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Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το
Προτεχτ
Αβστραχτ

Τηερε ισ ρεχεντ σχηολαρσηιπ συγγεστινγ τηατ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Ρ2Π) ηασ νοω
εmεργεδ ασ α mαστερ χονχεπτ ιν ρελατιον το ρεσπονδινγ το mασσ ατροχιτψ χριmεσ ανδ τηατ τηε
Ρ2Π χαν φυρτηερ βε σεεν ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm. Ιν
χριτιχαλ ρεσπονσε, τηισ αρτιχλε προϖιδεσ τηε φιρστ αττεmπτ το σψστεmατιχαλλψ ινϖεστιγατε ‘ P
ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ το εξπλορε ιτσ ωιδερ ιmπλιχατιον ωιτη
ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Ιν δοινγ σο, τηε αρτιχλε εξαmινεσ εξιστινγ δισχυσσιονσ οφ
Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, τραχκσ τηε νορmατιϖε εϖολυτιον οφ Ρ2Π ιν ορδερ το
δετερmινε

νορm διφφυσιον, ανδ φυρτηερ αττεmπτσ το λοχατε τηε εξτεντ το

ωηιχη τηε Ρ2Π χαν βε περχειϖεδ ασ αλσο παρτ οφ α προχεσσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον. Φροm
τηισ αναλψσισ τηε αρτιχλε χονχλυδεσ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χουλδ βε λαβελλεδ ασ, ατ βεστ, α ωεακ
εmεργινγ νορm, ιτ φαιλσ το mεετ τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερ οφ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ
νορm ανδ τηατ τηερε ισ φυρτηερ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mιγητ βε βεττερ υνδερστοοδ
ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm.

Κεψ Wορδσ

Ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, νορm διφφυσιον, δεγενερατινγ νορm,
γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον

Ιντροδυχτιον
Τηερε ισ α χονσιδεραβλε αmουντ οφ σχηολαρσηιπ συγγεστινγ τηατ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ
(Ρ2Π) ρεπρεσεντσ αν ανσωερ το τηε φαιλυρεσ οφ πριορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορmσ.1 Ασ ισ
οφτεν αργυεδ, τηε αρχηιτεχτσ οφ τηε Ρ2Π ασπιρεδ το προϖιδε α ρεσολυτιον το τωο δεβατεσ
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Γ Εϖανσ, Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ενδινγ Μασσ Ατροχιτψ Χριmεσ Ονχε ανδ Φορ Αλλ (Βροοκινγσ Ινστιτυτε,
Wασηινγτον DΧ,
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Χοντεmποραρψ Πολιτιχσ
T D
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D
C
C
(2013) 5 Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ 443; Μ Dοψλε, Τηε Θυεστιον οφ Ιντερϖεντιον: ϑοην Στυαρτ Μιλλ ανδ τηε
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Ψαλε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Νεω Ηαϖεν, 2015).

1

περmεατινγ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον λεξιχον: Το ρεδεφινε σοϖερειγντψ ασ ρεσπονσιβιλιτψ
ανδ το χηανγε τηε δισχουρσε ον ιντερϖεντιον βψ συβστιτυτινγ τηε χοντεστεδ χονχεπτ οφ
2

mορε νορmατιϖε δεmανδ φορ α
εξαmπλε

‘ P

Ασ αν

περχειϖεδ ιmπαχτ, Τηακυρ ανδ Wεισσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε Ρ2Π
,

τη Γιλβερτ φυρτηερ χλαιmινγ τηατ ιτ
σ

3

Ιν mακινγ σιmιλαρ

χλαιmσ, mανψ σχηολαρσ οφ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π βεττερ σατισφιεσ τηε
mοραλ ιmπερατιϖεσ υνδερωριτινγ τηε νεεδ φορ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ το αχτ ιν τηε φαχε
οφ ηυmανιταριαν χρισεσ.4
Ασ παρτ οφ τηισ Ρ2Π δισχουρσε mανψ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π ηασ σνοωβαλλεδ το τηε ποιντ
τηατ ιτ ηασ βεχοmε

ιν ρελατιον το mασσ ατροχιτψ χριmεσ συχη ασ γενοχιδε,

ωαρ χριmεσ, χριmεσ αγαινστ ηυmανιτψ, ανδ ετηνιχ χλεανσινγ .5 Βελλαmψ φυρτηερ αγρεεσ τηατ τηε
Ρ2Π ηασ βεχοmε φιρmλψ εντρενχηεδ,
‘ P

6

Ιν τηισ ωαψ, ιτ ισ

χλαιmεδ τηατ τηε Ρ2Π ηασ συρπασσεδ ιτσ νορm πρεδεχεσσορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν τερmσ
οφ βοτη νορmατιϖε αδϖανχεmεντ ανδ ινφλυενχε. Ασ παρτ οφ τηεσε αργυmεντσ, χονσιδεραβλε
εφφορτ ηασ βεεν mαδε το προϖιδε χονχεπτυαλ χλαριτψ το τηε Ρ2Π, ιτσ ιmπλιχατιον ον γλοβαλ
ορδερ, ασ ωελλ ασ ηιγηλιγητ ιτσ σιγνιφιχανχε ιν ιντερνατιοναλ λαω. Τηεσε εφφορτσ ηαϖε βεεν
δεεmεδ νεχεσσαρψ βεχαυσε ιτ ισ γενεραλλψ ρεχογνιζεδ τηατ χονχεπτυαλ διστινχτιονσ ανδ χλαριτψ
αρε οφ φυνδαmενταλ ιmπορτανχε το τηε Ρ2Π δισχουρσε, σινχε

‘ P

στατυσ

ισ ινδισπενσαβλε φορ δετερmινινγ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε Ρ2Π χαν ινφλυενχε στατε πολιχψ ανδ
2

ϑ Παττισον, Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Wηο Σηουλδ Ιντερϖενε (Οξφορδ
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2010) 2.
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AB
T ‘
P
T
T
Ετηιχσ ανδ Ιντερνατιοναλ Αφφαιρσ 161.
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Α Γαλλαγηερ, Γενοχιδε ανδ ιτσ Τηρεατ το Χοντεmποραρψ Ιντερνατιοναλ Ορδερ (Παλγραϖε Μαχmιλλαν, Βασιγνστοκε,
2013) 125.
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Α Βελλαmψ, Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Α δεφενσε (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2014) 12.
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πραχτιχε, ωηετηερ ιτ χαν τρανσφορm τηε δοmιναντ υνδερστανδινγ οφ σοϖερειγντψ, ωηετηερ ιτ
χαν οϖερχοmε τηε φαιλυρεσ οφ παστ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορmσ, ανδ ωηετηερ ιτ ηασ τηε
ποτεντιαλ το βεχοmε παρτ οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω.
Νεϖερτηελεσσ, χονχεπτυαλ χλαριτψ ανδ τηε διφφυσεδ ιmπαχτ οφ τηε Ρ2Π ον χρεατινγ ιντερνατιοναλ
λεγαλ νορmσ ρεmαιν διφφιχυλτ το πιν δοων. “
χοινεδ ιν 2001 βψ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον φορ Στατε Σοϖερειγντψ ανδ Ιντερϖεντιον
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Ρελατεδλψ, τηοσε ωηο ρεmαιν σχεπτιχαλ ηαϖε υνφαϖουραβλψ δεπιχτεδ τηε Ρ2Π ασ σιmπλψ
ωινε ιν νεω βοττλεσ ,19

,20
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3

“

τηε αφτερmατη οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ

ισ, ασ

.22
Ιν τηε χοντεξτ οφ λοβαλ χονστιτυτιοναλισm , ψετ ανοτηερ δεσχριπτιον ηασ βεεν ατταχηεδ το τηε
N

ιτσ δεσχριπτιον ασ αν

γλοβαλ χονστιτυτιοναλ

νορm .23 Αλτηουγη τηισ αδδιτιοναλ υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π ισ ιντριγυινγ, λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ
παρτ οφ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ρεθυιρεσ βεττερ ϕυστιφιχατιον, εσπεχιαλλψ σινχε,
δεσπιτε ιτσ φαρ−ρεαχηινγ ιmπλιχατιονσ, αττεmπτσ το υνδερστανδ Ρ2Π ασ α παρτ οφ τηε προχεσσ οφ
γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm αρε σχαρχε. Φυρτηερmορε, ωηεν συχη εξπλορατιονσ ηαϖε βεεν mαδε
ιν τηε παστ, τηεψ αρε φαρ φροm σψστεmατιχ, χοmπρεηενσιϖε, ορ χονϖινχινγ. Ασ α ρεσυλτ, τηερε ισ
χονσιδεραβλε ροοm φορ σχεπτιχισm αβουτ λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ γλοβαλ
χονστιτυτιοναλ νορm ανδ συχη α χλαιm ρεθυιρεσ σιγνιφιχαντ ινϖεστιγατιον βεφορε τηοσε οφ υσ
mορε σψmπατηετιχ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm σηουλδ βε οϖερλψ εντηυσιαστιχ.
Wιτη τηισ ιν mινδ τηε πυρποσε οφ τηισ αρτιχλε ισ το προϖιδε τηε φιρστ αττεmπτ ατ σψστεmατιχαλλψ
ινϖεστιγατινγ ‘ P ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ εξπλορινγ ιτσ ωιδερ
ιmπλιχατιον ωιτη ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε οϖεραρχηινγ θυεστιον ωε ωιση το
εξπλορε ισ το ωηατ εξτεντ τηε Ρ2Π χαν βε περχειϖεδ ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ νορm
ωιτηιν λαργερ χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσεσ ανδ ωηατ δοεσ τηισ δετερmινατιον τελλ υσ αβουτ
‘ P πλαχε ωιτηιν βροαδερ δεβατεσ χονχερνινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm?
Ιν ρεσπονσε το τηισ θυεστιον τηε αρτιχλε προγρεσσεσ ιν φουρ σεχτιονσ. Σεχτιον Ονε δραωσ υπον
εξιστινγ δισχυσσιονσ οφ Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm το ηιγηλιγητ εξιστινγ λαχυνασ ασ ωελλ
ασ το προϖιδε σοmε χοντεξτυαλ βαχκγρουνδ φορ αναλψσισ. Σεχτιον Τωο εξαmινεσ τηε νορmατιϖε
εϖολυτιον οφ Ρ2Π ανδ δετερmινεσ ιτσ χυρρεντ σταγε οφ νορm διφφυσιον, συγγεστινγ τηατ τηε
Ρ2Π σηουλδ βε χονσιδερεδ, ατ βεστ, α ωεακ εmεργινγ νορm ανδ τηατ ιτ φεατυρεσ ωηατ Wελση
.G

δεσχριβεσ ασ

Ρ2Π ασ δεταιλεδ ιν Σεχτιον Τωο, Σεχτιον Τηρεε σεεκσ το λοχατε τηε εξτεντ το ωηιχη τηε Ρ2Π
χαν βε φυρτηερ περχειϖεδ ασ παρτ οφ α προχεσσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, αργυινγ τηατ τηερε αρε
βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, βυτ τηατ τηισ
22
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Dοχτρινε: Ρεϖιϖεδ ιν Λιβψα, Βυριεδ ιν Σψρια
Ινσιγητ Τυρκεψ 57 66.
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Μ Βροσιγ (εδ), Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ Φροm το Εϖασιϖε το
Ρελυχταντ Αχτιον: Τηε Ρολε οφ Γλοβαλ Μιδδλε Ποωερσ (ΗΣΦ, ΙΣΣ, ΚΑΣ & ΣΑΙΙΑ, ϑοηαννεσβυργ, 2012).
23
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Τηε Χονστιτυτιοναλιζατιον οφ Ιντερνατιοναλ Λαω (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2009) 189.

4

δεπενδσ ον ηοω ωε ωιση το υνδερστανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ωριτ λαργε. Φροm τηεσε
δετερmινατιονσ, τηε χονχλυσιον εσταβλισηεσ ωηετηερ τηε Ρ2Π λενδσ ιτσελφ το α γλοβαλ
χονστιτυτιοναλισm ρεαδινγ ορ ωηετηερ τηε Ρ2Π νορm συφφερσ ποτεντιαλ δεγενερατιον ανδ
σταλλεδ χονστιτυτιοναλιζατιον, ωηιχη ηασ σο φαρ ρεχειϖεδ λιmιτεδ χριτιχαλ αττεντιον, βυτ ωηιχη
‘ P

αλσο γρεατλψ τηρεατε

το βε υνδερστοοδ ασ παρτ οφ α λαργερ γλοβαλ

χονστιτυτιοναλ ιντερπρετατιον. Τηε αρτιχλε χονχλυδεσ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π mιγητ ρεασοναβλψ
βε λαβελλεδ ασ α ωεακ εmεργινγ νορm ιν τερmσ οφ βασιχ νορm διφφυσιον mοδελσ, ιτ φαιλσ το mεετ
τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερσ οφ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ νορm ανδ τηατ τηερε ισ φυρτηερ
εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mιγητ βε βεττερ υνδερστοοδ ασ ηαϖινγ τηε ηαλλmαρκσ οφ
ωηατ mιγητ βε λαβελλεδ ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm.
Νεϖερτηελεσσ, βεφορε βεγιννινγ ιτ ισ ιmπορταντ το σετ ανδ ϕυστιφψ τηε παραmετερσ λιmιτινγ τηε
σχοπε οφ τηισ αρτιχλε. Φιρστ, τηισ αρτιχλε ρεmαινσ φοχυσεδ ον τεστινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν
τηε Ρ2Π ανδ ιτσ σαλιενχψ ασ α φουνδατιοναλ χοmπονεντ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε ρεασον
‘ P

φορ τηισ τιγητ

ωιτηιν

χοντεmποραρψ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ανδ τηατ ιτ τηερεφορε ηασ χονστιτυτιοναλ σιγνιφιχανχε,
ωηετηερ ασ α πιεχε οφ ιντερνατιοναλ χυστοmαρψ λαω 24 ορ ασ α

νορm ωηιχη

σιγνιφιχαντλψ αλτερσ τηε ωαψ ωε τηινκ αβουτ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ανδ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ
25

τηε

; 2) Ψετ τηε εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ ρεφερενχεσ το τηε Ρ2Π ασ α

ποτεντιαλ
τηορουγηλψ, συγγεστινγ τηατ τηεσε ιντιmατιονσ ειτηερ ρεπρεσεντ αν υνδερδεϖελοπεδ
ασσυmπτιον

‘ P

στατυσ ανδ/ορ σψmβολιζεσ α λεϖελ οφ ωισηφυλ

τηινκινγ βψ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστσ (ανδ Ρ2Π σχηολαρσ) ωηο ωαντ το λοχατε ινχρεασινγ
πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ορδερ αmονγστ χοντινυινγ ιντερνατιοναλ χοντεστατιον. Σεχονδ, ανδ
‘ P
βεδ, τηατ ισ αν ινϖεστιγατιον βεψονδ τηε λιmιτσ οφ ανψ ονε αρτιχλε. Τηε αιm ηερε ισ mερελψ το
συγγεστ τηατ ρεmαινινγ θυεστιονσ αβουτ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π ρενδερ ιτ υντεναβλε ασ αν
εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm. Ιν τηισ ωαψ, τηε αργυmεντ ισ νοτ το συγγεστ τηατ τηε
‘ P

ορ ιν τηε

φυτυρε, βυτ το σιmπλψ συγγεστ τηατ τηε mορε γενερουσ τρεατmεντσ οφ τηε Ρ2Π ασ παρτ ανδ
παρχελ οφ ινχρεασινγ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm σηουλδ βε, ατ πρεσεντ,
24
25

