internaţional. Nu a fost totuşi aplicat decât unui mic grup de state euro-americane care s-au

considerat drept singurele capabile să beneficieze de el şi deci a exclus, vreme de mai bine de

două secole, trei sferturi din planetă stabilind astfel o descriminare de statut juridic care este

indisociabilă  faţă  de istoria  lui.  Vom reţine aici  trei  elemente care caracterizează evoluţia  sa

istorică:  este  un  drept  liberal  pluralist,  constituit  într-un nucleu  dur,  de  drepturi  şi  îndatoriri

fundamentale ale statelor (I); autorizează recursul individual al statelor la război ca mijloc de

reglementare a diferendelor (II) şi este rezervat statelor care se consideră drept civilizate făcând

licită colonizarea europeană a restului lumii (III).

1. Un drept liberal pluralist

Finalitatea liberală pluralistă a dreptului internaţional clasic este în întregime articulată în

jurul principiului statului suveran, subiect unic şi persoană morală a dreptului internaţional. Ea se

caracterizează  prin  4 trăsături  distinctive pe  care  le  regăsim,  aproape  unanim, partajate  de-a

lungul discursurilor şi practicilor juridice începând de la mijlocul secolului al XVIII-lea până la

mijlocul secolului al XX-lea. 

Mai  întâi  dreptul  internaţional  clasic  este  edificat  pe  baza  noţiunii  de  suveranitate,

libertate  a  statului.  Johann  Ludwig  Klüber  scrie  în  1819:  „statul  este  o  societate  liberă  şi

independentă, deoarece este compusă din indivizi şi din familii care fără această asociere ar trăi

în libertate naturală şi care şi-au propus, ele însele, scopul care face obiectul uniunii lor” 2 .

Suveranitatea statului, obiect de drept internaţional, este caracterizată prioritar ca libertate

şi nu ca o putere în discursul juridic internaţionalist obişnuit. Ea traduce independenţa statului şi

deci un principiu antihegemonic în plan internaţional. Ea rămâne într-adevăr construcţia juridică

2 Termenii subliniaţi de autorul însuşi. A se vedea J. Ludwig Kluber, Dreptul naţiunilor moderne ale Europei, vol. I, 
Stuttgart, J.G. Cotta, 1819, p.66-67. 
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care interzice,  în mod originar de drept, pretenţia unui stat  al  Papei  sau al  împăratului  să le

domine pe celelalte, iar dreptul internaţional este liberal prin aceea că, întrucât vizează o limitare

a puterii statelor, le garantează în acelaşi timp libertatea.

În acelaşi timp,  expresia voinţei statului dobândeşte un statut fondator prin intermediul

dreptului internaţional clasic: ea devine sursa primă a dreptului internaţional, justifică angajarea

responsabilităţii statului, importanţa conferită cuvântului dat şi practicii recunoaşterii şi mai ales

puterea de a încheia tratate.  La fel  ca omul,  suveran asupra sa însăşi,  poate să încheie liber

contracte. Statul suveran liber şi independent are puterea de a se lega printr-un acord de voinţă.

Plecând din secolul al XIX-lea, tratatele internaţionale sunt considerate ca un izvor esenţial de

drept internaţional clasic, pe când  principiile de drept natural rămâneau la fel de importante ca

dreptul convenţional în secolul al XVIII-lea. Este perioada marilor codificări doctrinare şi a unei

importanţe crescânde pe care o ia pozitivismul juridic. Aşa cum fac Francis Lieber în 1863, Jean

Gaspard Bluntschli 1866 sau Pasquale Fiore în 1890, autorii elaborează coduri care fixează în

scris dreptul internaţional al vremii lor. Este, de asemenea, perioada în care se multiplică tratatele

şi manualele care uniformizează percepţia pe care o putem avea despre dreptul internaţional.

În al treilea rând, dreptul internaţional clasic liberal se caracterizează prin principiul de

neutralitate – pe care unii îl numesc, de asemenea, principiul de toleranţă. Dreptul internaţional

este  într-adevăr considerat  ca neutru faţă de alegerile politice şi  religioase făcute de state în

ordinea lor internă. El autorizează şi garantează pluralismul regimurilor politice interne care pot

fi, în mod indiferent, conservatoare, liberale, democratice sau monarhice. El este, de asemenea,

indiferent faţă de respectul sau faţă de nonrespectul libertăţilor individuale în interiorul fiecărui

stat precum şi faţă de religia de stat dacă există una, un punct foarte important în epocă. Tehnica

juridică care permite să se dea consistenţă acestui principiu liberal de neutralitate este, de fapt,

foarte simplă: constă în disocierea suveranităţii statelor, în suveranitatea internă şi suveranitatea

externă. Acestă distincţie esenţială era cunoscută dinainte, dar este de data aceasta reluată de aşa

manieră încât conduce la diferenţierea dreptului internaţional ca drept strict extern al relaţiilor

dintre state faţă de dreptul pulic ca drept intern fiecărui stat. Ea conduce deci la a reduce dreptul

internaţional la a fi, în mod unic, un drept între state în secolul al XIX-lea, între suveranităţiile

externe  şi  deci  de  a  lăsa  curs  liber  totalei  libertăţi  a  suveranităţii  interne  a  statului  asupra

propriului teritoriu faţă de cetăţenii săi.
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Logica strict  interetatistă  care  se  impune,  astfel,  este  decisivă pentru  ea,  va constitui

suveranitatea ca un ecran de nedepăşit al statului în interiorul căruia nimeni nu va avea dreptul să

privească,  să  reglementeze  sau  să  intervină.  Rezultă  din  aceasta  reiterarea  constantă  a

principiului  de  nonintervenţie  în  afacerile  interne  ale  statului  şi  faptul  că  princiupiul  de

legitimitate  monarhic  fixat  la  Congresul  de  la  Viena  din  1815  va  fi  foarte  repede  lipsit  de

majoritatea  specialiştilor şi  oamenilor  politici.  Într-adevăr,  cele  mai  multe  regimuri  liberale

europene merg până la a se construi contra principiului de legitimitate de la 1815. După cum se

ştie, imediat după victoria asupra lui Napoleon, suveranii europeni s-au reunit în Congresul de la

Viena pentru a reconstiui Europa pe dubla bază a principiului legitimităţii şi a formulelor politice

ale  vechiului  regim.  Suveranii  absolutişti  doreau  să  înăbuşe  orice  mişcare  revoluţionară

constituind faimoasa Sfântă Alianţă, dar istoria europeană a anilor care au urmat va fi aceea a

distrugerii  acestei  ordini  din  1815,  sub  lovitura  aspiraţiilor  de  liberalism şi  de  naţionalitate.

Zguduite de valurile revoluţionare de la 1830 şi 1848,  ordinea de la 1815 se prăbuşeşte definitiv

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, astfel încât, începând din acest moment, niciun manual

de bază de drept internaţional nu mai apără principiul legitimităţii şi dreptul de intervenţie care-l

însoţeşte.  Conform cu  ceea  ce  a  devenit,  practica,  principiul  de  legitimitate  monarhică  este

prezentat de autori ca un principiu depăşit faţă de evoluţia internă a monarhiilor europene în

regimuri liberale. Dreptul internaţional nu se ocupă deci de suveranitatea internă a statelor şi de

ceea ce începe să fie numit, în mod semnificativ, domeniul intern sau rezervat. Intervenţia în

afacerile interne ale unui stat este condamnată, în mod unanim, ca violând dreptul naţiunilor.

Doar intervenţia umanitară se menţine şi, după cum se ştie, va avea vremuri frumose înaintea ei,

dar ea este practicată doar cu destinaţie noneuropeană şi justificată  prin exemplul expediţiilor

puterilor europene împotriva Imperiului Otoman din 1827, împotriva Chinei în 1900, împotriva

Marocului  în  1909 sau a  Franţei  împotriva  Siriei  în  1860.  Ingerinţa  şi  intervenţia  rămânând

formal condamnate între statele europene şi civilizate.

În al patrulea rînd, dreptul internaţional clasic este un  drept liberal pentru că este, de

asemenea, un drept formal al coexistenţei  negative a libertăţilor suverane. Importanţa decisivă

care este acordată libertăţii-suveranitate a statelor, voinţei lor, neutralităţii dreptului şi faptului

pluralismului interetatist face respectul drepturilor individuale ale statelor mai imperativ decât

orice considerent  sau exigenţă.  Este  vroba de drepturi-libertăţi  pe  care statul le  poate  opune

oricărui  alt  stat  ca  tot  atâtea  limite  ale  puterii  sale  de  intervenţie  sau de  acţiune;  şi  care  se
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bazează,  în  ultimă  instanţă,  pe  regula  respectului  egalei  libertăţi-suveranitate   a  celorlalţi.

Libertatea  statului  se  opreşte  acolo  unde  începe  aceea  a  celorlalte,  de  asemenea,  asamblul

dreptului internaţional clasic se va articula în jurul celebrei doctrine a drepturilor şi îndatoririlor

fundamentale  ale  statelor.  Acestă  doctrină  care  codifică  complet  practica,  va  cunoaşte  un

incredibil succes în secolul al XIX-lea şi secolul al XX-lea până la al Doilea Război Mondial. Ea

dă  prioritate  drepturilor  statelor  asupra  îndatoririlor  acestora  faţă  de  celelalte  şi  distinge

drepturile lor absolute de dreptrile lor secundare şi relative. Drepturile absolute se impun în orice

circumstanţă  prin  simplul  fapt  că  autoritatea politică  este  constituită  bine  ca  stat.  Ele  sunt

permanente şi intangibile. Drepturile  sunt contingente şi depind de circumstanţe şi de tratatele

dintre  state.  Drepturile  absolute  care  sunt  inima teoriei  sunt,  de  asemena,  denumite  drepturi

fundamentale  ale  statelor.  Ele  sunt  variabile  după autori  şi  discursurile  statelor,  dar  cel  mai

adesea se regăseşte faimosul drept de conservare a statului, dreptul la respectul suveranităţii, la

integritatea teritorială,  la  comerţ şi  la egalitate.  În schimb, printr-un simplu  joc de simetrie,

statele  au  datorii  absolute  de  a  respecta  aceste  drepturi  faţă  de  fiecare  stat.  La  baza  acestei

doctrine  paradicmatice  a  drepturilor  fundamenntale  se  regăseşte  noţiunea  de  personalitate

juridică a statului. Ea este, de asemenea, reluată de toţi autorii clasici şi este în mod evident

considerată drept centrală până acolo încât anumiţi specialişti teoretizează un drept al respectului

personalităţii statelor3 .

Ea comandă situaţia independentă juridică a statului şi respectul necesar al drepturilor

consubstaţiale de către celelalte state. Personalitatea statului semnifică, mai precis faptul că este

identificat  cu  o  fiinţă  individuală  (în  pofida  naturii  sale  corporatiste)  care  rămâne  subiect

exclusiv de drept internaţional clasic. Teoreticianul italian, P. Fiore, spune aceasta, în mod foarte

clar,  indicând  că  statul  dispune,  în  acelaşi  timp,  de  „individualitate  şi  personalitate

internaţională”4 .

În total, un asemenea sistem liberal pluralist de drept priveşte statele, persoanele morale

suverane,  independente  şi  egale  între  ele,  rezumă  un  sistem  de  drept  perfect  de  libertăţi

individuale: el este conceput ca un drept al limitelor formale vizând să încadreze şi să garanteze

jocul  libertăţilor  de  suveranitate.  Exerciţiul  drepturilor  şi  îndatoririlor,  ataşate  suveranităţii

fiecărui stat, are drept limită principală pe acelea care asigură celorlalte state posibilitatea de a se

3 A.-W. Heffter, Dreptul internaţional public al Europei, Berlin, Schroeder et Paris, Cotillon, 1866, pag. 4 
4 P. Fiore, Noul drept internaţional public după  nevoile civilizaţiei moderne, tradusă şi adnotată de Ch. Antoine, 
Paris, A. Durand şi Pedone-Lauriel, 1885, ediţia aII-a, p. 323
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bucura de aceleaşi drepturi şi îndatoriri suverane pe când aceasta s-a spus, dreptul internaţional

este instituit în mod originar cu scopul de a preîntâmpina orice practică hegemonică faţă de state.

El vizează ca relaţiile între state să se organizeze nu în profitul suveranităţii unuia singur (Papă,

împărat, statul cel mai puternic etc.), ci în interesul tuturor şi în respectul pluralităţii de a alege al

fiecăruia.  Aceasta  satisface,  mai  ales,  aşteptările  statelor mici  şi  mijlocii  cât  şi  europene din

epocă  (care  reprezentau  marea  majoritate),  pentru  suveranitatea  statului  şi  drepturile,  şi

îndatoririle care îi sunt ataşate sunt, din acest punct de vedere, eliberatoare şi emacipatoare.

Dar cum scria Montesquieu în secolul al XVIII-lea, libertatea este, în mod egal, legată de

sentimentul de securitate5, iar  lucrurile stau la fel cu suveranitatea, libertatea  statelor europene.

Problema este că societatea pe care o formează între ele statele suverane este fragilă pentru că, în

afara unei Civitas Maxima sau un Tribunal al naţiunilor, care nu există, ea este mai înrudită cu o

stare naturală anarhică în care drepturile fiecărui stat suveran sunt adesea violate prin continuarea

politicilor  de  forţă  şi  de  război  între  state.  Finalitatea  liberală  a  dreptului  internaţional  se

dedublează din start ca în orice sistem liberal, dreptul naţiunilor va avea astfel drept obiect să

apere  securitatea  tuturor  statelor  cu  scopul  de  a  garanta  libertatea,  suveranitatea  fiecăruia.

Această finalitate este totuşi, în mod particular, delicat de realizat pentru că dreptul internaţional

clasic  autorizează  până  în  1945  recursul  la  război  ca  mod  posibil  de  reglementare  a  unui

diferend. Şi acesta este paradoxul unei societăţi internaţionale (euro-americane care doreşte să

asigure securitatea statelor suverane prin intermediul dreptului, dar care conservă războiului o

funcţie esenţială). 

II. Caracterul ilicit al recursului  la forţă ca mijloc de reglementare a diferendelor.

Fapt  este  că  dimensiunea  liberală  a  dreptului  naţiunilor  este  intrinsec  legată  cu

sentimentul de insecuritate şi violenţa intraeuropeană pe care dreptul naţiunilor contribuie atât la

a o jugula, cât şi la a o legitima. Faimosul război de 30 de ani care a făcut ravagii în Europa între

1618 şi 1648 a lăsat-o lipsită de forţă. Acest război este expus în toate memoriile europene din

secolul al XVIII-lea ca fiind de o sălbăticie fără precedent şi se ştie că tocmai acest climat de

război l-a făcut pe jurist-consultul olandez, Hugo Grotius, să scrie celebrul  Tratat al dreptului

războiului şi păcii, considerat ca primul mare tratat de drept al naţiunilor, dar care, în realitate,

este în întregime focalizat pe problema războiului şi a mijloacelor juridice de a-l limita. Grotius

în 1625 „în ce mă priveşte, convins de consideraţiile pe care tocmai le-am expus de existenţa

5 A se vedea  Montesquieu, Spiritul legilor, Paris, Flammarion, 2008, XI, 3, p. 54
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unui drept comun tuturor popoarelor şi servind pentru război, fie în război, am avut numeroase şi

grave motive pentru a mă îndrepta către acest subiect. Vedeam în universul creştin o dezlănţuire

războinică care ar fi fost  ruşinoasă chiar şi pentru  naţiunile barbare. Pentru motive neînsemnate

se alerga la arme şi, o dată ce erau luate, nu se mai păstra niciun fel de respect, nici faţă de

dreptul divin, nici faţă de dreptul uman ca şi cum în virtutea unei legi generale, curajul s-ar fi

dezlănţuit pe calea tuturor crimelor”6.

Dreptul internaţional clasic va rămâne intim legat cu dreptul războiului care va fi,  în

acelaşi  timp,  codificat  şi  limitat  şi  care  va  constitui  una  dintre  ramurile  juridice  cele  mai

importante.  Până în perioada interbelică,  într-adevăr pacea internaţională este mult  mai puţin

căutată decât securitatea personală a fiecărui stat, securitate care autorizează folosirea forţei de

către fiecare stat pentru a se apăra, dar şi, de asemenea, pentru a-şi apăra drepturile. Ea ia mai

precis o dublă formă. Principiul neutralităţii este o primă formă. Toleranţa dreptului internaţional

clasic faţă de natura regimurilor politice interne şi a credinţelor religioase a fiecăruia este deja un

procedeu liberal de neutralizare a violenţei şi de stabilizare a societăţii pentru că interzice orice

principiu  de  intervenţie.  Ea  se  însoţeşte  în  mod  logic  cu  principiile  nonintervenţiei  şi

noningerinţei afacerilor interne ale statului.

A doua formă este încadrarea dreptului de a face război, dar acesta este mai ambivalent

pentru că este, de asemenea, izvor posibil de violenţă. Mai întâi trebuie să subliniem că începând

din secolul al XVIII-lea când se naşte cu adevărat dreptul internaţional, dreptul războiului este

radical  transformat.  Este  momentul  în  care  vechea  idee  a  războiului  drept  este  definitiv

abandonată de către jurişti consulţi şi de puterile europene. Dreptul de a recurge la război rămâne

licit, dar numai pentru statele suverane şi este modificat în trei moduri: 

1. Mai întâi pentru că se abandonează definitiv ideea unei cauze drepte, necesare de a

face război pentru ca aceasta să fie licită din punctul de vedere al dreptului naţiunilor.

Plecând din momentul în care două state se află în război, formele dreptului modern

al naţiunilor, se consideră că fiecare are o cauză dreaptă pentru că niciun tribunal nu

există,  aici  pe  pământ  care  să  departajeze  între  ele.  Războiul  este  într-adevăr

considerat ca drept de ambele părţi  şi de altfel foarte repede se preferă să se lase

deoparte calificativul de război drept pentru a se vorbi de război formal sau de război

reglementat având loc doar între state şi licit chiar prin acest fapt.

6 H. Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Paris, Guillaumin, 1867, vol. I, p. 30-31.
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2. În al doilea rând, aşa stând lucrurile, nu se mai aplică regimul juridic al războiului

drept  care  avea  consecinţe  devastatoare  pentru  securitatea  europeană.  Într-adevăr,

deoarece era drept, războiul obliga terţele părţi să intervină în favoarea celui care avea

cauză dreaptă ceea ce multiplica la infinit conflictele. Din acest moment, la mijlocul

secolului al XVIII-lea, terţii trebuie să rămână neutrii şi urmează primele dezvoltări

consacrate dreptului neutralităţii.

3. De altfel, războiului era asimetric în efectele sale: el nu acorda temperameta, - adică

tratamentul uman al lui jus in bello (dreptul războiului)- decât acelora al căror stat se

considera dotat cu cauză dreaptă, în vreme ce totul era permis sau aprope totul faţă de

cel a cărui cauză era considerată nedreaptă. Acesta din urmă nu beneficia de aplicarea

dreptului umanitar. Odată cu noul drept al războiului, efectele lui jus in bello  vor fi

bilateralizate şi se vor aplica în acelaşi fel celor două părţi prezente.

Vechea doctrină a războiului drept este deci lăsată deoparte atunci când se naşte dreptul

internaţional modern, apoi clasic. Totuşi, dreptul de a face război nu este exclus şi este înscris în

cadrul liberal al teoriei drepturilor fundamentale ale statului ca mijloc de legitimă apărare şi ca

mijloc  de  reglementare  a  diferendelor:  el  este  un  drept  fundamental  şi  subiectiv  al  statului

suveran, un atribut esenţial al suveranităţii sale. Într-adevăr, chiar pe baza respectului libertăţii

suverane,  consacrate  de dreptul  internaţional clasic,  statele  au facultatea juridică de a decide

personal şi subiectiv dacă să recurgă la război (jus ad bellum) cu scopul de a-şi redobândi dreptul

lezat sau cel puţin să obţină reparaţia daunelor pe care un terţ i le-a cauzat. Desigur, trebuie

subliniat că acest  jus ad bellum  nu are caracter absolut pentru că rămâne strict reglementat de

dreptul  internaţional  clasic,  foarte  codificat  în  această  privinţă  până  în  perioada  interbelică,

atunci când exerciţiul său va fi încadrat de către Societatea Naţiunilor. Desigur, trebuie în mod

egal subliniat că dreptul în război,  jus in bello, se va umaniza considerabil începând cu secolul al

XVIII-lea, în special cu marile convenţii ale dreptului umanitar de la Haga la sfârşitul secolului

al XIX-lea  şi la începutul  secolului al XX-lea. Acestea introduc limite juridice pentru ceea ce

este ilicit drept comportament pe durata unui conflict, iar pe durata unui conflict interzic, în mod

explicit, răul fără motiv  şi conduitele inumane. Totuşi nu este mai puţin adevărat că din punctul

de vedere al dreptului internaţional clasic, decizia de a recurge la război rămâne perfect licită

atâta timp cât nu există un sistem centralizat de recurs la forţă în planul internaţional care ar

putea să se substituie  dreptului individual  al  statelor.  Va trebui deci,  din păcate,  să aşteptăm

9



traumatismul  creat  de  al  Doilea  Război  Mondial  pentru  a  pune  capăt  acestei  caracteristici

esenţiale ale modelului clasic. 

Este drept că prin amploarea lui inedită, Primul Război Mondial începe deja să schimbe

datele problemei securităţii şi se poate observa că dă naştere unor foarte vii critici, din acestă

perspectivă, la adresa dreptului internaţional clasic. Aspiraţia la pacea mondială devine dispoziţia

fundamentală a discursului internaţionalist, ea este unanim celebrată de teoreticieni după finalul

războiului,  epocă în care cursurile înfloresc la  noua academie a dreptului  internaţional  de la

Haga, cursurile asupra regulilor generale ale dreptului păcii, din care dreptul războiului este pur

şi simplu exclus. Manualele din secolul al XIX-lea tratau evident despre pace, dar desigur nu în

acest mod pentru că era vorba, înainte de toate, de securitatea personală a fiecărui stat, iar aceasta

trebuia căutată şi asigurată prin orice mijloace. Ori, între cele două războaie modiale, se pune cu

adevărat problema păcii la o scară mondială şi colectivă şi se asistă la o veritabilă avalanşă de

studii  asupra  dreptului  păcii  ca  şi  cum  repetiţia  şi  incantaţia  doctrinară  ar  fi  putut  deja  să

constituie  o  pavăză  împotriva  războiului.  La  drept  vorbind,  critica  acestei  epoci  este  adesea

nelimitată şi descalifică prea rapid de dreptul internaţional clasic. Cu preţul unui amalgam prea

rapid, autorii deduc că statele au juridic dreptul de a declanşa un război, nu important în ce fel de

moment,  ori  aceasta  înseamnă  să  te  înşeli  complet.  Din  punctul  de  vedere  al   dreptului

internaţional clasic, dreptul de a recurge la război nu este deloc dreptul de a face orice, aşa cum

suveranitatea  nu este absolută. În pragul izbucnirii Primului Război Mondial, el este chiar foarte

bine  controlat.  Problema care  se  pune în  epocă  nu  este,  deci,  absenţa  limitelor  juridice  ale

dreptului de a recurge la război pentru că aceste limite există, ci absenţa controlului modului în

care statele îşi  exercită facultatea de interpretare subiectivă a situaţiei şi deci a deciziei de a

recurge  la  război.  De  aici  instaurarea  la  1919  a  unei  oragnizaţii  internaţionale,  Societatea

Naţiunilor  (SDN7) şi  principiul  unui  control  exersat  în  acest  sens  de  către  Consiliul  SDN,

(articolul 12 la 16) care poate chiar să ajungă la o acţiune comună cu scopul de a preveni o

agresiune armată sau de a duce această agresiune la eşec. Noţiunea de securitate colectivă devine

astfel unul dintre principiile centrale ale unui sistem care colectează traiectoria prea liberală a

dreptului clasic:  securitatea naţiunilor nu poate să mai fie asigurată într-un cadru subiectiv şi

individualist,  ci  trebuie să  fie  asigurată  într-un cadru instituţional,  solidar  şi  colectiv  care să

permită limitarea facultăţii de autoapreciere a statelor în privinţa recursului la război. 

7 În franceză SDN este prescurtat de la Société des Nations
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În acelaşi timp, noul sistem instituţionalizat rămâne limitat, deoarece războiul continuă să

fie un mijloc licit, nu doar pentru a se apăra, ci, de asemenea, pentru a repara o atingere. Doar

Pactul Brian Kellogg din 1928 va interzice complet acest lucru, dar Pactul nu va fi  eficient.

Astfel  că,  împofida  a  numeroase  progrese  sistemul  juridic  de  securitate  instaurat  de  euro-

americani în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea nu va dispărea odată cu Societatea Naţiunilor.

Dreptul internaţional clasic continuă să impună şi să asigure finalitatea de securitate protejând  şi

securizând  drepturile  individuale  ale  statelor  şi  existenţa  lor  ca  state  suverane,  şi  incluzând

războiul ca un mijloc de sancţiune sau de reparaţii.

Grija pentru securitate şi dreptul de a face război se daugă, deci, la voinţa şi la libertatea

suverană ale statului, la sacralizarea drepturilor individuale şi la neutraltatea dreptului pentru a

defini  trăsăturile  distinctive  care,  legate  unele  de  altele,  dau  deplină  consistenţă  dreptului

internaţional clasic pentru a reglementa pe picior de egalitate conduita statelor suverane şi pentru

a  administra  conflictele  lor.  Totodată,  acest  drept  internaţional  este,  în  acelaşi  timp,  profund

discriminatoriu pentru că nu este aplicat decât unui mic grup de state care se consideră civilizate

şi le exclud pe toate celelalte. Este faţa cea mai sumbră a dreptului internaţional, aceea de a fi un

instrument juridic în serviciul exploatării a imperialismului şi a colonizării. Este vorba, deci de

poziţii  răsturnate  pentru  că  dacă  este  un  drept  liberal  pluralist  în  Europa,  devine  un  drept

antiliberal şi hegemonic în afara Europei.

III-Dreptul naţiunilor civilizate 

Dreptul  internaţional  clasic  pe  care  l-am prezentat  este  un drept  care  rămâne  un pur

produs al culturii liberale euro-americane din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea. În aceeaşi epocă

toate regiunile lumii cunoşteau  moduri diferite de a reglementa relaţiile exterioare între popoare,

dar sistemul juridic european este cel care se va impune restului planetei datorită colonizărilor

succesive care au avut loc între  secolul al  XIX-lea şi  al  XX-lea.  În două secole,  Europa îşi

întinde  puterea la  întreaga  planetă  cu consecinţe  ireversibile  şi  tragice  pentru lume.  Această

întreprindere de dominare colonială a avut multiple cauze, acum bine cunoscute, care sunt în

acelaşi timp interne şi externe Europei şi care merg de la dezvoltarea industrială, tehnologică şi

comercială a Europei până la dorinţa de putere şi influenţa statelor naţiune, până la voinţa lor de
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a stăpânii spaţiul prin intermediul capitalismului, naţionalismului şi al multiplelor rivalităţi intra-

europene.  La sfârşitul  secolului  al  XIX-lea,  Europa domină cvasi-totalitatea  lumii,  în acelaşi

timp, prin intermediul colonizării de populaţii, în timp ce cvasi-teritorii în Australia, America de

Nord şi de Sud sunt sub controlul populaţiilor de origine europeană şi prin intermediul coloniilor

de exploatare în Africa şi într-o mare parte în Asia, când un sistem de administrare colonială sau

de protectorat este impus fără trimiterea masivă de colonişti. Dreptul internaţional, de cultură

europenă, va face licită o asemenea situaţie introducând distincţia între state civilizate, subiecte

ale  dreptului internaţional,  şi  popoare necivilizate  sau semicivilizate  care nu sunt  subiecţi  ai

dreptului internaţional şi care trebuie să suporte dominarea statelor civilizate pentru a ajunge la

binefacerile  civilizaţiei.  Este  de  asemenea  epoca  în  care  anumiţi  teoreticieni  ai  relaţiilor

internaţionale se consideră ei înşişi ca fiind organul conştiinţei juridice civilizate a lumii.

