
Capitolul I 
Consideraţii generale cu privire la dreptul internaţional public 

„Nihil est tam difficil et arduum  
quod non humana mens vincat.” 1

  

Secţiunea 1. Definiţie şi noţiune 

De i are rădăcini străvechi, dreptul internaţional rămâne o disciplină relativ 
tânără, caracterizată, începând cu secolul al XX-lea, printr-un dinamism per-
manent al instituţionalizării i universalizării. Na terea dreptului internaţional 
public este situată la mijlocul secolului al XVII-lea, odată cu semnarea trata-
telor de pace westphalice (tratatele de la Munster i Osnabruck din 1648), 
care pun capăt conflictelor religioase din Europa (1618-1648).2 

Dreptul internaţional public desemnează totalitatea normelor juridice, 
create de către state pe baza acordului de voinţă, exprimat în forme juridice 
specifice, pentru a reglementa relaţiile dintre ele privind pacea, securitatea i 
cooperarea internaţională, norme a căror aplicare este realizată prin respec-
tarea de bună voie, iar în caz de necesitate prin sancţiunea individuală sau 
colectivă a statelor.3  

Din definiţia de mai sus rezultă că obiectul dreptului internaţional public îl 
constituie reglementarea raporturilor dintre state, precum i între acestea i 
alte subiecte de drept internaţional (organizaţii interguvernamentale etc.), i 
stabilirea competenţelor, a drepturilor i obligaţiilor subiectelor dreptului inter-
naţional public în relaţiile internaţionale. 

Procesul de constituire i de aplicare a normelor dreptului internaţional 
public în cadrul comunităţii internaţionale reprezintă ordinea juridică interna-
ţională.  

În hotărârea sa din 7 septembrie 1927 în Cauza Lotus4, Curtea Perma-
nentă Internaţională de Justiţie (CPIJ) precizează funcţia dreptului interna-
ţional public: „Dreptul internaţional reglementează raporturile dintre statele 
independente (… ) în vederea coexistenţei unor comunităţi independente sau 
în vederea urmăririi scopurilor comune”.5 

Configuraţia specială a dreptului internaţional – coexistenţa subiectelor de 
drept egale – invită la separare, chiar dacă abordăm studiul dreptului interna-

                                       
1 ,,Nimic nu este atât de greu şi de nepătruns pe care să nu-l poată birui mintea 

omenească”. (lat.) 
2 E. Decaux, Droit international public, 3e édition, Ed. Dalloz, Paris, 2002, p. 5. 
3 P.-M. Dupuy, Droit international public, 7e édition, Ed. Dalloz, Paris, 2004, p. 1. 
4 Hotărârea CPIJ din 7 septembrie 1927. 
5 Y. Dubois, Hélène Tigroudja, Droit international public, Ed. Vuibert, Paris, 2004, 

p. 4. 
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ţional prin schemele i modurile de gândire utilizate pentru dreptul intern. De 
fapt, societatea internaţională se distinge de ordinea juridică naţională prin 
două trăsături esenţiale: funcţionează într-un mod descentralizat i este 
caracterizată prin anarhie.  

De asemenea, societatea internaţională este o comunitate eterogenă, 
conflictuală, marcată de voinţa de solidarizare1. 

Prin afirmaţia că sistemul internaţional este unul descentralizat se poate 
înţelege că nu există autoritate mai presus de subiectele ordinii juridice în 
măsură să fixeze norme obligatorii, să asigure respectarea lor prin dispu-
nerea în acela i timp a mijloacelor de sancţiune pentru cei care nu le 
respectă. 

În dreptul intern totul pleacă de la Constituţie – scrisă sau nescrisă – iar 
realizarea dreptului revine puterilor desemnate ca atare prin Constituţie i 
care au această funcţie de elaborare de acte normative.2 Crearea dreptului 
nu aparţine niciunei „superputeri” care să se plaseze deasupra statelor i 
care să se impună în faţa lor, i nu există instanţă internaţională care să 
acţioneze în numele acestei superputeri.3  

Judecătorul este în măsură să vegheze la respectarea normelor stabilite 
de dreptul obiectiv i poate recurge la forţa coercitivă a statului pentru a 
obţine punerea în executare a hotărârilor sale. Acest lucru nu se întamplă în 
dreptul internaţional. 