Ρϑ Βυχηαν, Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ τηε Χονστρυχτιον οφ τηε Λιβεραλ Πεαχε (Ηαρτ Πυβλισηινγ, Λονδον, 2013).
Σεε (ν 1 & ν 4).
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τεmπερεδ. Τηιρδ, βψ προϖιδινγ α mορε χριτιχαλ ανδ τηορουγηγοινγ τρεατmεντ οφ τηε Ρ2Π τηε
αρτιχλε αιmσ το προϖιδε αδδιτιοναλ χριτερια φροm ωηιχη το βεττερ πινποιντ ινϖεστιγατιονσ ιντο
τηε ποτεντιαλ οφ τηε Ρ2Π ανδ ωηατ ιτερατιονσ, ρεφορmσ ανδ ινστιτυτιοναλιζατιονσ ωιλλ βε
ρεθυιρεδ βεφορε ιτ χουλδ βε mορε χονφιδεντλψ υνδερστοοδ ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ αν εmεργινγ
χονστιτυτιοναλ νορm. Φουρτη, ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηισ αρτιχλε mακεσ νο mοραλ ορ ετηιχαλ
ϕυδγεmεντ αβουτ τηε Ρ2Π, ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη ηυmανιταριαν mιλιταρψ ιντερϖεντιον (ωηιχη ισ α
χονσιδεραβλε ασπεχτ οφ Πιλλαρ ΙΙΙ οφ τηε Ρ2Π), ορ αβουτ τηε mεριτσ / εφφεχτιϖενεσσ /
ιmπεριαλισm(σ) ινϖολϖεδ ωιτη ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν ιτσ ϖαριουσ φορmσ.26 Ιν αδδιτιον, ωε
ρεχογνιζε τηατ τηε Ρ2Π ισ νοτ λιmιτεδ το ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν ιτσ mιλιταριζεδ σενσε,
σινχε πρεϖεντιον ανδ ποστ−χονφλιχτ χοmmιτmεντσ αρε πρεσεντ ωιτηιν τηε Ρ2Π λεξιχον
(αλτηουγη τηεψ ρεmαιν ωαντινγ). Ιν τηισ ωαψ τηε αιm ηερε ισ mερελψ το τεστ τηε Ρ2Π ασ α νορm
τηατ χηαλλενγεσ χερταιν εξιστινγ πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ορτηοδοξιεσ, ωηιχη ιν τυρν mαψ ορ mαψ νοτ
επιτοmιζε α σετ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ προπερτιεσ. Λαστλψ, δυε το σπαχε λιmιτατιονσ, ωε
ρεχογνιζε τηατ οτηερ ρελατεδ ανδ ρελεϖαντ Ρ2Π λιτερατυρεσ ωιλλ ατ τιmεσ βε υνδερ−ρεπρεσεντεδ
ορ ρεχειϖε ταιλορεδ τρεατmεντ. Νεϖερτηελεσσ, ωε αλσο τηινκ τηατ τηε αργυmεντσ πρεσεντεδ
ηερε αρε γερmανε ανδ χριτιχαλλψ αππλιχαβλε το mανψ οπτιmιστιχ αχχουντσ οφ τηε Ρ2Π, ωηιχη
χοντινυε το πορτραψ τηε Ρ2Π ασ βεινγ

ανδ τηυσ

νορmατιϖελψ ανδ λεγαλλψ χονστιτυτιϖε οφ α νεω ερα ιν ιντερνατιοναλ πολιτιχσ.27 Ασ συγγεστεδ
αβοϖε, τηισ αρτιχλε ωιλλ εξαmινε ανδ θυεστιον τηεσε mορε οπτιmιστιχ αχχουντσ οφ τηε Ρ2Π σο ασ
το βεττερ δετερmινε ιτσ χονστιτυτιοναλ σιγνιφιχανχε.

Ι. Χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ τηε Ρ2Π ασ αν Εmεργινγ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλ Νορm
Τηε ιναυγυραλ εδιτοριαλ το τηε ϕουρναλ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm στατεσ τηατ τηε δεβατεσ
συρρουνδινγ τηε Ρ2Π, εσπεχιαλλψ φολλοωινγ τηε mανιφεστατιον οφ τηε νορm ιν Λιβψα, ηαϖε γιϖεν
οφ ισσυεσ
εmεργινγ βεψονδ τηε στατε. 28 Τηε εδιτορσ υνδερσχορεδ τηε νεεδ φορ σεριουσ mυλτιδισχιπλιναρψ

26

Φορ α γοοδ χριτιχαλ οϖερϖιεω σεε Α Ηεηιρ, Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ρηετοριχ, Ρεαλιτψ, ανδ τηε Φυτυρε οφ
Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον (Παλγραϖε, Βασινγστοκε, 2012).
27
Σεε (ν 1, 4, 5, 6 & 24).
28
Α Wιενερ, ΑΦ Λανγ ϑρ, ϑ T
MP M
MK
G
H
Ριγητσ, Dεmοχραχψ
ανδ τηε Ρυλε οφ Λ
(2012) 1 Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm 2.
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29

Νεϖερτηελεσσ, δεσπιτε τηε εξπλιχιτ ιδεντιφιχατιον οφ Ρ2Π ασ ρεστινγ ιmπορταντλψ ωιτηιν τηε
γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm δισχουρσε, τηε νορm ηασ αχτυαλλψ ρεχειϖεδ ϖερψ λιττλε αττεντιον ιν τηε
ρελεϖαντ λιτερατυρε, ωιτη τηε ονλψ εξπλιχιτ αττεmπτ το λοχατε τηε Ρ2Π ωιτηιν τηε γλοβαλ
χονστιτυτιοναλισm παραδιγm οφφερεδ βριεφλψ βψ Πετερσ.30
Φορ Πετερσ, τηε κεψ το ιδεντιφψινγ ‘ P

προχεσσεσ οφ γλοβαλ

χονστιτυτιοναλιζατιον ρεσιδεσ ωιτη ηοω γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm υνδερστανδσ σοϖερειγντψ ασ
[ανδ τηυσ συβορδινατε το] (ανδ νοτ ονλψ προτεχτεδ) βψ
31

A P

λιστσ ωελχοmε τηε ρε−χηαραχτερισατιον οφ
: 1) σιmιλαρλψ το τηε

χονστιτυτιοναλιστ περσπεχτιϖε ποστυλατινγ τηατ τηε υλτιmατε νορmατιϖε σουρχε οφ ιντερνατιοναλ
‘ P

εεδσ ασ τηε σταρτινγ

ποιντ ανδ 2) σηιφτσ τηε φοχυσ φροm στατε ριγητ το στατε οβλιγατιονσ (ορ ρεσπονσιβιλιτιεσ), ωηιχη ισ
32

Το εσταβλιση τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ρεσπονσιβιλιτψ

το προτεχτ ανδ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm, Πετερσ υνδερσχορεσ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον ον
Ιντερϖεντιον ανδ Στατε Σοϖερειγντψ (ΙΧΙΣΣ) αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηε χονχεπτ οφ σοϖερειγντψ
το ρεσπεχτ τηε σοϖερειγντψ οφ οτηερ στατεσ, ανδ

χονχοmιταντ δυαλ αχχουνταβιλιτψ τηατ φλοωσ φροm ιτ
ανδ το τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ ον τηε οτηερ ηανδ.33

29

Ιβιδ.
Σεε (ν 23). Αλτηουγη τηερε αρε α σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ σχηολαρσ ωηο ηαϖε ιν διφφερεντ φορmσ ιmπλιεδ τηατ τηε
Ρ2Π ρεπρεσεντσ α πολιτιχαλ ανδ/ορ λεγαλ νορm τηατ αλτερσ τηε χονστιτυτιοναλ mακευπ οφ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ
(σεε ν 1, 3, 4, 6 & 24), ωε ηαϖε χηοσεν το λαργελψ φοχυσ ον Πετερσ αχχουντ φορ τηε φολλοωινγ ρεασονσ. Φιρστ, Πετερσ
‘ P
χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ δοεσ σο ιν mορε δεταιλ τηαν mοστ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ σχηολαρσ. Σεχονδ, τηερε ηασ
‘ P
P
εξπανσιϖε αχχουντ παρτιχυλαρλψ υσεφυλ ιν τερmσ οφ σεττινγ τηε δεβατε. Αλτηουγη ρεφερενχε ισ mαδε το οτηερ Ρ2Π
αυτηορσ ωηο βροαδλψ ιντερσεχτ ωιτη ασπεχτσ οφ
P
τρεατmεντ ισ φαϖορεδ, δυε το ιτσ
διρεχτ ενγαγεmεντ ωιτη τηε φοχυσ οφ τηισ αρτιχλε.
31
B F
“
C
I
L
N W
Σοϖερειγντψ ιν
Τρανσιτιον (Ηαρτ Πυβλισηινγ, Οξφορδ, 2003) 129. Υνδερ τηισ υνδερστανδινγ, τηε εσταβλισηmεντ ανδ εντρενχηmεντ
οφ τηε ιντερνατιοναλ προηιβιτιον ον τηε υσε οφ mιλιταρψ φορχε χαν βε προπερλψ αππρεχιατεδ ασ α (ρε)λεγαλιζατιον οφ
σοϖερειγντψ ανδ ασ α χρυχιαλ στεπ τοωαρδσ τηε χονστιτυτιοναλιζατιον οφ τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm.
32
Σεε (ν 23) 155, 185.
F
P
οφ τηε χυρρεντ τρανσφορmατιον οφ ιντερνατιοναλ λαω ιντο α χονστ
“
) 190.
33
Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Ρεπορτ οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmmισσιον ον Ιντερϖεντιον ανδ Στατε Σοϖερειγντψ
(Ιντερνατιοναλ Dεϖελοπmεντ Ρεσεαρχη Χεντρε, Οτταωα, 2001) παρασ 1.35, 2.15.
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Ιν υνπαχκινγ κεψ ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π δοχτρινε Πετερσ ιδεντιφιεσ φουρ χονχεπτσ, βορροωεδ
φροm τηε χονστιτυτιοναλιστ αρσεναλ, ωηιχη σηε συγγεστσ προϖιδε τηε mισσινγ λινκσ ωιτηιν τηε
λογιχ οφ τηε ΙΧΙΣΣ. Φιρστ, γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm προϖιδεσ α χονχεπτ οφ ιντερνατιοναλ
χοmmυνιτψ ανδ τηε ρελατεδ χονστιτυτιοναλιστ αργυmεντ φορ τηε εξιστενχε οφ ιντερνατιοναλ
λεγαλ οβλιγατιονσ τηατ mαψ φαλλ υπον ανδ βε οωεδ το τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ.34
Σεχονδ, τηε χονχεπτ οφ mυλτι−λεϖελ γοϖερνανχε, ορ τηε ιδεα τηατ γοϖερνανχε αχτιϖιτιεσ αρε
φλεξιβλψ διστριβυτεδ το διφφερεντ λεϖελσ (ι.ε. λοχαλ, νατιοναλ, ρεγιοναλ, συπρα−νατιοναλ, γλοβαλ)
οφφερσ αν εξπλανατιον ασ το ωηψ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ωουλδ λογιχαλλψ φαλλ το τηε
ιντερνατιοναλ λεϖελ ιν χασεσ οφ φαιλυρε ατ τηε λοωερ δοmεστιχ λεϖελ.35 Τηιρδ, τηε εξιστενχε οφ αν
ιντερναλ ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ τοωαρδσ ιτσ χιτιζενσ χαν βε εξπλαινεδ τηρουγη τηε
χονστιτυτιοναλ ιδεα οφ α σοχιαλ χοντραχτ, αχχορδινγ το ωηιχη αγεντσ ινϖεστ τηειρ στατε ωιτη
σοϖερειγν ποωερσ ιν εξχηανγε φορ τηε προτεχτιον οφ τηειρ ριγητσ, δενοτινγ τηατ τηεσε ποωερσ
χαν βε ρεϖοκεδ σηουλδ τηε σοϖερειγν φαιλ το φυλφιλ ιτσ ιντρινσιχ δυτψ το σεχυρε τηοσε ριγητσ.36
Τηε χοννεχτιον βετωεεν τηε ιντερναλ ανδ εξτερναλ ρεσπονσιβιλιτψ χαν αλσο βε χονχειϖεδ οφ ασ
α ϖερτιχαλ σοχιαλ χοντραχτ βετωεεν τηε βροαδερ χοmmυνιτψ οφ στατεσ ανδ τηε στατε, βψ ωηιχη
mεετσ ιτσ
φυνδαmενταλ χοmmιτmεντ (ορ ρεσπονσιβιλιτψ) το προτεχτ ιτσ ποπυλατιονσ. 37
Τηε χοννεχτιον βετωεεν ιντερναλ ανδ εξτερναλ ρεσπονσιβιλιτψ ισ ρεφλεχτεδ ιν τηε τηρεε πιλλαρ
στρυχτυρε οφ τηε Ρ2Π, ωηερε Πιλλαρ Ι, βασεδ ον πρε−εξιστινγ λεγαλ οβλιγατιονσ, ισ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ το προτεχτ τηειρ ποπυλατιονσ φροm γενοχιδε, ωαρ χριmεσ, ετηνιχ
χλεανσινγ, χριmεσ αγαινστ ηυmανιτψ; Πιλλαρ ΙΙ αδδρεσσεσ τηε δυτψ οφ τηε ιντερνατιοναλ
χοmmυνιτψ το ασσιστ στατεσ ιν βυιλδινγ τηε ρεθυισιτε χαπαχιτιεσ το φυλφιλ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το
προτεχτ ποπυλατιονσ φροm τηε φουρ χριmεσ, ανδ; Πιλλαρ ΙΙΙ ισ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ το αχτ ιν α τιmελψ ανδ δεχισιϖε mαννερ σηουλδ στατεσ φαιλ το δισχηαργε τηειρ
πριmαρψ ρεσπονσιβιλιτψ.38 Βψ ϖιρτυε οφ ιτσ τηρεε−πιλλαρ στρυχτυρε, Wελση ρεφερσ το τηε Ρ2Π ασ α
πτιονσ τηατ νοτ ονλψ ιmποσε διφφερεντ οβλιγατιονσ
34

Σεε (ν 23) 187; Φορ α δεταιλεδ αχχουντ οφ τηε εmεργενχε οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ σεε (ν 24) 31, 61.
Ιβιδ.
36
Ιβιδ. Φορ ινστανχε, Πετερσ ασσοχιατεσ τηε ιντερναλ ρεσπονσιβιλιτψ ωιτη Λοχκεαν λιβεραλ χονστιτυτιοναλισm, ωιτη
τηε ονλψ διφφερενχε βεινγ τηατ στατεσ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ αλλ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τηειρ τερριτορψ,
χιτιζενσ.; Σεε αλσο
Βυχηαν (ν 24) 185 6.
37
Ιβιδ (ν 23) 187.
38
U
N
I
‘
P
‘
UN “
−Γενεραλ, Βαν Κι−
mοον, Α/63/677 (12 ϑανυαρψ 2009) 2, 8−10.
35
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ον διφφερεντ αχτορσ, βυτ αρε χηαραχτεριζεδ βψ ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ σπεχιφιχιτψ. 39 Ιν τηισ σενσε,
Βελλαmψ αργυεσ τηατ τηε ‘ P
σετσ οφ νορmσ

ονε σετ χονχερνεδ ωιτη ηοω γοϖερνmεντσ τρεατ τηειρ οων ποπυλατιον ανδ

τηε οτηερ σετ χονχερνεδ ωιτη ηοω τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ασ α ωηολε σηουλδ ρεσπονδ
40

Wηερεασ τηε φορmερ ρεσπονσιβιλιτψ φορ στατεσ το προτεχτ τηειρ

ποπυλατιονσ φροm mασσ ατροχιτψ χριmεσ ισ α ηιγηλψ δετερmινατε νορm εντρενχηεδ ιν
ιντερνατιοναλ ηυmαν ριγητσ ανδ ηυmανιταριαν λαω, 41 τηε εξαχτ ρεθυιρεmεντσ τηατ Πιλλαρ ΙΙ ανδ
ΙΙΙ ιmποσε ον τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ αρε λεσσ σπεχιφιχ, ωηιχη ιν τυρν ωεακενσ τηειρ
χοmπλιανχε πυλλ ανδ υπτακε.42 Τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε ρεθυιρεmεντσ
οφ Πιλλαρσ ΙΙ ανδ ΙΙΙ ανδ τηειρ χοντεξτ−δεπενδενχψ γιϖε ρισε το ηεατεδ σχηολαρλψ δεβατεσ ασ το
ωηετηερ τηεσε ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π χαν βε χηαραχτεριζεδ ασ νορmσ.43 Ηενχε, τηισ αρτιχλε ωιλλ
φοχυσ ον τηε mοστ ινδετερmινατε ανδ χοντεντιουσ ασπεχτ οφ τηε Ρ2Π τηε τηιρδ πιλλαρ.
L