Contrar modelului liberal pluralist care reglementează pe un plan de egalitate relaţiile

între statele euro-americane şi statele admise în cercul statelor civilizate, toate relaţiile juridice,

pe care Europa le leagă cu restul lumii, sunt fondate pe dependenţă şi inegalitate. Teoreticianul

Antoine Pillet afirmă astfel, cum nu se poate mai clar în 1894, că nu există nicio egalitate de

drepturi între statele civilizate şi necivilizate sau puţin civilizate, între condiţia unora şi celorlate

există o inegalitate flagrantă şi această inegaliate este, în acest caz, baza veritabilă a relaţiilor

lor8. 

Răsturnarea juridică care decurge, de aici, este completă pentru că dreptul pe care Europa

îl aduce cu ea instaurează, confortează şi justifică o superioritate de drept şi de putere în profitul

europenilor care, în mod direct, merge împotriva principiilor liberale de neutralitate, de egalitate

şi de libertate. Libertatea de a face comerţ, care a fost consacrat ca drept fundamnetal al statului,

devine vârful de lance al exploatării economice a noneuropenilor; tehnica tratatului ca instrument

neprivilegiat  al  expresiei  de  voinţă  a  statelor  egale  şi  suverane  dă  loc  practicii  profund

discriminatorii a tratatelor inegale în care una dintre cele două părţi acceptă voluntar obligaţii

inegale în defavoarea sa; suveranitatea-libertate a unora devine o suveranitate protejată pentru

ceilalţi după cum arată faimoasele tratate protectorat franceze în Tunisia şi Maroc, în vreme ce

societatea  internaţională,  în  ansamblul  ei  formează  o  societate  ierarhizată  între  civilizaţi,

semicivilizaţi  şi  noncivilizaţi  şi  nu  o  societate  policentrică  fondată  pe  egalitate.  Altfel  spus,

8 Subliniera noastră, Antoine Pillet, Dreptul internaţional public. Elementele sale constitutive, domeniul său, 
obiectul său, RGDIP, 1894, p.24-25.
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regulile nu se mai bazează pe o egalitate formală între state, ci ţin cont dimpotrivă de diferenţele

etno-culturale şi de  inegalitatea concretă de situaţie materială economică şi socială a anumitor

popoare pentru a justifica o intervenţie a anumitor state faţă de un anume popor sau un anume tip

inferior de stat. Acestea sunt reguli intervenţioniste care  includ existenţa drepturilor speciale,

regimul capitulaţiilor, protectoratele internaţionale şi coloniale, însuşirea pământurilor, exerciţiul

suveranităţii externe şi a suveranităţii interne, dacă există o administrare directă a popoarelor

necivilizate de către un stat  colonizator. În acest din urmă caz, ele autorizează juridic statele

civilizate să reprezinte popoarele necivilizate, să le constrângă, de asemenea, la o anumită formă

de  justiţie,  de  administraţie,  de  poliţie,  de  sănătate,  de  educaţie,  de  cultură,  de  comerţ

neocupându-se decât de aspectele cele mai generale ale acestor probleme, aceste reguli de drept

internaţional sunt completate de legislaţii coloniale ale statelor europene şi, în fapt, ele se sprijină

pe o întreagă tehnologie a puterii pusă în serviciul operei de colonizare/civilizare.

Acest drept internaţional clasic, ca pur produs istoric şi cultural euro-american, începe să

fie sever pus sub semnul întrebării în perioada interbelică, dar numai după 1945 şi instaurarea

Cartei Naţiunilor Unite suportă modificări reale. Dreptul internaţional contemporan prezintă mai

multe trăsături care trădează în mod complex, în acelaşi timp, moştenirea trecutului şi ancorarea

lui actuală în lumea de după al Doilea Război Mondial, postcolonială, şi post Război Rece. Acest

triplu  context  este  purtător  de  noi  exigenţe  care  se  regăsesc  înscrise  în  dreptul  internaţional

contemporan şi explică rolul crescând, luat de acesta din urmă, în viaţa cotidiană a societăţilor

interne şi internaţionale. Trebuie, de asemenea, bine înţeles ce reprezintă real aceste exigenţe şi

aceste evoluţii în ceea ce priveşte dreptul internaţional pentru că oricât de evidente pot fi ele, să

le pară unora, nu au totuşi mai puţin contestate de alţii. Acesta ne pretinde să analizăm mai bine

ceea  ce  constituie  esenţial  dreptul  internaţional  contemporan  şi  să  specificăm  mai  precis

semnificaţia sa actuală studiind succesiv şi în mod critic, adică problematizându-le caracterele

sale generale ca ordine juridică şi finalităţile şi ordinele materiale de aplicare ca instrumente de

reglementare şi de intervenţie socială. 

Capitolul al II-lea

Dreptul internaţional ca ordine juridică

Ca produs cultural european, dreptul internaţional prezintă fără surpindere caracteristicile

juridicităţii occidentale/dreptului occidental. În particular, de la naşterea sa în secolul al XVIII-

lea  este  conceput  doctrinar  sub  o  formă  sistematizată  care  este  tipică  pentru  acestă  gândire
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occidentală. El traduce voinţa de a impune o ordine raţionalizată între state în rândul cărora poate

apărea  ca  dezordine  asocială  a  societăţii  internaţionale  şi  a  societăţiilor  interne.  Să  ne

reprezentăm dreptul  internaţional  ca formând o ordine  juridică,  înseamnă,  de asemenea,  să-l

considerăm ca un ansamblu autonom şi coordonat  de subiecţi,  de instituţii,  de practici  şi  de

reguli.  Acest  mod  de  a-l  percepe,  dobândeşte  şi  mai  multă  importanţă  în  sânul  disciplinei

dreptului  internaţional  când,  noţiunea  însăşi  de ordine  juridică,  devine la  începutul  secolului

al  XX-lea  un concept  uzual  al  teoriei  dreptului.  Doctrina,  într-adevăr,  şi-a  dat  seama cât  de

comod este, pentru înţelegerea dreptului internaţional, ca acesta să fie înfăţişat ca un tot şi nu

doar în părţile sale diferite pentru că, procedând astfel, un întreg ansamblu de probleme legate de

definirea sa, existenţa sa, validitatea sa  (ca şi aceea a elementelor sale) găsesc răspunsuri apriori

mai fecunde.

Ne propunem să păstrăm acestă viziune a dreptului internaţional ca ordine juridică pentru

că ea oferă încă suficient interes pentru a fi prezentat în mod sintetic – dintr-un punct de vedere

juridico-sociologic şi nu logico-formal – făcând, în acelaşi timp, să se observe cât de fragilă este

şi  cât  de  supusă  este  unor  numerose  repuneri  în  chestiuni.  Trei  chestiuni  au  reţinut  în  mod

particular atenţia noastră. Prima chestiune care se pune este o problemă de definiţie a dreptului

internaţional  şi  de  distingere prin raport  cu alte  drepturi  şi  ordine juridice existente.  A doua

chestiune este de a discerne unele din elementele sale principale, anume subiecţii şi normele sale,

pentru că eterogenitatea lor crescândă este, în acelaşi timp, cauză şi efect a evoluţiilor care-l

afectează. A treia chestiune este de a ne interoga asupra eventualelor lui unităţi şi coerenţei sale

ca ordine juridică, chiar atunci când el pare să evolueze irezistibil către o dezordine normativă şi

instituţională  mereu  mai  mare.  Mai  întâi  vom  reaminti  o  dezbatere  deosebit  de  vie  care

traversează toate disciplinele de tipul relaţiilor internaţionale/juridice şi care priveşte faptul de a

şti  dacă  evoluţiile,  în  curs  după  1945,  înseamnă sfârşitul  sau  declinul  vechii  ordini  juridice

clasice în profitul genezei unei noi ordini care s-ar delimita puternic de cea dinainte.

I.Dezbaterea care are ca obiect sfârşitul ordinii interetatiste clasice 

Dreptul internaţional contemporan este cel care există astăzi. El corespunde dreptului în

vigoare  din  epoca  contemporană  care  începe  după  al  Doilea  Război  Mondial  şi,  în  special,

adoptarea la 26 iunie 1945 a Cartei Naţiunilor Unite la sfârşitul Conferinţei de la San Francisco.

Dreptul internaţional s-a transformat considerabil din această perioada. Mai multe fenomene noi,

deosebit  de  puternice,  s-au  derulat  după  1945  care  fenomene  l-au  afectat  incontestabil:
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expansiunea, apoi prăbuşirea regimurilor comuniste, dezvoltarea organizaţiilor internaţioanle, în

special familia Naţiunilor Unite, abolirea dreptului de a face război, decolonizarea şi consacrarea

dreptului popoarelor de a dispune de ele însele, recunoaşterea internaţională a drepturilor omului,

sfârşitul Războiului Rece şi apariţia ultimei neoliberalizări mondiale. Toate acestea au accentuat

dezmembrarea categoriilor clasice, cele pe care se edificase dreptul internaţional: distincţia dintre

public  şi  privat,  dintre  intern  şi  naţional,  dintre  ordinea  ierarhizată  internă  şi  internaţională

policentrică,  dintre  stat  ca  subiect  şi  individ  sau  popor  ca  obiect,  principiul  echivalenţei

normelor, distincţia dintre nevoile interne şi interese internaţionale. 

De asemenea teoreticienii contemporani ar trebui să se obişnuiască să parcurgă teritorii

care le erau până atunci mai puţin familiare şi să gândească din nou obiectelor de studiu. Autorii

au disputat, în special, probleme ca a şti dacă acest drept internaţional se delimitează sau nu de

ordinea juridică interetatistă clasică pe care tocmai am expus-o pe scurt (numită, de asemenea,

modelul Tratatelor de la Westfalia  din 1648) şi dacă el corespundea genezei unei ordini juridice

noi.  De  exemplu,  după  Antonio  Cassese  sau  Georges  Abi-Saab  Abis   trebuie  de  acum  să

diferenţiem modelul  clasic  (westfalian)  fondat  pe  pluralismul  liberal  al  statelor  suverane  de

modelul  juridico-politic  născut  din  Carta  din  1945  care  corespunde  noilor  obiective  ale

comunităţilor  internaţionale,  în  special,  apariţiei  drepturilor  omului  şi  popoarelor  la  nivel

internaţional9.  Prin urmare,  începând din 1945 ar fi  fost introdusă cu adevărat o nouă ordine

internaţională. A apărut în 1990 teza lui James N. Rosenau care a fost punctul de pornire al unui

al tip de analiză care subsituează abandonarea sistemului interetatist clasic în momentul apariţiei

ultimei mondializări10. El consideră că nu în 1945, ci odată cu mondializarea post Război Rece a

dispărut modelul interetatist. Ar fi existat o dezagregare a vechiului sistem internaţional începând

cu anii 1990, datorită unor profunde turbulenţe ale lumii post Război Rece care ar fi făcut în

particular  să  apară  o  multitudine  de  actori  şi  de  reţele  care  aţionează  în  afara  cadrului

suveranităţii.  Ori,  pentru alţi  autori,  de asemena,  aceste  teze  diferite  relative la  abandonarea

modelului interetatist clasic sunt toate la fel de false şi de iluzorii, unele la fel ca celelalte pentru

că, după ei,  schimbarea nu înseamnă noutate,  în dreptul internaţional şi evoluţiile în curs din

1945 sau după 1989 nu ar fi  repus, în mod profund, în cauză sistemul internaţional existent

9 A. Cassese, Le Droit international dans un monde divisé, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 185, sq. Et G. Abi-Saab, 
„Cours général de droit international public”, RCADI, 1987 – VII, vol 207, p. 319 sq.
10 J. N. Rosenau, Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton UP, 1990.
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considerat  în  continuare  ca  structural  organizat  în  jurul  coexistenţei  şi  cooperării  statelor

suverane11.

În realitate este clar că nu există răspuns simplu la această problemă a schimbării ordinii

juridice în raport cu modelul interetatist clasic pentru că totul depinde de modul în care este

prezentată istoria dreptului internaţional şi dreptul internaţional el însuşi este ceea ce trimite, în

ultimă instanţă, la reprezentări culturale şi, de asemenea, la curente academice şi politice care

aparţin  observatorilor.  Regăsim  astfel  clivaje  bine  cunoscute  între  realişti  şi  liberali,  între

continentali şi anglo-saxoni, între conservatori şi progresişti, între Nord şi Sud. În ce ne priveşte

şi după propria noastră interpretare, vom observa că este incontestabil că dreptul internaţional

contemporan să fie produsul a numeroase tubulenţe  ale lumii de după 1945,  post colonial şi post

Război Rece, trei contexte internaţionale în care au modificat percepţia simplă pe care o puteam

avea până atunci despre ordinea interetatistă clasică. Dar întinderea acestor transformări trebuie

să fie apreciată fără radicalism pentru că asistăm astăzi, cel puţin în acest moment, la un simplu

proces  de  reconfigurare  a  dreptului  internaţional,  adică  la  o  combinare  transformată

(reconfigurată) a principiilor juridice clasice şi a principiilor şi practicilor juridice noi. Nu este

vorba  nici  de  ruptură  radicală  nici  de  repetiţii  ale  aceleiaşi  structuri,  ci  de  o  încrucişare  a

vechiului şi noului model juridic astfel încât, vechii subiecţi şi vechile practici supravieţuiesc, de

asemenea, inclusiv prin intermediul noilor subiecţi şi a noilor principii juridice. Nu asistăm prin

urmare la o înlocuire definitivă de drept printr-un altul, ci vedem mai degrabă producându-se

alunecări în favoarea unui nou model juridic al dreptului internaţional care devine mai dominant,

neîncetând însă să se încrucişeze cu  cel vechi. Şi o mare parte a acestor tensiuni, contradicţii şi

incertitudini care afectează dreptul internaţional contemporan vine din această întrepătrundere

inevitabilă între nou şi vechi, între ordinea interetatistă, clasică şi ordinea juridică nouă.

II.Definiţii şi distincţii

Dacă dreptul internaţional contemporan nu este radical nou, totuşi  nu traversează mai

puţină  o  criză  de  identitate  datorită  evoluţiilor  majore  care  s-au  produs  începând  din  1945.

Această  criză  de  identitate  este  imediat  perceptibilă  când încercăm să  izolăm criteriile  care

permit să-l definim ca atare – prin urmare să-l distingem de celelalte tipuri de drept – şi care ne

fac uneori chiar să ne îndoim de existenţa sa ca ordine juridică.

11 G. Fitzmaurice, „The Future of International Law and of International Legal System in the Circumstances of 
Today”, Institut de droit international – livre du centenaire, Bâle, Karger, 1973, p. 207 et P. Weil, Écrits de droit 
international, Paris, Puf, 2000, p. 8 sq.
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1.Definiţia dreptului internaţional 

Noţiune de drept internaţional a devenit astfel mult mai dificilă de discernut decât am

putea  crede.  Lungă vreme,  dreptul  internaţional  a  fost  definit  ca  dreptul  care  reglementează

relaţiile între state sau ca fiind dreptul societăţii internaţionale. Din aceste definiţii clasice au

devenit  depăşite  pentru  că  ele  nu  traduc  decât  parţial  ceea  ce  este  dreptul  internaţional

contemporan aşa cum a evoluat el în obiectul său, în întinderea sa şi în conţinutul său. A spune că

dreptul internaţional este un drept interetatist,  un drept care reglementează doar relaţiile între

state, este  fals pentru că reglementează, de asemenea, astăzi, conduita altor subiecţi de drept

decât statele, cum sunt organizaţiile internaţionale şi indivizii. A spune că dreptul internaţional

este dreptul societăţii internaţionale este, de asemenea, o definiţie prea restrictivă, dacă aceasta

semnifică faptul că el reglementează doar relaţiile între subiecţi/actori ai relaţiilor internaţionale.

Dreptul internaţional rămâne dreptul societăţii internaţionale, dar el este de asemenea, în mare

parte,  un drept al societăţilor interne şi reglementează situaţii în plan intern care n-au niciun

element internaţional  sau de extraneitate.

Vom propune deci definiţia următoare care se substituie definiţiilor tradiţionale şi care

este  de  acum destul  de  frecvent  propusă  studenţilor.  Dreptul  internaţional  este  compus  din

ansamblul  regulilor,  practicilor  şi  discursurilor  juridice  care  emană  de  la  subiecţii  dreptului

internaţional. Este drept produs de concursul mai multor subiecţi de drept internaţional. Altfel

spus, se defineşte, în principal, prin originea sa internaţională şi nu prin obiect, ca în acelaşi timp,

este intern şi  internaţional12. Spunem că se defineşte prin originea sa internaţională pentru că

emană de la subiecţii dreptului internaţional. Este înainte de toate produsul regulilor cutumiare şi

convenţionale ale acestora  în cadrul juridic definit în acest scop, precum şi al multiplelor practici

şi discursuri care au un grad variabil de obligativitate. Obiectul principal al acestui drept rămâne

încă acela  de a  reglementa relaţiile  internaţionale între  subiecţii  societăţii  internaţionale.  Dar

obiectul său nu este exclusiv internaţional; nu mai este doar dreptul care reglementează relaţiile

între state (relaţiile interetatiste) sau alţi subiecţi de drept internaţional; nu mai este nici doar

dreptul  societăţii  internaţionale.  Este  un  drept  care  vizează,  într-adevăr,  să  reglementeze,  de

asemenea,  relaţiile,  situaţiile  interne ale  statelor,  în  aceeaşi  măsură ca şi  relaţiile  şi  situaţiile

internaţionale.

12 V.J. Combacau şi S. Sur, Dreptul internaţional public, ed. A VIII-a, Paris, Montchrestien, 2008, p. 15
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Atunci  când  dreptul  internaţional  reglementează  relaţiile  între  subiecţii  dreptului

internaţional – în special statele şi organizaţiile internaţionale (OI) – este vorba de obiectul clasic

al  acestui  drept  şi  acela  care apare în modul  cel mai imediat  ca evident.  Avem obieceiul  să

includem aici, mari domenii ale dreptului internaţional, cele care sunt cele mai mediatizate ca

acela  al  privilegilor  şi  imunităţilor  diplomatice,  al  recursului  la  forţă  şi  la  menţinerea  păcii,

responsabilitatea  internaţională  a  subiecţilor  de  drept  internaţional  sau  regulile  care

reglementează organizaţiile internaţionale şi, în special ONU. El reglementează, de asemenea, un

întreg ansamblu de relaţii între state, mai puţin direct legate de interesele vitale ale statului sau

ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi care corespund unor domenii mult mai obişnuite şi adesea

mai tehnice ale dreptului internaţional ca: extrădarea sau gestiunea şi utilizarea anumitor resurse

sau căile de comunicare. Totuşi suntem obligaţi să constatăm că regulile şi practicile de origine

internaţională au din ce în ce mai des ca obiect condiţia şi relaţiile persoanelor private, fizice şi

morale chiar în sânul statelor şi nu relaţiile dintre state ca, de exemplu, drepturile omului, dreptul

muncii, dreptul mediului, dreptul penal internaţional, dreptul bancar, dar, de asemenea, dreptul

administrativ,  dreptul  constituţional  sau  chiar  o  parte  din  drepturile  investiţiilor.  Aşa  stând

lucrurile trebuie să înţelegem bine că dreptul internaţional este virtual aplicabil tuturor domenilor

interne şi internaţionale  existente  şi că evoluează într-un mod exponenţial  în această  direcţie

datorită nevoiilor crescânde fără încetare ale subiecţilor şi actorilor dreptului internaţional. Acest

lucru  duce,  de  asemenea,  la  o  convergenţă  a  drepturilor  interne  prin  intermediul  aplicării  a

normelor internaţionale pentru că ele sunt progresiv armonizate şi reformate de aceleaşi reguli de

origine internaţională. Se asistă astfel la geneza unui drept de origine internaţională care este în

acelaşi timp comun şi intern statelor. 

2.Ordinea juridică internaţională şi ordinile juridice interne

O ordine juridică poate fi definită în mai multe feluri, în special, în plan sociologic, în

plan normativ sau chiar dintr-un punct de vedere mixt. Nu vom reţine pentru moment decât o

definiţie normativă a ordinii juridice şi prin urmare faptul că ordinea juridică internaţională este

un ansamblu  coordonat  de  norme internaţionale  în  timp ce  ordinele  interne  sunt  ansambluri

coordonate  de  norme  interne.  Această  clasificare  uzuală  permite  să  diferenţiem  dreptul

internaţional de drepturile interne insistând pe specificitatea lor ca ordine juridică, pe autonomia

lor  şi  pe coerenţa lor  proprie;  ea permite,  de asemenea,  să  stabilim termenul  unei  probleme
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clasice  pentru  jurişti,  aceea  a  raporturilor  dintre  ordinile  interne  şi  ordinea  internaţională,

problemă care primeşte răspunsuri diverse în plan practic şi docrinar. 

Există, de asemenea, obiceiul de a opune o viziune monistă unei viziuni dualiste o ordinii

internaţionale şi a ordinilor interne. După viziunea monistă, ele formează, împreună, o singură

ordine jurdică globală în care este afirmat fie primatul ordini internaţionale, fie primatul ordinilor

interne. După viziunea dualistă, ele formează ansambluri etanşe şi închise în ele însele. Această

distincţie  între  ordinile  juridice  interne  şi  cea  internaţională  conduce,  de  asemenea,  la

diferenţierea logicilor care sunt subiacente unora, respectiv celorlalte. Se prezintă adesea ordinile

juridice interne,  etatiste ca fiind ierarhizate  sub formă piramidală a cărei  ultimă normă ar fi

Constituţia. Această ierahie trimite la faptul sociologic al  supunerii  subiecţilor interni faţă de

puterea  statului.  Deşi  această  prezentare  este  în  realitate  reducţionistă,  ea  nu  este  mai  puţin

pertinentă pentru a aprecia în mod global modul în care normele şi practicile juridice vor fi

articulate unele cu celelalte în plan intern. În mod opus, să descri ordinea juridică internaţională

ca  un ansamblul  nonierarhizat  de  practici  şi  de  reguli  care  ar  face  să coabiteze fără  soluţie

expresă de compatibilitate tratatele,  obiceiuriile,  actele  unilaterale  ale statelor  şi  organizaţiile

internaţionale, dar diferenţiând regulile primare de regulile secundare. Normele primare au drept

obiect să prescrie modele de comportament subiecţilor dreptului internaţional şi corespund celei

mai mari părţi a dreptului internaţional, în vreme ce regulile secundare sunt reguli de procedură

care privesc regulile primare şi prevăd modalitatea în care acestea pot fi elaborate, abrogate sau

modificate. Jocul acestor reguli primare şi secundare este esenţial bunei funcţionări a dreptului

internaţional ca ordine juridică, dar nu este mai puţin adevărat că, în momentul de faţă, nu există

nicio ierarhie veritabilă între norme, principii şi practici de nivel primar sau secundar astfel încât

un simplu tratat bilateral între state este considerat ca fiind de egală valoare juridică cu un obicei

general care leagă împreună ansamblul statelor. Această politică de echivalenţă între norme şi

moduri  de  formare  a  normelor  este  traducerea  caracterului  anarhic propriu  societăţii

internaţionale;  ea reflectă  starea sociologică a  societăţii  internaţionale  unde nu există guvern

mondial (Consiliul de Securitate nu este aşa ceva) şi care este, de asemenea, caracterizată de

state care sunt, în acelaşi  timp, suverane şi egale între ele;  care după nevoile lor elaborează

norme sau formează practici care pur şi simplu se juxtapun unele celorlalte. Este vorba de o

societate  care  poate  fi  calificată  drept  policentrată  pentru  a  o  opune  societăţilor  interne,

centralizate  şi  se  vede  în  dreptul  internaţional  expresia  unei  structuri  policentrice  a  puterii.
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Ordinea internă şi internaţională, distincte clasic, tind progresiv să estompeze diferenţele dintre

ele, mai întâi un număr de reguli considerate ca fiind internaţionale prin originea lor*(în carte

textul nu este vizibil, pag.35).  Se asistă la un număr crescând de tratate, acte concentrate pe

principii  de  directive,  de  rezoluţii  sau  de  reglementări  internaţionale  care  creează  obligaţii

legislatorului naţional şi care pot avea efecte cvasi-directe în dreptul intern cu primatul cel mai

frecvent asupra legii interne. Deşi nu trebuie exagerată totuşi importanţa acestui aspect, se vede,

de  asemenea,  dezvoltându-se  în  mod  semnificativ  regimuri  juridice  transnaţionale  între

profesionişti care sunt din ce în ce mai mult autonomi, ca de exemplu, lex sportiva pentru sport,

lex mercatoria pentru comerţul transnaţional între actorii economici şi privaţi sau lex informatica

pentru reglementarea internetului, legi care depășesc dihotomia între ordinea internă și ordinea

internațională pentru a da loc la ceva care se înrudește cu un al treilea ordin juridic care nu este

nici  intern,  nici  internațional.   Astfel  reglementarea  internetului  nu  face  decât  obiectul  unei

autoreglementări datorită absenței normelor internaționale, datorită lipsei acordurilor între state

în această  privință  și  datorită  confruntării  cu neputința  oridinelor  de drept  interne de a  trata

singure problema. La fel,  legea sportivă este transnațională pentru că ea nu este elaborată de

state, ci de federații sportive internaționale sau de organisme, precum Comitetul Olimpic. Ea are

drept obiect să reglementeze cu forță obligatorie comportamentul profesioniștilor din sport și

poate face obiectul recursului în faţa tribunalului de arbitraj sportiv. În sfârșit, este necesar într-

un mod mai general să luăm act astăzi de existența unor multiple nivele de norme de natură și de

origini  diferite  unde  cele  ale  dreptului  internațional  se  interconectează  normelor  regionale,

transnaționale și interne pentru a trata același obiect sau aceeași activitate,  indiferent că aceste

norme sunt interne sau internaționale. Altfel spus este vremea pluralismului juridic normativ și

instituțional. Astfel, de exemplu, un cetățean al Uniunii Europene poate fi, în același timp, supus

normelor reieșite din ordinea sa națională internă, din ordinile juridice regionale (cele ale Uniunii

Europene  și  cele  ale  Convenției  Europene  a  Drepturilor  Omului)  şi  anumite  ordini  juridice

mondiale, cum ar fi ONU sau OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului). La aceasta se adaugă

multiplele norme de origine transnaţională,  venind, de exemplu,  din reglementarea juridică a

comerţului sau a internetului. De asemenea, viziunii comune care ne fac să concepem o singură

ordine juridică corespunzătoare unei ordini sociale trebuie să-i substituim ideea că aceeaşi ordine

juridică poate să reglementeze mai multe ordini sociale diferite sau că acelaş ordin social poate fi

supus  unor  ordini  juridice  multiple.  Acestă  situaţie  nouă  trimite  de  data  aceasta  la  faptul
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sociologic  de  după  Războiul  Rece,  al  slăbirii  statului,  al  globalizării  şi,  de  asemenea,  al

regionalizării fenomenelor şi al dezvoltării considerabile, a normelor care însoţesc aceste mutaţii.

