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Taking into consideration that a state has not only the authority over a 

certain territorial entity, but has a status of international community member, 
the Sovereignty is usually seen as a concept which facilitates the Internatio-
nal Relations.  

The problem of Sovereignty is considered as a concept that included four 
different phenomena: domestic Sovereignty, which means the structuring and 
ordering of the power within state limits; border’s Sovereignty or the Gover-
nment’s capacity to control abroad trips; international Sovereignty of the 
state, which presupposes mutual recognition of the states; and the Westpha-
lia Sovereignty, which presupposes the prohibition of external actors’ interfe-
rence in internal affairs of the of state.  

The history of the concept “Sovereignty” is close related to the contem-
porary history of the Europe and reflects the stages of the process of creation 
of state components.   

 
Suveranitatea este privită ca un concept care înlesneşte relaţiile internaţi-

onale, fiindcă statele exercită nu numai autoritatea în cadrul unei entităţi 
teritoriale distincte, ci îşi exercită şi calitatea de membru al comunităţii inter-
naţionale. Doctrina suveranităţii dispune de o dublă reclamare; autonomie în 
politica externă şi competenţă sigură în afacerile interne. 

Istoria noţiunii „suveranitate” e strîns legată de istoria contemporană a 
Europei şi reflectă etapele formării componentelor statului. Pacea de la West-
phalia din 1648 a epuizat procesul executării discuţiei despre mandatele co-
munităţii şi autorităţilor puterii în corespundere cu posibilităţile lor. Astfel, 
toate 145 de subiecte suverane, ce au semnat Tratatul de la Westphalia, repre-
zentau civilizaţia creştină europeană. Pe parcursul primilor 150 de ani de exi-

                                                 
218 Recenzent – doctor în ştiinţe istorice, profesor Ion SANDU 



 151

stenţă a lui, sistemul statelor suverane a rămas a fi eurocentrist, iar ocuparea 
şi valorificarea periferiilor pămînturilor gigantice se considera ca acţiunea re-
ciprocă cu acele popoare şi generaţii, care reprezentau un sistem secundar al 
statelor semisuverane. 

În literatura de specialitate problema suveranităţii adeseori e considerată 
de către cercetători, ca noţiune ce consemnează patru fenomene diferite: su-
veranitatea internă or organizarea puterii în limitele statului; suveranitatea ho-
tarelor or capacitatea guvernului de a controla deplasările peste hotare; suve-
ranitatea internaţională de stat or recunoaşterea reciprocă de către state şi su-
veranitatea de la Westphalia, care presupune interzicerea activităţii actorilor 
externi în chestiunile interne ale ţării.219 Acceptarea principiului neameste-
cului în chestiunile statului şi posibilităţilor lui să stabilească de sine stătător 
normele edificiilor sale interne rămîne a fi indicele principal al suveranităţii.   

E remarcabil că sistemul de la Westphalia n-a devenit plăsmuirea desă-
vîrşită a proiectului. Semnatarii tratatului istoric s-au încadrat în aceasta în 
scopul asigurării intereselor lor vitale. Şi bazele sistemului de la Westphalia a 
început să se clatine pe măsură ce statele europene au început să permită în 
cercul statelor suverane fostele sale colonii. La mijlocul secolului XVIII fi-
lozofii H.Volf şi E.Vattel au formulat o regulă universală, conform căreia 
statele slabe întotdeauna se exprimă părtaşi convinşi a principiului neameste-
cului. 

Obţinerea în focul războiului pentru independenţă, SUA s-au exprimat ca 
adversari consecutivi a sistemului de la Westphalia. Concomitent subliniem 
că peste cîteva decenii primele state independente din America Latină, „fiind 
drept o verigă slabă a sistemului internaţional de atunci, cu abnegaţie apăra 
postulatul despre neadmiterea violenţei şi constrîngerii în relaţiile internaţio-
nale”.220     

Astfel cauzele principale ale eroziei sistemului de la Westphalia au deve-
nit existenţa neformalizată cu alte sisteme ale suveranităţii, la fel contradicţii-
le, care au permis statelor naţionale să determine măsura ataşamentului faţă 
de principiile momentului presant, decît de interesele de perspectivă. 