P

ασ στρενγτηενινγ τηε χασε

φορ α δυτψ το προϖιδε ηυmανιταριαν ασσιστανχε βεψονδ βορδερσ, ανδ ασ ψετ ανοτηερ
ιφ α στατε
φαιλσ ιν ιτσ οων οβλιγατιον.44
Wηατ βεχοmεσ χλεαρ φροm Πετερσ δισχυσσιον ισ τηατ σηε ρελιεσ ον τωο χονχεπτυαλ φυνχτιονσ
χοmmον το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Τηε φιρστ ρελατεσ το τηε χονχεπτ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον
ασ α δεσχριπτιϖε mετηοδ το εξπλαιν λεγαλ πηενοmενα ρελατινγ το νοτιονσ οφ ιντερνατιοναλ
χοmmυνιτψ, ωηερε τηε Ρ2Π ισ φραmεδ ασ αν εmεργινγ νορm οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω.
Τηισ υσαγε οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ φιττινγ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ωριτ λαργε,
σινχε τηεοριεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον αρε υσεδ το δεσχριβε υνδερλψινγ λεγαλ ορ πολιτιχαλ
προχεσσεσ οφ λαω χρεατιον ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, ωηιχη αρε τηεν ιντερπρετεδ ασ ρεπρεσεντατιϖε οφ
α λαργερ ρεγιmε στρυχτυρε ωιτη χονστιτυτιον−λικε θυαλιτιεσ.45 Λικε Πετερσ υσαγε ιν ρελατιον το
39

Σεε (ν 15) 384, 386−387.
Σεε (ν 6) 62.
41
Λυκε Γλανϖιλλε γοεσ φυρτηερ το συγγεστ τηατ τηε ιδεα οφ σοϖερειγντψ ηασ αλωαψσ ινχλυδεδ α χορρεσπονδινγ
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ιτσ οων χιτιζενσ ασ α χονδιτιον οφ τηατ σοϖερειγντψ ανδ τηερεφορε τηε Ρ2Π δοεσ νοτηινγ
mορε τηαν το εξπλιχιτλψ αρτιχυλατε α νοτιον τηατ ηασ αλωαψσ βεεν χουπλεδ ωιτη λεγιτιmατε σοϖερειγντψ φροm ιτσ
ινχεπτιον βψ Βοδιν ανδ Ηοββεσ. Σεε Λ Γλανϖιλλε, Σοϖερειγντψ ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Α Νεω Ηιστορψ
(Υνιϖερσιτψ οφ Χηιχαγο Πρεσσ, Χηιχαγο, 2014).
42
Σεε (ν 6) 63.
43
Σεε (ν 15) 387.
44
Σεε (ν 23) 187.
45
GW B
T
Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm 203.
40
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τηε Ρ2Π, τηε δεσχριπτιϖε θυαλιτψ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον γενεραλλψ τακεσ ον τηρεε βασιχ
χηαραχτεριστιχσ: 1) Τηε χατεγοριζατιον οφ φορmαλ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ προχεσσεσ ασ βεινγ παρτ οφ α
οβαλ λεγαλ ορδερ τηατ γενερατεσ mεασυραβλε ανδ
δεmονστραβλε χοmπλιανχε πυλλ; 2) Τηε εξπλαινινγ οφ εmπιριχαλ συβϕεχτιφιχατιον οφ ϖαριουσ
εντιτιεσ ιντο αν εσταβλισηεδ οϖεραρχηινγ λεγαλ ορδερ ανδ / ορ τηε λεγαλ χοδιφιχατιον ανδ
χλαριφιχατιον οφ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπσ ανδ οβλιγατιονσ βετωεεν εντιτιεσ, ανδ; 3)
Dεσχριπτιονσ οφ εξτρα−λεγαλ προχεσσεσ οφ νορm σολιδιφιχατιον ανδ σοχιαλισατιον τηατ ρεπρεσεντ
ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ βυιλδινγ ιν α mεανινγφυλ σενσε.46
Τηε σεχονδ φυνχτιον εmπλοψεδ βψ Πετερσ ρεφερσ το νορmατιϖε χονστιτυτιοναλισm ασ α ηευριστιχ
δεϖιχε

α νορmατιϖε γυιδελινε φορ ρεαδινγ ιντερνατιοναλ λαω ανδ mοϖινγ τηε αγενδα φορ α

mορε χονστιτυτιοναλιζεδ ωορλδ ορδερ φορωαρδ. Ιν ρελατιον το τηε λαττερ, Πετερσ περχειϖεσ τηε
Ρ2Π ασ α χονστιτυτιοναλ χονχεπτ ιν τηε σενσε τηατ ιτ εσπουσεσ κεψ νορmατιϖε τενετσ ανδ τηυσ
χηαλλενγεσ τηε σαλιενχψ οφ στατε σοϖερειγντψ βψ συγγεστινγ τηατ ιν χασεσ ωηερε λαωσ
προτεχτινγ σοϖερειγντψ ανδ ηυmαν ριγητσ χλαση, τηε λαττερ τρυmπ τηε φορmερ βψ ϖιρτυε οφ
βεινγ mορε ιmπορταντ ιν τερmσ οφ νορmατιϖε συβστανχε. Τηισ αγαιν φιτσ ωιτη τηε γλοβαλ
χονστιτυτιοναλισm αππροαχη ωριτ λαργε, ωηερε ιτ ισ οφτεν χλαιmεδ το ρεπρεσεντ
τηουγητ (αν ουτλοοκ ορ περσπεχτιϖε) ανδ α πολιτιχαλ αγενδα ωηιχη αδϖοχατεσ τηε αππλιχατιον
οφ χονστιτυτιοναλ πρινχιπλεσ, συχη ασ τηε ρυλε οφ λαω, χηεχκσ ανδ βαλανχεσ, ηυmαν ριγητσ
προτεχτιον, ανδ δεmοχραχψ, ιν τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ σπηερε ιν ορδερ το ιmπροϖε τηε
εφφεχτιϖιτψ ανδ τηε φαιρνεσσ οφ τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ ορδερ .47
Αλτηουγη P

υσε οφ τηε γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ αππροαχη δοεσ ηελπ το φραmε τηε Ρ2Π

πηενοmενα ασ α χηαλλενγε το εξιστινγ ιντερνατιοναλ νορmσ, τηε χλαιmσ τηατ τηε Ρ2Π ισ αλσο α
χορρεσπονδινγ εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm τηατ ηασ τηε ποτεντιαλ το χρψσταλιζε ιντο
ηαρδ ιντερνατιοναλ λαω 48 ρεθυιρεσ φυρτηερ ινϖεστιγατιον ανδ ϕυστιφιχατιον. Ιν οτηερ ωορδσ,
P

‘ P

σ α χονστιτυτιοναλ νορm λαχκσ τηε ρεθυισιτε

σπεχιφιχιτψ ανδ δεπτη το αδεθυατελψ γαυγε ιφ ιτ χαν βε προπερλψ χονχειϖεδ ασ α προχεσσ οφ
γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον. Αλτηουγη Πετερσ ϖαγυελψ ιδεντιφιεσ σοmε ωαψσ ιν ωηιχη Ρ2Π χαν
46

Ιβιδ 205, 206, 208.
AP
Χοmπενσατορψ Χονστιτυτιοναλισm: Τηε Φυνχτιον ανδ Ποτεντιαλ οφ Φυνδαmενταλ Ιντερνατιοναλ Νορmσ
ανδ Στρυχτυρεσ
Λειδεν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 583. Κλαββερσ ετ αλ. φυρτηερ χηαραχτεριζε
“ JK
AP
GU
Τηε Χονστιτυτιοναλιζατιον οφ Ιντερνατιοναλ Λαω (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2009) 10.
48
Σεε (ν 23) 188.

47
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βε περχειϖεδ ασ ρεσονατινγ ωιτη προχεσσεσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον, τηεσε χονχλυσιονσ
αρε υνδερmινεδ βψ α τενδενχψ
χονστιτυτιοναλ ποτεντιαλ. Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ σηε σεεmινγλψ χονφλατεσ τηε ιδεα οφ Ρ2Π
ωιτη τηε νορm οφ Ρ2Π. Τηε mαιν χονχερν ηερε ισ τηατ ηερ αναλψσισ ρελιεσ σολελψ ον τηε οριγιναλ
προποσιτιονσ οφ τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ, ωηιχη φορmεδ τηε βασισ οφ τηε Ρ2Π ιδεα. Ηοωεϖερ, ασ ωιλλ βε
δισχυσσεδ λατερ, τηε Χοmmισσιον σ προποσαλσ ηαϖε βεεν χονσιδεραβλψ ωατερεδ δοων βψ τηε
τιmε οφ τηειρ αδοπτιον βψ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ ιν 2005, ωηιχη αργυαβλψ σηεδσ ιmπορταντ
λιγητ ον τηε λεϖελ το ωηιχη τηε Ρ2Π ηασ / ηασ νοτ δεϖελοπεδ ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ
νορm. Ιν αδδιτιον, τηερε ηαϖε βεεν α νυmβερ οφ ρειτερατιονσ ωιτηιν τηε Ρ2Π δισχουρσε τηατ
συγγεστ τηατ τηερε αρε εββσ ανδ τιδεσ, χοντεστατιονσ, ρεφορmυλατιονσ ανδ ρεϕεχτιονσ ωιτηιν
ιντερνατιοναλ δισχυσσιονσ. Ιν τηισ ρεγαρδ, τηε λαχκ οφ α πρεχισε χονχεπτυαλ διστινχτιον βετωεεν
τηε Ρ2Π ασ νορmατιϖε ιδεα υνδερ δεβατε (ωηατ Βελλαmψ χλαιmσ ασ α mετα−τηεορετιχαλ
αγρεεmεντ ρεγαρδινγ βασιχ πρινχιπλεσ) ανδ τηε Ρ2Π ασ α διφφυσινγ νορm (ον−γοινγ
χοντεστατιον ρεγαρδινγ σιγνιφιχανχε ανδ αππλιχατιον)49 υλτιmατελψ ρεσυλτσ ιν αν οϖερστατεmεντ
ασ αν εmεργινγ χονστιτυτιοναλ φουνδατιον.

ΙΙ. Βεττερ Υνδερστανδινγ τηε Νορm Στατυσ οφ τηε Ρ2Π
Τηε κεψ χονχερν αβοϖε ρελατεσ το ηοω φαρ τηε Ρ2Π, ασ αρτιχυλατεδ ιν τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ ανδ
βεψονδ, ηασ mοϖεδ τοωαρδ σολιδιφψινγ ιντο αν ιντερνατιοναλ νορm.50 Τηε αναλψσισ πρεσεντεδ
ηερε ωιλλ εmβοδψ α mυχη−νεεδεδ ρεαππραισαλ οφ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ νορm, τραχινγ ουτ
ρεχεντ Ρ2Π−ρελατεδ δεϖελοπmεντσ ιν ιντερνατιοναλ ρελατιονσ. Ιν δοινγ σο, τηισ σεχτιον ωιλλ φιρστ
‘ P

οφφερ α βριεφ χηρονολογιχαλ
“

‘ P
F

49
50

P

“
I

“

−σταγε νορm

−

ασ ωελλ ασ Ρισσε ανδ

B
C

MF
K“
I
N
D
Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 891. Αν ιmπορταντ χονχεπτυαλ διστινχτιον υνδερσχορεδ ιν

AW
PJ K
Τηε Χυλτυρε οφ Νατιοναλ Σεχυριτψ:
U
N
Y
I
F
ανδ Σικκινκ (αβοϖε) 891) ανδ mακεσ τηε στυδψ οφ τηε προχεσσ τηρουγη ωηιχη ιδεασ εϖολϖε ιντο νορmσ
ωορτηωηιλε.
N
I
C
N
“
Νορmσ ανδ Ιδεντιτψ ιν Wορλδ Πολιτιχσ C

P J K
P
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‘J

“

δελ οφ νορm σοχιαλισατιον.51 Τηε ρατιοναλε βεηινδ χηοοσινγ τηεσε mοδελσ

ισ τηατ τηεψ προϖιδε αν ουτλινε οφ τηε χριτερια τηατ χαν ηελπ πινποιντ Ρ2Π
ινχλυδινγ τηρεσηολδ χριτεριον ωηιχη χαν ηελπ δεmαρκ α λινε βετωεεν αν εmεργεντ νορm ανδ
αν αχχεπτεδ ιντερνατιοναλ νορm.52
Τηισ mορε σψστεmατιχ ε

‘ P

ιϖε αδϖανχεmεντ ισ ιmπορταντ, σινχε

λοχατινγ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π ισ α πρερεθυισιτε φορ δετερmινινγ ιτσ ποτεντιαλ το
ινφλυενχε πυβλιχ πολιχψ, δετερmινινγ ιτσ σολιδιφιχατιον ιντο βινδινγ λαω, το γυιδε δισχουρσε, το
αλτερ στατε πραχτιχε, το αφφεχτ τηε προτεχτιον οφ συφφερινγ ποπυλατιονσ ανδ, mοστ ιmπορταντλψ,
το δετερmινε ωηετηερ τηε Ρ2Π ηασ ανψ τρυε τρανσφορmατιϖε χονστιτυτιοναλ ποτεντιαλ. Βψ
βεττερ δετερmινινγ τηε νορm στατυσ οφ τηε Ρ2Π, ωε προϖιδε αναλψσισ ον τηε Ρ2Π τηατ χαν
λοχατε φουνδατιονσ φορ ουρ ενσυινγ δισχυσσιον οφ Ρ2Π ρελατιονσηιπ ωιτη χονστιτυτιοναλιζατιον
ανδ ιτσ ποτεντιαλ σταγνατιον ορ δεγενερατιον.
ΙΙ.Α Τηε ‘ P N

Τραϕεχτορψ

Ιν Dεχεmβερ 2001 τηε ΙΧΙΣΣ ρεφραmεδ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον δεβατε ασ α
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ιν ρεσπονσε το τηε πρεσσινγ νεεδ το φοργε α νεω σηαρεδ
υνδερστανδινγ φορ αδδρεσσινγ γραϖε ηυmαν ριγητσ ϖιολατιονσ.53 U

C

υνδερστανδινγ, σοϖερειγν στατεσ ηαϖε α ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ τηειρ ποπυλατιονσ φροm

51

Νορm σοχιαλιζατιον ισ χοmmονλψ χονχεπτυαλιζεδ ασ τηε προχεσσ βψ ωηιχη πρινχιπλεδ ιδεασ ηελδ βψ ινδιϖιδυαλσ
βεχοmε νορmσ τηατ χαν τηεν ινφλυενχε α τρανσφορmατιον οφ ιντερεστσ, ιδεντιτιεσ ανδ βεηαϖιουρσ ωιτη τηε
υλτιmατε γοαλ φορ στατεσ το ιντερναλιζε τηεm, σο ασ το γυαραντεε χοmπλιανχε ιν τηε αβσενχε οφ εξτερναλ πρεσσυρε,
T‘
K“
T “
I
H
‘
N
D
P
T
Ρισσε, Κ Σικκινκ ανδ ΣΧ Ροππ (εδ), Τηε Ποωερ οφ Ηυmαν Ριγητσ: Ιντερνατιοναλ Νορmσ ανδ Dοmεστιχ Χηανγε
C
U
P
C
O
mεmβερσ [...] ιντο τηε ωαψσ οφ βεηαϖιουρ τηατ αρε πρεφερρεδ ιν α σοχιετ
J B
M C
M
Σκιδmορε, Τηε Wορλδ οφ Πολιτιχσ (“ M
P
Νεω Ψορκ, 1980) 35. Wηατ mακεσ τηισ δεφινιτιον παρτιχυλαρλψ
ρελεϖαντ το τηε δισχυσσιον οφ τηε Ρ2Π ισ τηατ ιτ πρεσυπποσεσ τηε εξιστενχε οφ α σοχιετψ. Ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, τηισ
υνδερστανδινγ οφ σοχιαλιζατιον ισ ιντελλιγιβλε ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ τηε ιντερνατιοναλ σψστεm δεσχριβεδ ασ α
σοχιετψ οφ στατεσ, σεε Η Βυλλ, Τηε Αναρχηιχαλ Σοχιετψ: Α Στυδψ οφ Ορδερ ιν Wορλδ Πολιτιχσ (Χολυmβια Υνιϖερσιτψ
Πρεσσ, Νεω Ψορκ, 1977). Ιν τηισ σενσε, νορm σοχιαλιζατιον ισ τηε mεχηανισm τηρουγη ωηιχη στατεσ βεχοmε
ρεχογνιζεδ ασ mεmβερσ οφ τηε σοχιετψ οφ στατεσ, σεε Ρισσε ανδ Σικκινκ (αβοϖε) 11.
52
AP C
JW D
H
D I
I
M
T D
I
I
ιοναλ
‘
N
Ιντερνατιοναλ Στυδιεσ Θυαρτερλψ 451−478; ΝΓ Ονυφ, Wορλδ οφ Ουρ Μακινγ: Ρυλεσ ανδ
Ρυλε ιν Σοχιαλ Τηεορψ ανδ Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ (Υνιϖερσιτψ οφ Σουτη Χαρολινα Πρεσσ, Χολυmβια, 1989); ΜΕ Κεχκ
ανδ Κ Σικκινκ, Αχτιϖιστσ βεψονδ Βορδερσ: Αδϖοχαχψ Νετωορκσ ιν Ιντερνατιοναλ Πολιτιχσ (Χορνελλ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ,
Ιτηαχα, 1998);
T‘
L
A
C
A
W
P
Ιντερνατιοναλ
Οργανιζατιον 1
JT C
W C
“
L
E
I
C
Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 553 588.
53
Σεε (ν 33
KA
T C
“
“
Τηε Εχονοmιστ 49 50.
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54