Caracterele unice ale ordinii juridice internaţionale în raport cu sistemul 
intern au făcut ca mult timp să existe îndoieli asupra legalităţii sale: dacă totul 
se face prin bunăvoinţa statelor, cum s-ar putea atunci susţine că ordinea 
juridică există?  

Afirmaţia că dreptul internaţional nu există pentru că nu există cu adevărat 
judecător internaţional sau poliţie mondială este o apreciere care poate fi 
justificată de fapt, dar care nu va permite să înţelegem originalitatea i spe-
cificitatea acestei materii. 

În realitate, dacă între internaţionali ti au existat polemici asupra carac-
terului obligatoriu al dreptului internaţional, astăzi disputa pare mai degrabă 
depă ită. Problema nu mai este studiată decât ca ipoteză „istorică” în manua-
le, autorii preferând să se limiteze la observarea dreptului pozitiv. 

Fundamentul juridic al dreptului internaţional îl constituie acordul de voinţă 
al statelor suverane care compun la un moment dat societatea internaţională. 

În lipsa unor autorităţi publice cu atribuţii legislative, administrative i jude-
cătore ti suprastatale, prin intermediul cărora să se adopte norme juridice i 
să se impună respectarea lor, forţa obligatorie a dreptului internaţional se 
întemeiază pe acordul de voinţă al statelor. Determinate de interesele lor 
comune, statele acceptă în principiu că o sumă de norme i de principii 

                                       
1 Catherine Roche, L’essentiel du droit international public et du droit des relations 

internationales, Ed. Gualino Editeur, EJA – Paris, 2003, p. 13. 
2 M. Fromont, Grands systèmes de droit étrangers, 5e édition, Dalloz, Paris, 2005, 

p. 7. 
3 D. Carreau, Droit international public, 7e édition, Ed. Pedone, Paris, 2001, p. 9. 
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obligatorii este absolut indispensabilă pentru a le regla conduita i a evita pe 
această cale o stare de anarhie care le-ar prejudicia existenţa i interesele. 

Dreptul internaţional există pentru că se poate constata din punct de 
vedere obiectiv1. Statele î i fac promisiuni prin intermediul tratatelor sau prin 
obiceiuri cutumiare i sunt ţinute a le respecta. Principiul este preluat i 
consacrat de Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor (1969), în 
articolul 26. 

coala de Drept Natural, al cărei fondator a fost Hugo Grotius2, aprecia că 
există un drept preexistent, o lege de natură absolută i imuabilă care 
impune tuturor popoarelor respectarea anumitor reguli de conduită.  

coala pozitivistă, descendentă directă a curentului filosofic pozitivist 
iniţiat la sfâr itul secolului al XIX-lea de către Auguste Comte3, reface ideea 
dreptului natural, dar nu în aceea i formă. 

Cât despre voluntari ti, ace tia estimează că totul vine de la voinţa 
statelor, de aici i caracterul obligatoriu de ordine internaţională. Voluntari tii 
normativi, cum ar fi Dionisio Anzilotti4, unul dintre principalii susţinători, apre-
ciau că subiectele de drept internaţional sunt obligate printr-o normă juridică 
ce nu este validă din punct de vedere legal, dar care se impune statelor: 
principiul pacta sunt servanda. 

Secţiunea 2. Evoluţia dreptului internaţional 

§.1. Dreptul internaţional înaintea apariţiei statului modern 

Montesquieu5 amintea în lucrarea sa „Spiritul legilor” că toate naţiunile 
cunosc existenţa unui corp de reguli speciale aplicabile relaţiilor din dreptul 
naţiunilor.  

Nu trebuie pierdut din vedere că scopul dreptului nu poate fi decât unul de 
natură umană - „pentru om a fost constituit dreptul” (Hominum causa omne 
ius constitutum), afirmaţia fiind valabilă atât pentru ordinea internă, cât i 
pentru cea internaţională.6 

Abordând lucrurile din această perspectivă, este u or să găsim „originile” 
dreptului internaţional în Biblie, în practica instituită de cetăţile grece ti, în 
Imperiul Roman i chiar în Evul Mediu, epocă totu i puţin propice existenţei 
sale. 