După două sute de ani de la sistemul Westphalia, la mijlocul secolului 
XIX umanitatea prezenta de acum în sine un sistem complicat, contururile 
politice ale căreia n-au fost desenate în bazele principiului unic. 

Centrul se afla în Europa, unde normele stabilite de Tratatul de la West-
phalia practic erau absolute. Statele europene controlau coloniile în care or nu 
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existau puteri suverane, or se presupunea că ele nu pot fi considerate egale cu 
cele europene. 

Concomitent existau state independente care nu aderau nici la un sistem 
– acestea-s Imperiul Otoman, Iranul, China, Japonia, etc. Existau teritorii, ca-
re nu erau apărate de vre-o suveranitate. 

În aşa mod, în rezultatul unei evoluţii relativ de scurtă durată a ordinii de 
la Westphalia s-au format „patru umanităţi” care pentru un timp contactau în-
tre ele. 

Acest sistem a fost năruit în două decenii, din 1898 şi pînă în 1918, cînd 
conflictele ei concomitent au dereglat toate elementele ei. Sfîrşitul Primului 
război mondial a dat un start procesului complicat a formei suveranităţii, ma-
scat cu principiile universalităţii – proces, care sub o formă sau alta continuă 
şi astăzi. 

„Revoluţiile în contextul suveranităţii reiese din transformările revoluţio-
nare anterioare în prezentările despre echitatea şi organizarea puterii poli-
tice”221 – subliniază D.Philpott. 

Începutul secolului XX a fost marcat de cîteva revoluţii, două dintre care 
au fost cele mai importante. Revoluţii creative sunt considerate acelea îndru-
mate de V.Wilson şi V.I.Lenin. Bilanţul primei a fost fondarea Ligii Naţiu-
nilor, institut unical, care pentru prima dată a unit statele, ce se aflau pe dife-
rite continente şi, formal, erau recunoscute ca state suverane cu drepturi ega-
le. Consecinţă a celei dea doua revoluţie a devenit formarea coaliţiei interna-
ţionale a forţelor politice, care nega orice formă de suveranitate din trecut şi 
deschis se exprima pentru sfărmarea a oricărui edificiu politic existent din 
trecut. Nemulţumirea-i faţă de această orientare politică s-a exteriorizat în ag-
resiunea coaliţiei statelor contra Rusiei Sovietice care s-a încheiat cu pacea 
semnată pe principii puţin cunoscute. 

La mijlocul anilor ’20 a secolului XX s-au constituit cîteva sisteme a 
suveranităţii. Prima dintre ele – sistemul modificat Westphal Versai, care din 
nou a devenit cu centrul în Europa. Acest sistem prezenta o formă în declin a 
ordinii de la Versailles, încît de fapt ea a complicat, dar n-a simplificat lupta 
cu agresiunea. Incapacitatea Ligii Naţiunilor de a nu admite agresiile din 
1935, 1933 şi 1939, cînd corespunzător Italia, Japonia şi URSS au părăsit 
Liga Naţiunilor după desfăşurarea războaielor agresive în Etiopia, China şi 
Finlanda. 

Cea dea doua a devenit sistemul sovietic, care deschis a proclamat conţi-
nutul nou al suveranităţii, bazat pe concepţia de clasă; reprezentanţii ei pe o 
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perioadă scurtă participau în activitatea  Ligii Naţiunilor şi au jucat un rol mai 
mult cu demarşuri zgomotoase, decît cu propuneri vitale. 

În sfîrşit, al treilea tip de reprezentări despre drepturile sale suverane le-a 
prezentat SUA – ţara, care în multe direcţii a fondat ordinea interbelică, dar 
ca şi în trecut, se reţine de la participare în experimentul de rînd „european”. 

Astăzi în faţa celor care elaborează elementele teoriei contemporane a 
suveranităţii au apărut un şir de probleme greu de soluţionat. 