Oricum lucrul esenţial aici este de a înţelege că toate aceste elemenete converg încetul cu

încetul  şi  interacţionează pentru a genera o anumită  porozitate între drepturi  şi  o eroziune a

distincţiei dintre ordinile juridice interne şi internaţională precum şi o slăbire a dihotomiei clasice

pentru  suveranitatea  internă  şi  externă  pe  care  s-a  construit  dreptul  internaţional  clasic

interetatist.  De altfel  nu este  o  întâmplare  dacă anumiţi  comentatori  doresc  să  lase deoparte

conceptele tradiţionale  ca acela de ordine juridică cu scopul  de a analiza o realitate  pe care

întâmpină  încă  dificultăţi  să  o  perceapă  în  toată  amploarea  ei.  Ei  utilizează  un  nou  aparat

conceptual pentru a formula mai bine relaţiile juridice care se leagă între intern şi internaţional.

Astfel  stau lucrurile în privinţa folosirii noţiuni de spaţiu juridic mai degrabă decât a aceleia de

ordine juridică pentru a desemna diferite locuri  într-o parte sau în alta a unei singure ordini

juridice şi nu legate de un teritoriu care sunt deschise şi mobile, mai puţin închise în frontierele

juridice decât ordinele ele însele şi în care normele şi practicele se interprenetează şi se suprapun

întreţinând raporturi multiple. Domeniile dreptului securităţii sau ale mediului furnizează un bun

exemplu  ca  şi  diferitele  drepturi  regionale  care  se  autonomizează  din  ce  în  ce  mai  mult  în

prezent. De asemenea s-a recurs la noţiuni de reţea şi de flux pentru a desemna ansamblurile de

norme mai mult sau mai puţin constrângătoare, elaborate uneori în mod hibird de subiecţi  ai

dreptului internaţional şi de actori privaţi, ei înşişi organizaţi în reţele care nu sunt nici de drept

internaţional clasic format şi nici de drept intern şi care nu s-au oprit sau doar foarte puţin au

făcut-o la frontierele statelor. Exemplul ASAQ este tipic pentru această evoluţie. ASAQ este un

nou medicament împotriva paludismului/malariei, o boală care omoară mai mult de un milion de

persoane în ţările cele mai sărace. El a fost lansat pe 1 martie 2007 şi este vândut cu un dolar

cutia şi este comercializat fără brevet, graţie unei reţele dinamice de actori publici şi privaţi care

conţine ONG-uri, fundaţii private, laboratoare farmaceutice, universităţi publice şi agenţii  ale

ONU şi care se subordonează unei reţele, ea însăşi în totalitate hibridă, de reguli întrepătrunse

formate din reguli interne şi internaţionale publice şi private.

3.Drept internaţional public şi drept internaţional privat 

Dreptul internaţional pe care tocmai l-am definit prin orginea internaţională a regulilor şi

practicilor  sale  este  adesea  calificat  ca  un  drept  internaţional  public  prin  raport  cu  dreptul

internaţional  privat.  Şi  într-adevăr este  consacrat  dreptului  internaţional  public  chiar  dacă
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distincţia public/privat tinde şi ea în bună măsură să se atenueze astăzi. Prin opozţie cu dreptul

internaţional numit public,  dreptul internaţional privat este în principal compus din reguli de

drept intern al statelor şi nu din reguli de origine internaţională. El vizează să reglementeze un alt

tip de relaţii decât relaţiile internaţionale sau relaţiile interne: este vorba de relaţiile transetatiste,

adică de relaţiile între persoanele private (fizice sau morale) aparţinând unor state diferite. El

constă în a aplica la o situaţie dată, de exemplu, un contract de vânzare între două persoane de

naţionalităţi diferite, dreptul intern al uneia dintre aceste două persoane; şi în a reglementa, de

asemenea, alegerea jurisdicţiei care este chemată să tranşeze eventualele diferende relative la

vânzare. Este prin urmare un drept de origine internă care reglementează relaţiile transstatale

private ale particularilor şi, în special, ale actorilor economici privaţi. Totuşi şi în această materie

asistăm de câţiva ani la o eroziune a acestor definiţii şi distincţii între dreptul internaţional privat

şi  public.  Într-adevăr  se  vede  conturându-se  o  dublă  mişcare  în  care,  de  o  parte  dreptul

internaţional public se privatizează în anumite domenii particulare şi de cealaltă parte dreptul

privat  devine  public.  În  primul  caz  se  poate  arăta,  ca  exemplu,  până  la  ce  punct  litigiile

comerciale între state în faţa Organzaţiei Mondiale a Comerţului nu fac altceva decât să traducă

reglementarea intereselor economice private13. În al doilea caz se poate menţiona existenţa din ce

în ce mai bogată a regulilor de drept internaţional public care privesc relaţiile reglementate, de

asemenea,  şi  de dreptul intern.  Este  exemplul  regulilor pe care le  stipulează convenţia  de la

Bruxelles  din  27  septembrie  1968  în  privinţa  competenţei  tribunalelor  statelor  membre  a

Comunităţii  Europene,  convenţia  de  la  Roma  din  19  iunie  1980  care  priveşte  obligaţiile

contractuale sau convenţia CIRDI din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative

la investiţii.

III. Subiecţi şi norme

În acelaşi timp, elementele principale care compun ordinea juridică internaţională sunt

cele care au evoluat. Trecem în această privinţă la o percepţie a ordinii juridice internaţionale

înţeleasă, în acelaşi timp, ca realitate socială şi ca ordine normativă şi urmărind să simplificăm

nu vom reţine decât subiecţii şi normele ca elemente principale ale acestei  ordini. Procedând

astfel, constatăm că eterogenitatea actuală care caracterizează dreptul internaţional contemporan

este legată în mare parte cu diversificarea crescândă a subiecţilor şi a normelor sale şi că acest

fenomen ridică multe probleme.
13 Vezi H. Ruiz-Fabri, „La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre États”, Revue de 
l'arbitrage, 2003, nr.3 p.897
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1.Subiecţii

Trandiţional se diferenţiază actorii care joacă un rol în planul internaţional de subiecţii

dreptului internaţional care sunt actori dotaţi cu personalitate juridică internaţională; adică aceea

care sunt beneficiari ai drepturilor şi obligaţiilor în virtutea dreptului internaţional. Ori evoluţia

actuală arată că din ce în ce mai mulţi actori ai relaţiilor interne şi internaţionale au tendinţa de a

deveni  subiecţi  ai  dreptului  internaţional  semn  al  juridicizării  crescânde  a  societăţii

internaţionale.

A.Statul

Statul este primul subiect al dreptului internaţional şi acela de a cărui existenţă depinde

reunirea unui anumit număr de fapte  (teritoriu, populaţie, guvernare efectivă şi independentă),

fapte de care dreptul internaţional nu face decât să ia act. În această calitate, el este desemnat ca

subiect originar al dreptului interaţional. Numărul statelor a crescut considerabil de la al Doilea

Război  Mondial,  în  special,  datorită  decolonizării  şi  evoluţiilor  post-Război  Rece.  Numărăm

astăzi 193 de state, care sunt toate membre ale Naţiunilor Unite, în timp ce nu erau decât 51

reunite la San Francisco în 1945 pentru a adopta Carta care a instituit  ONU. Dar statul este

astăzi, în acelaşi timp, slăbit ca actor al relaţiilor internaţionale şi concurat de apariţia a numeroşi

alţi actori/subiecţi ai dreptului internaţional. sunt numeroşi aceea care din acest punct de vedere

au analizat declinul economic şi politic al statului odată cu ultima mondializare. Locul luat de

piaţă şi de anumiţi  operatori economici şi financiari faţă de state este fără îndoială traducerea cea

mai evidentă a acestei evoluţii în aşa măsură, încât ea pare să reducă câmpul de acţiune autonom

al statelor.  Vom reţine,  mai ales în acest  stadiu,  faptul  concomitent al  declinului puterii  sale

juridice14,  fie  pentru  că  statele  sunt  din  ce  în  ce  mai  constrânse  juridic  de  organizaţii

internaţionale  în  plan  regional  ca  Uniunea  Europeană  sau  în  plan  mondial  ca  Organizaţia

Mondială a Comerţului, fie pentru că ele sunt concurate de alţi producători de norme şi de alte

ordini  juridice,  de  ordin  privat  sau  transnaţional,  transetatist  care  se  impun  în  detrimentul

puterilor  legislative  internaţionale.  În  aceeaşi  ordine  de  idei  a  crescut  puterea   jurisdicţiilor

internaţionale până la a genera existenţa unei a treia puteri jurisdicţionale internaţionale care se

impune din ce în ce mai mult statelor, care este produsul logic al unei societăţi internaţionale care

nu încetează să observe domeniul dreptului crescând în toate direcţiile şi deci complexificându-

14 Vezi J.-B. Auby, La Globalisation, le Droit et l'État, LGDJ, Lextenso editions, 2010, ediţia a II-a, p. 136
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se şi tehnicizându-se mereu mai mult15. Cu cât dreptul internaţional se întinde mai mult cu atât

regimurile juridice se multiplică, cu atât mai mult recursul la judecător  (internaţional, dar de

asemenea intern) creşte pentru a regla chestiunile legate de interpretarea şi aplicarea normelor.

De altfel declinul puterii statului ca actor/subiect al dreptului internaţional este corelat cu apariţia

reţelelor de oraşe,  regiuni, experţi,  judecători  şi  reprezentanţi  ai  parlamentelor  interne şi  mai

mult,  a  directorilor  de  bănci  centrale  care  creează  cecuri  oficioase,  dar  reale  de  putere  care

suscită uneori noi practici  juridice. Se poate cita drept exemplu semnificativ Comitetul de la

Basel  asupra  controlului  bancar  care  este  compus  din  reprezentanţi  ai  băncilor  centrale

independente din 13 ţări  şi  care adoptă standarde minimale în materie de control prudenţial.

Rezultă de aici o diluare a puterilor juridice ale statului în plan internaţional în favoarea genezei

unei  multitudini  de  centre  de  putere  mai  mult  sau  mai  puţin  oficioase  care  completează,

constrâng sau ocolesc acţiunea şi competenţa juridică a statelor16 .

De aici  rezultă  că statul coexistă  de acum cu alţi  actori  ai  dreptului internaţional,  cu

statute juridice foarte diferite. Fenomenul în sine nu este nou. Indivizii, de asemenea, instituţiile

internaţionale,  întreprinderile  multinaţionale,  ONG-urile,  sindicatele  şi  mişcările  de  eliberare

naţională au reuşit să se impună de multă vreme, deja, pe scena  internaţională şi să beneficieze

de  anumite  reguli  ale  dreptului  internaţional,  instituţional  sau  normativ.  Dar  actualmente  se

constată un dublu fenomen: faptul că aceşti actori, mereu mai numeroşi şi mai influenţi, deja

concurează  statul  în  exerciţiul  diferitelor  sale  prerogative  juridice  şi  faptul  că  ele  tind,  de

asemenea,  să devină veritabili  subiecţi  ai  dreptului  internaţional;  adică faptul  că sunt  titulari

direcţi de drepturi şi obligaţii în virtutea dreptului internaţional şi dispun uneori de veritabile

capacităţi internaţionale.

B.Ceilalţi subiecţi/actori ai dreptului internaţional 

După concepţia  clasică nu poate fi  subiect  de drept  internaţional  decât  acela  care,  în

acelaşi timp, crează norme şi este destinatarul lor aşa cum nu pot fi subiecţi de drept persoanele

fizice sau morale care nu crează, în mod necesar, norme internaţionale, dar care le pot să le fie

destinatari. Această definiţie restrictivă clasică are drept consecinţă faptul că nu reţine ca subiecţi

ai  dreptului  decât  statele  şi  organizaţiile  internaţionale  care  crează  norme  ale  dreptului

15 Vezi É. Jouannet, “L'indépendance et l'impartialité des jurisdictions internationals: l'émergence d'un tiers pouvoir 
international?”, în H. Ruiz-Fabri şi J.-M. Sorel (ed.), L’indèpendance et l’impartialité des jurisdictions internationals, 
Paris, Pedone, 2010, p.135-178
16 Pentru analiza aprofundată a acestor fenomene noi, a se vedea A.-M. Slaughter, A New World Order, Princeton 
UP, 2004, p. 36
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internaţional şi exclude toate celelalte persoane sau entităţi care nu au această capacitate. Această

definiţie depăşită care este o construcţie juridică datând de acum două secole nu corespunde

realităţii  juridice  internaţionale.  Practica  juridică  actuală  arată,  dimpotrivă  că  dreptul

internaţional  recunoaşte  în  mod  explicit  sau  implicit  subiecţi  având  statute  juridice  foarte

variabile  fără  ca  pentru  aceasta  să  fie  necesară  capacitatea  de  a  creea  norme  ale  dreptului

internaţional; şi de altfel, ştiind că niciunul dintre acestea nu deţine suveranitate, acest atribut

juridic  care  caracterizează  încă  statul  şi-l  menţine  pe  acesta  ca  subiect  esenţial  al  dreptului

internaţional. În această privinţă este regretabil că anumiţi observatori nu au înregistrat această

mutaţie  contemporană  apărând în  continuare  o  concepţie  extrem de  restrictivă  a  noţiunii  de

subiect de drept care nu există în drepturile interne.

Se  pot  identifica  trei  categorii  principale  de  actori/subiecţi  ai  dreptului  internaţional,

altele  decât  statul  suveran  şi  dotate  cu  o  personalitate  şi  o  capacitate  juridică   variabile:

1)organizaţiile internaţionale (OI) şi alţi actori instituţional publici; 2)actorii economici privaţi;

3)actorii civici17. Organizaţiile internaţionale şi actorii publici internaţionali, alţii  decât statele

care exercită o putere cel mai direct vizibilă pe plan internaţional şi care au în cea mai mare parte

a timpului statutul de subiecţi derivaţi ai dreptului internaţional pentru că sunt creaţi prin voinţa

statelor ele însele. Drepturile şi obligaţiile lor precum şi diferitele lor capacităţi depind de ceea ce

este prevăzut în statutele lor juridice, dar fac din ele neîndoielnic veritabili subiecţi ai dreptului

internaţional al căror număr nu încetează să crească în plan internaţional, ale căror decizii, acte

directive sau rezoluţii au de acum efecte recunoscute în plan intern. Istoric, primele organizaţii

internaţionale  au apărut  la sfârşitul  secolului  al  XIX-lea,  au dobândit  importanţă în perioada

interbelică,  odată  cu  Organizaţia  Internaţională  a  Muncii  şi  Societatea  Naţiunilor,  dar  s-au

dezvoltat  mai  ales  dup  1945,  odată  cu  expansiunea  cooperării  internaţionale.  În  prezent,

numărăm mai  multe  sute  asemenea  organizaţii  care  sunt  cel  mai  adesea  cu  reale  capacităţi

normative şi/sau funcţionale şi care se completează sau se concurează în termeni de putere şi de

influenţă în plan regional şi subregional ca şi în plan mondial. Exemplul cel mai cunoscut şi cel

mai semnificativ al acestei dezvoltări organizaţionale este acela al familiei Naţiunilor Unite care

regrupează şaşe organe pricipale ale ONU18, dar, de asemenea, un întreg ansamblu de organizaţii

17 Distincţie propusă de către M. Delmas Marty, în Les Forces imaginantes du droit (III). La refondation des 
pouvoirs, Paris, Le Seuil, 2007, p.137
18 Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Curtea Internaţională de Justiţie, Consiliul de Tutelă, Consiliul 
Economic şi Social şi Secretarul General. 
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înrudite,  de  instituţii  specializate,  organe  subsidiare,  secretariate  şi  alte  fonduri  de  afectare

derivate din acesta. 

Direct după aceşti actori publici ajung în forţă actori economici privaţi pentru că ei au

obţinut un loc crescând odată cu ultima mondializare neoliberară, ea însăşi consacrată prin texte

internaţionale, şi, în special, rezoluţii ale Adunării Generale a Naţiunilor Unite. Tripla mişcare de

liberalizare, de privatizare şi de reglementare economică şi financiară pe care aceste rezoluţii au

promovat-o la începutul anilor 90 şi care aduce noua stare de fapt a  lumii de după Războiul

Rece, preponderenţa actorilor economici şi, în special, jocul de neocolit al marilor întreprinderi

multinaţionale.  Acesta  beneficiază  fără  îndoială  astăzi  de  o  anumită  personalitate  juridică

internaţională şi, în particular, de o capacitate internaţională de a încheia acorduri cu statele şi, de

asemenea,  de  a  compărea  în  faţa  justiţiei  arbitrale  internaţionale  după  cum  demonstrează

activitatea centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii ale căror

decizii arbitrale nu încetează să crească de la sfârşitul Războiului Rece.

În sfârşit trebuie subliniat rolul actorilor civici şi faptul că ei devin încetul cu încetul nu

doar  actori  ai  părţii  active  în  plan  internaţional,  dar,  de  asemenea,  subiecţi  ai  dreptului

internaţional. La drept vorbind,  dacă asociaţiile, fundaţiile, sindicatele şi mai ales ONG-urile au

un rol care nu încetează să dobândească importanţă în a ajuta formularea şi aplicarea normelor

internaţionale, în particular pentru dreptul umanitar şi dreptul dezvoltării sociale umane şi de

mediu ele  rămân încă cel mai adesea subiecţi  de drept  internaţional  cu o capacitate  juridică

limitată în plan internaţional. În schimb, indivizii ei înşişi beneficiază din ce în ce mai direct de

dreptul  internaţional,  în  special  de  drepturile  persoanei,  care  fac  din  ei  veritabili  subiecţi  ai

dreptului  internaţional.  Cu  distincţia  rigidă  stabilită  de  dreptul  internaţional  clasic  între

suveranitatea internă şi externă, individul fusese aşezat începând cu secolul al XVIII-lea în sfera

internă a statelor, supus doar dreptului lor intern. Iar atunci când apărea pe plan internaţional nu

era decât ca obiect al deptului internaţional beneficiând de anumite măsuri speciale sau specifice

prevăzute  de  state  în  cutare  sau  cutare  domeniu.  Astfel,  era  cazul,  de  exemplu,   în  situaţia

străinilor, refugiaţilor, soldaţilor în campanii, indivizilor colonizaţi (indigenii), a femeilor sau a

muncitorilor care făceu obiectul anumitor convenţii internaţionale particulare, dar fără ca ei să fii

fost  consideraţi ca titulari direcţi ai normelor conveţionale în chestiune care obligau doar statele.

Toate  acestea  s-au  schimbat  progresiv  după  al  Doilea  Război  Mondial  şi  s-au  accelerat  la

sfârşitul Războiului Rece: instrumentele universale sau regionale se multiplică şi recunosc nu
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doar drepturile directe ale indivizilor, ci în mod egal, adesea anumite competenţe, în special, în

materie  jurisdicţională.  În  rest,  evoluţia  cea  mai  decisivă  a  dreptului  internaţional  clasic  se

situează poate  în acest punct precis: faptul că persoana umană devine subiect cu drepturi depline

al dreptului internaţional. Este ceea ce vom vedea mai departe, atunci când abordăm chestiunea

drepturilor  persoanei  umane  ca  nou  domeniu  fundamental  al  dreptului  internaţional

contemporan.

Acestea fiind spuse, nu putem totuşi să radicalizăm, pentru moment, această mişcare şi

consecinţele sale. Contrar la ceea ce predicau anumiţi observatori la sfârşitul Războiului Rece,

vorbind despre dispariţia statelor (şi deci a dreptului interetatist clasic), se asistă începând cu anii

2000, în special în legătură cu problemele de securitate, la o rezistenţă paradoxală a statului în

plan  internaţional.  Astfel,  că  deşi  este  în  realitate  slăbit  şi diminuat  în suveranitatea  sa,  în

particular, incapacitatea sa de a formula, de a controla şi de a decide este incontestabil că statul

continuă să exercite anumite competenţe juridice (personal, teritorial şi universal) în plan intern

şi  internaţional,  competenţe  care  sunt  încă  esenţiale:  fie  în  mod  direct,  fie  în  mod  indirect

reglementând juridic activitatea altor actori publici, economici şi civici. 

Mizele sunt importante pentru că dincolo de aspectele de tehnică juridică aceste evoluţii

pun probleme etice şi politice. Dacă atotputernica suveranitate a statelor a fost considerată pe

drept cuvânt ca o ameninţare pentru pace şi garantarea drepturilor propriilor cetăţeni  şi dacă

suveranitatea  evoluată  a  devenit  mai  funcţională  şi  subordonată  realizării  anumitor  scopuri

umane şi pacifiste, o prea mare slăbire contemporană a acestor suveranităţi este temută astăzi, în

acelaşi timp, pentru pacea internaţională pentru că statele slăbite sunt surse de instabilitate, dar

este temută şi pentru protecţia indivizilor. De altfel, în starea actuală a dreptului internaţional şi a

societăţii  internaţionale  care  nu  cunoaşte  nici  guvern  mondial,  nicio  veritabilă  Constituţie

mondială  (Carta  Naţiunilor  Unite  nu  este  aşa  ceva),  aplicarea  anumitor  norme  de  origine

internaţională,  care  pot  uneori  să  fie  legitime  sau  chiar  de  o  legalitate  îndoielnica,  fie,  de

exemplu, dreptul Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau a rezoluţiilor Consiliului de Securitate

fac esenţial ca poporul suveran să poată încă să limiteze efectul acestor norme la nivelul ordinii

interne. 

2.Normele şi practicile juridice

Normele  şi  practicile  dreptului  internaţional  suportă,  de  asemenea,  contra  lovitura

evoluţiilor pe care tocmai le-am evocat. Sunt, în acelaşi timp,  mult mai diversificate şi mult mai
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numeroase decât înainte şi reflectă noi logici juridice care se adaugă formelor tradiţionale de

juridicitate. Ele sporesc în mod crescător, în acelaşi timp, în care sporesc incertitudinile asupra

normativităţii şi ariei lor de aplicare.

A)Diversificarea normelor. Apariţia noilor practici juridice.

Normele sunt mai diversificate pentru că au apărut forme diferite de juridicitate. Desigur,

modurile clasice de formare şi ale dreptului internaţional care reies din aceasta (tratat, obicei,

acte  unilaterale,  principii  generale  ale  dreptului,  jurisprudenţă)  subsistă   încă  din  plin  în

momentul prezent, şi păstrează un loc central în reţeaua juridică, mereu mai densă, a normelor şi

practicilor dreptului internaţional. Importanţa lor specifică a variat după epoci şi raporturile de

forţă care există în sânul societăţii internaţionale. Actualmente, obiceiul păstrează un loc eminent

pe  plan  internaţional,  loc  pe  care  nu-l  are  în  dreptul  intern.  De  asemenea,  tratatul  rămâne

instrumentul privilegiat al statelor, actele unilaterale  care vin de la organizaţiile internaţionale

sau de la state nu au fost niciodată atât de numeroase şi jurisprudenţa, logic, câştigă în influenţă o

dată cu creşterea puterii jurisdicţiilor internaţionale, dar există, de asemenea, un număr sporit de

alte  instrumente  normative  care  traduc  dezvoltarea  finalităţilor  sociale  şi  tehnicile  dreptului

internaţional şi importanţa rolului jucat de actorii privaţi.  Dreptul internaţional a devenit într-

adevăr  o  tehnică  socială  de  intervenţie  (a  vedea  infra)  şi  prin  aceasta  normele  şi  practicile

internaţionale evoluează noi forme. Acolo unde dreptul internaţional clasic includea un număr

mic de reguli mai formale şi generale, convenţionale şi cutumiare care erau mai ales uşor de

identificat  sub  forma  drepturilor  şi  datoriilor  statelor,  dreptul  internaţional  contemporan,

începând cu 1945 şi mai ales 1990, include o mulţime aparent eterogenă de norme şi de practici

materiale  de toate felurile  şi  de naturi  diferite.  Despre acest  lucru stă mărturie,  de exemplu,

practica  standardelor  ca  standarde  reglementative  elaborate  de  Organizaţia  Internaţională  de

Normare  (ISO),  codurile  de  conduită  adoptate  în  domeniul  afacerilor,  în  special  pentru

întreprinderi,  tehnica  memorandumului  de  acord  între  reglementatori  naţionali,  multiplele

declaraţii de la finalul întâlnirilor la vârf, mai mult sau mai puţin cifrate şi precise, principiile

directoare cum sunt cele ale OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) sau

liniile de conduită ca, de exemplu, acelea ale Comitetului de la Basel pentru a înfrunta situaţiile

de urgenţă în caz de criză a băncilor internaţionale. Aceste noi norme şi practici juridice prezintă

cel mai adesea 5 caracteristici: 

28



1)în cea mai mare parte a timpului ele nu au acelaşi grad de obligativitate ca normele

clasice  ale  dreptului  internaţional  ca  obiceiurile  sau  tratatele  internaţionale,  adică  ele  sunt

considerate ca mai puţin constrângătoare juridic; ele constituie ceea ce este calificat ca drept slab

prin raport cu dreptul tare. Slaba obligativitate a acestor noi practici şi norme suscită o discuţie

recurentă la teoreticienii dreptului internaţional care se opun/se dispută pentru a şti dacă ele pot fi

considerate  ca ţinând realmente de drept.  În fapt,  este  o  dezbatere care trimite  pe fiecare la

viziunea sa culturală despre drept şi care se regăsesc clivajele bine cunoscute asupra problemelor

între gândirea continentală şi cea anglo-saxonă a dreptului, dar, de asemenea, şi clivajele între

Nord şi Sud; 

2)ele sunt constituite din norme prospective şi din măsuri incitative mai mult decât din

sancţiuni. În această privinţă, este adesea vorba de un drept care asociază mai mult în elaborarea

sa sau în punerea sa în operă, consensul diferiţilor actori implicaţi şi nu doar statele; 

3)ele  sunt  mult  mai  mobile,  variabile  şi  mişcătoare;  ele  sunt  traducerea  imediată  a

diferitelor  obiective  substanţiale,  culturale,  sociale,  economice  pe  care  şi  le  propun  actorii

internaţionali; ele traduc un consens social obţinut între ei, la un moment dat, şi permit să se

răspundă  nevoilor  legate  de  o  stare  socială  şi  politică  date.  Sunt  cel  mai  adesea  norme  în

negociere permanentă şi care pot să evolueze foarte repede;

4)ele îmbracă uneori forme hibride sau cel puţin sunt puse în formă sau în operă de actori

publici  şi  privaţi.  Ele  se  încrucişează  cu  raporturile  conjugate  ale  statului  şi  ale  pieţii,  ale

publicului şi ale privatului, ca de exemplu în materie de  tehnologii noi, de monede, de finanţe,

de comerţ şi de dezvoltare, dar de asemenea de sănătate, de muncă, de migraţii şi de mediu;

5)în fine, este foarte revelator să vedem că textele care includ aceste norme sau care

traduc aceste  practici  au tendinţa  să  se  lungească  pentru că  sunt  mai  detaliate  exhaustive şi

tehnice, de asemenea, sunt din ce în ce mai cifrate.

În rezumat, aceste practici ale dreptului internaţional apar ca ascultând o logică nouă. Ele

traduc voinţa de eliberare de o concepţie prea rigidă, prea formalistă sau dogmatică a dreptului

pentru a obţine un drept concret specializat sau regionalizat, adaptat la obiective particulare şi la

contexte particulare. Astfel, adesea sunt opuse, un drept al simplei regularizări care ar fi legat de

noile  forme  de  juridicitate  în  care  dreptul  internaţional  este  un  simplu  vector  al  intereselor

categoriale ale anumitor grupuri de actori ai societăţii internaţionale cu un drept de regularizare
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care ar fi, în cel priveşte, expresia dreptului internaţional clasic în care dreptul ar fi vectorul de

interes colectiv bine reprezentat de către state. 