                                       
 1 D. Ruzie, Droit international public, 15e édition, Ed. Dalloz, Paris, 2000, p. 11. 
 2 Hugo Grotius (1583-1645), jurist olandez, a pus bazele fundamentelor dreptului 

internaţional, întemeiat pe dreptul natural. A fost, de asemenea, filosof, scenarist i 
poet. 

3 Auguste Comte (1789-1857), sociolog i filozof francez.  
4 Dionisio Anzilotti (1867-1950), jurist italian, unul dintre fondatorii a a-numitei 

coli pozitiviste de drept internaţional.  
5 Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755), una din cele 

mai complexe figuri ale iluminismului francez. 
6 D. Carreau, op. cit., p. 10. 
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Ar fi exagerat să pretindem că Biblia constituie primul „manual” de drept 
internaţional, de i ea impune umanităţii precepte morale de esenţă superioară. 

Societatea internaţională în accepţiunea biblică se sprijină pe două idei: 
„unitatea oamenilor” i „pluralismul naţiunilor egale între ele”.  

În Biblie există o viziune despre „ius inter gentes”, adică un drept al relaţiilor 
între state, care guvernează situaţia lor în timp de pace i în timp de război.  

Unele lucrări solemne (acorduri) pentru reglementarea raporturilor dintre 
triburi pot fi considerate precursoarele tratatelor de azi. Ambasadorii trebuia 
să fie bine trataţi, iar persoana lor era inviolabilă, orice abatere de la această 
regulă constituind un act ilicit care putea justifica recurgerea la război.1 

Condiţia străinilor este abordată frecvent în Biblie, unde este enunţat 
principiul egalităţii de tratament a tuturor „bă tina ilor”.  

Apărarea i protecţia drepturilor individului este, de asemenea, prezentă 
în Biblie (dreptul la integritate, libertate i siguranţă, dreptul la un proces just, 
dreptul de azil).  

Contribuţia grecilor la formarea dreptului internaţional este diferită, dar 
bogată în semnificaţii. Grecii făceau, mai întâi de toate, o distincţie esenţială 
între propriile lor cetăţi i triburile sau naţiunile terţe, pe care le calificau ca 
fiind „barbare”. Cu ace tia din urmă, relaţiile se bazau pe simpla forţă i nu 
pe drept i justiţie.  

Grecii aveau sentimentul că toate cetăţile i locuitorii lor erau legaţi de 
interese comune în ceea ce prive te cultura, civilizaţia i religia. Prin urmare, 
comunităţile elene erau supuse unor legi particulare uniforme. Ideea se regă-
se te chiar în fondul dreptului internaţional, care nu s-ar na te i dezvolta 
decât dacă există o certă comunitate de interese între state.  

Roma, poporul dreptului prin excelenţă, a exercitat o influenţă profundă 
asupra istoriei dreptului internaţional i a formării sale. Contribuţia dreptului 
roman a fost simultan directă i indirectă. Directă, în sensul că a fost primul 
stat care avea reguli interne precise pentru reglementarea relaţiilor cu ţările 
terţe. Exista, de exemplu, un drept roman al păcii i al războiului cu o puter-
nică conotaţie religioasă, condus, în general, de anumiţi preoţi (les fetiales), 
care aplicau „ius fetiales”, un drept jumătate laic, jumătate religios. Preoţii 
erau cei care decideau dacă o naţiune străină î i încălcase obligaţiile faţă de 
Roma, ceea ce constituia motivul unui război „just”. Ei interveneau, de ase-
menea, i într-o manieră formală, înainte de declan area ostilităţilor militare. 
Imperiul Roman a dezvoltat considerabil practica tratatelor cu naţiunile terţe: 
tratate de prietenie (amicitia), de ospitalitate (hospitium) sau de alianţă 
(foedus). Tratatele în cauză conţineau adesea clauze de reglementare a dife-
rendelor.2 

Imperiul Roman practica trimiterea i primirea ambasadorilor.  
În măsura în care o ţară terţă încheiase un tratat de prietenie cu Roma, 

străinilor privilegiaţi li se aplica un sistem specific de drept i anume „ius 
gentium”, care nu constituia sub niciun aspect un „drept internaţional” - „ius 

                                       
1 P.-M. Dupuy, op. cit., p. 18. 
2 D. Carreau, op. cit., p. 12. 
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inter gentes”. Totu i, aportul lui „ius gentium” rămâne considerabil, deoarece 
demonstra că străinii trebuia protejaţi de legile locale ale statului unde erau 
rezidenţi i că statul avea obligaţii „minimale” faţă de ei. Concept juridic cu o 
venerabilă utilizare, „ius gentium” desemna normele juridice care regle-
mentau relaţiile sociale dintre cetăţenii romani i peregrini. Prin extensie însă, 
noţiunea a ajuns a se aplica i raporturilor dintre romani i alte popoare.  