, βυτ αλσο τηατ ωηεν τηεψ αρε

55
56

βροαδερ χοmmυνιτψ

Ιν τηεορψ, τηε νεω ιδεα ρεσολϖεσ τηε σοϖερειγντψ−ιντερϖεντιον δεβατε, φορ

ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, ιτ ρεϖοκεσ ιτσ σοϖερειγντψ ανδ ηενχε ιτσ χορολλαρψ ριγητ το βε φρεε
φροm εξτερναλ ιντερϖεντιον.57 Τηε ρεπορτ συβmιτσ τηατ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ χαν
λεγιτιmατελψ ιντερϖενε
58

Τηε ΙΧΙΣΣ φυρτηερ στιπυλατεσ

τηατ ονχε ιντερνατιοναλ ρεσπονσιβιλιτψ ισ τριγγερεδ, τηε ΥΝΣΧ ηασ α ρεσιδυαλ ρεσπονσιβιλιτψ το
.59 Ασ Βυχηαν ριγητλψ
συγγεστσ, υνδερ τ

C

, τηε ΥΝΣΧ ισ υνδερ α ποσιτιϖε δυτψ το ρεαχτ,
mυστ βε βορνε βψ τηε βροαδερ χοmmυνιτψ
60

Σιγνιφιχαντλψ, τηε Χοmmισσιον τεντατιϖελψ ποιντσ το τωο συβσιδιαρψ

σουρχεσ οφ λεγιτιmατε αυτηοριτψ, σηουλδ τηε ΥΝΣΧ ρελινθυιση ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ, ναmελψ τηε ΥΝ
G

A

U

P

‘

ιντερνατιοναλ οργανιζατιονσ αχτινγ υνδερ Χηαπτερ ςΙΙ. 61 Λαστλψ, τηε ρεπορτ χαλλσ ον τηε Π5 το

αχτιον το ηαλτ γραϖε ηυmανιταριαν εmεργενχιεσ.62 Ιν τηισ ϖειν, τηε λαττερ τωο προποσαλσ
ρεπρεσεντ αττεmπτσ το ρεσολϖε ισσυεσ οφ λεγιτιmατε αυτηοριτψ, βψ χιρχυmϖεντινγ ορ διρεχτλψ
αδδρεσσινγ τηε προβλεmσ στεmmινγ φροm τηε ΥΝ“C

ιχαλ mακε υπ τηατ οφτεν στιφλεσ

δεχισιον−mακινγ ον τηε υσε οφ φορχε. Ψετ, δεσπιτε τακινγ mαϕορ στεπσ τοωαρδσ οϖερχοmινγ τηε
ιmπασσε ρελατεδ το ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον, ιτ ισ οφτεν αργυεδ τηατ τηε ΙΧΙΣΣ ρεπορτ ιτσελφ,
ωηεν πρεσεντεδ ιν 2001, ωασ νοτ mυχη mορε τηαν

54

Σεε (ν 33) παρα 8.1.
Ιβιδ.
56
Ιβιδ ςΙΙΙ.
57
Λυβαν δεσχριβεσ τηε πρινχιπλε οφ νον−
55

DL

J

W

H

‘

−ιντερϖεντιον ιντο τηε αφφαιρσ
Πηιλοσοπηψ ανδ

Πυβλιχ Αφφαιρσ 164.
58
Σεε (ν 33) παρασ 4.10, 4.19
59
Ιβιδ παρα 6.28
60
Σεε (ν 24) 67.
61
Σεε (ν 33)
TB
M
I
“
C
A
C
‘
P
‘ W
C K
Σολιδαριτψ: Α Στρυχτυραλ
Πρινχιπλε οφ Ιντερνατιοναλ Λαω (Σπρινγερ, Ηειδελβεργ, 2010) 164; ΥΝ Γενεραλ Ασσεmβλψ, Υνιτινγ φορ Πεαχε
Ρεσολυτιον, Α/ΡΕΣ/377 Α (ς) (3 Νοϖεmβερ 1950).
62
Σεε (ν 33) ΞΙΙΙ, 51.
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στατεmεντ βψ α ηιγηλψ διστινγ

δοεσ νοτ γιϖε ρισε το

χορρεσπονδινγ βινδινγ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ οβλιγατιονσ. 63
ΙΙ.Β Τηε Ρ2Π Ουτχοmε Dοχυmεντ
Αλτηουγη τηε δοχτρινε σαω τενσε νεγοτιατιονσ ιν τηε ρυν−υπ το τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ, βψ
τηε τιmε ιτ ωασ υνανιmουσλψ ενδορσεδ βψ mορε τηαν α 150 ηεαδσ οφ στατε ιν τηε Ουτχοmε
Συmmιτ Dοχυmεντ, τηε χονχεπτ ηαδ υνδεργονε δραmατιχ αλτερνατιονσ ανδ ηαδ βεεν πρυνεδ−
δοων το ϕυστ τωο παραγραπησ.64 Χριτιχαλλψ, τηε τωο δραστιχ χονχεπτυαλ σηιφτσ τηατ οχχυρρεδ ιν
τηε 2005 Σεχρεταρψ−Γενεραλ Ρεπορτ ωερε βροαδλψ αδοπτεδ βψ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ ιν
2005.65 Τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ σολιδιφιεδ Ρ2Π λινκσ ωιτη ιντερνατιοναλ χριmεσ βψ σπεχιφιχαλλψ
‘ P
66

Ονχε αγαιν, τηε ρεπορτ δεφινιτιϖελψ αφφιρmεδ

τηατ τηε συβσιδιαρψ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ λιεσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε ΥΝΣΧ. 67 Ηοωεϖερ, υνλικε
τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ στατεσ τοωαρδσ τηειρ χιτιζενσ, τηισ ρεσιδυαλ ρεσπονσιβιλιτψ ωασ νοτ
υνδερστοοδ ιν τηε σενσε οφ α ποσιτιϖε δυτψ το ιντερϖενε
“

αρε πρεπαρεδ
C

68

Φυρτηερmορε, ιν χοντραστ ωιτη αλλ πρεϖιουσ ιτερατιονσ οφ τηε Ρ2Π,

τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ συβmιττε
χασε−βψ−
69

αρε mανιφεστλψ φαιλινγ

63

W Βυρκε−W
A
‘
P
JG
IC
DT
VH
Τηε
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Οξφορδ, 2011) 18.
64
ΥΝ Γενεραλ Ασσεmβλψ, Wορλδ Συmmιτ Ουτχοmε, Α/ΡΕΣ/60/1 (24 Οχτοβερ 2006) παρασ 138, 139.
65
Ιβιδ.
66
Ιβιδ παρα 138.
67
Ιβιδ παρα 139; Σεε (ν 19) 99 120.
68
Σεε (ν 64
A
O
D
τηε οϖερλαπ ωιτη τηε ποσιτιον οφ ΥΝ Σεχρεταρψ−Γενεραλ Βαν Κι Μοον, ασσερ
T C
Σεχυριτψ Χουνχιλ α ωιδε δεγρεε οφ λατιτυδε δο δετερmινε τηε mοστ αππροπριατε χουρσε οφ αχτιον. Τηε χουνχιλ
σηουλδ χοντινυε το ρεσπονδ φλεξιβλψ το τηε δεmανδσ οφ προτεχτινγ ποπυλατιονσ φροm χριmεσ ανδ ϖιολατιονσ
ρελατινγ το ‘ P
UN “
−G
‘
‘
P
T
D
‘
UN D A
−Σ/ 2012/ 5787 (25 ϑυλψ 2012). Τηισ ποσιτιον ισ αδϖοχατεδ βψ Σταην ωηο βρινγσ
αττεντιον το α λεττερ βψ τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε το ϑον Βολτον, ρελεασεδ σηορτλψ αφτερ τηε Συmmιτ, ελυχιδατινγ τηατ
U
“
U
N
“
C
ινδιϖιδυαλ στατεσ, ηαϖε αν οβλιγατιον το ιντερϖενε υνδερ ιντε
Q
(ν 19) 108. Τηε
υνδερστανδινγ τηατ τηε ΥΝ mερελψ ποσσεσσ α δισχρετιοναρψ ριγητ το ιντερϖενε ισ αφφιρmεδ βψ Βυχηαν, ωηο ρεφερσ
το τηε Λιβψαν χρισεσ το συγγεστ τηατ ονχε τηε Λιβψαν γοϖερνmεντ ϖιολατεδ ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ, τηε ΥΝΣΧ
διδ νοτ σεε ιτ ασ πασσινγ το ιτσελφ.: Σεε (ν 24) 69.
69
Σεε (ν 64) παρα 139.

14

Αλτηουγη ρεπλαχινγ τηε ΙΧΙΣΣ πρερεθυισιτε φορ Ρ2Π αχτιον −
ωασ αν αττεmπτ το mακε τηε φορmυλατιον οφ τηε χονχεπτ mορε σπεχιφιχ,
τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε λαττερ ρεθυιρεmεντ ποσιτσ φυρτηερ ηυρδλεσ το
mακινγ δεχισιονσ ον τηε υσε οφ φορχε.70 Ιν αδδιτιον, ασ τηε διπλοmαχψ συρρουνδινγ τηε
Συmmιτ συγγεστσ, νειτηερ στατεσ, νορ τηε Σεχρεταρψ−Γενεραλ, ωαντεδ το χρεατε αδδιτιοναλ
λεγαλ οβλιγατιονσ.71 Ηενχε, τηε Ρ2Π ωασ ιντεντιοναλλψ χονφινεδ το τηε παραmετερσ δεφινεδ βψ
τηε εξταντ φραmεωορκ ον τηε υσε οφ φορχε, ωηιχη αρε βουνδ το τηε πρινχιπλεσ οφ σοϖερειγντψ
ανδ νον−ιντερϖεντιον. Τηισ mακεσ ιτ περφεχτλψ χλεαρ τηατ στατεσ ωαντ το πρεσερϖε σοϖερειγν
πολιτιχαλ δισχρετιον ωηεν ιτ χοmεσ το mαττερσ οφ ηιγη−πολιτιχσ, ιν παρτιχυλαρ τηε υσε οφ φορχε.
Το συm υπ, ωηατ εmεργεδ φροm τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ωασ νοτ ρεϖολυτιοναρψ ωιτη ρεσπεχτ
A
ηαϖε αν οβλιγατιον το: πρεϖεντ ανδ πυνιση γενοχιδε, ωαρ χριmεσ ανδ χριmεσ αγαινστ
ηυmανιτψ; ασσιστ στατεσ το φυλφιλ τηειρ οβλιγατιονσ υνδερ ιντερνατιοναλ ηυmανιταριαν λαω (ε.γ. ιν
C

A

G

C

C

72

Φυρτηερmορε, τηε

2005 Ουτχοmε Dοχυmεντ διδ νοτ εσταβλιση α νεω ιντερνατιοναλ αυτηοριτψ, οτηερ τηαν τηε
ΥΝΣΧ, το αχτ ουτσιδε τηε Χηαρτερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε υσε οφ φορχε. Λαστλψ, τηε Ουτχοmε
Dοχυmεντ ρεmαινσ λαργελψ α mοραλ ιmπερατιϖε ανδ α πολιτιχαλ χοmmιτmεντ ιντενδεδ το φορτιφψ
εξιστινγ λεγαλ χοmmιτmεντσ, ασ οπποσεδ το αν αττεmπτ το τρανσφορm ιντερνατιοναλ λαω ορ
χρεατε νεω λεγαλ οβλιγατιονσ.73 I

B

‘ P

πρεχισελψ βεχαυσε ιτ διδ νοτ χηανγε ορ εϖεν σεεκ το χηανγε τηε βασιχ ιντερνατιοναλ ρυλεσ
γοϖερνινγ τηε υσε οφ φορχε

74

παρτιχυλαρλψ βεχαυσε α νυmβερ οφ στατεσ ωερε οπποσεδ το ιτσ

ρεσπονσιβιλιτψ το πρεϖεντ ανδ ρεσπονδ το mασσ ατροχιτψ χριmεσ.75 Ινστεαδ, ασ Wελση συγγεστσ,
O

D

τηατ ηελπσ το σηαπε ιντερπρετατιον

οφ εξιστινγ ρυλεσ βψ εmπηασιζινγ παρτιχυλαρ νορmατιϖε υνδερστανδινγσ αβουτ δοmεστιχ ανδ
70

Τηε mανιφεστ στατε φαιλυρε ρεθυιρεmεντ εφφεχτιϖελψ ρυλεδ ουτ τηε ποσσιβιλιτψ φορ πρεϖεντατιϖε αχτιον βψ
ρεαφφιρmινγ τηατ τηε ΥΝΣΧ χαν ονλψ σανχτιον ιντερϖεντιον το ηαλτ αν ενδυρινγ χρισισ. Υνφαϖουραβλψ, τηισ σολιδιφιεδ
‘ P
“ NC
Τηε Νεω Μιλιταρψ Ηυmανισm: Λεσσονσ φροm Κοσοϖο (Πλυτο
Πρεσσ, Λονδον, 1999).
71
Σεε (ν 15) 375.
72
Σεε (ν 6) 16.
73
Σεε (ν 6) 374.
74
Σεε (ν 15) 14.
75
Σεε αλσο (ν 15) 375−376.
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76

Βψ ϖιρτυε οφ τηε υνανιmουσ ενδορσεmεντ οφ Αρτιχλεσ 138 ανδ 139,

C

πτ το προmπτ

στατεσ το αχτ ον τηειρ εξιστινγ οβλιγατιονσ το τηειρ οων ποπυλατιονσ ασ παρτ οφ ιντερνατιοναλ
ηυmαν ριγητσ λαω.77 Ιν τηισ ωαψ, ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ αλτηουγη νοτ α νεω λεγαλ δεϖιχε, τηε
WΣΟD δοεσ προϖιδε γρεατερ χλαριτψ το τηε Ρ2Π νορm βψ ηελπινγ το διmινιση δεφινιτιοναλ
χονφυσιον ανδ φαχιλιτατε στατεσ αδηερενχε βψ ωαψ οφ ινφορmινγ λεγαλ δεβατε. Ασ α ρεσυλτ, τηε
Ρ2Π ηασ ποτεντιαλ το ινφορm ανδ βε ρεφερρεδ το ασ α mοραλ ιmπερατιϖε ωιτηιν εξιστινγ
χυστοmαρψ ανδ χοδιφιεδ ιντερνατιοναλ λεγαλ χηαννελσ.
A

W

B

A

ρεπρεσεντατιϖε βοδψ, ισ α ρεασοναβλε προξψ φορ τηε εξιστενχε οφ τηε ιντερνατιοναλ οπινιο ϕυρισ
ινγ ον τηε
Ρ2Π.78 Τηυσ, δεσπιτε νοτ βεινγ λεγαλλψ βινδινγ, Γενεραλ Ασσεmβλψ (ΓΑ) ρεσολυτιονσ χαν ιν τηισ
ωαψ γενερατε ιντερνατιοναλ χοοπερατιον ορ αρτιχυλατε α λεϖελ οφ mετα−τηεορετιχαλ mοραλ
χονσενσυσ.79 Ηοωεϖερ, τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε φορmερ φυνχτιον ισ ιν σοmε σενσε δεϖαλυεδ ασ α
ποτεντιαλ χοmπονεντ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον βψ τηε φαχτ τηατ τηε ΓΑ δεχισιον ωουλδ ηαϖε
βεεν χλεαρλψ τρανσφορmατιϖε ασ α χονστιτυτιοναλ φουνδατιον ηαδ ιτ χουπλεδ το τηε ΥΝΣΧ ιν α
ωαψ τηατ χρεατεδ αν οβλιγατιον το ιντερϖενε.80 Τηατ σαιδ, δεσπιτε ιτσ ωεακ λεγαλ ποσιτιον, ιν
2006 τηε Ρ2Π χονχεπτ διδ φινδ ενδορσεmεντ βψ τηε ΥΝΣΧ ιν Ρεσολυτιον 1674 ανδ ωασ
ινϖοκεδ ιν Ρεσολυτιον 1706 ωιτη ρεγαρδσ το τηε χονφλιχτ ιν Dαρφυρ,81 ωηιχη υνλικε τηε