Această  ultimă dihotomie între  regularizare şi  reglementare este  în realitate destul  de

artificială din punctul de vedere al unei practici care există şi care este mult mai complexă. Cel

puţin ea are meritul de a contribui la nuanţarea tabloului pe care tocmai l-am prezentat şi de a

permite  să  se  sublinieze  faptul  că  alături  de  noile  forme  de  regularizare  subzistă  formele

tradiţionale de reglementare.   Există chiar şi  astăzi o tendinţă juridică care este direct opusă

simplei regularizări polinegociate şi mobile pe care tocmai  am descris-o. Ea corespunde unui

întreg ansamblu de norme şi de principii generale care au tendinţa la universalitate şi la interes

general şi traduc dorinţa de a se ajunge la un sens comun partajat între diverşi actori/subiecţi ai

relaţiilor  internaţionale.  Se  pot  lua,  drept  exemplu,  drepturile  persoanei  umane,  interdicţiile

fundamentale puse de dreptul  internaţional în faţa crimei de genocid,  crimelor de război  sau

crimei  împotriva  umanităţii,  interdicţia  recursului  la  forţă  sau  principiile  juridice  legate  de

dezvoltarea  durabilă.  Lucrurile  stau  astfel  încât  se  regăseşte  pe  plan  internaţional  această

dihotomie ineluctabilă – care traversează toată societatea atunci când se juridicizează din ce în ce

mai  mult  –  între  funcţiile  sociale  (instrumentale)  ale  dreptului  şi  punctele  sale  normative

(universale) între utilizările dreptului care sunt funcţii ale intereselor specifice şi caracteristicile

care-i sunt adesea atribuite de generalitate şi universalitate pentru că vizează principii comune.

Observăm astăzi care sunt repercusiunile ale acestei dihotomii asupra diferitelor forme actuale de

juridicitate care compun ordinea juridică internaţională.

B)Sporirea numărului normelor şi practicilor juridice

Normele şi practicile juridice ale dreptului internaţional contemporan sunt, de asemenea,

mult mai numeroase. Sporirea numărului lor este chiar impresionantă astăzi. Producerea acestui

drept  multiform, clasic  şi  nou,  tare  şi  slab,  prescriptiv  şi  incitativ  răspunde unor  nevoi  fără

încetare crescânde din partea actorilor sociali.  Această sporire cantitativă a dreptului vine, de

asemenea, din faptul că în dreptul internaţional, mai mult chiar decât în dreptul intern, nu se

abrogă decât  foarte  puţine  texte  existente.  Convenţiile,  directivele,  rezoluţiile,  declaraţiile  se

succed fără ca sosirea noilor norme să fie compensate de pierderea a celor existente pentru că

desuetudinea  şi  caducitatea  sunt  mereu în  dicuţie.  Noile  practici  juridice  nu încetează  să  se

multiplice în acelaşi timp în care se creează noi obiceiuri, în care sunt adoptate noi convenţii, şi

care  se  multiplică  actele  unilaterale.  Astfel  că  ne  găsim confruntaţi  cu  o  situaţie  inedită  de
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panjuridism  în  plan  internaţional  care  contrastează  foarte  puternic  cu  ceea  ce  era  dreptul

internaţional clasic. Această multiplicare a numărului normelor clasice şi noi, de toate naturile şi

cu întinderi diferite, relansează problema normativităţilor, a percepţiei/prezentării, a efectivităţii

lor şi a legitimităţii acestora. Într-adevăr, într-o societate care rămâne policentrică cum este ea

astăzi, societatea internaţională, dar mult mai diversă şi plurală prin actorii săi, activităţiile sale şi

centrele sale de interes în care instituţiile universale sunt ameninţate de lipsă de productivitate

prin multiplicarea sarcinilor pe care le au dreptul care este produs de ele, face obiectul unor

numeroase repuneri sub semnul întrebării.

Mai întâi ne putem teme că inflaţia de noi practici desfigurează domeniul juridic şi face

nesigură limitele dintre drept şi nondrept ceea ce este contrar imperativelor de predictibiliate şi

stabilitate pe care le căutăm adesea prin intermediul normei juridice. Acesta este sensul celebrei

critice pronunţate acum mai mulţi ani de către Prosper Weil19. Deşi, împotriva sa, poate fi apărată

în mod perfect ideea unui drept slab şi a noilor forme de juridicitate – cum o facem noi înşine –

nu se poate evita confruntarea cu aceste dificultăţi. De altfel, sporirea normelor de toate felurile

pune,  de  asemenea,  problema  credibilităţilor.  Dreptul  începe  să  producă  incertitudine,  iar

cunoaşterea sa devine ea însăşi problematică.  Din aceasta rezultă o opacitate periculoasă. Ne

putem teme de data aceasta că pierdem o reprezentare completă a dreptului internaţional de către

oamenii obişnuiţi atunci când ei sunt adesea obiect al acestuia şi uneori chiar subiectul normelor

internaţionale. Ei sunt neputincioşi faţă de o reglementare internaţională de neînţeles care este

percepută  de  către  unii  ca fiind opresivă.  Prezenţa din  ce în  ce mai  invadatoare  a  dreptului

internaţional în drepturile interne este considerată de către o parte a lumii ca imperialism juridic,

acesta fiind realizat printr-o situaţie de constrângere inegală în care angajamentul internaţional al

statului lor să respecte aceste reguli a fost adesea de pură faţadă pentru că a fost obţinut prin

constrângere economică sau politică. Dar problema reprezentării dreptului internaţional este mult

mai generală pentru că ea afectează, de asemenea, ansamblul actorilor noi şi vechi internaţionali,

inclusiv statele  însele.  Se poate naşte  un sentiment  dual  privind imposibilitatea de a  asimila

proliferarea de norme care însoţesc finalităţile dreptului internaţional contemporan (a se vedea

pag.71). Poziţia experţilor şi a profesioniştilor dreptului este, în acest caz, întărită fără însă ca

acest lucru să aibă loc cu bucurie. Acest fapt nu rezolvă problema reprezentării şi a accesibilităţii

normelor pentru ceilalţi actori – de altminteri, nici de către profesioniştii ei înşişi - , iar aceasta

19 P. Weil, Vers une normativité relative en droit international, RGDIP, 1982, p.5-47
31



nu  face  decât  să  accentueze  ideea  unei  confiscări  a  cunoaşterii  de  către  o  elită,  ceea  ce  îi

delegitimizează. Problema nu mai este aceea a elaborării/aplicării regulilor, ci faptul că această

elaborare/aplicare este ghidată de o cunoaştere adevărată a unor  experţi/păstori. Ne temem, în

acest caz, de pericolul unui control social nelimitat şi difuz prin intermediul acestei relaţii între

cunoaştere, putere şi norme produse. 

Dar asta nu e tot. Normele şi practicile juridice, multiplicându-se în toate domeniile, pot,

în  acelaşi  timp,  şă-şi  piardă din eficienţă:  ele sunt  mult  mai  vulnerabile  şi  mult  mai  supuse

criticii, impasurilor şi disfuncţionalităţilor. Ne putem teme că ele sunt mai fragile pe măsură ce se

dezvoltă pentru că această acumulare face ca ele să nu mai fie decât parţial executate (puse în

operă). Ele îmbrăţişează prea multe domenii pentru a putea să le reglementeze corect. Situaţiile

de violare, de ocolire a regulilor stabilite, situaţiile de excepţie, de derogare sporesc mereu. Ceea

ce în sine, ascultă unei logici simple, matematice, inevitabile, dar problema rămâne în acest caz

aceea a întăriri sentimentului de ineficienţă sau deziluzie în privinţa forţei dreptului internaţional.

Cu cât  aceste norme şi practici  acoperă domenii  sociale mai mari fără să poată  să ajungă la

rezultatul sporit, cu atât mai mult ele se îngrămădesc pentru a rezolva o problemă dată fără să

aibă realmente eficienţă, cu atât mai mult se pot crea deziluzii, chiar resentimente din partea

celor care sunt obiectul sau subiectul lor.

Să luăm un exemplu detaliat pentru a cântării bine problema. Articolul 25 al Declaraţiei

Universale a Drepturilor Omului dispune că „toate persoanele au dreptul la un nivel de viaţă

satisfăcător”.  Articolul  11  din  Pactul  Drepturilor  Economice  Sociale  şi  Culturale  din  1966

prevede  „dreptul  fundamental  ca  orice  persoană  să  fie  la  adăpost  de  foame”.  Declaraţia  şi

Programul de Acţiune de la Viena, adoptat în 1993 de Conferinţa Mondială asupra Drepturilor

Omului,  au  subliniat  că  extrema  sărăcie  şi  exclusiune  sunt  atentate  la  demnitatea  umană.

Declaraţia de la Copenhaga asupra Dezvoltării Sociale şi Programul de Acţiune de la Summitul

Mondial  de  Dezvoltare  Socială,  din  mai  1995,  ultimul  summit  mondial  asupra  Dezvoltării

Durabile ţinut la Rio în iunie 2012, ca şi Declaraţia adoptată în februarie 2005, cu ocazia a celei

de-a 10-a aniversării a Summitului Mondial pentru Dezvoltarea Socială, au reafirmat, din acest

motiv,  că lupta împotriva  extremei  sărăcii  trebuie să  rămână o acţiune  de maximă prioritate

pentru comunitatea internaţională. Obiectivele luptei împotriva extremei sărăcii au fost stipulate

în cadul Declaraţiei asupra Mileniului adoptat în 2000 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

Rezoluţia asupra Drepturilor Omului şi extremei sărăcii,  care a fost adoptată în fiecare an de
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Comisia Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite, vizează să lege problema extremei sărăcii de

aceea a indivizibilităţii drepturilor şi ridică problema nonexerciţiului drepturilor civile şi politice

de către cei mai săraci.

Ori, extrema sărăcie este un fenomen care afectează astăzi, încă, un miliard de persoane

care supravieţuiesc cu venituri inferioare minimului vital, adică un dolar pe zi. La ce servesc,

deci, aceste multiple declaraţii şi texte internaţionale? Fenomenul actual de panjuridism în care,

din ce în ce mai multe domenii, sunt supuse practicilor şi discursului dreptului internaţional sau

încadrate de către acesta creează iluzia periculoasă că orice problemă în dreptul internaţional

poate să primească un răspuns care pare juridic, în timp ce, uneori este vorba de răspunsuri etice,

sociale sau economice care ar trebui furnizate. Se pretinde de la norma internaţională  soft sau

hard să controleze totul, să reglementeze totul, dar cum dreptul nu poate să satisfacă tot, aceasta

poate antrena, în final, ineficienţa lui parţială, devalorizarea şi delegitimarea sa.

IV.Unitate sau fragmentare

Datorită acestor evoluţii, o altă problemă privind ordinea juridică internaţională actuală se

pune cu  acuitate  singulară:  aceea  de  a  şti  dacă  el  formează  cu  adevărat  o  ordine  sau dacă,

dimportivă, nu e cumva pe cale de a se fragmenta iremediabil în multiple ordini diferite. E vorba,

mai specific, de a trata problema unităţii ordinii juridice internaţionale. Este necesar să existe

anumite principii unificatoare sau coordonatoare pentru aceste norme şi practici pentru ca această

ordine să poată să constituie un ansamblu ordonat şi nu doar un simplu agregat de elemenete

disperate.  Astfel,  existenţa  ordinii  juridice  internaţionale  depinde  de  aceea  a  unui  principiu

minimal de unitate şi de coerenţă şi este tocmai acest aspect care este problematic astăzi.

A)Bilanţiul situaţiei factuale şi doctrinale

Am văzut  că  distincţia  dintre  ordinile  juridice  interne  şi  ordinea  internaţională  tinde

parţial să se estompeze, că statul suveran este mereu prezent, dar slăbit şi concurat de alţi subiecţi

de drept şi, în manieră mai generală, că suntem în faţa unei situaţii de puternic pluralism juridic

şi situaţie pe care dreptul internaţional clasic nu a cunoscut-o, cel puţin sub această formă. Într-

un  fel,  fenomenul  de  pluralism juridic  în  plan  internaţional  este  la  fel  de  vechi  ca  dreptul

internaţional însuşi pentru că este o ordine care nu a avut niciodată, niciun centru, niciun vârf şi

care, de la apariţia sa modernă din secolul al XVIII-lea, are vocaţia de a reglementa state plurale

şi  nonomogene;  de  altfel  problema  unităţii/fragmentării  dreptului  internaţional  nu  este  una

absolut nouă şi i-a opus pe jurişti începând din secolul al XIX-lea. Totodată, nu se poate nega că
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acest  fenomen a luat o amploare nebănuită  astăzi şi  că  lipsa crescândă de omogenitate  între

normele dreptului internaţional ca şi multiplicitatea practicilor şi regimurilor juridice adoptate

sunt susceptibile de a pune mult mai multe probleme concrete ca altădată. Problema este de a şti

care este adevăratul impact al acestei multiplicări de norme şi de practici, de subiecţi şi de centre

de putere asupra unităţii eventuale a ordinii juridice internaţionale şi deci asupra existenţei ca

atare a acestei ordini. Aceasta din urmă este pe cale de fragmentare continuă şi deci poate de

diluare a  propriei  identităţi,  ca  ordine internaţională,  sau se îndreaptă  către  o ordine care  se

unifică şi se coordonează în mod coerent? Sau: există un singur drept internaţional care nu face

altceva decât să diversifice în ramuri multiple ori  asistăm la emergenţa a mai multe drepturi

internaţionale/regionale/transnaţionale  fără legătură între ele? 

Să refacem bilanţul. Societatea internaţională contemporană este pe cale de a deveni o

societate de drept care se caracterizează, nu prin forma unui stat mondial care nu există şi nu a

existat niciodată, ci printr-un ansamblu de instituţii şi de  cămine de drept20. Adică regimuri de

norme şi de practici juridice diferite care coexistă  împreună într-o relativă indiferenţă a unora

faţă de celelalte.  Ordinea juridică internaţională se divizează mereu puţin mai mult  pentru a

respecta particularitatea diferitelor activităţi sociale şi economice care-i sunt de acum supuse şi

pentru  că  fiecare  dintre  ansambluri  de  norme,  de  instituţii  şi  de  practici  juridice  care  sunt

adoptate aduce răspunsuri particulare şi îndeplineşte o funcţie care vizează să satisfacă o nevoie

specifică. Altfel spus, aceste ansambluri sunt necesare pentru că dreptul internaţional realizează

numeroase  finalităţi,  dar  ele  favorizează  o  segmentare  a  materiei  în  detrimentul  marilor

ansambluri; ele dau imaginea unui drept internaţional care se divizează mereu mai mult şi în mod

dezordonat între numeroasele regimuri juridice ca, de exemplu, cele relative la drepturile omului,

la dreptul mediului, la drepturile economice, la dreptul european etc. Cu ultima mondializare se

poate chiar gândi că dreptul internaţional nu încetează să fie din ce în ce mai des structurat

datorită  unei  super  poziţii,  mereu  crescânde,  ale  spaţiilor  normative,  internaţionale,

transnaţionale sau private care ascultă de propriile lor principii de coerenţă. În acelaşi timp, încă

o dată, această viziune nu poate fi exagerată pentru că s-au văzut, în paralel, cu această diviziune

continuă, anumite principii  care tind să fie recunoscute ca superioare şi comune ansamblului

regimurilor şi dreptului internaţional. Astfel încât,  realitatea juridică actuală este traversată de

tendinţe opuse: de o parte dreptul se divizează, de altă parte el propune anumite principii ca mai

20 Expresie reluată de J. Chevallier, L'État postmoderne, Paris, LGDJ, 2004, p.94
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fundamentale decât altele (formale şi materiale) care beneficiază de un consens mai mult sau mai

puţin larg şi care, în această calitate, pot să tindă în plan global la a introduce coerenţă, adică o

anumită unitate de ansamblu21. 

În realitate, dreptul internaţional contemporan apare în acest stadiu ca fiind produsul unei

conjuncţii,  unei adiţionări  de logici  şi  de forţe, aparent contradictorii,  între  organizarea unui

întreg  comun şi  independenţa  părţilor.  Pare  să  fie  rupt  între  unitate  şi  pluralitate,  între

universalism  şi  culturi,  între  mondializare  şi  regionalizare,  între  constituţionalizare  şi

fragmentare,  între  drepturi  ale  statelor  şi  drepturi  ale  indivizilor,  între  drepturi  ale  actorilor

publici  şi  drepturi  ale  actorilor  privaţi.  Aceste  forţe  sunt  plurale  şi  antrenează  ordinea

internaţională într-un proces de eterogenitate crescândă, ele sunt paradoxale pentru că par a se

opune  unele  celorlalte:  universalismul  drepturilor  persoanei  nu  se  opune  relativismului

diversităţii  expresilor  culturale?  Clauzele  dreptului  social,  acordurile  de  liber  schimb?

Mondializarea  anumitor  principii  nu  se  opune  regionalizării  anumitor  regimuri  juridice?  O

eventuală constituţionalizare a dreptului sub egida Cartei Naţiunilor Unite nu merge împotriva

fragmentării  a  acestui  drept  în  multiple  ansambluri  de  norme? Şi  dreptul  statelor  împotriva

drepturilor omului? Aceste forţe sunt, în sfârşit stranii pentru că ele  rezistă logicii pe care am

putea să o aşteptăm de la o schemă clasică; ele desemnează o viziune a dreptului internaţional pe

care  am fi  incapabili  să  ne-o  reprezentăm prin  metafora  cercului  descentralizat  a  dreptului

internaţional  clasic  sau a  piramidei centralizate  a  ordinelor  interne.  Astfel  încât,  în  total  sub

presiunea  acestor  diferite  forţe,  dreptul  internaţional  actual  pare  să  progreseze  într-un  mod

dezordonat  şi  impredictibil;  el  se  deschide  pe  mai  multe  nivele,  la  încrucişarea  mai  multor

regimuri juridice care coexistă indiferent, fără ca să se ierarhizeze cu adevărat şi, în asemenea

măsură, încât pare să oscileze de acum mult mai mult către un talmeş balmeş decât către un

sistem22.  În  contextul  acestei  evoluţii  au  apărut,  de  altfel,  noile  diviziuni  ale  doctrinei

contemporane a dreptului internaţional care interpretează diferit aceste evoluţii. Începând cu al

Doilea  Război  Mondial,  noţiunea  de  progres  care  era  în  centrul  gândirii  teoreticienilor

internaţionali a trebuit să fie problematizată...reperele marilor edificii doctrinale s-au dizolvat...*

(lipsesc cuvinte; textul nu este bine copiat, pag.61)  Nu mai există răspunsuri predeterminate care

s-ar putea să se impună cu certitudine. Se asistă în fapt la o veritabilă proliferare a demersurilor

21 A se vedea P.-M. Dupuy, “L'Unité de l'ordre juridique international. Cours general de droit international public”, 
RCADI, 2002, t.297
22 A se vedea J. Combacau, “Le Droit international: bric-à-brac ou système?”, APD, 1986, t. XXXI, p. 76-85
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şi  doctrinelor care par  să reflecte  destructurarea dreptului internaţional  clasic.  Pentru nevoile

prezentării, se poate totuşi face o regrupare în două câmpuri opuse. Pe deoparte există ideile

postmoderne  ale  unui  pluralism  ireductibil,  care  vede  în  evoluţia  dezordonată  a  dreptului

internaţional proba fragmentării sale ireversibile şi imposibilitatea demonstrată a raţionalizării

sale şi a unificării. De cealaltă parte, există ideile care susţin principiul unei unităţi sau cel puţin

a unei anumite coerenţe a ordinii juridice internaţionale pe care îl înţeleg în mod diferit:

- Prin  intermediul  doctrinelor  complexităţii   în  care  ordinea  internaţională  rămâne

ordine juridică coerentă, dar complexă cu elemente eterogene aflate în tensiune care

nu  pot  să  fie  resorbite  decât  sub  forma,  de  exemplu,  unui  pluralism  ordonat

respectând pluralitatea23 ;

- Prin  intermediul  doctrinelor  guvernării  mondiale  care  vehiculează  ideea  că  aceste

ansambluri de norme, aceste reţele, aceste noi practici juridice traduc emergenţa unei

noi forme de reglementare a societăţii internaţionale care asociază într-o negociere

permanentă actori publici şi privaţi cu puteri oficiale şi oficioase;

- Prin intermediul doctrinelor constituţionalizării odinii juridice internaţionale în care

ansamblurile multiple de norme sunt subsumate unor principii comune fundamentale,

care primează asupra normelor şi instaurează o ierarhie fondatoare a unei ordini pe

cale de constituţionalizare (în special prin intermediul Cartei Naţiunilor Unite sau a

Drepturilor Omului). 

B)Ordinile de complexificare sporită. Existenţa ierarhiilor interprenetrate  

Dezbaterea este departe de a fi tranşată şi rămâne pentru moment ca atare. Faptul este că

existenţa dreptului internaţional ca ordine juridică depinde de unul sau de mai multe principii de

unitate sau de autonomie care trebuie probate şi care pot fi  de natură diferită:  materială  sau

formală, organică sau mecanică, ierarhică sau circulară, respectiv statică sau dinamică. Totodată

nu poate fi discutată aici existenţa eventuală a tuturor acestor principii şi ne vom mărgini simplu

la a face constatarea că după noi, dreptul internaţional actual se înrudeşte cu ordinea juridică

complexă urmând un proces  care corespunde evoluţiei  inevitabile  a tuturor ordinelor noastre

juridice contemporane, datorită juridicizării lor crescânde. La drept vorbind, la prima vedere, mai

degrabă, dezordinea comenzilor normative este cea care pare să definească dreptul contemporan

şi să se succeadă vechii ordini a dreptului internaţional clasic, articulată doar în jurul statelor

23 A se vedea M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit (II). Le pluralism ordonné, Paris, Le Seuil, 2006
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suverane şi a produselor lor legale (drepturile şi datoriile lor)24. Dar această dezordine este, în

realitate, mai puţin reflexia unei totale anarhii juridice ale regimurilor juridice existente, cât este

traducerea unui drept care nu încetează să se complexifice. Complexitatea sa crescândă face că el

este compus din elemente plurale şi eterogene care acţionează retroactiv mai mult sau mai puţin

între  ele  şi  care  sunt,  în  acelaşi  timp,  antagonice  şi  complementare.  Această  ordine  este,  în

particular, constituită din ierarhii interprenetrate25 care ascultă de procese de retroacţiune internă

şi  externă  care  s-au  format  în  sânul  fiecărui  regim juridic  (de exemplu,  în  sânul  drepturilor

omului, ale dreptului mediului, ale dreptului european etc.)  şi între regimurile, ele însele (de

exemplu, între regimul drepturilor omului şi acela al mediului,  între regimul  mediului şi dreptul

regional european sau sud-american etc.). Aşa stând lucrurile, observăm nu un metaprincipiu de

ierarhie,  ci  mai  mulţi  factori  de  ierarhizare  care  nu  sunt  nici  centralizaţi,  nici  pe  deplin

coordonaţi,  care  generează  tot  atâtea  mici  piramide  (foarte  parţiale)  ale  normelor  care  sunt

interpretate diferit, în sânul fiecărui regim, şi care pot, în plus, să migreze de la un regim la altul,

iar uneori se impun parţial ansamblului regimurilor. Aceşti factori, pot, de asemenea, să susciteze

tensiuni  sau conflicte,  ori  să  se  opună în  mod radical.  Existenţa  acestor  ierarhii  distincte  şi

interprenetrate este confirmată de prezenţa frecventă în sânul fiecărui ansamblu normativ a unei

puteri de control, de exemplu, a unei sancţiuni care interpretează principiile superioare şi vizează

să impună respectarea lor într-un mod mai mult sau ma puţin eficient şi, de asemenea, difuz şi

autonom.  În  sfârşit,  această  complexificare  este,  de  asemenea,  datorată  structurii  puterii

internaţionale  care,  după  cum am văzut,  este  difuză,  nonomogenă şi  repartizată  între  centre

oficiale de putere care pot să fie concurente (state şi organizaţii internaţionale) şi centre oficioase

de  putere  care  pot  să  impună,  în  mod  obligatoriu,  decizia  centrelor  oficiale  (pieţe,  lobby,

multinaţionale, ONG-uri). 

Efectele  juridice  ale  diferitelor  elemente  de  ierarhie  variază  în  funcţie  de  regimurile

juridice specializate (drepturi ale omului, drept al mediului, drept al comerţului etc.), regionale

(drept european, drept african etc.) sau mondiale (ONU, OIT, OMC etc.)  care le stabilesc în

sânul  lor,  dar  fără  coordonare  clar  stabilită  între  ele.  De exemplu,  rezoluţiile  Consiliului  de

Securitate luate în baza capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite (menţinerea păcii) se impun

24 A se vedea N. Walker, “Au-delà des conflits de compétence et des structures fondamentales: cartographie du 
désordre global des orders normatifs”, în H. Ruiz-Fabri şi M. Rosenfeld (dir.), Repenser le constitutionnalisme à 
l'âge de la mondialisation et de la privatization, Paris, SLC, 2011, p.45 sq.
25 A se vedea F. Ost şi M. Van de Kerchove, De la pyramide au rèseau? Pour une théorie dialectique du droit, 
Bruxelles, Publications des facultès universitaires de Saint-Louis, 2002, p.14
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ansamblului membrilor ONU şi merg până la a prima asupra angajamentelor convenţionale ale

acestora prin intervenţia  art.  103 al  Cartei  (Ordonaţa C.I.J.  din 14 aprilie  1992 în afacerea

incidentului aerian de la Lockerbie). În schimb, aceste rezoluţii nu primează în mod necesar, în

aceeaşi măsură, în ordinile juridice regionale care au fost  stabilite la scara fiecărei  regiuni a

Planetei (cazurile Ahmed Ali Yusuf şi Yassin Abdullah Kade judectate de Marea Cameră de la

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pe 3 septembrie 2008). Principiile de jus cogens introduc,

de asemenea, factori  de ierarhizare. Originar consacrată în art.  53 şi 64 ale Convenţiei  de la

Viena din 1969 asupra Dreptului Tratatelor, jus cogens a fost  extinsă la multe alte domenii şi a

dobândit astăzi o aplicabilitate mult mai generală. Acest tip de drept se defineşte ca un mic grup

de principii imperative considerată atât de importantă pentru comunitatea internaţională încât e

imposibil să derogăm de la ele în orice mod am putea imagina; o regulă a lui  jus cogens  este

deci intransgresabilă  sau nontransgresanbilă  şi  primează asupra oricărei  alte  norme materiale

internaţionale şi chiar transnaţionale (Sentinţa World Duty Free vs. Kenya, CIRDI, 4 octombrie

2006). Astfel, interdicţia genocidului a fost calificată, ca regulă de  jus cogens, de către Curtea

Internaţională  de  Justiţie  într-o  decizie  din  3  februarie  2006  (cazul  activităţilor  armate  pe

teritoriul Congo). De asemenea, interdicţia torturii a fost recunoscută ca normă a jus cogens de

mai multe jurisdicţii şi considerată ca prevalând asupra oricărei practici sau norme substanţiale

care  este  contrară  (decizia  procurorului  contra   Anto  Furundzija,  a  Tribunalului  Penal

Internaţional pentru Iugoslavia, 10 decembrie 1998, decizia  Al Adsani contra Regatului Unit, a

Curţii Europene a Drepturilor Omului, 20 noiembrie 2001*-pe site-ul oficial apare data de  21

noiembrie 2001, nu 20 cum apare în text- şi decizia Bayarri contra Argentina, CIADH – Centrul

de Investigaţii privind Aplicarea Drepturilor Omului -, 30 octombrie 2008). Clar, în acest caz,

regula de  jus cogens  instaurează o ierarhie normativă pe plan mondial şi regional fondată pe

respectul ultim al demnităţii şi integrităţii persoanei umane.