Cea mai complicată problemă e despre aceea, de ce anume e generată su-
veranitatea. Ca şi în trecut, la etapa dată domină ideea despre aceia, că în fie-
care stat e stabilită puterea care nu-i supusă controlului, că nici o forţă exter-
nă nu poate legitim să dea statului suveran ordin şi să folosească sancţiuni în 
caz de nesupuşenie.222    

La etapa actuală are loc confuzia noţiunilor de „putere” şi „suveranitate”. 
Se consideră că orice „unitate” politică, care dispune de posibilităţi de apelare 
la comunitatea mondială şi capabilă de a controla populaţia proprie este un 
purtător al suveranităţii. Această teză e greşită, dacă se ia în consideraţie su-
veranitatea de tip westfalian. Ea apare nu din capacităţile puterii de a dirija cu 
subordonaţii săi, ci din dispoziţia altor suverani de tipul Westphalia de a recu-
noaşte statul nou de apartenenţă asociaţiei lor. 

Sfîrşiutl secolului XX a fost marcat cu introducerea în circuitul ştiinţific 
al metaforelor, chemate să evidenţieze aşa fenomene ameninţătoare dezvoltă-
rii civilizaţiei, ca „sfîrşitul istoriei” şi „ciocnirea civilizaţiilor”. Prin „sfîrşitul 
istoriei” se subînţelege „sfîrşitul ideologiilor” şi practic parcă s-a deschis per-
spectivele pentru confirmarea  în rîndul omenirii a formelor de libertate. Dar, 
în practică a devenit clar, că noile încercări de autodeterminare a comunităţii 
poartă pecetea naţionalismului, iar obţinerea de către noile state a suveranită-
ţii adeseori a fost însoţită de încălcarea drepturilor omului. 

Sistemul relaţiilor internaţionale, constituit după războiul al II-lea mon-
dial, a trecut printr-o luptă aprigă dintre două superstate. În anii ’90 a secolu-
lui XX acţiunile marilor state se deosebeau prin consecutivitatea şi coerenţa 
lor. Pe parcursul a 15 ani armatele aliate de două ori au întreprins incursiuni 
în Irak pentru susţinerea suveranităţii Kuwaitului, iar în 2003, în general, fără 
orice altercaţie. În numele susţinerii drepturilor omului, SUA a întreprins in-
cursiuni în 1992 în Somali, iar în 1999 şi 2004 s-a constatat o pasivitate, cu 
toate că erau prezente cazuri monstruoase de genocid în Ruanda şi Sudan. 
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Lumea occidentală a recunoscut „suveranitatea” autonomiei palestiniene 
care în realitate dirija cu mişcarea teroristă, apoi practic a violat suveranitatea 
Afganistanului, care a prezentat refugiu altei mişcări teroriste. 

La sfîrşitul secolului XX a devenit clar, că pe măsură ce „conflictele ar-
mate limitate distanţiate în spaţiu şi timp dintre statele suverane au devenit 
mai rare, războiul îşi ia revanşă, şi pătrunde în toate substraturile organismu-
lui social; aceia ce în trecut se considera ca exclusivitate, acum devine feno-
men constant şi general şi ameninţă nu numai populaţia ţărilor periferice, ci şi 
cetăţenii lumii dezvoltate. Această populaţie a fost impusă să traverseze prin 
flagelul terorismului – a acestei „forme semicriminale de promovare a război-
ului”.223 În aceste condiţii a apărut în prim plan argumentarea teoretică a po-
sibilităţii şi necesităţii limitării suveranităţii statelor. 