76

Ιβιδ 377.
Ιβιδ.
78
Σεε (ν 14) 229.
79
Σεε <ηττπ://ωωω.υν.οργ/χψβερσχηοολβυσ/υντουρ/συβγεν.ητm>, αχχεσσεδ 5 Οχτοβερ 2014. Λαω−δεχλαρινγ
ρεσολυτιονσ οφ τηε Γενεραλ Ασσεmβλψ, φορ εξαmπλε, mαψ ασσιστ ιν τηε δετερmινατιον ορ ιντερπρετατιον οφ
ιντερνατιοναλ λαω ορ εϖεν χονστιτυτε εϖιδενχε οφ ιντερνατιοναλ χυστοm. Σχηολαρσ διφφερ, ηοωεϖερ, ασ το ωηετηερ
−
οφ τηε Ασσεmβλψ χαν χρεατε λαω βεψονδ τηειρ χοντριβυτορψ ρολε ιν τηε φορmατιον οφ
F
H
H
A F
L
“
L
Ευροπεαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 514.
80
Ασ Σταην συγγεστσ τηατ τηε
“
‘ P
δοεσ νοτ βινδ τηε ΥΝ ωιτη νεω οβλιγατιονσ, βυτ mερελψ ρεστατεσ στατεσ οβλιγατιονσ το ηυmαν ριγητσ τηατ οϖερ
τιmε ηαϖε αλρεαδψ δεϖελοπεδ ιντο ποσιτιϖε δυτψ τηρουγη χυστοm. Σεε (ν 19) 99 120, εσπ. 102.
81
UN “
C
‘
P
“ ‘E“
A
W
“
O
D
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ποπυλατιονσ φροm γενοχιδε, ωαρ χριmεσ, ετηνιχ χλεανσινγ ανδ χριmεσ αγαινστ
UN “
C
‘
‘
“
−G
“
“ ‘E“
(Αυγυστ 2006).
77
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τ ιν τηε σενσε τηατ, ιν τηισ χασε βψ χασε
χονσιδερατιον , ιτ ωασ γιϖεν λεγαλ φορχε.
ΙΙ.Χ Αντι−Ρ2Π Σεντιmεντσ Γατηερινγ Μοmεντυm
Νοτωιτηστανδινγ τηεσε προγρεσσιϖε δεϖελοπmεντσ, ιτ βεχαmε οβϖιουσ νοτ ονλψ τηατ υνιϖερσαλ
χονσενσυσ οϖερ τηε Ρ2Π ωασ λαχκινγ (παρτιχυλαρλψ Πιλλαρ ΙΙ ανδ ΙΙΙ οβλιγατιονσ), βυτ αλσο τηατ
αντι−Ρ2Π σεντιmεντσ ωερε βουργεονινγ αχροσσ τηε ΥΝ. Ασ E
A

A

A

UN

τηε Wορλδ “
τηατ τηε ΓΑ

L

‘ P

82

Αλτηουγη τηε δεχλαρατιον

‘ P

δεmονστρατεδ τηατ σοmε στατεσ ωισηεδ το σεπαρατε τηεmσελϖεσ φροm τηειρ χοmmιτmεντ ανδ
ωερε αττεmπτινγ το χονταιν ανδ διmινιση τηε ιmπαχτ οφ Ρ2Π.83 Αλτηουγη ονε σηουλδ βε
χαυτιουσ νοτ το βλοω τηισ προφεσσεδ ηοστιλιτψ τοωαρδσ τηε νορm ουτ οφ προπορτιον, 84 ιτ δοεσ
ιλλυστρατε τηατ α νυmβερ οφ χουντριεσ ωιση το διστανχε τηεmσελϖεσ φροm τηε Ρ2Π. Ασ α ρεσυλτ,
τηισ σηουλδ τεmπερ τηοσε ωηο εmπηασιζε τηατ τηε Ρ2Π πρεσεντσ α χλεαρ χονστιτυτιοναλιζινγ
προγρεσσιον, σινχε συχη α ποσιτιον υνδερστατεσ τηε φαρ mορε ωορρψινγ φαχτ τηατ τηισ εmεργινγ
σχεπτιχισm ισ σπρεαδινγ αmονγστ σοmε οφ τηε mοστ αρδεντ φορmερ Ρ2Π εντρεπρενευρσ.
Wηερεασ τηε mαϕοριτψ οφ ΝΑΜ χουντριεσ ηαϖε νεϖερ βεεν εντηυσιαστιχ αβουτ τηε Ρ2Π, τηε
συππορτ φορ χονδιτιοναλ σοϖερειγντψ χηαmπιονεδ βψ Λατιν Αmεριχαν στατεσ ωασ α mαϕορ
χαταλψστ λεαδινγ το τηε 2005 ΓΑ ενδορσεmεντ. Τηισ ενδορσεmεντ ηασ νοω ιν mανψ ωαψσ
ρεϖερσεδ.85 Σιmιλαρλψ, Συβ−Σαηαραν χουντριεσ λεδ βψ Σουτη Αφριχα, ωηοσε βολδ αδοπτιον οφ α
προ−ιντερϖεντιονιστ στανχε ιν τηε 2001 Αφριχαν Υνιον Χονστιτυτιϖε Αχτ86 ανδ τηε 2005 Συmmιτ
αρε νοω οστενσιβλψ mυχη λεσσ φερϖεντ αβουτ ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρ2Π. Τηερεφορε, τηε φαχτ
τηατ τηε συππορτ οφ φορmερ προmοτερσ οφ Ρ2Π ηασ χονσιδεραβλψ ωανεδ σινχε 2008 σηουλδ νοτ
βε ιγνορεδ ωηεν χονσιδερινγ τηε Ρ2Π ασ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, εσπεχιαλλψ
σινχε τηεσε ρετρεατσ ηαϖε φεατυρεδ προmινεντλψ ιν τηε Ρ2Π χηρονιχλεσ οφ τηε παστ φιϖε ψεαρσ
ανδ ηαϖε ηαδ αν ιmπαχτ ον τηε δο

ινεφφεχτιϖε οπερατιοναλιζατιον ιν Σψρια.

82

Σεε Εϖανσ (ν 1) 52.
Ιβιδ 126.
84
M“
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ T
C
F
C
105.
85
F
L
A
‘ P
B
B
‘
P
“
Βρασιλιανα: ϑουρναλ φορ Βραζιλιαν Στυδιεσ
O“
MT
‘
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ (2014) 14 Χονφλιχτ, Σεχυριτψ ανδ Dεϖελοπmεντ 379.
86
Χονστιτυτιϖε Αχτ οφ τηε Αφριχαν Υνιον, Λοm Συmmιτ (7 Νοϖεmβερ 2000).
83
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Dεϖελοπmεντ Dιαλογυε

D

D Λοπεσ ανδ Π ςιειρα,
P
B

ΙΙ.D Σεχρεταρψ Γενεραλ 2009 Ρεπορτ Ισ τηερε α χηανγε ιν τηε τιδε ?87
Σιγνιφιχαντ στεπσ

‘ P

αρε ρεπρεσεντεδ βψ ιτσ ινχλυσιον ιν τηε τοπ φιϖε

πριοριτιεσ οφ Βαν−Κι Μοον

2009 Γενεραλ Σεχρεταρψ ρεπορτ. Τηε ρεπορτ ρεφραmεδ τηε

χοmmιτmεντσ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ

−

τοωαρδσ

‘ P οπερατιοναλιζατιον:
ιτψ το ασσιστ στατεσ το φυλφιλ τηειρ δοmεστιχ (ιντερναλ) οβλιγατιονσ; ανδ
88

Ιν ορδερ το αππεασε ϖοχαλ

χριτιθυεσ ανδ συσπιχιονσ οφ πρεϖιουσ Ρ2Π φορmυλατιονσ, τηε πρεϖαιλινγ φοχυσ οφ τηε
A C
ριγητλψ νοτεσ, τηε νεω ιντερπρετατιον προποσεδ βψ τηε Σεχρεταρψ−Γενεραλ αιmεδ το βολστερ
το αϖοιδ τηε νεεδ φορ mιλιταρψ ιντερϖεντιον [ηενχε] διστανχινγ Ρ2Π φροm
ιν ορδερ το δισπελ συσπιχιονσ οφ Ρ2Π ασ Wεστερν ιmπεριαλισm.89

χοερχιϖε

Αλτηουγη τηε ρεπορτ δελιβερατελψ δοωνπλαψεδ τηε ποσσιβιλιτψ φορ mιλιταρψ ιντερϖεντιον, ιτ διδ
νοτ ρυλε ιτ ουτ90 ανδ εϖεν ρειτερατεδ τηε ΙΧΙΣΣ προποσιτιον το ενχουραγε τηε Π5 το αβσταιν

91

Τηε ρεπορτ ωασ αλmοστ υνανιmουσλψ ενδορσεδ ιν τηε φιρστ ΓΑ φορmαλ πλεναρψ δεβατε ον Ρ2Π,
ωηιχη ρεαφφιρmεδ τηε 2005 αγρεεmεντ ασ νον−ρενεγοτιαβλε, ωιτη ονλψ φουρ (ουτ οφ 118 στατεσ
πρεσεντινγ τηειρ ϖιεωσ) εξπρεσσινγ στρονγ οβϕεχτιονσ το ωηατ ωασ αγρεεδ ιν τηε 2005
Ουτχοmε Dοχυmεντ

ςενεζυελα, Συδαν, Χυβα ανδ Νιχαραγυα. Ιmπορταντλψ, τηε ρεmαρκσ

φροm Ινδια, Σουτη Αφριχα, Βραζιλ, Νιγερια ανδ ϑαπαν

κεψ ρεγιοναλ ποωερσ, ωηο πρεϖιουσλψ

εσπουσεδ α σχεπτιχαλ στανχε τοωαρδσ τηε Ρ2Π, αππροϖεδ τηατ mυχη οφ τηε χοντεντ οφ τηε
τηρεε−πιλλαρ στρατεγψ ωασ α πρυδεντ χηαραχτερισατιον οφ τηε Ρ2Π.
Αλτηουγη τηε χονστρυχτιϖε διαλογυε αττεστεδ το ωιδεσπρεαδ συππορτ φορ τηε 2009 Σεχρεταρψ
Γενερ

87
88

89

Σεε (ν 84).
Σεε (ν 38)

τηε ηοπεσ οφ Ρ2Π προπονεντσ το ρεφλεχτ συππορτ φορ τηε

T

D C
‘ P
Προτεχτ 161 166.
90
Σεε (ν 38) 25.
91
Ιβιδ 27.

‘ P
N

‘ P M

“

L

18

‘

Γλοβαλ Ρεσπονσιβιλιτψ το

ινδιϖιδυαλ χοmmιτmεντ οφ mεmβερ στατεσ το Ρ2Π ιmπλεmεντατιον ανδ φορ τηε εφφορτσ οφ τηε
ΥΝ το ιmπλεmεντ τηε Ρ2Π.92 Ιν οτηερ ωορδσ, εφφορτσ ωερε φοχυσεδ ον σολιδιφψινγ mετα−
‘ P

τηεορετιχαλ

‘ P

παραγραπησ 138 ανδ 139 οφ τηε 2005 Ουτχοmε Dοχυmεντ, ρατηερ τηαν ον οβταινινγ
‘ P
‘ P
οβϕεχ

93

Ιν τηισ σενσε, ασ Βαδεσχυ

“

.94 Ιmπορταντλψ,
‘ P

−2009 ,95 τηε φαχτ τηατ ονε οφ τηε προϕεχτεδ ουτχοmεσ

οφ τηε δεβατεσ (ναmελψ στατεσ αφφιρmινγ τηειρ χοmmιτmεντ το τηε Ρ2Π ωασ νεϖερ φυλφιλλεδ)
mακεσ ονε θυεστιον τηε mεανινγφυλνεσσ οφ ρηετοριχαλ χονσενσυσ ανδ τηυσ στιλλ ραισεσ δουβτσ
ασ το ωηετηερ Ρ2Π ισ συβσταντιϖε ενουγη το χοmπελ στατεσ το ηαλτ mασσ ατροχιτψ χριmεσ ιν
εξτρεmισ. Ιν τηισ λιγητ, αλτηουγη ρεπρεσεντινγ αν εmεργινγ δελιβερατιϖε νορm, ιτ ωουλδ βε αν
οϖερστατεmεντ το αλσο συγγεστ τηατ ιτ ρεπρεσεντσ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm,
σινχε, ασ ωε ωιλλ ιλλυστρατε ιν λατερ σεχτιονσ οφ τηισ αρτιχλε, τηε Ρ2Π δοεσ νοτ χυρρεντλψ mεετ
βασιχ χονστιτυτιοναλιζατιον χριτερια ασ χοmmονλψ υνδερστοοδ, ανδ ιν σοmε ωαψσ σηοωσ
σιγνιφιχαντ σιγνσ οφ νορm σταγνατιον ορ δεγενερατιον.
ΙΙ.Ε Ρ2Π ανδ α διmινισηινγ σηαρεδ υνδερστανδινγ
Τηε ρελυχτανχε το ινϖοκε τηε Ρ2Π ιν ρελατιον το τηε Σψριαν χρισεσ, ωηιχη mανψ ηαϖε ιδεντιφιεδ
,96 νοτ ονλψ συγγεστσ τηατ α σηαρεδ υνδερστανδινγ
συρρουνδινγ τηε Ρ2Π ισ τηιν, βυτ αλσο δεmονστρατεσ τηατ Ρ2Π ισ ινχρεασινγλψ βεινγ περχειϖεδ
ωηιχη αρε αλσο φορmερ προπονεντσ ανδ κεψ
νορm εντρεπρενευρσ οφ τηε δοχτρινε. Φορ ινστανχε, Χαναδα, ωηο λεδ ιντερνατιοναλ εφφορτσ το
φοργε τηε Ρ2Π ανδ πλαψεδ α πιϖοταλ ρολε ιν φορmυλατινγ ανδ mοβιλιζινγ συππορτ πριορ το τηε
2005 Συmmιτ, ηασ λονγ αβανδονεδ τηε Ρ2Π.97 Τηισ βεχαmε εϖιδεντ ιν τηε Χαναδιαν δεβατε
92

Χ Βαδεσχυ, Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον ανδ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ: Σεχυριτψ ανδ Ηυmαν Ριγητσ
(Ρουτλεδγε, Λονδον, 2011) 113.
93
Ιβιδ 116.
94
Ιβιδ.
95
Ιβιδ 113.
Σεε (ν 84).
96
“ AG
“
Τηε Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Ηυmαν
Ριγητσ 1
“
MT L
W
T
φορ χιϖ
Τηε Ιντερνατιοναλ ϑουρναλ οφ Ηυmαν Ριγητσ 982 1002.
97
F
C
‘ P
K M
C
Αβανδονmεντ οφ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ, αϖαιλαβλε ατ <ηττπ://χιπσ.υοτταωα.χα/χαναδασ−αβανδονmεντ−οφ−
τηε−ρεσπονσιβιλιτψ−το−προτεχτ/>, αχχεσσεδ 14 Αυγυστ 2014. Σεε αλσο Ν Κικολερ, Τιmε φορ Χαναδα το ρεχοmmιτ,
αϖαιλαβλε ατ <ηττπ://ωωω.γλοβαλρ2π.οργ/mεδια/φιλεσ/τιmε−φορ−χαναδα−το−ρεχοmmιτ−το−ρ2π.πδφ >, αχχεσσεδ 14
Αυγυστ 2014.
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οϖερ Λιβψα ιν ωηιχη τηε Χονσερϖατιϖε γοϖερνmεντ δεφιεδ ιτσ Λιβεραλ οπποσιτιον βψ
ιντεντιοναλλψ αϖοιδινγ τηε λανγυαγε οφ Ρ2Π ιν ιτσ αττεmπτ το ϕυστιφψ C