În  sfârşit  vedem,  de  asemenea,  apărând  elementele  juridice  ale  ierarhiei  legate  de

existenţa principiilor generale de drept. Acestea sunt legate de un regim juridic, fie că este vorba

de un regim juridic  funcţional (principii  generale ale  dreptului mediului),  regional  (principiu

fundamental al dreptului Uniunii Europene) sau mondial (principii ale Cartei Naţiunii Unite) şi

putem constata că ele fac obiectul unei utilizări  sporite astăzi, tocmai expansiunii continue a

dreptului  internaţional  şi  a  diviziunii  sale  în  mai  multe  ansambluri  de  norme.  Totodată,

dezvoltarea acestor principii generale, având o poziţie iminentă sau cel puţin esenţială în sânul
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diferitelor  regimuri  juridice  existente,  are  într-adevăr  efecte  ambivalente  asupra  problemei

unităţii/fragmentării.  Pe deoparte,  aceste principii  pot să traducă o tendinţă a unităţii  datorită

utilizărilor  comune  de  către  diferitele  regimuri  juridice.  Fiecare  principiu  general  introduce

tendinţe  ierarhice  în  sânul  regimului  juridic  dat:  principiile  dreptului  comunitar,  al  dreptului

european, ale drepturilor omului, ale dreptului mediului, ale comerţului internaţional etc. Dar

unele dintre  aceste principii  juridice migrează dintr-un regim juridic în altul,  de la un regim

funcţional până la un regim regional sau mondial şi viceversa. Ca exemplu, se pot cita principiile

generale  ale dreptului  de procedură,  ale reglementării  diferendelor,  ale dreptului  tratatelor  ca

buna credinţă sau pacta sunt servanda (convenţiile trebuie să fie respectate), respectul demnităţii

umane sau principiile elementare de umanitate. Anumite principii care par chiar foarte specifice

unui regim, ca principiul de precauţie pentru mediu, pot, de asemenea,  să migreze către alte

regimuri,  de exemplu,  către  regimul de dreptului sănătăţii.  La fel  stau lucrurile cu principiul

egalităţii  de  tratament  născut  iniţial  din  dreptul  economic  şi  pe  care-l  regăsim  în  dreptul

funcţiunii publice internaţionale. Principiul de umanitate, el însuşi a fost formulat prima dată în

sânul dreptului umanitar în faimoasa clauză Martens a Convenţiei de la Haga din 1899 şi tinde să

treacă astăzi către alte regimuri. Principiul de non-discriminare, născut din drepturile omului,

este comun, de acum încolo, aproape tuturor regimurilor. Aşa stând lucrurile, deşi originar sunt

generate de un  regim propriu, aceste principii juridice introduc coerenţă în ordinea globală, chiar

o slabă ierarhie a ansamblului ordinii pentru că sunt solicitate pentru a aduce  la unitate aceste

diferite ansambluri sau cel puţin pentru a le coordona în jurul câtorva axiome de bază. Astfel că,

consolidarea regimurilor speciale şi regionale prin intermediul propriilor lor principii generale nu

se opune posibilităţii internaţionalizării principiilor comune regimurilor şi la ordinea globală, nici

la  instaurarea  unei  ierarhii  în  favoarea  acestei  ordini  globale.  Este  un  semn  de  armonizare

progresivă a  fundamentelor lor  cu respectul pluralismului  fiecăruia.  Altfel  spus,  concluzia  la

acest stadiu ar fi mai degrabă aceea a unei influenţe a principiilor generale în favoarea unităţii şi

mai degrabă a  armonizării şi nu a fragmentării sistemului. 

Totodată, dacă am rămâne la aceasta, bilanţul ar fi prea parţial şi ar lăsa deoparte alte

elemente care dau o lumină mai nuanţată asupra acestei probleme. Principiile generale exersează,

în realitate, o influenţă mai ambivalentă decât cea menţionată asupra ordinii juridice. Pe deoparte

trebuie să înţelegem bine, într-adevăr că această influenţă nu poate fi înţeleasă corect decât dacă

ţinem seama de  jocul  politic  al  actorilor/subiecţilor  internaţionali  pentru că  totul  depinde de
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alegerile efectuate de aceşti actori în favoarea unuia sau altuia dintre principii. Ei vor putea astfel

să scotă profit  din numeroasele incertitudini şi contradicţii  care afectează principiile generale

pentru a-şi realiza strategiile politice şi ale utiliza, fie cu scopul de a consolida autonomia unui

regim juridic şi indiferenţa lui faţă de altele (tendinţe la fragmentare), fie dimpotrivă pentru a

armoniza regimul lor juridic cu un altul (tendinţe la coerenţă şi unitate). Astfel încât, în final,

vedem desemnându-se politici diferite de recurs la aceste principii urmând diferitele jurisdicţii

internaţionale  responsabile  organizaţiilor  statale care  variază  în  interpretarea  lor,  în  această

privinţă, şi fac astfel să se încline balanţa în favoarea fragmentării sau în favoarea unităţii.

Dreptul  internaţional  este  actualmente  supus  unor  multiple  evoluţii  care  îl  fac  să

traverseze o veritabilă criză de identitate şi care ne conduc la a-i regândi conceptul. Unele dintre

aceste reprezentări sau definiţii clasice au devenit abuziv simplificatoare în privinţa unei realităţi

internaţionale  şi  interne  denumită  mult  mai  complexă.  El,  adică  dreptul,  este  produsul

subiecţilor/actorilor a căror conduită este destinat să o reglementeze şi trebuie gândit în termeni

de acţiune reciprocă cu acest substrat social despre care am constat că se schimbă o dată cu

ultima mondializare. Din acest punct de vedere, să foloseşti noţiunea de ordine juridică pentru a

descrie dreptul internaţional contemporan antrenează o simplificare şi o formalizare dorite, dar

reductive faţă de realitate. Aceasta reprezintă, înainte de toate, un instrument conceptual, comod

şi simplificator pentru a prezenta dreptul internaţional şi nu putem să continuăm să ne referim la

acest instrument decât adoptând o concepţie largă şi cuprinzătoare a acestei noţiuni de ordini

juridice, adică fără să tăiem ordinea juridică internaţională de fondul său sociologic, aflat în plină

evoluţie, şi abandonând orice idee a unei închideri a diferitelor ordine juridice în ele însele. Nu

putem să-l mai definim ca o colecţie ordonată, autonomă şi logic închegată între diferitele sale

elemente, ci mai curând ca o reţea de procese şi de ansambluri de norme, de discursuri şi de

practici care nu întreţin relaţii simple de tip liniar, ci relaţii caracterizate prin migraţie, ierarhii

parţiale şi schimburi recursive în care vechea logică a dreptului internaţional clasic, ordonată în

jurul statului suveran şi a produselor sale legale, se învecinează cu noile logici legate de apariţia

noilor actori/subiecţi. În final, este vorba de o încrengătură de norme, practici şi regimuri care

traduc, în acelaşi timp, ordinea şi dezordinea26. 

Capitolul al III-lea
26 Asupra acestor posibile dezordini, a se vedea M. Van de Kerchove şi F. Ost, Le Système juridique entre ordre et 
désordre, Paris, Puf, 1988
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 Dreptul internaţional ca instrument de reglementare şi de intervenţie socială

Am văzut că dreptul internaţional este un produs cultural şi istoric generat de gândirea

europeană care s-a propagat în restul lumii. Am văzut, de asemenea, că formează astăzi o ordine

juridică  supusă  unor  puternice  schimbări  care  depăşesc  categoriile  clasice  pe  care  el  a  fost

construit, care merg până la a te face să te îndoieşti de exsitenţa sa ca ordine şi îl fac să traverseze

o  veritabilă  criză  de  identitate.  Rămâne  prin  urmare  să  ni-l  reprezentăm  din  perspectiva

finalităţilor  sale  şi  a  principalelor  domenii  de  aplicare.  Ca  oricare  alt  tip  de  drept,  dreptul

internaţional este într-adevăr ordonat în jurul anumitor scopuri care-i explică raţiunea de a fi. Şi

ca cea mai mare parte a drepturilor interne ale societăţilor noastre, actuale, dreptul internaţional

este condus la a îndeplini aceste scopuri exersând funcţii din ce în ce mai diverse care merg

dincolo  de  funcţia  sa  primară  şi  clasică  de  reglementare  a  conduitelor,  de  gestionare  a

conflictelor. Fără a putea să repertoriem toate aceste funcţii în cadrul restrâns al acestei lucrări,

am vrea totuşi să arătăm că el a devenit, pe deplin, un drept de reglementare şi de intervenţie şi

că prin această dublă finalitate, care este conferită de mediul său social, se descoperă  una din

explicaţiile principale ale evoluţiilor în curs27. Vom trasa mai întâi acest aspect (I) înainte de a

studia,  apoi  ceea  ce  mi  se  pare a  fi  astăzi  cei  trei  stâlpi  fundamentali  ai  domenilor  sale  de

reglementare şi de intervenţie, anume pacea (II), dezvoltarea (III) şi drepturile omului (IV).

I-Finalităţile

A  spune  că  dreptul  internaţional  contemporan  este,  în  acelaşi  timp,  un  drept  de

reglementare  şi  un drept  de  intervenţie,  semnifică  faptul  că  el  a  devenit  pe  deplin  un drept

liberal-providenţă28. Dreptul internaţional contemporan ascultă într-adevăr de o dublă finalitate

liberală şi providenţială care implică, în mare parte, extinderea sa actuală sub o formă regulatoare

şi  intervenţionistă.  Este  utilizat,  în  acelaşi  timp,  pentru  a  administra  problemele  păcii,  ale

coxistenţei şi ale cooperării între state, dar, de asemenea, pentru a asigura bunăstarea29 populaţiei

mondiale. El are drept obiectiv să regizeze lumea statelor şi a actorilor internaţionali, dar, de

asemenea,  viaţa  indivizilor  şi  a  popoarelor,  drepturile  şi  libertăţile  lor,  sănătatea,  educaţia  şi

igiena lor. Nu are doar un rol de reglementare a relaţiilor internaţionale, ci este, de asmenea, un

instrument  de  intervenţie  în  sânul  societăţilor  interne  şi  a  societăţilor  internaţionale.  Una

27 Termenul de regularizare este aici interşarjabil cu cel de reglementare.
28 Nota traducătorului: sensul este furnizor de liberalităţi 
29 Nota traducătorului: drept liberal, bunăstare
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explicând-o pe cealaltă, aceste finalităţi/funcţii ale dreptului internaţional sunt cele care explică

evoluţiile constatate în capitolul al II-lea, funcţii care s-au dezvoltat şi amplificat datorită noului

context internaţional, atunci când societatea internaţională a dovedit o societate postcolonială şi

post Război Rece.

A) Finalitatea liberală a dreptului internaţional 

Finalitatea  liberală  de  reglementare  a  coexistenţei,  dar,  de  asemenea,  de  cooperare  a

statelor  şi  a  altor  actori/subiecţi  internaţionali  este  uşor  de  identificat  pentru  că  ea  este

moştenitoarea dreptului internaţional clasic. Este în întregime ordonată în jurul principiilor de

respectare a suveranităţii a statelor, a personalităţii, a egalităţii statelor şi a neutralităţii faţă de

regimurile politice interne care caracterizează celebrul  principiu de non-ingerinţă  în afacerile

interne ale unui stat. Ea face obiectul a mai mult de trei sferturi din dispoziţiile Cartei Naţiunilor

Unite.  Ea rămâne,  deci o finalitate  esenţială  a dreptului  internaţional  contemporan bazată  pe

reprezentarea clasică a unei societăţi internaţionale în care statele sunt încă considerate ca jucând

un rol primordial.

De altfel, după cum s-a remercat de mai multe ori, decolonizarea care a fost un eveniment

major al secolului al XX-lea care părea să răstoarne bazele vechii ordini internaţionale, a fost în

mod paradoxal un moment de întărire a dimensiunii liberale clasice a dreptului internaţional.

Dovadă,  de  exemplu,  pentru  aceasta  stă  rezoluţia  2625  din  24  octombrie  1970  (Declaraţia

Relativă la Principiile Dreptului Internaţional care privesc Relaţiile Prieteneşti şi Cooperare între

State)  care  este  emblematică  pentru  această  perioadă.  Ea  enunţă,  ca  principiu  fundamental,

egalitatea suverană între state pe care o detaliază în modul următor: 

Toate statele se bucură de o egalitate suverană. Ele au drepturi şi datorii egale şi sunt membrii

egali  ai comunităţii  internaţionale în pofida diferenţelor de ordin economic, social, politic sau de altă

natură. 

În particular, egalitatea suverană cuprinde elementele următoare:

a)statele sunt egale juridic 

b)fiecare stat se bucură de drepturi inerente deplinei suveranităţi

c)fiecare stat are datoria de a respecta personalitatea celorlalte state

d)integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sunt inviolabile 

e)fiecare stat are dreptul de a alege şi de a dezvolta liber sistemul său politic, social şi cultural
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f)fiecare stat are datoria de a respecta pe deplin şi de bună-credinţă obligaţiile sale internaţionale

şi de a trăi în pace cu celelalte state30.

Nu  se  puteau   reafirma  mai  clar  principiile  fundamenatale  ale  finalităţii  liberale  a

dreptului internaţional clasic şi, în special, principiul egalităţii între state şi acela al neutralităţii

dreptului  internaţional  faţă de formele de regimuri  politice şi  economice ale statelor.  Şi prin

aceasta se înţelege perfect atracţia şi forţa de seducţie a liberalismului clasic internaţional de

origine occidentală pentru societatea internaţională care, în 1970, este pe cale de a se decoloniza

şi unde dreptul internaţional se întinde la toate statele planetei.  Până la decolonizare, dreptul

internaţional era un drept stigmatizat în sine care nu făcea decât să reflecte distorsiunea de puteri

între state, sentimentul de superioritate civilizatorie a unei întregi clase politice şi rasismul unei

epoci. Era el însuşi un instrument prin care se nega recunoaşterea şi un instrument de dominare

pentru  că  era  bazat  în  întregime  pe  discriminarea  fundamentală,  de  bază,  făcută  între  state

civilizate  şi  noncivilizate.  De  asemenea,  după  decolonizare,  recunoaşterea  unui  statut  legal

pentru toţi  prin intermediul aplicării  extinse a dreptului  liberal  clasic  va fi  manifestarea prin

excelenţă a  recunoaşterii  identiăţii  şi  demnităţii  egale  a noilor state.  Această recunoaştere de

statut  care  pune capăt  discriminării  perioadei  coloniale  nu constă  în  afirmarea unui  drept  la

diferenţă, ci în aceea a unui drept la egalitate care nu ţine cont de diferenţe şi care este tocmai

indiferent  faţă  de  diferenţe.  La  aceasta  se  adaugă  principiul  de  neutralitate  şi  respectul

pluralismului care permit coexistenţa noilor state, care introduc mult mai multă eterogeneitate şi

diferenţe decât în trecut. Sunt, de asemenea, reafirmate pe parcurs, toate trăsăturile specifice ale

finalităţii liberale a dreptului internaţional clasic: „personalitatea statului”, deci statutul său de

subiect   individual  de drept;  drepturile  sale  „inerente”  care nu-i  pot  fi  retrase sau principiul

„liberei alegeri” şi deci reafirmarea voinţei statului ca expresie primă a suveranităţii sale. 

Această  finalitate  liberală  clasică  a  dreptului  internaţional,  consolidată  în  1945  şi

reafirmată în anii 1970, nu a dispărut odată cu geneza ultimei mondializări, dar ea se aproprie în

acest  moment de o finalitate providenţialistă  care ia  o amploare pe care nu i-am cunoscut-o

niciodată mai înainte.

B) Finalitatea providenţialistă a dreptului internaţional 

Finalitatea  providenţialistă  este  la  fel  de  veche  ca  finalitatea  liberală,  dar  nu  s-a

concretizat cu adevărat decât în perioada dintre cele două războaie şi mai ales după 1945. La fel

30 Text disponibil la http://www.whatconvention.org/fr/conv/0703 
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ca la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, statele interne liberale au devenit în Europa

state-providenţă31, dreptul internaţional contemporan a devenit cu adevărat un drept-providenţă

intervenţionist  care este folosit  pentru a acţiona asupra societăţii  internaţionale  şi societăţilor

interne cu scopul de a compensa toate dezechilibrele lor umane, economice, sociale sau culturale.

Începând cu 1941, liberalizarea cererii şi căutarea bunăstării indivizilor au fost anunţate

ca elemente ale păcii internaţionale viitoare. În Carta Atlanticului, Roosevelt şi Churchill fac din

aceasta  unul  din  obiectivele  viitoare  ale  societăţii  internaţionale  (punctele  5  şi  6)  aducând

„locuitorilor tuturor ţărilor asigurarea de a putea să-şi sfârşească zilele la adăpost de teamă şi

nevoi”32.  Obiectivul  este  de  a  combate  în  plan  internaţional  relele  pe  care  le-au  cunoscut

democraţiile lor, în plan intern, în perioada interbelică, în particular, şomajul, boala şi ignoranţa

cărora  ei  le  atribuie  ascensiunea  nazismului  şi  fascismului  în  Europa.  Aceste  idealuri  de

bunăstare şi luptă împotriva mizeriei vor fi direct înscrise sub formă de scopuri de atins în Carta

Naţiunilor Unite. 

Carta Naţiunilor Unite 1945 , art. 1: “Scopurile Naţiunilor Unite sunt următoarele: […]

3.Să  realizeze  cooperarea  internaţională,  rezolvând  probleme  internaţionale  de  ordin  economic,  social,

intelectual sau umanitar…” 

Articolul 55 al Cartei precizează mai departe această dispoziţie a articolului 1 şi fondează

întreaga acţiune a Naţiunilor Unite în materie economică şi socială, având drept obiectiv explicit

„să creeze condiţiile bunăstării”. În plan instituţional, a fost creat un organ specific, Consiliul

Economic şi  Social  (Ecosoc,  art.  61),  care devine organ pincipal  al  Naţiunilor  Unite  şi  care

trebuie  să  facă  operaţionale  marile  obiective  providenţialiste.  În  plan  normativ,  finalitatea

providenţialistă a dreptului internaţional suscită un ansamblu de practici juridice care le însoţesc

pe cele ale finalităţii liberale de reglementare clasică. Şi se pot, în mod rapid, menţiona atât

trăsăturile cele mai caracteristice şi principalele dificultăţi pe care această finalitate le ridică.

Mai întâi, acest drept providenţialist este un drept de intervenţie şi nu de abţinere sau de

simplă reglementare. Prin aceasta înţelegem că traduce un intervenţionism juridic, în sensul larg

al cuvântului, din partea statelor care va afecta un foarte mare număr de domenii de viaţă ale

indivizilor  şi  care  se  va  întinde  deci  considerabil  ca  drept  umanist,  social  şi  providenţialist.

Dimensiunea  providenţialistă  a  dreptului  contemporan  este,  deci,  mult  mai  intruzivă  pentru

afacerile intrioare ale statelor, deoarece ea vizează să asigure direct, în plan intern, fericirea şi

31 Nota traducătorului: cu sensul de stat al bunăstării.
32 Text disponibil: http://www.un.org/fr/aboutun/history/atlantic_charter2.shtml 
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bunăstarea indivizilor şi a popoarelor. De altfel, aceasta explică în mare parte faptul că dreptul

internaţional actual a devenit, de asemenea, un drept al relaţiilor interne precum şi un drept al

relaţiilor internaţionale.

În al doilea rând, finalitatea materială providenţialistă şi nu liberală formală este cvasi-

limitată  în  câmpul său de aplicare  şi  de intervenţie  pentru că nu există o limită  veritabilă a

dorinţei de a fi eliberat de nevoi şi de risc. Într-adevăr este vorba de nevoi dificil de măsurat,

astfel încât ele alimentează o cerere care este potenţial nedefinită în plan intern precum şi în plan

internaţional33.  Lista  domeniilor  de  intervenţie  a  Naţiunilor  Unite  este  cum nu se  poate  mai

instructivă în această privinţă pentru că ea priveşte aproape toate domeniile vieţii indivizilor.

Repertoriul practicilor Naţiunilor Unite indică astfel ca „practica” Naţiunilor Unite, generând

drept  instituţional  şi  normativ,  nivelul  de  viaţă,  angajarea  totală  (eliminarea  şomajului),

dezvoltarea  economică,  resursele  naturale,  problemele  alimentare,  relaţiile  comerciale  şi

financiare,  transportul  şi  comunicaţiile,  demografia,  educaţia,  migraţia,  serviciile  sociale,

stupefiantele, cartografia, cooperarea în materie culturală, educaţia, lupta împotriva maladiilor

etc.34Declaraţia  mileniului,  adoptată  de  Adunarea  Generală  în  2000,  a  adăugat  ca  obiective

prioritare reducerea sărăciei,  promovarea egalităţii  sexelor şi a autonomiei femeiilor, educaţia

primară  pentru  toţi,  un  mediu  durabil,  reducerea  mortalităţii  infantile,  ameliorarea  sănătăţii

materne, lupta împotriva virusului HIV, SIDA şi a malariei, dreptul la sănătate, dreptul de acces

la medicamente, protecţia grupurilor vulnerabile (copii, persoane în vârstă şi cu dezabilităţi), dar

de asemenea, tot ceea ce ţine de o transformare internă a statelor prin impunerea unor principii

de rule of law, de bună guvernare, de democraţie şi de drepturi ale omului35 .

În  al  treilea  rând,  finalitatea  providenţialistă  a  dreptului  internaţional  contemporan se

sprijină, în aceeaşi măsură, pe practici private şi actori privaţi ca pe practicile şi actorii publici.

Dezvoltarea unui drept-providenţă este însoţită de multiple forme de juridicitate pe care le-am

descris  mai  sus,  în  care  reglementarea  internaţională  „publică”  merge  alături  de  o  practică

juridică policentrică privată şi negociată care scapă din ce în ce mai mult aparatelor birocratice

ale instituţilor internaţionale şi ale statelor. Acest drept-providenţă se desfăşoară prin intermediul

unei întrepătrunderi din ce în ce mai frecvente a dreptului „public” şi „privat” şi prin reţele şi

33 Reluăm aici analizele lui Pierre Rosanvallon, pentru că analogia cu dreptul internaţional actual este izbitoare: 
Pierre Rosanvallon, La Crise de l’État-providence, Paris, Le Seuil, 1992, p. 33 sq.

34 Raportul Naţiunilor Unite, 1956, vol. III, p.3 sq.
35 Text disponibil pe http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm 
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interrelaţii între actori tradiţionali publici, actori civici şi operatori privaţi. Se constată că el se

dezvoltă chiar mai mult datorită unui nou consens post Război Rece şi ultimei mondializări. Am

putea crede că un drept providenţialist şi social nu se poate extinde într-o lume supusă, în prea

mare măsură, unei globalizări neoliberale a economiei, dar fapt este că practicile juridice ale

dreptului-providenţă pot fi perfect susţinute de practicile liberale mondializate actuale de care

par uneori  că divorţează. Ele se pot, de asemenea, realiza prin intermediul contractual privat

precum  şi  printr-un  tratat  multilateral  public  pot  face  să  intervină  actori  privaţi,  în  aceeaşi

măsură, ca actorii publici. Se poate lua, drept exemplu, punerea la lucru a Protocolului Kyoto,

adoptat pe 11 decembrie 1997, a cărui finalitate se înscrie într-o logică ultimă providenţialistă şi

intervenţionistă, deoarece este vorba de a asigura supravieţuirea populaţiei şi chiar a Planetei

limitând poluarea mondială prin reducerea gazelor cu efect de seră. Protocolul de la Kyoto a fost

adoptat de state şi pare să nu depindă decât de state. Dar nu este decât o aparenţă: sectorul privat

este  foarte  larg  mobilizat  pentru  a  asigura  punerea  la  lucru,  efectivă,  a  Protocolului  prin

intermediul întreprinderilor private în cadrul a două mecanisme de flexibilitate a Protocolului,

mecanismul  pentru  dezvoltare  „proprie”  (MDP)  şi  punerea  în  operă  conjugată  (MOC36).

Întreprinderile private ale ţărilor industrializate sunt, în special, direct interesate pentru a investi

în „proiecte proprii” în ţările în dezvoltare sau pentru a proceda la schimburi de cote de carbon în

economiile de „tranziţie” ca Rusia sau Ucraina.

În al patrulea rând, dreptul internaţional providenţă contemporan este un drept de poliţie

şi răspunde unei nevoi de securitate sporită. Regăsim aici impactul unei evoluţii mult mai globale

a  societăţilor  interne  care  devin  progresiv  societăţi  „distributive  de  riscuri”37.  Societatea

internaţională, ea însuşi,  este de acum comparabilă cu ceea ce Jürgen Habermas  numeşte o

„comunitate involuntară de riscuri” în care statele sunt obligate să acţioneze împreună pentru a

face faţă unor riscuri globale sau transnaţionale ca, de exemplu, traficul criminal de orice fel,

terorismul, riscruile ecologice, pandemiile sau crizele economice şi financiare38. De asemenea,

este  frapant  să vedem până la  ce punct  actorii  internaţionali  percep,  din ce în  ce mai mult,

problemele economice,  sociale,  de mediu sau umanitare ca ameninţări  globale  ale securităţii

internaţioanle. Această nouă percepţie are consecinţe directe asupra calificării juridice a anumitor

36 Nota traducătorului: La mise en œuvre conjointe
37 A se vedea în acest sens U. Beck, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 
„Champs”, 2001, p.35-36.
38 J. Habermas, Le Projet de paix perpétuelle. Le bicentenaire, Paris, Le Cerf, 1995, p.74
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fapte şi, pornind de aici, asupra regimului juridic care decurge din ele sau asupra acţiunilor care

sunt decise. Pentru a lua exemplu mondial şi al ONU, poate fi citat modul în care Consiliul de

Securitate al Naţiunilor Unite califică anumite probleme economice, umanitare, sociale ca fiind

„ameninţări  ale  păcii”,  în  aceeaşi  manieră  în  care  sunt  ameninţări  războaiele  şi  situaţiile

conflictuale. Acest nou tip de calificare a fost teoretizat originar de către un grup de experţi de

naţionalităţi diferite, grupul de personalităţi de înalt nivel, asupra ameninţărilor, provocărilor şi

schimbării  care a fost constituit  la cererea Secretarului General al Naţiunilor Unite. În 2004,

acest grup a prezentat un raport pe care Secretarul General, Kofi Annan, l-a prezentat public la

ONU.  Raportul  plasează  expres  „ameninţările  de  ordin  economic  şi  social  (sărăcie,  boli

infecţioase, degradarea mediului etc.)” în capul celor şase categorii de ameninţări care, după el,

„pândesc umanitatea astăzi şi în deceniile viitoare”39. Dar principiul de securitate se regăseşte

mai larg expus la multiple nivele şi în foarte numeroase domenii, astfel încât fondează sau cel

puţin  explică  adoptarea  unor  numeroase  texte  juridice  actuale.  De exemplu,  în  cadrul  OMS

(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) se vorbeşte de „securitatea sănătăţii publice mondiale” pentru

a face faţă riscurilor rezultând din activităţile umane, din schimbarea climatică, bolile infecţioase

sau catastrofe naturale40; în cadrul FMI de „securitate financiară”, în acela al OIT (Organizaţia

Internaţională  a  Muncii),  de  „securitate  a  muncii”  sau  de  „securitate  socială”  în  acela  al

Convenţiei din 1990 asupra muncitorilor imigranţi de „securitatea fluxurilor migratorii” etc. În

aceeaşi ordine de idei PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) preconizase acum

câţiva  ani  creerea  unui  „Consiliu  de  securitate  economic”  care  să  fie  diferit  de  ECOSOC

(Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite) , astăzi marginalizat, şi care să fie pandantul

Consiliului  de  Securitate  însărcinat  cu menţinerea  păcii.  Acest  nou Consiliu  ar  fi  avut  drept

obiectiv securitatea economică şi socială mondială şi ar fi trebuit  să genereze, să coordoneze

„structurile de acţiune în materie de dezvoltare la scară mondială, de la securitatea alimentară la

securitatea ecologică, de la ajutorul umanitar la ajutorul pentru dezvoltare, de la uşurarea datoriei

la dezvoltarea socială şi de la lupta împotriva drogurilor la migraţia internaţională” 41. 