Concomitent mulţi experţi presupun, că reexaminarea concepţiei suvera-
nităţii, cu atît mai mult refuzul de la acest principiu presupune consecinţe 
acute în multe probleme cu care se confruntă omenirea. Cei care sunt dispuşi 
să-şi exprime părerea menţionează, că „concepţia suveranităţii nu poartă res-
ponsabilitate pentru dezordinea şi imperfecţiunile lumii contemporane; în 
practică drepturile suverane ale statului continuă să rămînă instrumente puter-
nice folosite de ele pentru acţiunile colective, susţinînd astfel multitudinea de 
valori şi specificul statului, presupuse de principiul suveranităţii”.224  

În unele cazuri se confirmă, că „limitarea suveranităţii statelor naţionale 
nu trebuie privită ca limitare a suveranităţii ca atare225 cu toate că nu se exp-
lică care anume subiecte politice devin astăzi agenţi a noii suveranităţi. De 
aceea, cel mai raţional ar fi să fie susţinută tentativa „reanimării” sistemului 
de la Westphalia. 

Astfel poate apărea întrebarea dacă nu-i astăzi lumea contemporană în 
mare măsură „de pînă la Westphalia”, cu alte cuvinte – cum multe state pot 
astăzi fi considerate că merită suveranitatea de la Westphalia. Problema stă 
nu în constituirea formelor postvestfaliene, ci în răspîndirea şi consolidarea 
normelor westfaliene.  

Situaţia politică contemporană necesită paşi concreţi pentru reconstitui-
rea sistemului Westphalia.  

Pentru a fi considerat agent în asociaţia statelor suverane, trebuie să core-
spundă mai multor criterii şi anume: guvernul să fie capabil de a efectua 
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conducerea pe întreg teritoriul ţării; să respecte drepturile fundamentale ale 
omului şi cetăţeanului; interzicerea tuturor formelor de discriminare; refuzul 
de la acţiunile agresive faţă de ţările vecine; inadmisibilitatea degradării nive-
lului de trai şi potenţialului uman în cadrul hotarelor proprii. Astfel, comuni-
tatea politică, care corespunde acestor cerinţe pot fi considerate state înzestra-
te cu suveranitate. Şi dimpotrivă statele care nu corespund acestor criterii nu 
sunt recunoscute ca state suverane. Faţă de aceste state nu acţionează princi-
piul neamestecului în problemele interne; ele nu-s precăutate ca parte compo-
nentă a comunităţii statelor suverane, nu-s subiecte a acordurilor internaţiona-
le. 

Se admite cazul, că statutul statului suveran nu poate fi veşnic şi inconte-
stabil; în situaţia nerespectării condiţiilor indicate, statul poate pierde criterii-
le şi privilegiile suveranităţii. Statul-agresor, ţările care practică genocidul or 
curăţirea etnică; teritoriile ocupate de războiul civil, etc. – toate aceste comu-
nităţi politice nu pot fi protejate cu principiile suveranităţii. 

Astfel, principiul suveranităţii sub forma sa nouă presupune nu numai 
prezenţa drepturilor statului, ci şi angajamente, nu numai noi posibilităţi, ci 
sunt de faţă şi unele limitări a guvernului şi cetăţenilor statului. 

Importante funcţii ale comunităţii pot fi: determinarea criteriilor statului 
suveran; reglementarea priorităţilor şi preferinţelor de care se folosesc aceste 
state; constituirea comitetului de supraveghere, ce acţionează după principiul 
judecăţii internaţionale, care ar avea dreptul de a exclude din comunitate şi a 
accepta noi membri în rîndurile sale. 