ρολε ιν τηε Λιβψαν
L

οπερατιον. Αχχορδινγ το Νοσσαλ, τηε Χ

ασ α χασε οφ Ρ2Π χονστιτυτεδ αν εφφορτ το αλιγν ωιτη τηε ποσιτιον αδοπτεδ βψ οτηερ Wεστερν
γοϖερνmεντσ ωηο ρεφραινεδ φροm εmπλοψινγ τηε Ρ2Π ρηετοριχ. Τηισ ωαρινεσσ ωασ αλσο σηαρεδ
βψ οτηερ στατεσ ιν τηε ιντερνατιοναλ σψστεm, mοστ νοταβλψ Χηινα ανδ Ρυσσια, ωηο συγγεστεδ
τηατ

‘ P
98

ε υσεδ ασ α χοϖερ φορ λεγιτιmιζινγ mιλιταρψ ιντερϖεντιον το αχηιεϖε ρεγιmε

Ιν τηισ ωαψ, Νοσσαλ αργυεσ τηατ βψ πυρποσελψ αϖοιδινγ τηε Ρ2Π λανγυαγε (ωηιλε νοτ

εξπλιχιτλψ δισmισσινγ ιτ), Χαναδα αλλοωεδ οτηερσ το λινκ τηε Ρ2Π το τηε Λιβψαν χασε. Ασ Νοσσαλ
αργυεσ, τηισ ηαδ τωο χονσεθυενχεσ: 1) Ιτ χοντριβυτεδ τοωαρδσ τηε αφφιρmατιον οφ τηε νοω
L

ασσοχιατεδ ωιτη Ρ2Π

Iν λιγητ οφ ποστ−

Λιβψαν περχεπτιονσ οφ ιτ βεινγ αν Ρ2Π φαιλυρε, ηασ νοω αλσο χοντριβυτεδ το τηε ινχρεασινγ
‘ P

99

Φολλοωινγ τηε Λιβψαν φιασχο ανοτηερ φορmερ κεψ νορm εντρεπρενευρ ανδ mαϕορ ρεγιοναλ
ποωερ Σουτη Αφριχα ωιτηδρεω ιτσ συππορτ, φολλοωεδ βψ Βραζιλ ανδ Ινδια, βοτη προmινεντ
ποωερσ ωηο ρε−αδοπτεδ τηειρ σχεπτιχαλ στανχε. Τηε αφτερmατη οφ τηειρ ωιτηδραωαλ ωασ
προφουνδλψ φελτ ιν ρελατιον το Σψρια, ωηερε τηε αβστεντιον οφ Σουτη Αφριχα, Βραζιλ ανδ Ινδια
αδδεδ πολιτιχαλ ωειγητ το τηε τηρεε χονσεχυτιϖε ΥΝΣΧ ρεσολυτιον ϖετοεσ αγαινστ αχτιον ιν
Σψρια, ωηιχη ωερε χαστ βψ Ρυσσια ανδ Χηινα.100 Ασ σοmε ηαϖε αργυεδ, ωιτη αλλ οφ τηε ΒΡΙΧΣ
χουντριεσ νοω φαιλινγ το προϖιδε συππορτ φορ τηε Ρ2Π, ιτ αλσο σιγναλσ τηε ενδ οφ τηε
δοχτρινε.101
W

‘ P

mαψ βε α στεπ τοο φαρ, ωηατ τηισ λεϖελ οφ δισσεντ σηοωσ ισ τηατ

χονσενσυσ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π νορm ισ εξτρεmελψ φραιλ, ωηιχη εφφεχτιϖελψ χονστιτυτεσ α mαϕορ

98

K‘ N
T U
ανδ Μισυσε
‘ P T C
C
A Ηεηιρ ανδ Ρ Μυρραψ (εδ), Λιβψα, Τηε
Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ ανδ τηε Φυτυρε οφ Ηυmανιταριαν Ιντερϖεντιον (Παλγραϖε Μαχmιλλαν, Λονδον, 2013) 124
99
Ιβιδ 125.
100
Σεε Σ Αδαmσ, Εmεργεντ Ποωερσ: Ινδια, Βραζιλ, Σουτη Αφριχα ανδ Ρ2Π, αϖαιλαβλε ατ
<ηττπ://ωωω.γλοβαλρ2π.οργ/mεδια/φιλεσ/αδαmσ−ρ2π−ιβσα−1.πδφ>, αχχεσσεδ 14 Αυγυστ 2014. Φορ Σουτη Αφριχα σεε
FA
M
“
“
‘
“
T
H
“
ιν Μ Βροσιγ (εδ), Τηε Ρεσπονσιβιλιτψ
το Προτεχτ Φροm το Εϖασιϖε το Ρελυχταντ Αχτιον: Τηε Ρολε οφ Γλοβαλ Μιδδλε Ποωερσ (ΗΣΦ, ΙΣΣ, ΚΑΣ & ΣΑΙΙΑ,
ϑοηαννεσβυργ, 2012).
101
Σχηολαρσ συχη ασ Βελλαmψ, Dυννε, Γλανϖιλλε ανδ Wεισσ ηαϖε αργυεδ τηατ αλτηουγη τηε ΒΡΙΧΣ mαψ νοτ βε
‘ P
τηε Ρ2Π ισ χερταινλψ νοτ δεαδ. Φορ α χριτιθυε ανδ χλαιm τηατ τηισ σιγναλσ τηε δεατη οφ τηε Ρ2Π, σεε Χ Κεελερ, Τηε
Ενδ οφ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ, αϖαιλαβλε ατ <ηττπ://ωωω.φορειγνπολιχψϕουρναλ.χοm/2011/10/12/τηε−ενδ−
οφ−τηε−ρεσπονσιβιλιτψ−το−προτεχτ/>, αχχεσσεδ 14 Αυγυστ 2014.
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δραωβαχκ φροm τηε ωιδελψ σηαρεδ υνδερστανδινγ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ανδ τηε 2009
Σεχρεταρψ−G

. Ιν τηισ σενσε, τηε ινϖοχατιον οφ τηε δοχτρινε

ιν Λιβψα

(αλτηουγη ωιτηουτ mακινγ εξπλιχιτ ρεφερενχε το Ρ2Π ασ συχη) ηασ mαρκεδ α ρατηερ σηορτ−λιϖεδ
ηιγη ωατερmαρκ

‘ P

.102 Wηατ ηασ φολλοωεδ ισ ιναδεθυατε

οπερατιοναλιζατιον τηατ ηασ σεεmινγλψ ρεϖερσεδ ανψ προγρεσσιϖε τρενδ συρρουνδινγ α σηαρεδ
υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π.
Ον α mορε ποσιτιϖε νοτε, νοτ λονγ αφτερ τηε 2009 δεβατεσ ηαδ χονχλυδεδ, ον 14 Σεπτεmβερ
2009 τηε ΓΑ αδοπτεδ βψ χονσενσυσ ιτσ φιρστ ρεσολυτιον ον τηε Ρ2Π (ι.ε. ΥΝΓΑ Ρεσ 63/308),
ωιτη τηε εξπρεσσεδ συππορτ οφ στατεσ ωηο ηαϖε εξπεριενχεδ mασσ ατροχιτψ τραυmασ.103
Συβσεθυεντλψ, ασ ωιτη τηε 2009 φορmαλ πλεναρψ δεβατε, τηε ιντεραχτιϖε διαλογυεσ φολλοωινγ
τηε ρελεασε οφ τηε 2010 ανδ 2011 Σεχρεταρψ−Γενεραλ ρεπορτσ ον Ρ2Π,104 ρεαφφιρmεδ τηατ τηερε
ισ εmεργινγ mετα−τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηε νορm, αττεστεδ το βψ α νεαρ υνανιmιτψ ον
τηε 2005 χονσενσυσ αρουνδ τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ, αλονγ ωιτη τηε τηρεε−πιλλαρ
105

στρατεγψ δελινεατεδ ιν τηε Σεχρεταρψ−G

Ιν γενεραλ, αλλ σιξ οφ τηε Σεχρεταρψ−

Γενεραλ ρεπορτσ ηαϖε εξπανδεδ τηε βασισ φορ βροαδερ ανδ στρονγερ σηαρεδ υνδερστανδινγ.
Ηοωεϖερ, ασ Σερρανο
υνσεττλεδ ισσυεσ ανδ τηε λινγερινγ χονχερνσ ,106 mοστ προmινεντλψ, τηε ρισκ οφ mισυσε ανδ
σελεχτιϖιτψ, τηατ ωερε ραισεδ βψ α λαργε νυmβερ οφ δελεγατιονσ ιν τηε 2009 δεβατε ανδ τηε
2010 διαλογυε. Τηεσε χονχερνσ χοντινυε το γενερατε υνεασινεσσ αmονγ ΥΝ mεmβερ στατεσ
ανδ ηαϖε εϖεν λεδ σοmε το ρεαδοπτ α σχεπτιχαλ στανχε τοωαρδσ τηε δοχτρινε mορε ρεχεντλψ,
τηυσ σηεδδινγ δουβτσ ον τηε χλαιmσ τηατ τηε 2009 ρεπορτ ηασ χλεαρλψ
τιδε .

102

MD
T P
G
H
T ‘
P
B
A
L
(2016 − φορτηχοmινγ) 53 Ιντερνατιοναλ Πολιτιχσ.
103
Τηε στατεmεντσ οφ συππορτ οφ τηεσε στατεσ ηαϖε βεεν ρεχογνιζεδ ασ παρτιχυλαρλψ mεανινγφυλ βψ τηε Σεχρεταρψ
G
“ U
N
“
−G
W
A
T
‘
P
ΣΓ/ΣΜ/12452, ΓΑ/10855, Πρεσσ Ρελεασε, 14 Σεπτεmβερ 2009. Σεε ΥΝ Σεχυριτψ Χουνχιλ Ρεσολυτιον 1894,
Σ/ΡΕΣ/1894,
Νοϖεmβερ
2009,
αϖαιλαβλε
ατ
<ηττπ://υνισπαλ.υν.οργ/ΥΝΙΣΠΑΛ.ΝΣΦ/0/Α4Ε2352ΒΦDΦ75ΦΦ08525766Χ00588264>, αχχεσσεδ 11 Μαψ 2014.
104
Wηιλε Χυβα, ςενεζυελα ανδ Πακισταν χοντινυεδ το εξπρεσσ στρονγ οβϕεχτιονσ το Ρ2Π, τηε mαϕοριτψ οφ
στατεmεντσ ρεχογνιζεδ τηατ Ρ2Π ηαδ εϖολϖεδ φροm α χοντροϖερσιαλ χονχεπτ ιντο α νορm τηατ ηαδ βεχοmε αν
“
ηττπ://ωωω.γλοβαλρ2π.οργ/ρεσουρχεσ/341>, αχχεσσεδ 11 Μαψ 2014.
105
Ιmπορταντλψ, mεmβερ στατεσ φυρτηερ αγρεεδ τηατ τηε ρεσπονσιβιλιτψ ισ ροοτεδ ιν ιντερνατιοναλ λαω, τηατ τηε
φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ αρε τηε ονλψ τριγγερσ φ ‘ P
πεαχε ανδ σεχυριτψ υνδερ Χηαπτερ ςΙΙ, αλλοωινγ φορ ΣΧ αχτιον; τηατ τηε Ρ2Π συππορτσ σοϖερειγντψ.
106
Σεε (ν 84) 108.
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ΙΙ.Φ Λοχατινγ τηε Νορm Σταγε οφ τηε Ρ2Π
Ασ τηε βριεφ ηιστοριχαλ αναλψσισ οφ τηε Ρ2Π αβοϖε συγγεστσ, δετερmινινγ α χλεαρ Ρ2Π νορm
τραϕεχτορψ ρεmαινσ ελυσιϖε. Ονε ποπυλαρ mοδελ φορ υνδερστανδινγ τηε λεϖελ οφ νορm διφφυσιον
ισ αδϖανχεδ βψ Φιννεmορε ανδ Σικκινκ, ωηο συγγεστ τηατ

λιφε

χψχλε ,107 χοmπρισινγ τηρεε κεψ σταγεσ οφ νορm ινφλυενχε ανδ προχεσσ: (ι) νορm εmεργενχε,
χηαραχτεριζεδ βψ τηε εφφορτσ οφ ϖαριουσ νορm εντρεπρενευρσ, ινχλυδινγ στατεσ, ΝΓΟσ,
ινδιϖιδυαλσ, το προmοτε τηε νεω ιδεα, φολλοωεδ βψ (ιι) νορm χασχαδε (ορ βροαδ αχχεπτανχε)
ϖια νορm σοχιαλισατιον, ινϖολϖινγ τηε περσυασιον οφ α χριτιχαλ mασσ οφ αχτορσ το ενδορσε τηε
νεω νορm ανδ ποσιτιϖε πρεχεδεντσ αρε γραδυαλλψ αχχυmυλατεδ (ιιι) νορm ιντερναλισατιον,
−φορ−γραντεδ∀ θυαλιτψ τηατ mακεσ χονφορmανχε ωιτη τηε νορm
108

Ιν αν αττεmπτ το

προϖιδε αν ανσωερ το τηε πιϖοταλ θυεστιον οφ ωηατ ιτ τακεσ φορ αν ιδεα το βεχοmε α νορm ορ,
ορσ mυστ σηαρε [α παρτιχυλαρ] ασσεσσmεντ
Fιννεmορε ανδ Σικκινκ ιντροδυχε τηρεσηολδ χριτερια, ι.ε. α
, τηατ δραωσ τηε λινε βετωεεν τηε φιρστ τωο σταγεσ. Ον τηειρ αχχουντ, νορm
α χριτιχαλ mασσ οφ ρελεϖαντ στατε αχτορσ αδοπτ τηε νορm , χοmπρισεδ οφ
−

χριτιχαλ

στατεσ ωιτηουτ ωηιχη τηε αχηιεϖεmεντ οφ τηε συβσταντιϖε νορm γοαλ ισ χοmπροmισεδ .109
Wηεν αττεmπτινγ το ι

‘ P

−

χψχλε mοδελ, τωο οβσερϖατιονσ βεχοmε ινσταντανεουσλψ οβϖιουσ

‘ P

αδϖανχεmεντ συβσταντιατεσ (χορρεσπονδσ το) τηε κεψ στεπσ ιν τηε νορm εmεργενχε σταγε ανδ
2) τηε ιδεα ηασ χοmε νοω

−φορ−
‘ P

Ιν ηερ ιντερπρετατιον οφ νορm
Βαδεσχυ ηασ αργυεδ
σεχονδ

‘ P

οφ τηε τηιρδ σταγε.
τ υπ το 2009,
ηε

σταγε οφ νορm σοχιαλισατιον. Σηε βασεσ τηισ χλαιm ον τηε φαχτ τηατ τηε mοστ

ποωερφυλ στατεσ, ωηιχη παρτιχιπατεδ ιν τηε νεγοτιατιονσ πριορ το τηε 2005 Συmmιτ,
υνανιmουσλψ βελιεϖεδ ιν τηε αχχυραχψ οφ τηε Ρ2Π πρινχιπλεσ ανδ ον τηε συβσεθυεντ
υνανιmουσ ενδορσεmεντ βψ τηε 192 ΓΑ mεmβερ στατεσ. Wηεν αναλψσεδ το 2009, α λιφε χψχλε
107

Σεε Φιννεmορε ανδ Σικκινκ (ν 50) 888.
Ιβιδ. 904
109
Ιβιδ. 890, 895.
108
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αχχουντ σεεmινγλψ συππορτσ B

, βυτ ονλψ ιφ τηισ

mεανσ τηατ φορmαλ αχθυιεσχενχε ισ νειτηερ τηε εθυιϖαλεντ οφ εντηυσιαστιχ ενδορσεmεντ, νορ
συβσταντιϖε χονσενσυσ, νορ α χοντινυιτψ ιν mαινταινινγ τηισ σηαρεδ υνδερστανδινγ (ασ
εϖιδενχεδ βψ ινχρεασινγ αντι−Ρ2Π−σεντιmεντσ, ρεσυλτινγ ιν ρελυχτανχε το ινϖοκε τηε νορm
ωηεν νεεδεδ).
Σιmιλαρλψ, Σερρανο ανδ Wεισσ αργυε τηατ τηε Ρ2Π νορm ισ ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ ιτσ λιφε χψχλε.
H

B
110

Αχχορδινγ το Σερρανο ανδ

νοτ θυιτε τηερε ατ τηε τηρεσηολδ οφ τηε σο−
Wεισσ, δεσπιτε τηε

ανδ νατιοναλ ινστιτυτιοναλ δεϖελοπmεντσ αρε ιναδεθυατε το γενερατε α ϖιγορουσ νορm
χασχ