Influenţa dreptului roman asupra dezvoltării dreptului internaţional este 
profundă i indirectă. „Redescoperit” în a doua perioadă a Evului Mediu, a 
fost calificat drept „raţiune scrisă” (ratio scripta). Devine în scurt timp „dreptul 
comun” al cre tinătăţii - în mod special al Sfântului Imperiu romano-germa-
nic; el constituia în mod firesc „termen de referinţă” i de inspiraţie pentru 
formularea regulilor comune care trebuia să guverneze relaţiile interstatale.  

Chiar i în perioada contemporană, un mare număr de principii generale 
ale dreptului internaţional î i găsesc originile în regulile i instituţiile dreptului 
roman.  

Dreptul roman lasă loc, în egală măsură, „dreptului natural” (ius naturae), 
deja prezent în Biblie.  

Cicero1 a popularizat „regulile de judecată”, comune tuturor oamenilor, i 
a căror existenţă fusese afirmată în filosofia greacă stoică a secolului al III-
lea î. Hr. 

Urmele „dreptului natural” se regăsesc nu numai în „corpus juris” roman, 
dar i în „ius gentium” pe care Gaius2 l-a definit în raport cu „dreptul natural”.  

Evul Mediu, perioadă complexă i dificil de apreciat, a avut influenţe 
contradictorii asupra istoriei dreptului internaţional. 

Fără îndoială, în general se poate afirma că instituţiile i faptele epocii 
constituiau obstacole în calea dezvoltării dreptului internaţional. Mai precis, 
această perioadă nu a fost favorabilă apariţiei dreptului internaţional, sau cel 
puţin a unui drept intern asociat cu na terea statului modern. Este evident că 
sistemul feudal constituie negaţia sau chiar antiteza statului i a întregii 
guvernări centralizate. În egală măsură, dominaţia omniprezentă a Bisericii 
catolice i a dreptului canonic se opunea existenţei dreptului local „laicizat”, 
„secularizat”.  

Sistemul feudal, clădit pe relaţii de vasalitate/suzeranitate bazate pe pose-
sia de pământ, a favorizat puterea „teritorială” a monarhului, contribuind la 
stabilirea obligaţiei de credinţă a supusului faţă de suveran în sânul statului 
naţiune3.  

Până la Reformă, puterea civilă nu a fost niciodată recunoscută ca 
supremă. Papa î i afirma superioritatea faţă de monarhi i pretindea să- i 

                                       
1 Marcus Tullius Cicero (100-43 î.Hr.) a jucat un rol important în perioada de 

sfâr it a Republicii romane. Activitatea sa literară i politico-socială s-a concretizat în 
domenii atât de numeroase, încât Cicero poate fi calificat drept un om universal, 
homo universalis. El a fost autorul roman care a exercitat cea mai profundă influenţă 
asupra literaturii latine i s-a manifestat ca unul dintre cei mai prolifici scriitori, mai 
prolific chiar decât Seneca i Augustin. 

2 Gaius (130-180?), jurist roman, autor al lucrării „Institutiones”.  
3 E. Decaux, op. cit., p. 6-7. 
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exercite jurisdicţia asupra lor. Potrivit învăţăturii tradiţionale a Bisericii, lumea 
este „una”, iar neamul omenesc este supus legilor divine superioare, de la 
care este imposibil să se deroge. Astfel, Papa Hadrian al IV-lea l-a „autorizat” 
în anul 1155 pe Henric al II-lea al Angliei să cucerească Irlanda, Papa 
Alexandru al VI-lea în anul 1493 a întreprins „împărţirea” Lumii Noi, etc.  

Desigur, dreptul natural avea în exclusivitate origine i natură divină. 
Biserica i teologii săi întreţineau ideea unui drept superior, pe care îl 
regăsim în Biblie i care este, fără îndoială, la fel de vechi ca însă i 
umanitatea.  