Noţiunea de suveranitate, aplicată raportului state-membre – Uniunea 
Europenă, cunoaşte definiţii diferite ale suveranităţii. Din multitudinea de se-
nsuri ale cuvîntului de suveranitate, există două definiţii principale, care se 
află în raport conflictual: suveranitatea în sensul politico-economic şi suvera-
nitatea formală, în sens juridic. Suveranitatea în sens clasic se datorează sur-
selor de drept canonic, drept roman sau evoluţiei monarhiilor absolutiste în 
Europa Occidentală226, capătă un sens modern în urma Păcii de la Westphalia 
şi apoi a Revoluţiei Franceze. Suveranitatea  în sensul de putere, apare cu 
precădere în secolul al XX-lea sub impactul globalizării şi al numeroaselor 
lucrări de economie politică sau de ştiinţe politice cu bazele în economia po-
litică americană.227  
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Tema suveranităţii, de la Pacea Westfalică încoace, a fost şi subiect al 
convenţiilor, tratatelor şi medierilor internaţionale. Cu greu putem găsi în stu-
diul relaţiilor internaţionale un alt subiect atît de dezbătut. De aceea, „cerce-
tarea suveranităţii”, chiar dacă conferă alte înţelesuri termenilor deja utilizaţi, 
prezintă o misiune grea. Iar dacă se implică şi o armonizare cu realitatea Uni-
unii Europene, sarcina încasează valenţe şi mai dificile. Principala dificultate 
a emiterii unor noi teorii despre suveranitatea europeană, rezidă în faptul că, 
pentru ţările continentului european, suveranitatea naţională a fost şi a rămas 
una dintre valorile de bază ale edificiului şi evoluării entităţilor statale moder-
ne, iar  interpretarea conceptuală reiese din transformările istorice ale rolului 
statului pe plan intern şi a relaţiilor internaţionale lezînd aspectul extern al 
suveranităţii.  

În perioada postbelică construcţia europeană este legată de transformările 
pe care le-a suferit concepţia westfalică a suveranităţii. Apar state independe-
nte, suverane şi democratice care au trecut la o concordanţă a economiilor lor 
şi, apoi, a obiectivelor politice, depunînd efort pentru reconstruirea Europei 
sfîşiată de conflicte. Spre sfîrşitul anilor ’40, apăruse întrebarea dacă izolarea 
şi luarea deciziilor de către state fără a respecta interesele celorlalţi, nu ar tre-
bui abandonate în favoarea unei construcţii viitoare bazate pe încrdere. În ur-
mătoarele cinci decenii s-a prezentat răspunsul concret: Uniunea Europeană a 
propus la nivel global un model de colaborare economico-politică încă neega-
lat. 

Fără a fi indicată direct, problema suveranităţii naţionale a statelor-mem-
bre în cadrul Uniunii Europene se discuta intens. Se discutau întrebările de-
spre volumul puterii noilor instituţii pe care le va crea, şi cîtă putere va mai 
avea guvernul ei. Ele erau în centrul atenţiei în timpul pregătirilor fondării 
Comunităţii Economice Europene din 1957. Şi astăzi, Uniunea Europeană ca-
ută noi puncte de sprijin pentru conceptele precum „sistem politic revoluţi-
onar”, „Europa interguvernamentală” sau „Statele Unite ale Europei”, care 
reprezintă nişte încercări teoretice de a constitui un conglomerat de state in-
dependente, suverane şi democratice conduse în viitorul apropiat de o singură 
Constituţie. 

E cunoscut că definiţiile suveranităţii sunt multiple. Diferite şcoli de gîn-
dire în relaţii internaţionale, mulţi savanţi în relaţiile internaţionale au oferit 
diverse accepţiuni ale termenului dat. 

Definiţia elaborată de Jean Bodin, presupune că „suveranitatea este pute-
rea absolută şi perpetuă a unei republici, pe care latinii o numesc majesta-
tem... Suveranitatea nu este limitată, nici în putere, nici în conţinut, nici în 



 157

timp”.228 În alte definiţii, suveranitatea apare fie ca „elementul esenţial pentru 
existenţa statului”, fie drept „legitimitatea sursei autorităţii în cadrul unui 
stat”.229 În cadrul teoriei moderne a statului e înscrisă şi definiţia clasică a so-
ciologului german Max Weber, pentru care statul „îşi arogă cu succes dreptul 
de a avea, în graniţele unui anumit teritoriu, ... monopolul asupra constrîn-
gerii fizice legitime”.230   

Constituită printr-un uriaş efort Pacea Wetfalică din 1648, ce a urmat 
Războiului de 30 de ani, a stabilit în mod practic setul principiilor ce definesc 
suveranitatea naţională. La acea etapă conceptul se baza în principal pe: crea-
rea şi afirmarea statului pe arena internaţională, fixarea suveranităţii ca 
autonomie internă a principelui – care ieşise învingător asupra Papalităţii, 
egalitatea statelor în relaţiile dintre ele, introducerea conceptului de echilibru 
între puteri ca mijloc de menţinere a păcii. Monarhii însă continuau să 
exprime interesele statalităţii, aşa încît suveranitatea se referea în primul rînd 
la persoana lor. 