111

Ον τηε οτηερ ηανδ, Wελση ρεχεντλψ αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π νορm ηασ αλρεαδψ
πηασε οφ τηε λιφε χψχλε mοδελ.112 Τηε

εmεργ
‘ P

‘ P

αγαινστ τηε παττερν οφ ονε οφ τηε mοστ προmινεντ mοδελσ οφ νορm διφφυσιον συγγεστσ τηατ ιτ ισ
διφφιχυλτ το δραω δεφινιτιϖε χονχλυσιονσ ον τηε προγρεσσ οφ τηε Ρ2Π νορm. Ασ Λυχκ αργυεσ,
σινχε ‘ P
113

Ηενχε, αλτηουγη τηε λιφε χψχλε mοδελ χαν προϖιδε χρυδε εστιmατιονσ, τηεσε ρεmαιν οϖερλψ
σιmπλιστιχ ανδ φαιλ το χαπτυρε τηε mορε νυανχεδ εββσ ανδ τιδεσ ινϖολϖεδ ωιτη νορm
διφφυσιονσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τηε χασε ιν ρελατιον το τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π, σινχε τηε mοδελ
δοεσ νοτ αχχουντ ωελλ φορ λαργε φλυχτυατιονσ, δραωβαχκσ ανδ / ορ νορm σταγνατιον ορ
δεγενερατιον. Σιmιλαρλψ, τηε mοδελ δοεσ νοτ σπεχιφψ ιν δεταιλ ηοω προγρεσσ τοωαρδσ λεγαλ
χοδιφιχατιον ανδ χονστιτυτιοναλ γρουνδινγ ισ αδϖανχινγ
το ηαϖε αδϖανχεδ

ορ χαν βε δετερmινεδ
. Ασ α ρεσυλτ, τηισ mακεσ τηε

mοδελ βεττερ συιτεδ φορ νορmατιϖε τρανσφορmατιονσ ιν αρεασ ωηερε ραπιδ νορm διφφυσιονσ χαν
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Ιντερνατιοναλ Πολιτιχσ οφ Ηυmαν Ριγητσ: Ραλλψινγ το τηε Ρ2Π Χαυσε? (Ρουτλεδγε, Νεω Ψορκ, 2014) 14.
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Ιβιδ 14, 17.
112
Σεε (ν 15) 378−9.
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ιν Μ Σερρανο ανδ ΤΓ Wεισσ (εδ), Τηε Ιντερνατιοναλ Πολιτιχσ οφ Ηυmαν Ριγητσ: Ραλλψινγ το
τηε Ρ2Π Χαυσε? (Ρουτλεδγε, Νεω Ψορκ, 2014) ξιϖ.
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οχχυρ, βυτ δοεσ νοτ αχχουντ ωελλ φορ δεϖελοπmεντσ ιν τηε ηιγηλψ χοmπλιχατεδ πολιτιχαλ ρεαλm
ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ρ2Π.
Ιν αν αττεmπτ το βεττερ χαπτυρε τηε χοmπλεξ ανδ δψναmιχ φορmσ οφ νορm διφφυσιον, Ρισσε ανδ
“
διστινχτ πηασεσ: 1) ρεπρεσσιον ανδ αχτιϖατιον οφ φραmεωορκ; 2) δενιαλ; 3) ταχτιχαλ χονχεσσιονσ;
4) πρεσχριπτιϖε στατυσ; ανδ 5) ρυλε−χονσιστεντ βεηαϖιουρ.114 Ασ α mορε νυανχεδ αππροαχη, τηισ
mοδελ
ψ] τηε χαυσαλ mεχηανισmσ βψ ωηιχη
ιντερνατιοναλ νορmσ αφφεχτ

115

Ιν α φυρτηερ αττεmπτ το δετερmινε τηε στατυσ οφ τηε Ρ2Π νορm, Βαδεσχυ συγγεστεδ τηατ τηε
‘ P

λιφε−χψχλε
‘

mοδελ, βυτ αλσο mετ

“

−

δισχουρσε .116 Βαδεσχυ χλαιmσ τηατ τηε mοmεντυm αρουνδ τηε Ρ2Π ιν βοτη αχαδεmιχ ανδ
πολιχψ χιρχλεσ χαν αλλ βε βρουγητ υνδερ τηε υmβρελλα οφ τηε δοmιναντ mοδε οφ σοχιαλ
ιντεραχτιον ιν τηε σεχονδ ανδ τηιρδ πηασεσ οφ τηε
.117 Σηε φυρτηερ αργυεσ τηατ τηε εφφορτσ το αδϖανχε τηε Ρ2Π ιν τηε περιοδ βετωεεν
τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ ανδ τηε ϑυλψ 2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ δεβατε, δυρινγ ωηιχη τηε 2005
Wορλδ Συmmιτ χονσενσυσ ωασ εmπλοψεδ ασ α πλατφορm φορ τηε ενσυινγ νεγοτιατιονσ ανδ
χοmπροmισεσ, φιτσ ϖερψ ωελλ ωιτηιν τηε δεσχριπτιον οφ τηε εαρλψ πηασεσ οφ τηε σπιραλ mοδελ οφ
118

Λαστλψ, φορ Βαδεσχυ,

τηε ϑυλψ 2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ δεβατε ον Ρ2Π φυρτηερ ϖεριφιεσ τηατ τηε Ρ2Π ισ γοινγ τηρουγη
τηε φιρστ τωο πηασεσ οφ τηε σπιραλ mοδελ, ασ σιmιλαρλψ το Ρ2Π δεϖελοπmεντσ πριορ το τηε
119

δεβατε,

Προχεσσ−τραχινγ οφ τηε Ρ2Π χαν αλσο ρεϖεαλ τηε τψπεσ οφ σοχιαλ ιντεραχτιον τηατ Ρισσε ανδ
Σικκινκ ιδεντιφιεδ ιν τηειρ 5−πηασε mοδελ οφ νορm διφφυσιον ιν τερmσ οφ ινστρυmενταλ
114

Σεε Ρισσε ανδ Σικκινκ (ν 51) 21−31.
Ιβιδ 19.
116
Σεε (ν 92) 114.
Σεε αλσο Χ Βαδεσχυ ανδ Τ Wεισσ, Μισρεπρεσεντινγ Ρ2Π ανδ Αδϖανχινγ Νορmσ: Αν Αλτερνατιϖε Σπιραλ?
Ιντερνατιοναλ Στυδιεσ Περσπεχτιϖεσ 359.
117
Σεε (ν 92) 110.
118
Ιβιδ 116. Σεε αλσο Βαδεσχυ ανδ Wεισσ (ν 116) 355.
119
Σεε (ν 92) 116.
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αδαπτατιον ανδ αργυmεντατιϖε δισχουρσε. Ιν παρτιχυλαρ, Ρ2Π δεϖελοπmεντσ πριορ το τηε ϑυλψ
2009 Γενεραλ Ασσεmβλψ ρεσονατε ωιτη δεσχριπτιονσ οφ εαρλψ νορm δεϖελοπmεντ, ναmελψ
αν

Τηεσε τωο σταγεσ αππεαρ παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ φορ ποτεντιαλ

mισαππλιχατιονσ οφ τηε νορm ασ σεεν ιν τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π, σινχε τηεψ ινχλυδε προχεσσεσ οφ
αδαπτατιον, δενιαλ, διαλογυε, στρατεγιχ βαργαινινγ, ανδ mοραλ χονσχιουσ−ραισινγ. Τηεσε σταγεσ
αρε εσσεντιαλ το χοντεστατιον ανδ ιτσ εφφεχτσ ον νορm δεϖελοπmεντ; ανδ, ιν τυρν, τηεψ αφφεχτ
τηε χουρσε οφ mοραλ περσυασιον, βαχκλαση, ανδ ωιδεσπρεαδ ιντερνατιοναλ προτεστ.120
Νεϖερτηελεσσ, λικε Πετερσ, mοστ αναλψτιχαλ τρεατmεντσ οφ νορm διφφυσιον ωιτηιν τηε Ρ2Π
λιτερατυρε ρεmαιν υνδερδεϖελοπεδ ανδ τηε χαυσαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν νορm προδυχτιον,
χασχαδε ανδ ιντερναλιζατιον ισ ειτηερ ασσυmεδ ορ ρεχειϖεσ λιτε−τουχη ινϖεστιγατιον βψ σχηολαρσ.
Τηισ ισ προβλεmατιχ, σινχε υνδερ χλοσε ινσπεχτιον τηερε αρισε α νυmβερ οφ χονχερνσ ωιτη ηοω
τηεσε mοδελσ χονχεπτυαλιζε τηε προχεσσ ιν ωηιχη νορmσ διφφυσε ασ ωελλ ασ τηειρ ρελατιονσηιπ
ωιτη χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσεσ. Ασ οφτεν αργυεδ, α κεψ χονχερν ωιτη νορm λιφεχψχλε
mοδελσ ισ τηατ τηεψ ασσυmε
121

ρουγηουτ τηε διφφυσιον

Ασ νορm διφφυσιον ρελατεσ το τηε Ρ2Π, α διφφερεντιατεδ ανδ mορε νυανχεδ

υνδερστανδινγ ισ τηερεφορε ιmπορταντ, σινχε υνδερστανδινγσ οφ τηε νορm αρε αmαλγαmατεδ,
ηιϕαχκεδ, πρυνεδ−δοων, mισαππροπριατεδ ανδ ιντερπρετεδ ιν υνιθυελψ ιδιοσψνχρατιχ ωαψσ.
Φυρτηερmορε, τηε Ρ2Π νορm διφφυσιον λιτερατυρε οφτεν ασσυmεσ τηατ τηερε ισ ωηατ Βετσιλλ χαλλσ
ν τηε γλοβαλ νορm ανδ τηε ινστιτυτιοναλ χοντεξτσ ιν ωηιχη τηεσε
νορmσ αρε το βε διφφυσεδ.122 Τηε χονχερν ηερε ισ τηατ γλοβαλ νορmσ αρε οφτεν σεεν ασ στατιχ
ιντο εξιστινγ ινστιτυτιοναλ πεγ−ηολεσ ωιτηουτ χονσιδεραβλε αλτερατιον
ορ λαχκ οφ χοmπλιανχε

ον παπερ. Αγαιν, λικε αβοϖε, τηε προβλεm ηερε ισ τηατ

τηε ιδεα οφ τηε Ρ2Π ισ οφτεν αργυεδ ασ τρανσφορmατιϖε ονχε ανψ ιτερατιον ισ mετα−τηεορετιχαλλψ
αγρεεδ ανδ τηατ τηε ινστιτυτιονσ τηατ ωιλλ ρεχειϖε τηε Ρ2Π νορm αρε εmπτψ ϖεσσελσ ρεαδψ φορ ιτ
το εϖεντυαλλψ σλοτ ιντο πλαχε. Ασ Λαφφεψ ανδ Wελδεσ συγγεστ, τηισ ισ τοο

120

Σεε Βαδεσχυ ανδ Wεισσ (ν 116) 359.
Η Στεϖενσον, Ινστιτυτιοναλιζινγ Υνσυσταιναβιλιτψ: Τηε Παραδοξ οφ Γλοβαλ Χλιmατε Χηανγε (Υνιϖερσιτψ οφ
Χαλιφορνια Πρεσσ, Βερκελεψ, 2013) 53.
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123

ρατηερ τηαν σιm

Τηε λιmιτατιονσ οφ τηε λιφε χψχλε ανδ σπιραλ mοδελσ το χαπτυρε α χλεαρ εmεργενχε λεϖελ οφ τηε
Ρ2Π αρε mαγνιφιεδ ιν ρελατιον το τηε ηιστορψ ουτλινεδ αβοϖε. Ον ονε σιδε, τηε Ρ2Π ηασ βεεν
ινχλυδεδ ιν εξπερτ ρεπορτσ, τηε χονχλυσιϖε στατεmεντ οφ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ, 6 ΥΝ
Σεχρεταρψ Γενεραλ Ρεπορτσ, 2 ΓΑ Ρεσολυτιονσ ανδ ωιτηιν τωεντψ−σιξ ΥΝΣΧ Ρεσολυτιονσ ωηιχη
ηαϖε βεεν ινφορmεδ βψ τηε Ρ2Π.124 Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε Ρ2Π ηασ νεϖερ βεεν ινχορπορατεδ
ιν α τρεατψ ανδ ιτσ χρεδεντιαλσ ασ α φυτυρε ορ ποτεντιαλ ιντερνατιοναλ λαω νορm αρε ινχρεδιβλψ
ωεακ, γιϖεν τηατ τηε ΓΑ ρεσολυτιον αδοπτινγ τηε χονχεπτ mαψ ινφορm λεγαλ ανδ πολιτιχαλ
δεβατεσ, βυτ δοεσ νοτ χρεατε λεγαλλψ βινδινγ οβλιγατιονσ βψ δεφινιτιον. Φυρτηερmορε, τηε παστ
14 δελιβερατιϖε ιτερατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ρ2Π ηαϖε σιγνιφιχαντλψ διλυτεδ τηε οριγιναλ
χονχεπτ, συγγεστινγ τηατ νορm διφφυσιον ισ νοτ στραιγητ−φορωαρδλψ λινεαρ ανδ ηασ ρεσυλτεδ ιν α
νορm τηατ δοεσ νοτ εφφεχτιϖελψ φυλφι ICI““
τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον νορm ασ ωελλ ασ τηε φαιλυρεσ ασσοχιατεδ ωιτη ωηατ ωασ δυββεδ
αφτερ τηε Ρωανδα γενοχιδε ασ αν ιντερνατιοναλ αυτηοριτψ χρισισ.
Λαστλψ, γιϖεν τηε αβοϖε, τηερε αρε φυρτηερ αργυmεντσ τηατ χουλδ βε mαδε το συγγεστ τηατ τηε
Ρ2Π ισ ιν φαχτ ρεπρεσεντατιϖε οφ α δεγενερατιϖε νορm. Αχχορδινγ το Πανκε ανδ Πετερσοην,

αβσενχε οφ χεντραλ ενφορχεmεντ αυτηοριτιεσ ορ ινδιϖιδυαλ στατεσ τηατ αρε ωιλλινγ ανδ χαπαβλε
125

Το συππορτ τηισ χλαιm, Πανκε ανδ Πετερσοην πρεσεντ α

σψστεmατιχ στυδψ δεmονστρατινγ τηατ: 1) νορmσ αρε λικελψ το βε αβολισηεδ σωιφτλψ ιφ τηε
ενϖιρονmεντ ισ υνσταβλε ανδ ραπιδλψ χηανγινγ, ανδ ιφ τηε νορmσ αρε ηιγηλψ πρεχισε, ορ; 2)
ινχρεmενταλλψ δεγενερατεδ ιφ τηε ενϖιρονmεντ ισ ρελατιϖελψ σταβλε ανδ ιφ νορmσ αρε
ιmπρεχισε.126
Ιν mανψ ωαψσ τηε Ρ2Π συβσταντιατεσ τηε κεψ ελεmεντσ ιν τηε γενεραλ δεφινιτιον οφ νορm
δεγε
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124
Φορ α ταβλε οφ τηε 26 ΥΝΣΧ ρεσολυτιονσ ρεφερενχινγ Ρ2Π, ινχλυδινγ εξαχτ τεξτυαλ ρεφερενχεσ ανδ λινκσ το τηε
ρεσολυτιονσ σεε Γλοβαλ Χεντρε φορ τηε Ρεσπονσιβιλιτψ το Προτεχτ, ΥΝ Σεχυριτψ Χουνχιλ Ρεσολυτιονσ Ρεφερενχινγ
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‘ P