Asistăm deci la un dublu fenomen strâns corelat: pe deoparte, noţiunea de securitate se

lărgeşte mereu, mai mult începând cu ultima mondializare şi, pe de altă parte, ea devine un factor

de  accelerare  a  practicilor  şi  principiilor  juridice  providenţialiste.  Dreptul  internaţional  este

39 Rapport du  1ᵉʳ décembre 2004. Un monde plus sûr: notre affaire à tous, A/59/565, p.12
40 Text disponibil la http://www.greenfacts.org/fr/menaces-sante-publique-mondiale/index.htm
41 PNUD, Rapport sur le développement humain-1992, Oxford UP, 1992, p. 87 sq.
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solicitat să răspundă tuturor acestor noi riscuri de ameninţări colective: el orintează modul în care

indivizii, populaţiile şi statele îşi gestionează viaţa pentru că viaţa fiecăruia este considerată de

acum ca un factor de risc pentru ceilalţi. De asemenea, o atare evoluţie întăreşte faptul că dreptul

internaţional providenţialist este un drept de „poliţie”, în sesnul care era dat acestui termen de

marile tratate de poliţie din secolul al XVIII-lea, adică are drept obiect „să poliseze” conduitele

statelor şi indivizilor, în aşa fel încât, să trăiască împreună în mod armonios, în bunăstare şi în

deplină securitate. Totodată, extensiunea unui asemnea drept de polisare/poliţie cu dublu efect

intern şi internaţional nu este, în mod absolut, neutră şi trebuie să ne conducă la a reflecta asupra

posibilităţii transformării societăţii internaţionale într-o societate de poliţie şi asupra apariţiei, la

nivel internaţional şi intern, a unie biopolitici – în sensul dat acestui termen Michel Foucault

pentru  societăţile  interne42 -  adică  a  unei  politici  internaţionale  mai  axate  pe  viaţă  decât  pe

libertate. Fără să considerăm că am ajuns la stadiul unei societăţi de control, asistăm totuşi, într-

adevăr, la geneza unei multiplicări de norme care tind, din ce în ce mai mult, să se ocupe de corp,

de sănătate, de modul în care ne hrănim şi locuim, de condiţiile de viaţă, de întregul spaţiu al

existenţei  populaţiei  mondiale.  Prin  aceasta,  întregul  spaţiu  care  se  întinde  de  la  organic  la

biologic şi de la corpul individual la populaţie, tinde să fie preluat în sarcină, reglementat şi

disciplinat prin intermediul acestui drept providenţialist. Astfel încât, preocupată de bunăstarea şi

securitatea acestui corp imens social care reprezintă populaţia mondială, instituţiile, agenţiile,

statele, ONG-urile instaurează premisele unui control masiv al forţelor sociale. Există în aceasta,

în germene, un paternalism binevoitor care urmăreşte să realizeze binele populaţiilor fără ca să

ţină,  în  mod  necesar,  cont  de  libera  lor  opinie,  identificând  populaţiile,  tot  mai  mult  ca

ansambluri, care trebuie reglementate decât ca popoare libere gata să se guverneze ele însele

diferenţiând oile bune de cele rele.

Trebuie să rămânem prudent totuşi, în analiza pe care o facem acestor evoluţii pentru că

nu  putem  uita  totuşi  aspectele  pozitive  ale  acestui  drept-providenţă.  Este,  de  asemenea,

instrumentul  unui  drept  mai  social,  echitabil  şi  solidarist,  recentrat  asupra  indivizilor  şi

popoarelor şi nu asupra statelor. Dar este imporatnt să rămâne vigilenţi asupra efectelor pe care le

produce pentru că predominanţa unui drept providenţialist poate genera derive juridice şi politice

care ar fi,  în cele din urmă, în special, îngrijorătoare chiar pentru aceşti indivizi şi popoare.

C) Un drept internaţional liberal-providenţă
42 M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Paris, Gallimard et Le Seuil, 
2004
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În sfârşit, vrem să insistăm asupra faptului că dreptul intrenaţional nu a devenit totuşi un

drept strict providenţă, dar că este  un drep liberal-providenţă şi  că în aceasta rezidă una din

cheile ultime ale crizei sale de identitate şi ale existenţei sale ca ordine juridică. Faptul că este, în

acelaş timp, un drept liberal şi providenţialist, înseamnă că există legături de conexiune între cele

două finalităţi  şi,  prin urmare, în funcţiile sale de reglementare şi de intervenţie. Altfel  spus,

dreptul internaţional este un drept care se caracterizează prin finalităţi şi funcţii antagoniste şi

complementare având fiecare propria lor logică43. El nu este rezultatul unei teze armonioase între

acestea, el este alcătuit din ansamblul concurent şi complementar al multiplelor regimuri juridice

pe  care  aceste  două  finalităţi  le  generează  într-o  tensiune  care  rămâne  incomplet  rezolvată.

Această  tensiune explică diversitatea,  oscilaţia recurentă şi  contradicţia  posibilă între  sarcini,

practici şi discursuri juridice care ţin de el. Aceasta permite să înţelegem anumite paradoxuri ale

dreptului  internaţional  contemporan  precum  şi  impredictibilitatea  sa.  Aceasta  explică,  de

asemenea, una din sursele, în acelaşi timp, ale contestării şi ale atracţiei dreptului internaţional.

În pofida foarte viilor contestări al căror obiect este regulat, dreptul internaţional reuneşte într-

adevăr, în cele două finalităţi ale sale, aşteptările încrucişate şi diverse ale unora şi ale celorlate

pentru  că  dimensiunea  sa  liberală  traduce  un  respect  al  tuturor  formelor  de  libertate  şi

suveranitate,  în  vreme  ce,  dimensiunea  sa  providenţialistă  permite  să  atenueze  riscurile

economice şi sociale pe care le poate crea exerciţiul libertăţii şi al suveranităţii.

Ori, păstrând spiritul acestei tensiuni dialogice între cele două finalităţi şi funcţii esenţiale

ale dreptului internaţional contemporan ne propunem să studiem trei dintre domeniile sale de

aplicare, care ne par cele mai importante şi mai reprezentative. Ele nu sunt alese la întâmplare, ci

corespund scopurilor fixate de Carta Naţiunilor Unite, în articolul său prim, şi au fost reiterate ca

atare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în timpul Summit-ului mondial din 2005 44 : 

1) menţinerea păcii internaţionale prin obligaţia de reglementare paşnică a diferendelor şi

instaurarea unui sistem de securitate colectiv;

2)dezvoltarea statelor, în special, prin intermediul cooperării economice şi sociale;

3)drepturile omului.

43 A se vedea E. Morin, Penser L’Europe, Paris, Gallimard, 1987, p. 28 şi Introduction à la pensée complexe, Paris, Éd. 
ESF, 1990, p.99
44 Document final du Sommet mondial de 2005, Point 9, Résolution 60/I AGNU. Text disponibil la: 
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/docs/wsoutcome2005_fr.pdf 
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Este vorba de trei  piloni  care  reprezintă  pacea,  dezvoltarea şi  drepturile  omului  şi  ei

trebuie să permită ca indivizii să trăiască, în acelaşi timp, „la adăpost de teamă, de nevoie şi în

mod demn”45. După cum se vede, ei formează un triptic care este strâns legat de circumstanţele

imediate de după război, dar care îmbracă încă aceeaşi actualitate, nu numai datorită acţiunilor

Naţiunilor  Unite,  în  acest  sens,  ci  şi  datorită  incontestabilei  lor  valorizări  de  către  subiecţii

dreptului internaţional şi considerabilei lor dezvoltări normative. Sunt, de asemenea, interesante,

în mod special, de studiat pentru că permit să se traseze axele de forţă ale dreptului internaţional

contemporan  şi  ceea  ce  ar  putea  fi  arhitectura  unei  noi  societăţi  mondiale  paşnice  (pacea),

echitabile (dezvoltarea) şi umanistă (drepturile omului). Un orizont normativ care este, în acelaşi

timp, puternic şi coerent, dar despre care se ştie deja că cere un intervenţionism juridic social,

care poate părea uneori deosebit de intruziv pentru anumite popoare şi despre care vom vedea că,

de asemenea, nu este lipsit de efecte discutabile în fiecare dintre cele trei domenii menţionate. 

II-Primul pilon: pacea

Dreptul  internaţional  modern  din  secolul  al  XVIII-lea  s-a  născut,  în  mare  parte,  din

dreptul  războiului  care  era  în  centrul  preocupărilor  a  numeroşi  jurişticonsulţi  europeni  ai

dreptului popoarelor şi, în special, ale celebrului jurist olandez, Hugo Grotius, care a fost multă

vreme prezentat ca părinte al dreptului internaţional prin publicarea  Dreptului războiului şi al

păcii  în 1625. Cum am văzut în capitolul I, dreptul internaţional al recursului la forţă a fost

vreme  îndelungată  unul  din  domeniile  cele  mai  importante  şi  mai  codificate  ale  dreptului

internaţional clasic. Şi ruptura cu acest sistem va interveni decât după al Doilea Război Mondial.

1.Dispozitivul Cartei Naţiunilor Unite

După primele încercări de instaurare a unui sistem de securitate colectiv de către SDN

(Societatea Naţiunilor) şi interdicţia recursului la forţă înscrisă în Pactul Briand-Kellogg (1928),

într-adevăr Carta Naţiunilor Unite din 1946 este cea care a făcut cu adevărat ilicit dreptul de a

recurge la forţă având drept obiectiv fundamental, la sfârşitul celor două războaie mondiale, să

apere „generaţiile viitoare de flagelul războiului ca de două ori pe parcursul unui vieţi umane, i-a

indus umanităţii suferinţe inconceptibile” (Preambul, alin. 1). Pacea a fost consacrată ca prim

scop al Naţiunilor Unite şi întreaga originalitate a dreptului internaţional contemporan de după

45 Raportul Secretarului General al ONU, Kofi Annan, Dans une liberté plus grande: vers le développement, la 
sécurité et les droits de l’homme pour tous, 2005.  A/59/2005. Text disponibil la: 
http://www.un.org/french/largerfreedom/ 
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1945 constă în interdicţia recursului la forţă armată drept nou principiu fundamental al relaţiilor

internaţionale.  Conform cu  observaţia  reprezentantului  Naţiunilor  Unite  la  San  Francisco  în

timpul conferinţei de negociere a Cartei, „intenţiile autorilor textului original erau de a declara,

în termenii cei mai generali, o interdicţie absolută şi fără restricţii”46. Acest principiu a fost într-

adevăr afirmar solemn în articolele 2, paragraful 4 al Cartei, dar nu este corect înţeles decât dacă

este interpretat împreună cu alte dispoziţii ale Cartei şi, în special, cu articolele 2, paragraful 3,

51 şi  42.  Prin jocul acestor diverse dispoziţii,  recatorii  Cartei  au încercat  să construiască un

veritabil regim juridic al dreptului împotriva forţei ( jus contra bellum)47.

Articolul 2, paragraful 3 care-l precede pe 2, paragraful 4 formulează o obligaţie generală

de reglementare paşnică a diferendelor drept corolar obligatoriu al interdicţiei recursului la forţă.

Acest principiu trebuie, deci, să se substituie celui vechi, deoarce, mai înainte, recursul la război

era, nu doar acceptat, ci considerat ca un mijloc perfect licit (chiar dacă reglementat şi limitat) de

a regla diferendele internaţionale. Obligaţia de a regla paşnic diferendul este din acest moment

singura  cale  licită  de  a  departaja  pretenţia  opusă  între  state  în  plan  internaţional  şi  dreptul

internaţional propune în această privinţă o întreagă paletă de mijloace care merg de la simplele

negocieri  diplomatice  între  state  până  la  recursul  la  o  jurisdicţie  internaţională  trecând  prin

bunele oficii, mediere sau conciliere. Articolul 1, paragraful 1 şi articolul 42 ale capitolului al

VII-lea al Cartei prevăd, în ce le priveşte, înlocuirea vechiului drept individual de recurs la forţă

cu un mecanism de securitate colectivă. Ideea esenţială este că în caz de recurs la forţă sau de

ameninţare  cu  aducere  atingeri  păcii,  violând  interdicţia  formulată  de  art.  2,  paragraful  4,

Naţiunile Unite se însărcinează ca ele însele să împiedice acţiunea statului dizident, iar la nevoie,

utilizând forţa armată (capitolul VII, art.42). Este vorba de o acţiune colectivă internaţională,

numită de securitate colectivă sau de poliţie şi nu de război care se declanşează şi care este

plasată sub autoritatea Consiliului de Securitate. Totodată, redactorii Cartei aveau deja conştiinţa,

având în vedere experienţa Societăţii Naţiunilor, limitelor posibile pentru o eventuală acţiune de

securitate  colectivă.  Prin urmare au menţinut  foarte  vechiul drept  al  fiecărui stat  de a folosi

individual forţa pentru a-şi asigura legitima apărare în caz de agresiune armată (art. 51). În alţi

termeni,  Carta  din  1945  marchează  o  cotitură  fundamentală  a  dreptului  internaţional

contemporan  formulând  o  interdicţie  generală  de  recurs  la  forţa  armată,  dar  acest  principiu

46 UNCIO, vol. 6, p.335
47 A se vedea O. Corten, Le Droit contre la guerre. L’Interdiction du recours à la force en droit international 
contemporain, Paris, Pedone, 2008
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comportă două excepţii de natură diferită: o excepţie,în folosul fiecărui stat, cu dreptul individual

de a se apăra recunoscut oricărui stat suveran dacă un alt stat îl agresează militar şi o excepţie, în

interesul comun al tutror, cu acţiunea de securitate colectivă armată sub egida Consiliului de

Securitate în caz de atingere sau de ameninţare a păcii şi a securităţii internaţionale.

2.Practica contemporană 

Ansamblul acestui dispozitiv a făcut obiectul unei practici contemporane evolutivă, în

special după Războiul Rece şi a condus la diverse interogaţii asupra posibilelor sale schimbări.

Vom face trei remarci în această privinţă.

A) Evoluţia recursului la forţă astăzi 

Mai întâi trebuie subliniat că sistemul format în 1945 n-a pus capăt recursului ilicit la

forţa armată. Am asistat la o creştere sensibilă a numărului conflictelor interne în state – adesea

internaţionalizate – ca în Africa sau ca urmare a destabilizării a numeroase state după sfârşitul

Războiului Rece; diferite grupuri (guvernamentale sau nu) folosesc în mod ilicit forţa armată

împotriva  propriilor  populaţii.  De altfel,  anumite  state  au  revendicat  un drept  de  a  interveni

militar într-un alt stat  pentru raţiuni umanitare chiar dacă Consiliul de Securitate le-a refuzat

acest drept. Oricare ar fi validitatea argumentelor morale ale acestora, ei au recurs astfel la forţă

în mod ilicit. Este ceea ce s-a petrecut prin intervenţia NATO în Kosovo, în 1999, şi aceea a

Statelor Unite ( şi a aliaţilor lor) în Irak, 2003, care corespund ambele unor intervenţii realizate

prin violarea dreptului internaţional. În sfârşit, art. 51 a fost invocat de mai multe ori în mod

contestabil şi a făcut obiect de discuţii aprige, de interpretare  între state pentru a şti, în special,

după atentatele  din  11 septembrie  2001 dacă  un  stat  (şi  în  ocurenţă  Statele  Unite)  se  poate

prevala de legitima apărare preventivă în caz de simplă ameninţare de agresiune armată. Această

pretenţie a fost refuzată cu o largă majoritate a statelor, dar a arătat posibilele tentative de a ocoli

acest articol. Aşa stând lucrurile, luând în seamnă aceste cazuri diferite, se constată că interdicţia

formualtă în art. 2, paragraful 4 se loveşte de o lipsă patentă de efectivitate şi de eficienţă şi că

paleativelele prevăzute în capitolul VII şi la art.2, paragraful 3 arată foarte clar limitele lor în faţa

voinţei reiterată anumitor state de a le ocolii. Această nonefectivitate nu este totală şi nu repune

în chestiune existenţa însăşi a regulii interdicţiei recursului la forţă ca regulă convenţională şi

cutumiară  care  se  impune  în  ansamblul  statelor  (afacerea  activităţilor  armate  militare  şi
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paramilitare  din Nicaragua şi  contra acesteia  CIJ,  hotărârea din 27 iunie 1986),  dar ea arată

dificultăţile de aplicare ale articolului într-o lume contemporană care este în continuare travesrată

de multiple tensiuni şi în care societăţile interne şi internaţionale rămân încă în largă măsură

conflictuale (inclusiv democraţiile). 

În al doilea rând trebuie subliniată, în paralel, multiplicarea actuală a numărului acţiunilor

internaţionale  armat,  licite  de  data  aceasta,   precum şi  evoluţia  finalităţii  lor.  Noul  consens

internaţional obţinut între marile puteri din Consiliul de Securitate după diviziunile Est/Vest ale

Războiului Rece a făcut astfel posibilă, de mai multe ori, pe baza capitolului VII trimiterea de

forţe armate având un  rol ofensiv de restaurare sau de impunere a păcii (Irak, ex-Yugoslavia,

Haiti, Rwanda, Somalia, Libia, Costa de Fildeş), care nu trebuie să fie confundată cu misiunile

claisce  ale  căştilor  albastre  (simplul  rol  pasiv  de  interpunere  sau  de  observare).  Aceste  noi

intervenţii armate, post Război Rece, au luat adesea numele de intervenţie umanitară pentru că

atingerile  la  stabilitatea  internaţională  care  necesitau  declanşarea  lor  nu  mai  corespundeau

vechilor situaţii de război între state ( conflicte internaţionale), dar cel mai adesea unor conflicte

interne sau situaţii  interne care au generat grave violări  ale  drepturilor  (foamete în  Somalia,

genocid în Rwanda, epurare etnică în ex-Yugoslavia, represiune bruatlă a manifestaţilor pacifice

în Libia). Astfel, pentru a justifica asemena intervenţii armate, Consiliul de Securitate a trebuit să

interpreteze extensiv termenii capitolului VII considerând că violări grave ale drepturilor omului

sau tragedii umanitare de mare amploare aduceau atingere stabilităţii internaţionale.

B) Critici

În  al  treilea  rând,  realizăm că  asistăm la  o veritabilă  reevaluare  post  Război  Rece a

recursului  la  forţă  –  fie  în  cadrul  capitolului  VII,  fie  violându-l  pe  acesta  -,  anume  la  o

revalorizare a acestui recurs la forţă când este vorba de intervenţii umanitare. Această evoluţie

care corespunde în parte importanţei luate de drepturile omului astăzi ( a se vedea infra) suscită

întrebări  şi  critici.  Mai  întâi,  atunci  când intervenţii  zis  umanitare  au loc  cu violarea Cartei

Naţiunilor Unite (Kosovo şi a doua intervenţie în Irak), ele sunt nu numai ilicite (în privinţa

dreptului internaţional, dar de asemenea, periculoase pentru viitor. Ele pot într-adevăr să creeze

precedente invocabile de alte state şi să deschidă faimoasa cutie a Pandoriei a întoarcerii la un

recurs unilateral  la forţa armată. Altfel spus,  ele traduc o veritabilă regresiune prin raport cu

respingerea  operată  asupra  dispozitivului  stabilit  în  1945.  Cu  această  ocazie,  foarte  vechea

noţiune de război drept reapare cu scopul de a da o nouă legitimitate morală intervenţiilor ilicite
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din punct de vedere juridic: războiul este ilicit, dar este drept şi se impune deci moral pentru a

salva populaţiile. Acest tip de justificare ne conduce, de asemenea, înapoi pentru că am văzut că

dreptul internaţional modern al războiului s-a construit în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea

tocmai pentru a scăpa de pericole şi de efectele perverse al doctrinei războiului drept. A reabilita

războiul drept pentru a justifica un recurs la forţă fără acordul Consiliului de Securitate ar putea

să ne facă să ne întoarcem la o stare de război endemic pe care juristconsulţii moderni au făcut

totul pentru a o abandona.

Apoi,  chiar  atunci  când  sunt  decise  de  Consiliul  de  Securitate,  aceste  intervenţii

umanitare-armate au fost percepute înainte de anumite reginuni ale lumii ca fiind nici mai mult

nici mai puţin  decât expresia unui nou imperialism al marilor puteri din moment ce statele vizate

de aceste intervenţii erau mereu state slabe şi niciodată marile puteri ele însele sau protejatele lor.

Intervenţiile  militare  şi/sau  umanitare  actuale,  chiar  de  tip  ONU,  se  fac  într-adevăr  cel  mai

adesea pe baza unei distincţii între state şi mai particular prin raport cu clasificarea regimului lor

(liberal şi democratic sau nu); ceea ce implică o politică discriminatorie de tratament percepută

evident în mod negativ.  Urmează într-adevăr  o reprezentare globală a lumii în care deoparte

statele  sunt  ierarhizate  după gradul  lor  de  maturitate  pe  de  altă  parte  un  sistem ierarhic  de

exerciţiu al puterii internaţionale este reabilitate şi deci în care un regim de dublu standard este

aplicat. În timpul anilor 2000, am văzut chiar anumiţi decidenţi americani şi europeni reutilizând

noţiunea de imperiu pentru a sprijini acest nou hegemonism umanitar, ceea ce nu putea decât să

suscite noi temeri şi ce poate părea, în mod particular, consternant în privinţa întregii istorii a

dreptului  internaţional  şi  a  modului  în  care  acesta  a  legitimat  lungă  vreme  dominaţia  şi

colonizarea europeană a trei sferturi din planetă.

Acestea fiind spuse, trebuie de asemenea să vedem că dacă pacea era anunţată ca fiind

scopul prim al Naţiunilor Unite, negociatorii de la San Francisco ne şi-o reprezentau totuşi doar

sub unghiul securitar; era vorba de a se crea condiţiile dezvoltării economice şi sociale reuşite a

tuturor  statelor  Planetei.  Dezvoltarea  a  devenit  astfel  o  paradigmă  dominantă  a  lumii

contemporane  strâns  legată  de  ideea  de  pace internaţională,  de  asemenea de  întreaga  istorie

trecută a dreptului internaţional precum şi de ideea actuală de justiţie socială internaţională; şi ea

alimentează, de asemenea o practică juridică în constantă evoluţie.

III – Al doilea pilon: dezvoltarea
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1.Dreptul clasic al dezvoltării

Dezvoltarea este un alt domeniu major al dreptului internaţional contemporan, în acelaşi

timp instituţional şi normativ. Începând cu perioada de după 1945 şi mai ales cu decolonizarea

din anii 1950-1960, dezvoltarea este reprezentată ca putând fi cheia reconcilierii societăţii post-

coloniale, un instrument, de asemenea al unei mai mari justiţii internaţionale. Ea este considerată

ca menită să pună capăt situaţiei de inegalitate între repartizarea bogăţiilor, între vechiile state

colonizate şi vechiile state colonizatoare, primele fiind considerate ca sărace şi subdezvoltate, dar

ca  putând  să  recupereze  rapid  întârzierea lor  faţă  de  secundele,  considerate  ca  bogate  şi

dezvoltate şi prezentate ca model de dezvoltare primelor. 

A)Paradigma dezvoltării 

Articolele  1,  paragraful  3  şi  55,  alin.  (a)  ale  Cartei  Naţiunilor  Unite  indică  clar

dezvoltarea  printre  obiectivele  vizate  de  noua  ordine  juridică  internaţională  de  după  război,

articolul 55, alin. (a)  utilizând termenul dezvoltare de sine stătător48:

„În vederea creări condiţiilor de stabilitate şi de bunăstare necesare pentru a asigura între

naţiuni relaţii paşnice şi amicale [...], Naţiunile Unite vor favoriza: 

a. Ridicarea nivelului de viaţă, deplina angajare şi condiţiile de progres şi de dezvoltare 

în ordinea economică şi socială.”

Ideea de face din dezvoltare un obiectiv al Naţiunilor Unite era departe de a fi unanim

acceptată în epocă şi URSS era a priori opusă acestei idei pentru că se temea că sub pretextul

politicilor de dezvoltare se va aduce atingere  respectului suveranităţii statelor şi principiului de

non-ingerinţă. Ea dorea deci ca Carta Naţiunilor Unite să fie cantonată doar la obiectivele păcii şi

securităţii  internaţionale.  Dar,  în  final,   poziţiile  americane  şi  britanice  ale  lui  Roosevelt  şi

Churchill au prevalat: a depăşi simplele probleme ale menţinerii securităţii pentru a se însărcina

cu resorturile profunde ale păcii prin intermediul unei dezvoltări economice şi sociale reuşită de

toate statele planetei.  Dezvoltarea a fost  atunci înscrisă în Cartă ca fiind unul din mijloacele

privilegiate  pentru  a  garanta  pacea  mondială  pe  termen  lung.  O  asemenea  subordonare  a

dezvoltării faţă de pace va fi criticată pe motivul că mai degrabă pacea trebuie să fie în seviciul

dezvoltării.  Totuşi,  principiul  dezvoltării  este  din  acel  moment  obţinut  şi  cunoaşte  odată  cu

colonizarea din anii 1950-1960 o favoare pe care redactorii cărţii nici măcar nu şi-o imaginaseră.
48 A se vedea A. Pellet, „Commentaire de l’article 55, alinéas a et b”, in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La 
Charte des Nations unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, p. 1453
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Sub acest impuls decisiv art. 55, alin. (a) devine veritabila bază juridică a ceea ce se numeşte

„ideologia dezvoltării” în sânul Naţiunilor Unite. 

Datorită acestei evoluţii, ONU s-a transformat într-un mare centru de ajutor pentru ţările

subdezvoltate. Ea denumeşte anii 1960 Deceniul dezvoltării  făcându-ne să ne gândim că ţările

Lumii a III-a vor fi  dezvoltate în 10 ani graţie politicilor şi  regulilor juridico-economice ale

dezvoltării. Primele reguli juridice de asistenţă tehnică, de transfer de resurse şi de ajutor sunt

instituite  în  acelaşi  timp  în  cadrul  organizaţiilor  internaţionale  şi  prin  intermediul  tratatelor

bilaterale sau regionale. În rest, excepţie făcând situaţiile foarte conflictuale legate de anumite

independenţe, vechiile naţiuni coloniale se declară gata să ajute noile state la fel ca şi cele două

mari  de  după  război  (URSS  şi  Statele  Unite  ale  Americii),  care  sunt  clar  anticolonialiste.

Începând  din  anii  1950,  Statele  din  Nord  nu  încetează  să  proclame  dorinţa  lor  de  a  ajuta

dezvoltarea Statelor din Sud şi vor sfârşi prin a conceda anumite regimuri juridice derogatorii şi

preferenţiale în favoarea Sudului. În fapt, aceste concesiuni juridice sunt limitate în mai multe

moduri şi nu vor fi acceptate de ţările occidentale decât pentru că acestea sunt convinse că ele

rămân  în  centrul  jocului  noii  societăţi  post-coloniale.  O  asemenea  viziune  paternalistă  şi

hegemonică  este  consolidată  de faptul  că modelul  global  de dezvoltare  economică  reluat  de

tinerele state independente nu antrenează repunerea în chestiune frontală a sistemului economic

şi financiar liberal mondial instaurat după al Doilea Război Mondial prin GATT, FMI şi BIRD49. 