Concomitent cu statul suveran a apărut ideea de „naţiune”. Populaţia din 
interiorul aceluiaşi stat obţineau treptat conştiinţa că aparţin unei comunităţi 
naţionale, că dispun de interese comune pe care le pot promova prin interme-
diul statului. În secolul al XVIII-lea, are loc acea importantă traslaţie de la 
suveranitatea monarhului la cea a naţiunii sau a poporului, stimulată de Dec-
laraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii, susţinută apoi şi în De-
claraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului. 

Preceptele westfaliene au fost modificate de mai multe ori pe continentul 
şi în ţările care le-au promovat. Un rol important revine celor care recunosc 
caracterele modelator şi moderator ale suveranităţii. G.Jellinek este iniţiatorul 
teoriilor moderatoare care limitează suveranităţile. În concepţia lui statele ac-
ceptă dreptul internaţional ca pe o necesitate autoimpusă, dar se văd deseori 
determinate să încalce această normă internaţională.231   

În secolul al XX-lea, concepţiile lui G.Scelle şi Ch.Rousseau reconsideră 
suveranitatea drept o sumă de competenţe pe care statele le pot delega într-o 
măsură mai mare sau mai mică unor organisme internaţionale. În secolul al 
XX-lea au fost fondate Liga Naţiunilor şi apoi a Organizaţiei Naţiunilor Uni-
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te. Aceste organisme recunosc calitatea de subiecte a dreptului internaţional 
statele suverane şi independente, competenţele lor teritorială şi materială, 
condamnînd agresiunile unor entităţi statale asupra altora. Egalitatea suverană 
a statelor a devenit unul dintre principiile de bază pe care s-a fondat Carta 
Naţiunilor Unite: articolul 2 (1) este relevant în acest sens – „Organizaţia este 
întemeiată pe principiul egalităţii suverane a tuturor Membrilor ei”. Rezoluţia 
ONU nr.2625 din 1970232 definită principiul egalităţii suverane prin următoa-
rele idei: 

 „Fiecare stat se bucură de drepturile deplinei suveranităţi”; 
 „Statele sunt egale din punct de vedere juridic”;  
 „Fiecare stat are obligaţia de a respecta personalitatea celorlalte state”; 
 „Integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sunt invio-

labile”; 
 „Fiecare stat are dreptul de a alege şi dezvolta liber sistemul său 

politic, social, economic, cultural”; 
 „Fiecare stat are obligaţia de a respecta deplin şi cu bună credinţă an-

gajamentele sale internaţionale şi de trăi în pace cu celelalte state”. 
Referindu-se la complete interpretări contemporane ale suveranităţii 

St.Krasner, profesor la Stanford University, propune o sistematizare a defini-
ţiilor încadrată într-o structură cvadripartită,233 vorbind despre suveranitatea 
westfalică – care în accepţiunea lui se referă la organizarea politică bazată pe 
excluderea actorilor externi din procesul de exercitare a autorităţii asupra pro-
priului teritoriu al unui stat, suveranitatea internă – referindu-se la organiza-
rea formală a autorităţii politice în cadrul statului şi iscusinţa autorităţilor pu-
blice de a motoriza un control dinamic în interiorul hotarelor sale, suveranita-
tea externă – care include practicile de recunoaştere reciprocă între entităţile 
teritoriale care au o independenţă juridică formală, şi suveranitatea interdepe-
ndenţei – înţelegînd prin aceasta iscusinţa autorităţilor publice de a reglemen-
ta circulaţia informaţiei, ideilor, bunurilor, populaţiei, poluării sau capitalului 
dincolo de hotarele sale.  