Evul Mediu este departe de a fi pe de-a-ntregul negativ pentru dezvoltarea 
dreptului internaţional. În această perioadă a fost confirmată existenţa 
instituţiilor deja bine stabilite: tratatele internaţionale, respectarea lor obliga-
torie i instituţia arbitrajului pentru a reglementa diferendele între monarhi i 
naţiuni, precum i umanizarea războiului „just” (armistiţiul i pacea, 
inviolabilitatea edificiilor cultelor i a pelerinilor).  

§.2. Dreptul internaţional de la naşterea statului modern până la Primul 
Război Mondial 

Există legături strânse între na terea statului modern i dezvoltarea 
dreptului internaţional „clasic”, adică dreptul internaţional care desemnează 
ansamblul regulilor aplicabile relaţiilor interstatale. Concepţia, acceptată de 
societatea internaţională în special în secolul al XIX-lea, nu este pe deplin 
împărtă ită în zilele noastre, de i explică numeroase soluţii tradiţionale, 
întotdeauna prezente în dreptul internaţional contemporan.  

Prima formulare teoretică explicită a suveranităţii se datorează lui Jean 
Bodin1 i celor ase cărţi ale sale despre „Republică” („De republica”) publi-
cate în anul 15762.  

Abordarea lui Bodin rezultă dintr-o observare efectivă a faptelor politice de 
atunci. Franţa era în acea epocă profund slăbită de războaiele civile i 
religioase. Bodin aprecia că remediul fundamental împotriva acestei situaţii 
de haos rezidă în întărirea monarhiei franceze împotriva feudalilor i puterii 
ecleziastice.  

În concepţia sa, esenţa statului este reprezentată de guvernarea „summa 
potestas” (sau „suveranitatea”), fără de care statul nu ar fi fost decât „o navă 
fără chilă”. Bodin definea statul ca o multitudine de familii sau posesiuni 
având în comun faptul de a fi conduse de o putere supremă i de raţiune.  

Manifestare esenţială a „puterii supreme”, suveranitatea consta în capa-
citatea de a crea legi, suveranul nefiind legat (absolutus) prin legile pe care le 

                                       
1 Jean Bodin (1530-1596), economist, jurist, filosof i toretician al politicii franceze, 

a influenţat istoria intelectuală a Europei prin formularea unor teorii economiste i a 
unor principii de bună guvernare. Este considerat iniţiatorul conceptului modern de 
suveranitate. 

2 M. Perrin de Brichambaut, J.F. Dobelle, M.-R. d’Haussy, Leçons de droit interna-
tional public, Ed. Presses de sciences PO et Dalloz, Paris, 2002, p. 22.  
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statua. Nu însemna că monarhul sau statul era mai presus de orice lege: el 
se supunea legilor divine, legii naturii (sau a raţiunii), legilor comune tuturor 
naţiunilor i legilor de guvernare („legile fundamentale” ale regatului).  

Pentru Bodin, suveranitatea era un principiu esenţial de drept intern, menit 
să ordoneze societatea politică. Ea nu semnifică nicidecum că statul era 
deasupra legii.1  

Au existat însă i opinii contrare. Thomas Hobbes2, în lucrarea sa „Leviatan” 
(1651), aprecia că suveranitatea este asimilată unei puteri absolute a sta-
tului, nesusceptibibilă de a fi supusă niciunei reguli de drept superior. Teza 
neagă existenţa dreptului internaţional, are o istorie lungă i ilu tri repre-
zentanţi, ca Austin3, în secolul al XIX-lea, R. Aron4 i G. Burdeau5 în zilele 
noastre.  

Gândirea protestantă, care a predominat într-o bună parte a Europei, 
afirma că autoritatea civilă este supremă pe teritoriul statului.  

Supremaţia puterii statului asupra propriului teritoriu, în calitate de putere 
civilă, începe să fie definitiv stabilită începând cu secolul al XVI-lea. Laici-
zându-se, puterea statului se va întări.  