Se remarcă două lucruri. Pe deoparte constată că aspectul politic şi umanist al dezvoltării

este lăsat deoparte în favoarea unicei probleme a dezvoltării economice. Cele două mari puteri se

înţeleg într-adevăr pentru a decupla versantul economic al dezvoltării de versantul său politic ce

corespunde pe deplin aspiraţiilor tinerelor naţiuni din Lumea a III-a, dornice înainte de toate să-şi

păstreze  suveranitatea  internă  şi  ceea  ce  va  deveni  una  dintre  caracteristicile  dreptului

internaţional clasic ale dezvoltării. Pe de altă parte  noile practici juridice relative la dezvoltarea

statelor sărace sunt prezentate ca trebuinţe să substituie vechiului sistem imperialist european şi

să  fondeze  o  nouă  viziune  a  Planetei  în  care  toate  statele  sunt  egale.  Acolo  unde  dreptul

internaţional  clasic  stabilea  relaţii  juridice  de  tip  ierarhic  între  popoare  colonizate  sau  sub

protectorat şi state colonizatoare sau protectoare dreptul internaţional post-colonial plasează toate

49 Conferinţa Bretton Woods a ajuns la acorduri semnate pe 2 iulie 1944 care au dus la creerea FMI (Fondul 
Monetar Internaţional) şi la BIRD (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). GATT-ul este Acordul 
General  pentru Tarife şi Comerţ  semnat la 30 octombrie 1947 şi intrat în vigoare la 1948.  Ansamblul pune bazele 
cadrului instituţionalist şi normativ al sistemului economic internaţional liberal de după război.
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statele  din  era  dezvoltării  la  egalitate  de  statut  juridic  cu  aceleaşi  drepturi  şi  îndatoriri.

Constrângeri unilaterale şi sistemul de exploatare colonială i se substituie ideea unei cooperări

internaţionale care permite să provoace schimbarea stării naţiunilor subdezvoltate şi trecerea lor

la starea dezvoltată. Această dezvoltare economică şi tehnologică este, de altfel, prezentată ca o

soluţie care are avantajul de a depăşi clivajele ideologice pentru că este evaluată pornind de la

cifre economice, ştiinţifice care se vor neutre şi obiective şi nu în funcţie de valorile subiective,

discutabile ale unei anume civilizaţii.  Ori, mişcarea de decolonizare din anii 1950-1960 fondată

pe dreptul popoarelor de a dispune de ele însele care a fost erijat ca nou principiu al dreptului

internaţional  pare  să  consolideze  această  viziune  pentru  că  permite  accesul  tuturor  vechilor

popoare considerate necivilizate la independenţă şi le situaează la egalitatea de statut juridic cu

vechile state tutori. 

La drept vorbind, aparenţele sunt parţial înşelătoare pentru că noţiunea de dezvoltare este

departe de a fi neutră şi traduce, după cum ştim, una din credinţele cele mai înrădăcinate ale

Occidentului50 .  Dezvoltarea  nu  face  decât  să  perpetueze  sub  o  altă  formă  veche  ideea  a

progresului care a fost foarte larg discreditat dup 1945. Ea restebileşte, mai ales, certitudini într-o

epocă  puternic  zguduită  de  al  Doilea  Război  Mondial.  Dar  problematica  dezvoltării  nu  este

înnăscută din decolonizare, ea este născută înainte de toate din preocupările statelor industriale

europene  din  secolul  al  XIX-lea,  devenite  apoi  colonizatoare  pentru  jumătate  din  planetă.

Dezvoltarea  este  la  originea  unei  preocupări  a  ţărilor  bogate  şi  nu  a  ţărilor  sărace,  a  ţărilor

colonizatoare şi nu a ţărilor colonizate sau decolonizate; şi dezvoltarea secundelor este apreciată

prin comparaţie cu starea dezvoltată a primelor. Din această cauză, statele decolonizate vor fi

foarte  curând  calificate  drept  subdezvoltate,  apoi  cu  tremenul  mai  diplomatic  de  ţări  în

dezvoltare. Rezultă din aceasta o inevitabilă şi singulară continuitate între discursul şi pracaticile

juridice internaţionaliste de dinainte de 1945 şi acelea ale dreptului internaţional al dezvoltării.

Statele  sunt  situate  pe  o  scară,  în  funcţie  de  nivelul  lor  de  dezvoltare,  şi  cuplul  naţiuni

subdezvoltate/naţiuni dezvoltate menţine relaţiile Sud/Nord într-o dihotomie fondată pe diferenţa

de situaţii între cele două, cu aceeaşi idee persistentă a unei treceri posibile a celui care este în

întrâziere  către  starea  celui  care  este  în  avans  ş  care  îi  serveşte  drept  model  primului.  De

asemenea, la fel ca opera de decolonizare/civilizare mai înainte, dezvoltarea este prezentată ca

puternic pozitivă, dezirabilă şi necesară şi justifică a priori toate regulile juridice adoptate în
50 A se vedea G. Rist, Le Développement. Histoire d'une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, 3ᵉ 
éd. 
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acest  sens.  Pe  scurt,  dezvoltarea  este  continuarea  într-o  altă  formă  a  politicii  de  dominare

occidentală  colonială  şi  acest  aspect  original  o  marchează  până  astăzi  cu  o  ambivalenţă

intrinsecă. Doar prin reuşita actuală a marilor state emergente sentimentul de mândrie şi de stimă

de sine pare să fii devenit o realitate pentru unele dintre ele, nu pentru că această reuşită sparge

structura simbolică devalorizantă a scării de dezvoltare şi ceea ce ea presupune, ci pentru că, cel

puţin, aceste state se regăsesc de acum în partea de sus a scării şi nu mai jos şi poate că ele sunt

pe cale să transforme societatea mondială într-o societate postoccidentală.

B)Evoluţia dreptului internaţional clasic al dezvoltării.

Expresia însăşi de  drept  internaţional al  dezvoltării  a fost  introdusă în anii 1960 de

specialiştii francezi51. Mai mulţi dintre ei au regrupat şi sistematizat un întreg ansamblu de reguli

şi de practici juridice sub această noţiune nouă în epocă. Prin acest intermediar au căutat să arate

că o nouă ramură a dreptului internaţional s-a născut în beneficiul PED (ţări în dezvoltare) care s-

a autonomizat de celelalte ramuri juridice şi poate să facă obiectul învăţământului şi cercetării lor

separate. Acest drept al dezvoltării era compus în principal dintr-o dualitate de norme în funcţie

de diferenţa concretă de situaţii între state, unele relative la raporturile dintre ţările dezvoltate şi

celelalte  la  raporturile  dintre  ţările  dezvoltate  şi  PED.  Ori,  cu  mult  înainte  de  apariţia  a

numeroase critici, acest drept internaţional al dezvoltării s-a născut în epocă drept un ansamblu

de reguli şi de practici juridice având ca obiect să răspundă aspiraţiilor numeroaselor PED, să le

rezolve problemele de dezvoltare şi să încerce, de asemenea, prin aceasta, să remedieze imensele

inegalităţi socio-economice existente între state imediat de după decolonizare. 

În plan instituţional a fost instituit ceea ce este numit, uneori, „Sistemul Naţiunilor Unite

pentru dezvoltare”, crearea mai multor organisme ca PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru

Dezvoltare) şi ONUDI (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială) generând o

desfăşurare considerabilă a birocraţiei internaţionale şi a expertizei în serviciile de operaţie de

asistenţă tehnică – ajutorul financiar ţinând în schimb de resortul FMI şi al Băncii Mondiale. În

plan normativ acest  drept internaţional al  dezvoltării  se bazează pe un mic grup de principii

juridice  fundamentale  ca  suveranitatea  permanentă  asupra  resurselor  naturale,  libertatea  de

alegere a sistemului economic şi principiul echităţii. El corespunde, de asemenea, unui ansamblu

de reguli juridice mai tehnice cu caracter intervenţionist, discriminatoriu şi preferenţial. Acestea

51 Principiul de dept internaţional al dezvoltării a fost introdus în Franţa de André Philip, se pare, în timpul unui 
colocviu care s-a ţinut la Nice, între 27 şi 29 mai 1965: Adaptarea ONU la lumea de astăzi, Paris, Pedone, 1965, p. 
129 sq. A fost reluat de Michel Viraly în Vers un droit international du développement, AFDI, 1965, p. 3-12
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se  diferenţiază  de  regulile  ordinare  ale  dreptului  internaţional  aplicabile  celorlalte  state  din

momentul  în  care  vizează  să  corijeze  defectele  sistemului  liberal  juridico-economic  existent

compensând diferenţele  de situaţie  materială  între  statele  dezvoltate  şi  PED.  Se pot  cita  în

special transferul de resurse, de tehnologii şi de cunoaştere din ţările bogate către ţările sărace,

regimurile  preferenţiale  şi  faimoasa clauză de abilitare  în  favoarea ţărilor  sărace instituite  în

sânul GATT care permite acestor ţări să beneficieze de un sistem derogatoriu şi avantajos în

materie comercială, tentativele de acorduri asupra produselor de bază sau principiile obligaţiilor

comune,dar diferenţiate în domeniile relative la fondul mării  şi la mediu. Acest ansamblu de

principii  şi  de reguli a fost  reinserat în anii 1960-1970 în sânul  unei Noi Ordini Economice

Internationale  (NOEI)  pe  care  ţările  Lumii  a  III-a  doreau  să  o  substituie  oridinii  juridico-

economice existente. Proclamată prin intermediul unei simple rezoluţii a Adunării Generale a

Naţiunilor Unite ( în special, Rezoluţia 3281 a Adunării Generale din 12 decembrie 1974), NOEI

căuta să instituie o reformă globală a ordinii internaţionale, în special a dreptului internaţional

economic, cu scopul de a compensa dezechilibrele economice şi sociale extreme ale societăţii

postcoloniale şi de a instauta o justiţie socială între state.

Dar acest elan reformist juridic s-a prăbuşit în anii 1980 pentru multiple motive, interne şi

externe  statelor  decolonizate,  lăsând  locul  predominanţei  modelului  neoliberal  în  sânul

mondializării post Război Rece. Acesta traduce punerea la lucru – via acţiunile şi instrumentele

normative ale FMI şi ale Băncii Mondiale, dar de asemenea rezoluţiile Adunării Generale – o

triplă mişcare de dereglementare, privatizare şi de liberalizare a tuturor economiilor şi pieţelor

financiare şi monetare care îngroapă orice idee de NOEI pentru a aplica acelaşi model neoliberal

de dezvoltare la toate ţările planetei, bogate sau sărace. 

În realitate, în ciuda impactului incontestabil al mondializării neoliberale, subsistă încă

astăzi numeroase practici juridice relative la o dezvoltare economică specifică statelor celor mai

sărace (dreptul clasic al dezvoltării) în vreme ce noile reguli şi practici au fost adoptate după

Războiul Rece  şi corespund unei noi înţelegeri  a dezvoltării  al  cărui punct central  este fără

îndoială noţiunea de dezvoltare durabilă. 

2.Dreptul relativ la dezvoltarea durabilă

A)Un nou model de dezvoltare şi un noudrept.

În  1992,  ONU  consideră  a  fi  degajat  pentru  prima  dată  la  nivel  mondial  o  viziune

reînointă şi comună a dezvoltării între cel cu Agenda 21 adoptată la Rio. Această nouă viziune
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traduce o înţelegere multidimensională a dezvoltării  care fusese ignorată  până atunci şi,  mai

profund chiar, un nou mod de a reprezenta şi de a prezerva viitorul umanităţii prin reviziurea

modurilor noastre de existenţă, de producţie şi de consum. Noul model de dezvoltare se opune

redicţionismului  economic  indus  de  mondializarea  ultraliberală.  Depăşeşte  cu  mult  modelul

clasic al dezvoltării pentru a îngloba un întreg ansamblu de practici şi de principii în serviciul

unor scopuri noi ( uman, social şi de mediu) având o dimensiune globală, privind, în acelaşi

timp,  Nordul  şi  Sudul,  dimensiune  pe  care  nu  o  avea  înainte.  El  desemnează  o  formă  de

dezvoltare respectuoasă a mediului, de reînoire a resurselor astfel încât să se prezerve Planeta,

dar  integreză,  de  asemenea,  grija  de  a  lupta  împotriva  disparităţilor  de  bogăţie  şi  împotriva

sărăciei. Această dezvoltare este calificată drept durabilă pentru că urmând o formulă de acum

celebră, trebuie să răspundă „nevoilor prezente de dezvoltare, dar fără să compromită aptitudinea

generaţiilor  viitoare  de  a-şi  acoperi  propriile  nevoi”52.  Acest  drept  are  astfel  o  dimensiune

intergeneraţională  care  angajează  responsabilitatea  (morală)  a  generaţiilor  actuale  faţă  de

generaţiile următoare. În alţi termeni, modelul de dezvoltare durabilă traduce necesitatea de a

răspunde în mod global şi intergeneraţional riscurilor care apasă asupra umanităţii cu preţul unei

noi  concepţii  de  dezvoltare  care  asociază  durabilitatea  în  spaţiu  şi  în  timp  şi  care  vrea  să

marcheze un punct de oprire pentru modul de producţie economic fondat pe o creştere nebună şi

dezlănţuită care agravează inegalităţiile şi poluează planeta.

Dreptul  relativ  la  dezvoltarea  durabilă  este  traducerea  juridică  a  acestui  nou  model

multidimensional şi intergeneraţional. El regrupează un întreg ansamblu foarte vast şi heteroclit

de principii şi de practici juridice, mai mult sau mai puţin constrângătoare care rezultă dintr-o

serie de iniţiative care au pornit din declaraţia de la Stockholm asupra mediului uman din 1972 şi

ajung până la ultimul summit al Pământului în 2012, trecând prin declaraţia de la Rio din iunie

1992  asupra  mediului  şi  dezvoltării,  Agenda  21,  numeroasele  convenţii  adoptate  în  acest

domeniu, printre care Convenţia asupra schimbărilor climatice din 1992 – căreia i se adăuga

Protocolul de la Kyoto, intrat în vigoare în 2005 – şi de asemenea principiile şi regulile relative

la o dezvoltare economică, umană şi socială. 

Primul summit mondial al Pământului, Conferinţa de la Rio din 1992, a fost elementul

motrice  în  acest  domeniu.  Principiile  adoptate  în  declaraţia  finală  şi  Agenda  21  au  fost

fondatoare pentru noul drept al dezvoltării durabile. Ele operează înainte de toate, joncţiunea
52 Notre avenir à tous (rapport Brundtland), Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 
Québec, les Éd. Du fleuve, 1988, p. 10
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dintre dreptul relativ la dezvoltare şi dreptul relativ la mediu, dar ele includ în mod mai general

reguli şi practici juridice din trei domenii care caută să concilieze ideea de dezvoltare durabilă

(Agenda 21, preambulul I, 1): economicul (creşterea şi producţia), socialul şi umanul (drepturile

omului, lupta împotriva sărăciei şi a şomajului) şi cel ecologic (apărarea mediului). 

B) Implementarea

Dificultăţi de aplicare pot totuşi să se pună datorită tensiunilor şi posibilelor contradicţii

existente  între  principiile  şi  regulile  născute  dintre  cei  trei  piloni  ai  dezvoltării  durabile:

economic, social şi de mediu,  aceştia relevând o problemă de fond esenţială astăzi în ce priveşte

cunoaşterea  faptului  dacă  una  dintre  aceste  logici  trebuie  să  prevaleze  asupra  celorlalte.

Instituţiile  financiare  sau  comerciale  internaţionale,  însărcinate  cu  aspectul  economic  al

dezvoltării pun la lucru reguli juridice de ordine economică favorizând liberalizarea schimburilor

şi investiţiilor private străine pe teritoriul ţărilor sărace, dar această logică pur economică poate

să antreneze poluarea biosferei, distrugerilor cunoştinţelor tradiţionale şi a resurselor naturale ale

ţării.  Logica  umană şi  socială  pot  să  se  impună în  detrimentul  consideraţiilor  ecologice  din

moment ce  este însoţită foarte adesea de critica logicii economice şi financiare ale cărei efecte

nefaste pentru drepturile omului şi dezvoltarea umană sunt condamnate. Logica mediului poate

să  ne  conducă  la  a  proteja  păduri  spaţii  naturale,  să  favorizăm energia  regenerabilă  sau  să

limităm braconajul anumitor specii protejate, dar în detrimentul uneori al drepturilor economice

şi sociale comunităţilor locale şi a populaţiilor autohtone. În rest, vedem reapariţia în această

privinţă a opoziţiei  între Nord şi Sud, deoarece interesele lor sunt divergente faţă de diferite

dimensiuni ale dezvoltării durabile. Statele sărace sunt înainte de toate interesate să îşi păstreze

creşterea economică pentru a putea să se dezvolte în faţa statelor bogate, pentru care mediul

devine prioritar. Astfel că, aşa cum rezumă Sylvie Brunel în mod lapidar, problema este aceasta

„bogaţii pun accentul pe durabil, dar săracii continuă să se gândească la dezvoltare”53.

Aceste probleme de compatibilitate rămân formulate astăzi fără altă soluţie decât caz cu

caz urmând regimurile juridice existente, dar la ora actuală tendinţa globală este de a face să

prevaleze jocul intereselor economice. Într-adevăr, cum am spus mai sus, dreptul internaţional

contemporan este făcut dintr-o justapunere de regimuri juridice adoptate cel mai adesea în mod

indiferent  unul  faţă  de  altul  şi  deci  fără  o  veritabilă  legătură  între  ele.  Ordinea  juridică

intrenaţională poate, prin urmare, în acelaşi timp, şi fără o soluţie expresă de coordonare sau de

53 S. Brunel, Á qui profite le développement durable?, Paris, Larousse, 2008, p. 9
61



articulare să intergreze un drept internaţional economic neoliberal şi norme juridice ale dreptului

dezvoltării durabile umane şi sociale care încearcă să se elibereze în parte de acesta, fiecare nou

regim fiind creat datorită nevoilor statelor şi altor actori ai societăţii internaţionale fără ca aceştia

să se îngrijoreze peste măsură de posibilele lor efecte contradictorii.  Nu-i vorba de faptul că

există multă conflicte directe între normele venind din regimuri juridice diferite, situaţie destul

de rară, ci pur şi simplu de faptul că nu există luarea în seamă a normelor unui regim de către

subiecţii şi actorii altui regim astfel încât, de exemplu, norme de mediu sau sociale nu pot, cel

mai adesea să producă efecte juridice în privinţa relaţiilor comerciale organizate între state sub

egida OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului).  Este o consecinţă logică a caracterului parţial

dezordonat  al  dreptului  internaţional  contemporan şi  a  absenţei  de  reguli  de  compatibilizare

suficiente sau a unei veritabile ierarhizări a normelor. Şi este motivul pentru care, în acest caz,

între  obiectivele  ambiţioase,  afişate,  de  drept  relativ  la  dezvoltarea  durabilă  şi  realizarea lor

efectivă, rămâne încă o prăpastie care rezumă declaraţia finală a ultimului summit al Pământului

care a avut loc la Rio, în iunie 2012. Bilanţul global realizat în materie de dezvoltare durabilă

este foarte sărac şi în particular dejamăgitor, până într-atât  mediul mondial s-a degradat şi mai

mult şi distanţa dintre ţările bogate şi cele sărace s-a menţinut, uneori chiar s-a agravat54. Logica

de piaţă şi financiară, pur privată, are actualmente prioritate în detrimentul oricărei dintre cel

inerent general şi uman – ştiind că sistemul este în întregime fondat pe legile piţei – şi nu rezolvă

niciun fel pentru moment problemele de poluare şi situaţia sărăciei în care trăiesc încă miliarde

de fiinţe umane.

Aşa stând lucrurile nu este mai puţin necesar  să subliniem în aceeaşi măsură că sub

aspectul său de mediu, dreptul dezvoltării durabile consacră foarte clar principiul unei dualităţi

de tratament juridic între ţările industrializate şi PED (ţări în curs de dezvoltare) şi reintroduce,

deci,  un spirit  de echitate care părea să fii  părăsit  de mult  domeniile dreptului  internaţional.

anumite principii juridice ale dreptului mediului au drept vocaţie să angajeze toate statele, oricare

ar  fi  ele,  ca  principiul  participării,  principiul  precauţiei,  evaluarea  mediului  şi  principiul

poluatorul  plăteşte,  dar  specificul  situaţiei  PED este  încă  luat  în  seamă pentru  a  diversifica

obligaţiile unora şi ale celorlalte. De exemplu, întregul joc al Protocolului de la Kyoto se bazează

pe această distincţie impunând obligaţii juridice, doar statelor dezvoltate. Consacrarea acestei

54 Declaraţia finală din 22 iunie 2012, L’avenir que nous voulons, al.19 sq. Text disponibil la 
http://www.adequations.org/spip.php?article1151#outil_sommaire_0 
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dualităţi de tratament este perfect legitimă pentru ţările în curs de dezvoltare, şi acest lucru, din

două motive:  în  măsura  în care poluarea mediului  a fost  cauzată  de activitatea economică a

ţărilor industrializate ceea ce conferă acestora din urmă o responsabilitate particulară în acest

domeniu şi în măsura în care ţările în curs de dezvoltare au, în ce le priveşte, nevoia de a se

dezvolta industrial şi deci de a putea să emită la rândul lor emisii poluante. Mai mult, statele

slabe şi  sărace sunt cele  mai atinse astăzi  de  schimbările climatice pentru că sunt lipsite  de

mijloacele financiare şi materiale pentru a le face faţă. Rămâne doar de ştiut care stat este în curs

de dezvoltare şi care stat nu mai este unul, pentru că un mare stat (zis emergent), cum este China,

devenit a doua putere mondială, poate  scăpa prin acest  ocol unor oblgaţii  constrângătoare în

materie de mediu. 

C)Dezvoltarea şi drepturile omului

Dezvoltarea  durabilă  însoţeşte  o  altă  evoluţie,  fundamnetală  a  dreptului  internaţional

relativ la dezvoltare: anume legătura din ce în ce mai strânsă care s-a stabilit începând cu anii

1990 între  drepturile omului şi dezvoltare  din momentul în care toate textele internaţionale,

actele  organizaţiilor  internaţionale,  rezoluţiile  Adunării  Generale  şi  declaraţiile  statelor  le

asociază. În articolul 1, paragraful 3, redactorii Cartei grupaseră deja dezvoltarea şi drepturile

omului ca scopuri principale ale Naţiunilor Unite, dar acestea fuseseră ulterior separate pentru a

fi încredinţate unor organe distincte55. Astezi, ele sunt din nou reunite. Prin aceasta se produce o

serie de deplasări semnificative în sânul dreptului dezvoltării. Acolo unde dreptul internaţional

clasic al dezvoltării şi NOEI (Noua Ordine Economică Internaţională) sunt în întregime axate pe

cadrul clasic al dreptului internaţional şi respectul libertăţii suverane a statelor acolo unde este

predicat  principiul  de  neutralitate  faţă  de  regimul  politic  al  statelor  în  curs  de  dezvoltare  şi

libertatea lor suverană în privinţa alegerii modelului de dezvoltare, dreptul actual al dezvoltării le

impune statelor suverane un model particular de dezvoltare care trebuie atins, nu neutru, care

este fondat pe drepturile omului, pe buna guvernare şi pe democraţie. Astfel, drepturile clasic şi

nou ale  dezvoltării  vehiculează astăzi reguli  şi  practici  juridice care se bazează  pe concepţii

diferite în ce priveşte rolul statului şi natura suveranităţii care devine funcţională în cadrul noului

model pentru că este  subordonată realizării  scopurilor umane ale dezvoltării.  Dar rezultă din

aceasta, mai precis, faptul că drepturile omului sunt de acum considerate ca fiind în acelaşi timp

mijloc  şi  scop al  dezvoltării.  Pe  deoparte,  ele  sunt  considerate  ca  trebuinţe  semnificative  la
55 A se vedea O. de Frouville, „Commentaire article 1, paragraphe 3”, in J.-P. Cot, A. Pellet , M. Forteau (dir.), La 
Charte des Nations unies, op. cit. p. 358-359
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dezvoltarea  economică  a  ţării,  consolidând  alegerile  libere  şi  capacităţile  de  iniţiativă  ale

persoanelor – percepute ca veritabilul motor al dezvoltării, drept  agenţi ai dezvoltării – astfel

încât dezvoltarea umană şi drepturile omului devin o condiţie necesară a dezvoltării economice.

Pe de altă parte, ele sunt considerate ca trebuind să fie o obiectivul ultim al noului model de

dezvoltare, în întregime ordonatîn jurul fiinţei umane şi nu în jurul statului. 

IV – Al treilea pilon: drepturile omului

Această evoluţie nu trebuie să surprindă pentru că ea este reflectul unei basculări mult

mai  generale  a  dreptului  internaţional  contemporan  în  favoarea  drepturilor  omului  şi  ale

persoanei umane care urcă până în anul 1945, dar care nu s-a tradus în mod veritabil practică

decât odată cu sfârşitul Războiului Rece. Dacă dreptul internaţional clasic a fost construit,  în

întregime, în jurul statului suveran şi al drepturilor şi datoriilor acestuia, dreptul internaţional

contemporan  marchează  o  schimbare  foarte  netă  în  favoarea  drepturilor  persoanei  umane,

concretizând astfel al treilea pilon pe care acesta se structurează, conform cu scopurile Cartei

Naţiunilor Unite.

1.Evoluţia

Noul val de liberalism al drepturilor omului şi al democraţiei care s-a desfăşurat în 1945

în Europa şi în America a avut ca efect un impact previzibil asupra redactării Cartei Naţiunilor

Unite. Noul val democratic s-a regăsit de la prima formulare a Cartei din 1945, care datorită

încăpăţânării delegaţiei americane la Comitetul I/1 de la San Francisco a sfârşit prin a fi impusă:

„Noi, popoarele Naţiunilor Unite...”. Aceasta este o adoptare a primelor cuvinte ale Constituţiei

americane,  „Noi,  poporul  Statelor  Unite...”.  De  altfel,  Cartea  este  primul  instrument,

constrângător juridic care declară pe plan mondial principiul respectului drepturilor omulu (în

special art.1 şi paragraful 3 şi art.55, alin. c). Prin urmare, născându-se în fapt, în acest moment

precis,  primele  jaloane  juridice  a  ceea  ce  numim  a  doua  finalitate  liberală  a  dreptului

internaţional, adică liberalismul drepturilor omului. În acelaşi timp, problema drepturilor omului

nu este abordată în Cartă decât foarte parţial, în vreme ce trei sferturi din dispoziţiile ei privesc,

după cum s-a spus drepturile şi obligaţiile statelor şi faptul că principiul de non-ingerinţă în

afacerile interne în ceea ce-l priveşte a fost reafirmat cu o forţă inegalată (art.2, paragraful 7).

Preşedintele Truman, care închide Conferinţa de la San Francisco, promite atunci punerea la
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lucru,  imediat  a  unui  International  Bill  of  Rights cu  scopul  de  a  mulţumi  numeroaselor

organizaţii neguvernamentale, în special cele americane,  care în faţa ororilor crimelor naziste

doresc să vadă anexată la Cartea Naţiunilor Unite o Declaraţie internaţională a drepturilor omului

care să aibă forţă juridică constrângătoare. Această promisiune va conduce la adoptatrea de către

statele membre al ONU, pe 10 decembrie 1948 la Paris, a Declaraţiei Universale a Drepturilor

Omului. Declaraţia devine textul fondator al noului drept internaţional al drepturilor omului, dar

ea  nu  rămâne  mai  puţin  un  exemplu  de  rezoluţie  a  Adunării  Generale  lipsită  de  forţă

constrângătoare.