Dar nu toate statele se pot bucura de această structură a suveranităţii. 
Structura prezentată poate fi la unele ţări doar bi- sau tripartită. De exemplu, 
Taiwanul poate fi considerat un stat suveran din punct de vedere westfalic, 

                                                 
232 Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile priete-

neşti şi cooperarea între state potrivit Cartei ONU. // Miga-Beşteliu R. Drept 
internaţional – Introducere în dreptul internaţional public. - Bucureşti, ALL, 1998, 
pp.90-91.  

233 Krasner S.D. Sovereignity: Organized Hypocrisy. - Princeton University Press, 
1999, p.4, 9-25. 
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dar nu va trece examenul unei suveranităţi externe. De asemenea, în cazul 
Andorrei, care continuă să fie sub suzeranitatea comună a Franţei şi a Spani-
ei, nu există o latură externă a suveranităţii, ambele state amintite, controlea-
ză securitatea micului stat şi dispun de dreptul să numească doi din cei patru 
membri ai Tribunalului său Constituţional. 

O distincţie dintre autoritate şi control, elemente care se regăsesc în cele 
patru laturi ale suveranităţii, o întreprinde St.Krasner. Autoritatea include un 
drept reciproc recunoscut actorilor în relaţiile dintre ei (stat şi societate; stat şi 
alt stat; stat şi sistem internaţional) care le permite să se angajeze în diferite 
activităţi. În caz că respectivul actor dă dovadă de o autoritate eficientă, forţa 
sau constrîngerea nu vor fi niciodată exercitate. Pe de altă parte controlul po-
ate fi realizat simplu prin folosirea forţei brute, fără a exista o recunoaştere 
reciprocă a autorităţii. Absenţa controlului de către actorul interesat pentru o 
anumită perioadă de timp poate duce la risipirea autorităţii (cazul puterii sovi-
etice în 1991), în schimb exercitarea eficientă a controlului poate genera noi 
sisteme de autoritate. 

Astfel, de la semnarea Păcii Westfalice şi pînă în prezent s-au realizat 
modificări tezei iniţiale. St.Krasner se referă la patru cauze ale schimbărilor: 
(i) convenţiile interstatale, (ii) tratatele internaţionale, (iii) coerciţia şi (iv) 
impunerea.  

Teoreticianul american le evidenţiază ca „modalităţi de compromis”, ad-
miţînd concomitent că de ele au profitat unele state mai mult decît altele. În 
opinia lui, uniunea Europeană a obţinut victoria pe două căi: negocierile şi 
compromisul. Ele se obţin odată cu participarea totală sau parţială a statelor 
la aceste convenţii sau tratate. Alte două metode presupun folosirea unor so-
luţii de cele mai multe ori inacceptabile pentru statele mai slabe. Pentru ca 
consensul între state, de tip contractual, să existe, ele trebuie construite pe 
oportunităţi de colaborare. Toţi trebuie să cîştige, chiar dacă unii cîştigă mai 
mult decît alţii. Admiterea noilor state trebuie să se bazeze pe decizia lor, iar 
opţiunile retragerii şi restabilirii statu quo-ului anterior trebuie să fie posibile. 
Construcţia Uniunii Europene este exemplul în mişcare al unui edificiu prag-
matic de acest fel, pornindu-se de la dorinţa benevolă a statelor de a-şi crea 
un ţel împreună, rigoarea construcţiei fiind menţinută de setul de norme şi 
proceduri numite acquis communautaire.  

Istoria a demonstrat cã soluţia cooperării internaţionale, inventatã în cad-
rul Uniunii Europene şi perfecţionatã în ultimii 50 de ani, a fost cea mai bu-
nã: statele Uniunii Europene se găsesc într-o poziţie mai bunã decât dacã nu 
ar fi avut conglomeratul de contracte şi înţelegeri (acquis communautaire) 
prin care au transpus la nivel continental unele dintre atributele suveranităţii 
naţionale. 
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