2.1. Elementele constitutive ale statului modern 

Teritoriul. Noţiunea de „teritoriu” al statului se deta a progresiv de ideea 
de „stăpânire de pământ” de către seniorul din Evul Mediu. Începând cu 
secolul al XVI-lea, teritoriul va apărea ca unul dintre fundamentele esenţiale 
ale statului. El marchează limita geografică unde se va exercita în mod 
exclusiv autoritatea, competenţa statului. Ideea de „frontieră” va apărea 
progresiv pentru a delimita sferele de competenţă teritorială a diverselor 
state. În interiorul acestor limite geografice precise, statele î i vor exercita 
plenitudinea unei jurisdicţii teritoriale exclusive.  

Naţiunea. În epoca menţionată începe să apară ideea de „naţiune”. 
Indivizii ce trăiesc pe teritoriul statului vor lua cuno tinţă tot mai mult de 
apartenenţa lor la o comunitate naţională întemeiată pe o istorie comună i 
pe dorinţa de a menţine legăturile de solidaritate în viitor.  

Administraţia permanentă. În această epocă administraţia permanentă a 
statului avea mai ales caracter militar. Forţele armate cît i cele administra-
tive „private” vor dispărea progresiv. Astfel, statul modern va dispune de 
monopolul asupra administraţiei publice i de constrângerea militară. 

Consacrarea statului suveran prin tratatele Westphalice. Încep să se 
contureze bazele statului: o entitate politică suverană, dispunând de o admi-
nistraţie permanentă, care î i exercită jurisdicţia exclusivă asupra unui terito-
riu i unei populaţii bine determinate. Din acel moment, relaţiile internaţionale 

                                       
1 D. Carreau, op. cit., p. 15.  
2 Thomas Hobbes (1588–1679), filozof materialist-nominalist englez, considerat 

unul dintre cei mai importanţi filozofi politici.  
3 John Langshaw Austin (1911-1960), filozof englez, adept al filosofiei analitice. 
4 Raymond Aron (1905-1983) sociolog, filozof i jurnalist francez.  
5 Georges Burdeau (1905-1988), publicist i politolog francez. 
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moderne vor înfiinţa statele suverane, egale din punct de vedere juridic. În 
consecinţă, reglementarea raporturilor dintre ele se realiza prin tratatele 
internaţionale bazate pe acordul tuturor contractanţilor.  

Toate aceste elemente au fost formulate în tratatele Westphalice din 1648, 
considerate în mod justificat ca punct de plecare al dreptului internaţional 
„clasic” reglementând raporturile între statele suverane.  

2.2. Dreptul internaţional clasic - dreptul societăţii interstatale 

Dreptul internaţional modern s-a format, în special, în timpul secolului  
al XIX-lea. Multe dintre regulile, principiile i instituţiile sale sunt încă pre-
zente i astăzi.  

Anumite relaţii internaţionale ridică puţine dificultăţi cu privire la dreptul 
aplicabil. Atunci când două puteri schimbă agenţi diplomatici, încheie un 
tratat, negociază asupra unui diferend care le opune, î i delimitează frontiera 
care le separă teritoriile sau duc un război unul împotriva celuilalt, vorbim de 
raporturi în care părţi sunt statele.  

Analizând astfel de relaţii în ordinea faptelor, observăm că ele implică 
indivizi, diplomaţi, membri ai forţelor armate etc., care nu intervin decât în 
calitate de agenţi ai statelor i nu în nume propriu, relaţiile în care ei sunt 
implicaţi fiind relaţii ţară către ţară.1  

Societatea internaţională clasică a secolului al XIX-lea era înainte de toate 
interstatală. Ea se compunea în mod exclusiv din state suverane i egale (cu 
excepţia câtorva „organizaţii internaţionale” create în ultima parte a seco-
lului).  

Sfera geografică a dreptului internaţional s-a dezvoltat progresiv de-a 
lungul secolului al XIX-lea. Imperiul Otoman, Japonia, China, republicile 
latino-americane au fost progresiv integrate în cadrul naţiunilor. 

Societatea internaţională era compusă din state relativ omogene din punct 
de vedere politic, economic i social. Clasele conducătoare erau interesate 
de menţinerea status quo-ului i a moderaţiei; nu exista niciun conflict 
ideologic oficial între state.  

Din punct de vedere economic, credinţa în virtuţile liberului schimb era 
universală, iar statele se abţineau să intervină în mod direct în viaţa econo-
mică, internă i internaţională. Mai mult, statele cuno teau un nivel similar de 
bogăţie, sau aproape similar: nimic care să semene cu o separare efectivă 
între naţiunile „bogate” i „sărace”.  