În  valul  Declaraţie  Universale,  instrumentele  de  garanţie  ale  drepturilor  omului  sunt

adoptate pe plan regional în America de Sud (1969), şi în Europa (1950), dar va trebui să aştepte

mai mult de 20 de ani şi cele două pacte ale ONU din 1966 (şi intraea lor în vigoare 10 ani mai

târziu) pentru ca un regim juridic constrângător să înceapă cu adevărat să fie instituit la nivel

mondial.  Doar  la  sfârşitul  Războiului  Rece,  dreptul  internaţional  al  drepturilor  omului  se

dezvoltă realmente din punct de vedere normativ şi instituţional, se întăreşte la nivel regional56 şi

se  întinde  progresiv  la  multe  domenii  ale  dreptului  internaţional  clasic.  Discursul  juridic  al

drepturilor omului s-a gerenalizat într-adevăr astăzi la ansamblul planetei dacă ţinem seama de

modul în care s-a diseminat în toate regimurile şi toate ramurile dreptului internaţional dacă

recenzăm ratificările de principalele instrumente internaţionale consacrate drepturilor omului şi

dacă se face bilanţul acţiunilor ONU în acest sens din ultimii 20 de ani. 

În  mod  general,  drepturile  omului  au  devenito  normă  transversală  a  dreptului

contemporan care afectează cvasi-totalitatea celorlalte domenii ale ale dreptului internaţional. De

exemplu, chiar revendicările legate de investiţii străine şi de protecţia brevetelor care pot să pară,

în special, îndepărtate de aceste preocupări sunt adesea prezentate astăzi în limbajul drepturilor

omului57.  Totodată,  ar  fi  prea lung să facem aici  bilanţul  tuturor acestor domenii  şi  ne vom

mulţumi să retrasăm  impactul noului discurs juridic în planul ONU.

Conferinţa mondială de la Viena din 1993 este cea care a lansat drepturile omului în plan

mondial.  Ea a condus la adoptarea unei  Rezoluţii  finale   şi  a unui  Program de acţiune care,

deoprate, traduc consensul regăsit al comunităţii internaţionale în favoarea drepturilor omului, în

56 În special o Carte africană a Drepturilor Omului şi a Popoarelor care este adoptată, pe 27 iunie 1981,  în cadrul 
OUA  (Organizaţia Unităţii Africane) şi intră în vigoare 1986. Sistemul african de drepturi ale omului integrează 
astăzi o comisie şi o curte.  
57 R. Wai, „Countering, Branding, Dealing, Using Economic Social and Cultural Rights in and around International 
Trade Regimes”, EJIL, 2003, vol. 14, p.35
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vreme ce, în întreaga perioada  a Războiului Rece, Estul şi Vestul, Sudul şi Nordul s-au opus

foarte viu asupra naturii  şi întinderii acestora. Pe de altă parte, aceste texte cheamă ONU să

dezvolte acţiunea sa în acest domniu şi în special să instituie un înalt comisariat al drepturilor

omului.  Acesta  va fi  într-adevăr  creat ca urmare a  Convenţiei  de la  Viena.  El  devine biroul

principal al Naţiunilor Unite însărcinat cu promovarea şi protejarea drepturilor omului în lume şi

locul unui nou impuls în acest sens. El vizează, de asemenea, ca toate organele şi instituţiile

familiei ONU să ţină seama de apărarea drepturilor omului în acţiunile lor. În 1997, într-un raport

consacrat  reînoirii  organizaţiei,  Secretarul  General  sprijină  acest  impuls  ş  cheamă  la

generalizarea acţiunilor organizaţiei, a unei „abordări fondate pe drepturile omului”. El cere ca,

din acest  moment,  drepturile  omlui să fie luate în seamă „în cele patru domenii de fond ale

programului  de  muncă  al  Secretariatului  (pace  şi  securitate,  afaceri  economice  şi  sociale,

cooperare pentru dezvoltare şi afaceri umanitare)”58. Această abordare va fi efectiv extinsă la

toate domeniile. De altfel, această evoluţie nu este dezminţită , ci dimpotrivă întărită de-a lungul

anilor cum o arată noua chemare a Secretarului General al ONU, în 2005, pentru o integrare

mereu avansată a drepturilor omului în sistemul Naţiunilor Unite. În raportul său către Adunarea

Generală, el face legătura cu spiritul originar al Cartei şi aminteşte că drepturile omului sunt unul

din  cei  trei  piloni  ai  sistemului  ONU  împreună  cu  dezvoltarea  şi  securitatea  (art.1)59.

Documentul final adoptat de Adunarea Generală în concluzie cu summit-ul mondial din 2005,

confirmă întărirea întregului dispozitiv al ONU în favoarea drepturilor omului, a democraţiei şi a

statului de drept (art.123). 

În acelaşi timp, Naţiunile Unite desfăşoară o activitate inedită până atunci în favoarea

democraţiei şi a instituiri alegerilor libere şi imparţiale în foarte multe state. Rezultatele obţinerii

sunt aparenţele satisfăcătoare pentru că după indicatorii PNUD, numărul ţărilor care „au adoptat

caracteristicile democraţiei” a trecut de la mai puţin de 60 în 1985 la mai mult de 160 în anul

2012.  De  altfel,  violarea  masivă  a  drepturilor  va  suscita  intervenţia  armatei  şi  misiuni  de

intervenţie umanitară pe teritoriul unor state suverane: Somalia, Rwanda, Haiti, Kosovo, Irak,

Libia, Coasta de Fildeş. Într-adevăr, cum am văzut mai sus, principiul unei acţiuni internaţionale

pentru a face să înceteze violările sistematice ale drepturilor omului şi pentru a reconstrui apoi un

58 A se vedea Raportul 1997, Rénover l’Organisation des nations unies: un programme de réformes, doc. 
A/51/1950, p. 69. Text disponibil la http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/950 
59 Raport 2005, Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l’homme pour tous, 
doc. A/59/2005. Text disponibil la http://www.un.org/french/largerfreedom/. 
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stat sub o formă democratică a fost realizat în anii ’90 datorită noului consens între membrii

permanenţi ai Consiliului de Securitate şi unei interpretări extensive a capitolului VII.

În sfârşit, trebuie subliniat că acest nou discurs juridic a însoţit dezvoltarea după Războiul

Rece a justiţiei penale internaţionale şi apariţia unei noi ramuri a dreptului internaţional: dreptul

internaţional penal. Tribunalele speciale pentru fosta Iugoslabie (1993) şi pentru Rwanda (1994),

Curtea  Penală  Internaţională  (1998)  şi  diferitele  jurisdicţii  penale  hibride  sunt  expresia  unei

voinţe clar  afirmate de a pune capăt  impunităţii  celor care comit crime împotriva umanităţii

(violări masive şi sistematice ale dreptului), crime de genocid (exterminarea unui grup) şi de

crime de război (infracţiuni grave faţă de legile războiului în privinţa combatanţilor şi a civililor).

2.Drept(uri) al statelor şi drepturi ale persoanei umane

Acest drept internaţional al drepturilor persoanei umane trebuie să fie pus în paralel cu

finalitatea liberală clasică a drepturilor statelor. Cele două curente liberale, liberalismul clasic al

drepturilor statelor şi liberalismul drepturilor omului, sunt legate parţial de filosofia liberală. Ea

este cea care subîntinde drepturile omului, deoarece acestea se înradăcinează direct în filosofia

Luminismului şi în liberalismul politic euro-american originar din secolul al XVIII-lea. Dar, de

asemenea, ea este cea care subîntinde dreptul internaţional liberal clasic al statelor. Cadrul liberal

clasic al dreptului internaţional, fondat pe egalitatea şi suveranitatea liberală a statelor, s-a impus

într-adevăr  datorită  structurii  particulare  a  societăţii  europene  policentrice,  dar  de  asemenea,

pentru că a fost constant alimentată de gândirea liberală şi de corpul său ideologic european. Se

constată astfel  o dublă mişcare de emergenţă a drepturilor care se situează în aceeaşi epocă:

drepturile omului, care sunt o cucerire la interior împotriva absolutismului şi drepturile statelor

care sunt o cucerire împotriva Papei şi a împăratului şi împotriva oricărei tentative de dominaţie

de către un stat. În acelaşi timp, aceste două liberalisme, construite în ansambluri juridice, pot să

se opună frontal pentru că acolo unde liberalismul clasic al dreptului internaţional este pluralist şi

consacră  principiul  neutralităţii  faţă  de  alegerile  interne  ale  statelor,  liberalismul  drepturilor

omului este  un liberalism non pluralist  care nu este  neutru.  Primul este  fondat  pe principiul

neutralităţii  faţă de forma regimurilor politicilor interne şi noningerinţe în afaceri  interne ale

statelor,  în  vreme ce,  al  doilea vizează să impună drepturile  şi  democraţia  liberală pluralistă

statelor.  În  timp  ce  dreptul  liberal  clasic  garantează  o  justiţie  formală,  protecţia  jocului

libertăţilor suverane ale statelor, liberalismul drepturilor omului impune binele substanţial care

67



merge dincolo de libertăţile lor suverane. Altfel spus, dreptul internaţional al drepturilor omului

nu corespunde instaurării unei ramuri a dreptului internaţional, printre altele, deoarece implică la

final o profundă mutaţie a societăţilor interne. Este vorba, pur şi simplu, de instaurarea unui stat

de drept şi a unui regim democratic liberal şi pluralist în sânul societăţilor interne. Este vorba, de

asemenea, în ultimă instanţă de a face să prevaleze drepturile fiinţei umane asupra drepturilor

statului suveran, să erijeze persoana umană, veritabil subiect de drept internaţional, şi să facă din

aceasta  beneficiarul  ultim  al  întregului  drept  internaţional.  Schimbarea  decurge,  în  mod

particular,  şi  cele  două  finalităţi  interetatiste  şi  umaniste  ale  dreptului  internaţional  pot  să

genereze obligaţii juridice direct opuse în privinţa şefilor de state, subiecţi de drept. 

Conceptul de suveranitate este în inima acestor contradicţii pentru că, cum poţi concilia

finalitatea  intruzivă  a  drepturilor  omului  pentru  statul  suveran  cu  conceptul  clasic  de

suveranitate-independenţă?  Mulţi  au  vorbit  în  legătură  cu  acest  subiect  de  o  dedublare  a

suveranităţii, o dedublare într-o concepţie clasică şi o concepţie funcţională. Finalitatea liberală

clasică a dreptului internaţional se bazează pe o concepţie nedeterminată de suveranitate-libertate

a statelor  care respectă suveranitatea internă a statelor; finalitatea liberală a drepturilor omului se

bazează  pe  o  idee  de  suveranitate  internă  funcţionalistă,  ordonată  în  jurul  anumitor  scopuri

umane pe care şi le propune să le realizeze şi putând să mergă până la instaurarea unui stat de

drept. Clar, în optica liberală democratică şi a drepturilor omului, a fi un stat suveran semnifică a

fi  un  stat  în  care  poporul  este  realmente  suveran,  în  care  puterea  este  limitată  şi  libertăţile

individuale sunt respectate. Această concepţie precisă a suveranităţii este cea care, în fond, ar

realiza cu adevărat statul ca stat suveran, ca o comunitate de fiinţe umane care sunt libere ele

însele. Şi, în acest caz, nu se mai poate evident vorbi de suveranitate formală negativă, în sensul

în care ea ar rămâne în întregime nedeterminată şi în care statul poate să facă exact ceea ce vrea

în ordinea sa internă atâta timp cât aceasta nu aduce atingere suveranităţii altuia. Astfel, fără a

fixa necesar  un scop sau a implica un monism juridic  integral  fără a semnifica abandonarea

principiilor clasice de coexistenţă  şi  de cooperare,  dreptul intrenaţional al  drepturilor  omului

poate să ajungă la o mutaţie profundă a finalităţii liberale a dreptului internaţional clasic şi a

tuturor societăţilor interne. El semnifică, de asemenea, nu trebuie să uităm, un mod de a preveni

derivele posibile ale suveranităţii clasice de către o politică internă opresivă şi o politică externă

agresivă. Într-adevăr, acesta este motivul pentru care drepturile omului au fost promovate la nivel
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internaţional  în  anul  1945:  cu  scopul  de  a  încerca  să  se  evite  drept  crimele  să  fie  comise

nepedepsit în spatele ecranului suveranităţii.

3.Critici

Destinul dreptului contemporan este deci, de asemenea, acela al drepturilor omului care

consideră varianta lui internă cea mai decisivă pentru viitor. Acestea deschid un nou front şi o

sarcină infinită  de urmat,  ele alimentează revendicarea democratică făcând să apară exigenţe

inedite la nivel internaţional şi refuzul  de a se acomoda cu cei care există prin forţă, tradiţie sau

sex. Dar această evoluţie profundă a dreptului internaţional contemporan nu întârzie să suscite

critici care se situează la mai multe nivele. Mai întâi  se pun întrebări pentru a şti ce poate fi o

societate  mondială  în  care  drepturile  omului  ar  deveni  „norma  politică  ultimă  a  tuturor

societăţilor” (Boutros Boutros-Ghali  în 1993)60 şi  alfa şi  omega orinzontului  internaţionalist?

Dacă  putem  fi  în  mod  perfect  de  acord  pentru  a  considera  că  fiinţa  umană  este  valoarea

superioară între toate în ordinea juridică internaţională care va veni, drepturile omului nu pot

totuşi să constituie unica alternativă, să se substituie oricărei politici şi să fie  cheia problemelor

internaţionale,  cum, de exemplu,  să fie soluţia  inegalităţilor economice şi  sociale  între state.

Apoi, este adesea pusă în cauză eficienţa drepturilor omului, în măsura în care, exceptând planul

regional,  intrumentele  juridice  relative  la  drepturi  sunt  puţin  respectate,  însoţie  de  multiple

rezerve şi nu sunt însoţite de mijloace de control juridic pentru a constrânge statele să-şi respecte

obligaţiile în acest sens. Se poate cita în această privinţă Convenţia relativă de eliminare a tuturor

formelor de discriminare în privinţa femeilor (1979) care reprezintă dezolantul paradox de a fi

una dintre convenţiile cel mai larg ratificate în lume şi,în acelaşi timp, care face obiectul celui

mai mare număr de rezerve din partea statelor, parte la Convenţie. De altfel, se relevă adesea

faptul că drepturile consacrate în textele internaţionale nu formează o categorie bine identificată,

că sunt din ce în ce mai numerose acelea fără conţinut net definit, ceea ce nu este de natură să

clarifice  punerea  lor  în  operă  şi  eficienţa  lor.  În  sfârşit,  se  chestionează,  de  asemenea,

legitimitatea conţinutului lor şi a originii denunţându-se caracterul  lor pro occidental şi deci

neadaptat pentru celelalte culturi ale lumii. Această ultimă interogaţie pare, în prezent, de departe

cea mai dezbătută şi cea care dirijează  cel mai mult diferitele state de pe planetă. 

Linia de înfruntare în plan internaţional privind drepturile omului s-a deplasat net după

1989 pentru că din acest moment este mult mai puţin vorba de drepturile civile şi politice contra
60 B. Boutros-Ghali, Discours d’ouverture du secrétaire général des NU à la Conférence mondiale sur les droits de 
l’homme, Vienne, 14 juin 1993, A/Con. 157/22
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drepturi economice şi sociale care divizează statele, ci aceea de a plasa cultura şi specificităţile

culturale faţă de universalismul drepturilor omului. Această deplasara a preocupărilor după 1989

în materie de drepturi ale omului se explică datorită sfârşitului înfruntării ideologice Est/Vest

care  priveşte  drepturile  sociale  şi  politice,  precum  şi  începutul  erei  recunoaşterii  relative  a

problemelor identitare şi culturale. Această exigenţă  s-a întărit odată cu intervenţiile umanitare

ale  ONU  care  au  fost  uneori  percepute  negativ  de  opinia  publică  şi  cu  noile  politici  ale

condiţionalităţii ajutoarelor subordonând furnizarea de credit, de respectare a drepturilor omului

şi  ale  muncitorilor.  Bertrand  Badie  a  rezumat  perfect  această  utilizare  constrângătoare  a

drepturilor omului şi vorbind de o diplomaţie internaţională a drepturilor omului, oscilând între

„etică  şi  voinţă  de  putere”61.  Consensul  de  după Războiul  Rece  asupra  drepturilor  omului  a

început să se dezagrege, încetul cu încetul şi reproşul imperialism cultural a devenit o critică

puternică din partea ţărilor din Sud. Unii  au denunţat un nou colonialism al  imperialismului

occidental,  purtător  al  unor  noi  misiuni  civilizatoare purtate  în  numele  drepturilor  omului

traducând un etnocentrims cultural tipic occidental: faptul de a erija propriile valori în valori

universale şi de a pretinde că ceea ce este bun pentru Occident este bun pentru restul lumii. Doar

atunci când populaţiile arabe din Egipt şi din Tunisia şi-au însuţit ele însele drepturile omului,  o

utilizare  non-hegemonică  a  acestor  drepturi  a  fost  cu  adevărat  instituită  şi  ele  şi-au  regăsit

formidabilul potenţial emancipator.

Acestea  fiind  spuse,  dacă  încercăm  să  reperăm  mai  precis  unul  din  momentele

semnificative ale emergenţei post Război Rece, ale problematicii drepturilor omului/culturilor  se

poate  menţiona  în  particular  prima mare conferinţă  internaţională  asupra drepturilor  omului,

organizată la Viena în 1993, de care am vorbit deja, ca evenimentul care fără îndoială a suscitat

primele întrebări serioase asupra subiectului, iar aceasta, chiar atunci când a dat loc unei mari

celebrări  a  unităţii  în  acest  domeniu.  Declaraţia  finală  insistă  asupra  unităţii  regăsite  a

comunităţii internaţionale  apropo de drepturile omului, dar de asemenea asupra indivizibilităţii –

despre care am fi putut să ne îndoim după adoptarea celor două pacte separate din 1966. Dar în

perioada conferinţei ea însăşi, opoziţiile nu au fost mai puţin foarte vi între reprezentanţii statelor

asupra  chestiunii  culturale  şi  se  profilau  deja  numeroase  revendicări  pentru  ca  dreptul

internaţional al drepturilor omului să i-a mai mult în seamă culturile şi valorile fiecăruia. Unele

dintre  conferinţele  regionale  pregătitoare  pentru  Conferinţa  de  la  Viena  reflectaseră  deja,  în

61 B. Badie, La Diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris, Fayard, 2002
70



măsură egală, acestă nouă stare de spirit, în particular Conferinţa de la Bangkok reunind ţările

Asiei şi cele de la Tunis pentru statele africane. Ele ajunseseră la declaraţii finale, reafirmând, pe

deplin,  principiul  universalităţii  drepturilor,  dar cerând,  în aceeaşi  măsură ca particularismele

culturale, naţionale şi regionale,  să fie mai bine integrate în definiţia şi aplicarea drepturilor.

Punctul 4 al Declaraţiei de la Tunis reaminteşte, în special, că „niciun model preconceput nu ar

trebui prescris la scară universală pentru că realităţile istorice sau culturale ale fiecărei naţiuni şi

tradiţiile, normele şi valorile fiecărui popor nu pot fi ignorate”62.

Dincolo  de  anumite  ofensive  politice  şi  juridice  contra  drepturilor  omului  care  sunt

instrumentalizate de puterile autoritare sau integriste, vedem înnăscându-se o reală şi puternică

preocupare în favoarea unei necesare adaptări culturale a drepturilor. O asemenea preocupare s-a

exprimat  cu  atât  mai  multă  evidenţă  cu  cât  cererea  corelativă  de  recunoaştere,  de  către

numeroase  state  non  occidentale  a  unui  mai  mare  respect  acordat  culturilor  lor  pe  care  a

concretizat-o  Convenţia  UNESCO din  2005 asupra  diversităţii  expresilor  culturale,  nu  putea

decât să aibă urmări asupra manierei de a concepe şi de a aplica drepturile omului. În rest, am

ştiut din totdeauna fără să ţinem cu adevărat seama de aceasta, că societăţile asiatice şi africane,

multiplele comunităţi sud-americane indigene traduc cel mai adesea un ideal comunitar care nu

corespunde valorilor individuale occidentale consacrate în  instrumentele  relative la drepturile

omului. Ele au un alt mod de a-şi organiza solidaritatea, de a considera raporturile religioase, de

a asuma responsabilităţile şi de a exprima demnitatea. Astfel că ele leagă respectul drepturilor

individuale de respectul obligaţiilor juridice faţă de familie, de cartier, de comunitate, de religie

sau stat  care nu sunt alienante pentru indivizi,  ci  dimpotrivă îl  ajută  să se dezvolte  în  traiul

acestor legături  cultural-religioase sau comunitare vi.  Ori,  în contextul  mondializării  de după

Războiul Rece şi al temerii sporite de a vedea cultura fiecăruia ameninţată, o dimensiune, de

asemenea, esenţială nu putea fi trecută sub tăcere sau ignorată şi, de fapt, ea este revendicată ca

trebuind să fie în mod necesar integrată în definiţia,  interpretarea şi/sau aplicarea drepturilor

omului.

Evidenţierea acestor noi exigenţe supune astfel dreptul internaţional al drepturilor omului

la o logică juridică în care se trece insensibil de la un proces de recunoaştere a persoanelor fondat

pe afirmarea unei egalităţi de statut şi a unei egale demnităţi a fiecărei fiinţe umane, oricare ar fi

diferenţele culturale între indivizi (Declaraţia din 1948 şi Pactele din 1966) la o nouă etapă de

62 Declaraţia de la Tunis, 6 noiembrie 1992. Text disponibil la http://www.aidh.org/decla-vienne/decla-tunis.htm 
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recunoaştere a  drepturilor fondată pe diferenţele  culturale.  Drepturile  recunoscute în  1948 şi

1966 se consideră ca fiind universale ele însele şi reprezintă un ansamblu identic de drepturi

pentru toţi care interzice tocmai discriminările care derivă din culturi şi tradiţii ale fiecărui popor.

Ori, astăzi, în mod inver, este vorba de a ajunge la o interpretare şi la o adaptare a drepturilor

omului cu scopul ca acestea să fie compatibile cu particularismele culturale ale fiecărui popor şi

să ţină seamă în mod pozitiv de acestea fără ca, totuşi, drepturile să fie aduse în discuţie. Altfel

spus, este vorba de a ajunge la o nouă etapă în care s-ar trece de la o egalitate formală la o

egalitate  diferenţiată  şi  în  care  se  doreşte  convieţuirea  „între  egali  şi  diferiţi”63.  Dreptul

internaţional contemporan conţine, în acest sens, o promisiune de emancipare şi de recunoaştere

a fiecărei  fiinţe umane în privinţa  a ceea  ce face din ea o fiinţă  egală  de demnitate,  dar cu

diferenţă culturală. 

Dezvoltarea  dreptului  internaţional  al  drepturilor  omului  în  sânul  disciplinei

internaţionaliste este unul dintre faptele politice, ideologice şi juridice majore din ultimii 30 de

ani. Dreptul internaţional clasic era interetatist, stigmatizant, discriminator şi fondat pe ierarhia

între culturi şi civilizaţii,  şi justificând o inegalitate completă de statut între state, popoare şi

indivizi în serviciul întreprinderii europene de colonizare/civilizare. Dreptul contemporan fondat

în ultimă vreme pe drepturile omului ar putea să traducă nu doar o simplă deplasare culturală şi

juridică, ci o veritabilă basculare, în sens invers, nu doar cu recunoaşterea egalităţii de statut şi de

drepturi ale indivizilor, a popoarelor şi a statelor, dar, de asemenea, a egalei demnităţi a culturilor

şi civilizaţilor acestora. Rămâne totuşi întrebarea de a şti cum se găseşte punctul de echilibru

între  dreptul  internaţional  al  drepturilor  omului  şi  respectul  culturii  fiecăruia.  Dreptul

internaţional al  drepturilor omului va fi  el  astfel aşezat pe baze pluriculturale mai ferme sau

există  riscul  ca  sub  pretextul  de  a  apăra  practicile  culturale  ale  fiecăruia  să  fie  reintroduse

tensiuni dispărute şi să se erodeze ceea ce constituie esenţa demnităţii umane?

Concluzia

Prin societatea internaţională  înnăscută din al  Doilea Război Mondial  şi  dintr-o lume

devenită postcolonială şi post Război Rece, asistăm la o reconfigurare a dreptului internaţional

care poate să pară deconcertantă pentru că ea constă într-o încrucişare a  anumitor fundamente

ale dreptului internaţional clasic şi a unor noi forme de juridicitate şi noi domenii de intervenţie

63 A se vedea  A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents, Paris, Fayard, 1997
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şi  de  reglementare.  Dreptul  internaţional  contemporan   este  manifestarea  unui  elan  care  îl

traversează  într-un  mod  profund  şi  care  vine,  pe  deoparte,  din  origini  moderne  europene,

îndepărtate, pe de alta, din transformarea democraţiilor interne occidentale după al Doilea Război

Mondial. El este realizarea, o dată în plus, a unui anumit etnocentrism occidental, dar care de

data aceasta se confruntă cu decolonizarea, aculturaţia, impregnarea anumitor culturi minoritare

şi  mondializarea.  Pe  această  direcţie,  el  traduce  astăzi  un  fenomen  de  panjuridism crescând

pentru că nu încetăm să fabricăm noi reguli ale dreptului internaţional fără a abroga totuşi pe cele

vechi. Astfel, el este de acum omniprezent, intervine peste tot pentru a regiza viaţa statelor, a

popoarelor şi a indivizilor. El este totuşi un drept liberal de reglementare fiind, în acelaşi timp, un

drept  providenţă,  intervenţionist  şi  multifuncţional.  El  este  considerat  ca  fiind garantul  păcii

internaţionale sub formele noi instituite de Carta Naţiunilor Unite, fiind, în aceeaşi măsură, un

drept al libertăţilor fiinţelor umane, a drepturilor sociale ale acestora, al dezvoltării statelor, al

prezervării biosferei şi a bunăstării colective a populaţiei lumii.

Într-o  epocă  caracterizată  de  revalorizarea  politică  a  dreptului,  această  dezvoltare

exponenţială, multiformă, dezordonată şi fragmentată a dreptului internaţional traduce, la urma

urmelor,  ceea  ce  pare  a  fi  o  înrudire  cu  un  proces  de  complexificare  crescândă  societăţii

internaţionale şi a societăţilor interne pe care le regizează şi prin urmare acţionează şi acestea

asupra  lui.  Este  potrivit,   de  asemenea,  să  fim  prudenţi  în  interpretarea  acestor  evoluţii  şi

recompuneri  ale  dreptului  care  se  află  în  curs  pentru  că  n-am reuşit  încă să măsurăm şi  să

chestionăm toate postulatele, consecinţele sau alternativele. De altfel,  evidenţierea acestei noi

configuraţii a dreptului internaţional contemporan are drept consecinţă faptul că pune tot atâtea

probleme pe cât de multe noi modele descrie. Este un amestec de eficienţă şi de nepuntinţă. O

asemenea constatare nu-l descalifică în sine, dar demonstrează că dacă evoluţiile constatate pe

parcursul acestei lucrări sunt, în mod special, interesant de relevat, lor nu le lipseşte caracterul

problematic şi ne invită să păstrăm o perspectivă care trebuie să ştie să rămână în mod permanent

critică. 
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