Din punct de vedere social, structurile statelor erau puternic asemănă-
toare, atâta timp cât un sistem de valori „occidentale” comune făcea obiectul 
celui mai cuprinzător acord. 

Societatea internaţională clasică a fost dominată de câteva state euro-
pene (Germania, Anglia, Austria, Franţa, Rusia), care constituiau un fel de 
„guvernare internaţională de fapt”, sub forma, mai întâi, a Sfintei Alianţe, apoi 

                                       
1 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 5e édition, Ed. Montchrestien, 

Paris, 2001, p. 23. 
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prin Alianţa Europeană. Marile probleme ale epocii urmau să fie hotărâte de 
acest mănunchi de ţări reunite în „Congres”. De exemplu, la Congresul de la 
Berlin din 1885, treisprezece ţări europene, la care s-au alăturat Imperiul 
Otoman i Statele Unite, trebuia să procedeze la împărţirea Africii. „Guverna-
rea internaţională de fapt” a marilor puteri va da lumii un secol de relativă 
stabilitate în relaţiile internaţionale. Toate condiţiile erau, în cel mai înalt grad, 
favorabile dezvoltării unui drept internaţional stabil care guverna relaţiile 
dintre state - dreptul internaţional public1.  

Relaţiile transnaţionale, fiind caracterizate prin faptul că nu puneau în 
prezenţă statele, erau de două tipuri: relaţii publice i relaţii private. Rapor-
turile dintre un stat i un particular sunt, în mod normal, relaţii publice. Calita-
tea uneia dintre părţi le imprimă un caracter de inegalitate pe care transna-
ţionalitatea nu o terge. Particularul apare aici ca subiect supus exigenţelor 
de interes public. Aceea i analiză are valoare i pentru relaţiile între parti-
culari, elementele de extraneitate care le afectează fiind diverse.  

Dezvoltarea dreptului convenţional. Cel mai impresionant aspect rezidă în 
prodigioasa dezvoltare a dreptului convenţional de-a lungul secolului al XIX-lea. 
S-a estimat că 16 000 de tratate au fost încheiate la scară mondială între 
state în perioada 1815-1924.  

Apariţia tratatului multilateral. Secolul al XIX-lea a fost marcat de 
schimbări importante. A luat na tere tratatul multilateral, graţie mai multor 
state care se obligau convenţional prin adoptarea unuia i aceluia i instru-
ment. Acest progres tehnic va permite câtorva tratate multilaterale din epocă 
să creeze norme juridice internaţionale aplicabile tuturor (de exemplu, în 
materia dreptului fluvial sau a neutralităţii).  

Apariţia noilor ramuri ale dreptului internaţional. Această „îmbogăţire” 
a dreptului convenţional va conduce în mod firesc la aplicarea progresivă a 
dreptului internaţional în numeroase domenii.  

Astfel, marile principii ale unui drept internaţional al comunicaţiilor interna-
ţionale au fost stabilite în acea epocă; numeroase „cărţi fluviale” au fost ela-
borate pentru cele mai mari fluvii internaţionale (Rin, Elba, Dunăre, Congo), 
cât i pentru canalele transoceanice (Suez, Panama). Relaţiile economice 
internaţionale aveau să facă obiectul numeroaselor tratate în domeniul 
comercial. Practica „clauzei naţiunii celei mai favorizate” de tip condiţional a 
fost generalizată prin încheierea unor convenţii în domeniul circulaţiei per-
soanelor (de exemplu, Uniunea Latină din 1865). 

În fine, se remarcă dezvoltarea tratatelor colective destinate protejării per-
soanei umane.2  

Noi subiecte de drept internaţional. Organizaţiile internaţionale au 
apărut în a doua parte a secolului al XIX-lea sub forma uniunilor admi-

                                       
1 D. Carreau, op.cit., p. 19-20. 
2 La 12 august 1864, 12 naţiuni au semnat Prima Convenţie de la Geneva, care 

stipula obligativitatea îngrijirii militarilor răniţi, tratamentul prizonierilor, ca i 
neutralitatea i protecţia pe care toate părţile implicate în conflict trebuie să o acorde 
spitalelor i personalului medical. 