C
τε

χονχερνσ ρεγαρδινγ τηε προσπεχτιϖε εξπανσιον οφ ιντερνατιοναλ ϕυρισδιχτιον τηατ mιγητ στεm
φροm τηε αδοπτιον οφ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ νορm. Μορε ιmπορταντλψ, α ωαϖε οφ
σχεπτιχισm συρρουνδινγ τηε νορm ηασ βεεν ον τηε ρισε ασ α ρεσυλτ οφ ιτσ χοντεντιουσ
ασσοχιατιον ιν Λιβψα, τηε εφφεχτσ οφ ωηιχη συρφαχεδ ρεχεντλψ ιν ρεϕεχτινγ τηε νορm ιν Σψρια.
Σεχονδ, ασ δισχυσσεδ φυρτηερ βελοω, τηερε ισ αν αβσενχε οφ ροβυστ ενφορχεmεντ οφ Ρ2Π
mεχηανισmσ ανδ α χονχοmιταντ λαχκ οφ ωιλλινγνεσσ ον βεηαλφ οφ ινδιϖιδυαλ στατεσ το πυνιση
νορm ϖιολατιονσ. Ιν τηισ ρεγαρδ, ιν τερmσ οφ τηε γενεραλ δεφινιτιον οφ δεγενερατιϖε ελεmεντσ,
τηε ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π σηοωσ χορρελατιϖε προπερτιεσ. Τηισ δοεσ νοτ mεαν τηατ τηε νορm ισ ιν
φαχτ δεγενερατινγ, σινχε ιτ ισ στιλλ φαρ τοο εαρλψ το τελλ. Νεϖερτηελεσσ, ιτ δοεσ συγγεστ τηατ τηε
νορm ισ νοτ ασ εντρενχηεδ ασ mανψ σχηολαρσ αργυε ανδ ιτ οφφερσ αν αλτερνατιϖε τηεορετιχαλ
τρεατmεντ τηατ λεαδσ το αλτερνατιϖε χονχλυσιονσ αβουτ τηε λονγ−τερm σιγνιφιχανχε οφ τηε Ρ2Π.
Ναmελψ, τηερε αρε τηεορετιχαλ ανδ εmπιριχαλ ρεασονσ το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π mαψ βε α

προmοτε ιτ φυρτηερ; ορ τηατ ιτ mιγητ βε δεγενερατινγ, ιν τηατ τηισ ιναβιλιτψ / υνωιλλινγνεσσ το
προmοτε τηε νορm εσσεντιαλλψ ρενδερσ ιτ ινχρεασινγλψ ινεπτ ανδ ιγνορεδ βψ mεανσ οφ πολιτιχαλ
ανδ νορmατιϖε αττριτιον.
Ιν ρελατιον το τηε τωο ποτεντιαλ δεγενερατιϖε mεχηανισmσ ουτλινεδ αβοϖε, τηε Ρ2Π mεετσ τηε
σεχονδ χατεγοριζατιον βψ ϖιρτυε οφ τηε φαχτ τηατ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηε Ρ2Π ηασ
εϖολϖεδ ισ ρελατιϖελψ σταβλε. Ασ α ρεσυλτ, τηε Ρ2Π τραχκσ ωελλ οντο χορρεσπονδινγ δεσχριπτιονσ
οφ ινχρεmενταλ δεγενερατιϖε χηανγεσ ιν τηε φαχε οφ ιmπρεχισε νορmσ. Ασ τηε ηιστοριχαλ
αναλψσισ ιν τηισ αρτιχλε ηασ σηοων, τηε Ρ2Π ηασ ινχρεασινγλψ mοϖεδ αωαψ φροm ιτσ 2001
φορmυλατιον, βεχοmινγ mορε ιmπρεχισε ασ ωελλ ασ λεσσ χονστιτυτιοναλλψ τρανσφορmατιϖε.
Τηυσ, γιϖεν τηε ρισε οφ αντι−Ρ2Π σεντιmεντσ, α λαχκ οφ χλεαρ νορm στατυσ
οβσερϖατιονσ οφ νορm δεγενερατιον

χουπλεδ ωιτη

ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ τηε Σψριαν χρισισ ισ σψmπτοmατιχ

οφ τρενδσ τηατ mιγητ ηαϖε προmπτεδ α προχεσσ οφ δεγενερατιον. Νατυραλλψ, ονλψ τιmε ωιλλ τελλ
ωηετηερ συχη τρενδσ ωιλλ αδϖανχε φυρτηερ ορ ωηετηερ τηεψ αρε mερελψ παρτ οφ τηε ϖερψ σλοω
νορmατιϖε εϖολυ
προγρεσσιον. Ηοωεϖερ, τηισ αλσο mεανσ τηατ αργυmεντσ ρεγαρδινγ τηε δεmισε οφ τηε Ρ2Π
−
27

συγγεστινγ τηατ τηε Ρ2Π ισ χονστιτυτιοναλιζινγ ιν α mεανινγφυλ ωαψ. Τηισ ισ βεχαυσε τηερε ισ
συφφιχιεντ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π νορm ηασ αλρεαδψ βεεν ωεακενεδ το τηε εξτεντ
τηατ ιτ mιγητ βε αππροπριατε το ταλκ αβουτ ιτσ δεγενερατιον (ορ ατ λεαστ ιτσ σταγνατιον) ανδ τηισ
ρεσονατεσ ωιτη τηε ρεχεντ οβσερϖατιονσ τηατ α προχεσσ οφ δεχονστιτυτιοναλιζατιον mιγητ βε
τακινγ πλαχε ατ τηε γλοβαλ λεϖελ.127
Dεσπιτε τηε ποτεντιαλ οφ νορm δεγενερατιον, βψ ϖιρτυε οφ ιτσ αδοπτιον ιν τηε 2005 Ουτχοmε
Dοχυmεντ, ωε προποσε τηατ ιτ ισ ρεασοναβλε το συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π ηασ γενερατεδ α ωιδε
ενουγη mετα−τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ το βε χηαραχτεριζεδ ασ αν εmεργινγ νορm, ψετ ωιτη
τηε χαϖεατ τηατ ιτ ηασ βεεν χονσιδεραβλψ χιρχυmσχριβεδ ανδ αλτερεδ φροm ιτσ οριγιναλ φορm ανδ
τηατ ιτσ νορm τραϕεχτορψ ισ φαρ φροm χερταιν. Ιν τηισ ωαψ, υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ αν
λοοσελψ αππροπριατε, βυτ mερελψ βεχαυσε σχηολαρσ λαχκ βεττερ τερmινολογψ
ανδ χονχεπτυαλ τοολσ ανδ

ωαρραντσ φυρτηερ θυαλιφιχατιον ασ α φορm

οφ ωεακ εmεργενχε ατ βεστ. Τηισ υνδερστανδινγ οφ τηε Ρ2Π ασ α ωεακ εmεργινγ νορm αλσο
βεττερ αλιγνσ ωιτη B

T

ατιον οφ Ρ2Π ασ

τηε ποτεντιαλ το βεχοmε λεγαλλψ βινδινγ, βυτ τηατ ιτ ισ στιλλ λιγητ ψεαρσ αωαψ φροm αχχυmυλατινγ
.128 Τηισ αλσο

ενουγη ποσιτιϖε πρεχεδεντσ το βε χονσιδερεδ
αλιγνσ ωιτη W

υνδερστανδινγ

‘ P

τηατ χοντινυεσ

το βε χοντεστεδ βοτη προχεδυραλλψ ανδ συβσταντιϖελψ, τηυσ ρενδερινγ ιτ mορε α mεχηανισm
φορ ιντερσυβϕεχτιϖε νορm δελιβερατιον τηαν ρεπρεσεντατιϖε οφ α λινιερ τραϕεχτορψ οφ προγρεσσιϖε
νορm διφφυσιον −
129

ιστ αππροαχηεσ το τηε στυδψ οφ

Ασ Wελση φυρτηερ ωαρνσ, βψ ιγνορινγ τηε χοντεστατιον συρρουνδινγ τηε Ρ2Π τηερε

νορmατιϖε δεσιρε το σεε παρτιχυλαρ νορmσ ασ υνιϖε

αδϕεχτιϖε

130

Ιν αδδιτιον, λαβελλινγ τηε Ρ2Π ασ

σιγνιφιεσ ανδ βεττερ χαπτυρεσ τηε φραγιλιτψ οφ τηε Ρ2Π ανδ φυρτηερ δενοτεσ ιτσ

λαχκ οφ στρενγτη ανδ χυρρεντ σταγνατιον. Wηατ τηισ αλλ συγγεστσ ισ τηατ τηε τρανσφορmατιϖε
ποτεντιαλ οφ τηε Ρ2Π ισ mυχη ωεακερ τηαν πορτραψεδ βψ στρονγ δεφενδερσ οφ τηε Ρ2Π ασ ωελλ
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M ‘
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Σεε (ν 10) 341.
129
Σεε (ν 15) 395.
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ασ βψ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ σχηολαρσ λικε Πετερσ, ωηο συγγεστ
Ρ2Π mιγητ βε αλσο περχειϖεδ ασ αν εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm.

ΙΙΙ. Προχεσσεσ οφ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ τηε Ρ2Π
Ιν τηε πριορ σεχτιον ωε αργυεδ τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χουλδ βε λοοσελψ ιντερπρετεδ ασ α ωεακ
εmεργινγ νορm, τηε χοmπλεξ ηιστορψ οφ τηε Ρ2Π ρενδερσ ιτ διφφιχυλτ το mακε τηισ
δετερmινατιον ωιτη ανψ φιρm σενσε οφ ασσυρεδνεσσ. Ιν αδδιτιον, τηε αmβιγυιτψ οφ ιτσ νορm
στατυσ χοmπλιχατεσ ανψ φυρτηερ χλαιm τηατ τηε Ρ2Π ρεπρεσεντσ αν εmεργινγ γλοβαλ
‘ P

χονστιτυτιοναλ νορm, σινχε τηε χο

το ιτσ λεγαλ αδοπτιον, χοmπλιανχε πυλλ ανδ ινστιτυτιοναλ πραχτιχε

διρεχτλψ
I

ορδερ το φυρτηερ εξπλορε τηε ποτεντιαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ ιτσ ρολε ασ αν
εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, τηισ σεχτιον ωιλλ mοϖε αωαψ φροm τηε νορm διφφυσιον
λιτερατυρε το φοχυσ ον χονχεπτσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ ιτσ εξπλανατορψ νοτιονσ οφ λεγαλ
προχεσσ, συβϕεχτιφιχατιον ανδ οβϕεχτιφιχατιον ασ ρεπρεσεντινγ προχεσσεσ οφ γλοβαλ
χονστιτυτιοναλισm.131
ΙΙΙ.Α Ρ2Π ανδ Φορmαλ Λεγαλ Προχεσσεσ οφ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλισm
Τηε χοmmον υνδερστανδινγ οφ τηε χονχεπτ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον χορρεσπονδσ το ιτσ υσε ασ
αν εξπλανατορψ τοολ το δεσχριβε φορmαλ λεγαλ προχεσσεσ ατ τηε γλοβαλ λεϖελ, ωηερε λεγαλ ριγητσ
ανδ δυτιεσ αρε χοδιφιεδ ανδ ωηερε τηε αυτηοριτατιϖε mεχηανισmσ φορ λεγαλ αδϕυδιχατιον
−

132

Ιν τηισ ωαψ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ mοστ οφτεν υσεδ ασ α ρεφερενχε το φορmαλ ανδ οβϕεχτιφιεδ
λεγαλ αρρανγεmεντσ ανδ τηειρ χορρεσπονδινγ αυτηοριτψ mεχηανισmσ, ωηιχη ιν χοmπαρισον το
τηε λεγαλ ορδερσ φουνδ ωιτηιν νατιον στατεσ, αρε σεεν το γενερατε χοmπλιανχε πυλλ, α ρυλε οφ
λαω ανδ φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον.133 Πριmα φαχιε, τηε Ρ2Π φιτσ ωιτηιν τηε αβοϖε χονχεπτιον οφ
χονστιτυτιοναλιζατιον βεχαυσε ωε χαν λοχατε αν υνδερλψινγ φορmαλ λεγαλ προχεσσ οφ δεχισιον−
mακινγ ον τηε υσε οφ φορχε, σπεχιφιεδ ιν τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ. Τηατ ισ, ιν 2005 τηε ΓΑ
εσταβλισηεδ τηατ τηε δεχισιον−mακινγ ποωερ ον τηε υσε οφ φορχε λιεσ εξχλυσιϖελψ ωιτη τηε
ΥΝΣΧ. Τηε Χουνχιλ ηασ το δεχιδε ασ το ωηετηερ α χονχρετε εϖεντ αχτιϖατεσ ιτσ ϕυρισδιχτιον το
131

Σεε (ν 45) 205.
Ιβιδ.; Σεε αλσο Κ Μιλεωιχζ, Εmεργινγ Παττερνσ οφ Γλοβαλ Χονστιτυτιοναλιζατιον: Τοωαρδ α Χονχεπτυαλ
F
(2009) 16 Ινδιανα ϑουρναλ οφ Γλοβαλ Λεγαλ Στυδιεσ 413 414.
133
Σεε (ν 45) 206.

132
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αχτ υνδερ Χηαπτερ ςΙΙ ανδ το δετερmινε τηε αππροπριατε mεασυρεσ ρεθυισιτε το ρεστορε πεαχε
ανδ σεχυριτψ. Αλλ ΥΝΣΧ δεχισιονσ το σανχτιον τηε υσε οφ φορχε αγαινστ α σοϖερειγν στατε ρεθυιρε
ΥΝΣΧ mεmβερ−

−mακινγ

προχεσσ ,134 σπεχιφιεδ υνδερ Αρτιχλε 27 οφ τηε ΥΝ Χηαρτερ.135 Τηε ϕυρισδιχτιοναλ βασισ φορ τηε
ΥΝΣΧ το αυτηορισε τηε υσε οφ φορχε ισ χλεαρ (ατ λεαστ προχεδυραλλψ)

τηε mανιφεστ φαιλυρε οφ α

στατε το φυλφιλ ιτσ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ωιτη ρεγαρδσ το τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ. Τηε
πεχκινγ ορδερ ισ αλσο χλεαρ

συβσεθυεντ το α δεχισιον τηατ τηερε ηασ βεεν α mανιφεστ φαιλινγ,

τηε ΥΝΣΧ τακεσ οϖερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ φροm τηε στατε. Ιν αδδιτιον, σοmε οφ τηε
συβσταντιϖε ελεmεντσ οφ τηε Ρ2Π σατισφψ τηε χριτερια οφ λεγαλιτψ. Φορ ινστανχε, ασ Βρυννε ανδ
‘ P

Τοοπε αδϖοχατε, τηε λεγαλισ
ρεσπ

προϖιδεσ φορ γρεατερ χλαριτψ,
136

Τηισ

ισ το σαψ τηατ τηε νορm ισ βυιλτ, ατ λεαστ το σοmε εξτεντ, ωιτηιν τηε χονφινεσ οφ τηε χριτερια οφ
λεγαλιτψ ανδ φορmαλ προχεσσεσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε αβοϖε οβσερϖατιονσ συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π
ρεπρεσεντσ α πριmα φαχιε χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσ τηατ mιρρορσ φορmαλ στρυχτυρεσ οφ
χονστιτυτιοναλ λεγαλ προχεδυρεσ.
Ηοωεϖερ, τηερε ισ α χριτιχαλ λαχκ οφ χλαριτψ ωιτη ρεγαρδσ το τηε δεταιλσ οφ τηατ λεγαλ προχεσσ. Ιτ ισ
υνχλεαρ ηοω τηε ΥΝΣΧ mακεσ τηε δεχισιον ασ το ωηετηερ ορ νοτ χοmπλιανχε ηασ βεεν
βρεαχηεδ, δυε το τηε λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χλαριτψ συρρουνδινγ τηε mανιφεστ φαιλυρε
ρεθυιρεmεντ. Ιν αδδιτιον το τηε λαχκ οφ αγρεεδ υπον ινδιχατορσ οφ mανιφεστ φαιλινγ, τηε

πολιτιχαλ ιντερπρετατιονσ. Σιmιλαρλψ, τηε χονσιδερατιονσ τηατ δετερmινε σπεχιφιχ δεχισιονσ ον
τηε υσε οφ φορχε αρε λεφτ ιν τηε ρεαλm οφ πολιτιχσ, δυε το τηε υνωιλλινγνεσσ οφ τηε 2005 Συmmιτ
το αγρεε υπον εξπλιχιτ γυιδελινεσ τηατ ωουλδ ρεθυιρε ανδ διρεχτ υσε οφ φορχε δεχισιονσ. Τηε
αχτιϖατινγ αππροαχη πρεmισεδ υπον τηε πολιτιχαλ ασσεσσmεντ οφ ωηατ χονστιτυτεσ α τηρεατ ορ
βρεαχη οφ πεαχε ανδ σεχυριτψ χοντριβυτεσ το τηε γρεατερ αmβιγυιτψ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π λεγαλ
προχεσσ. Τηυσ, α χασε−βψ−χασε τριγγερινγ αππροαχη φαιλσ το mεετ τηε χριτερια οφ λεγαλιτψ, ωηιχη
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(2009) 30 Μιχηιγαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 981 1015.
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‘

P

ιν τυρν, ρεπρεσεντσ αν

ιαλ ανδ χονσιστεντ οπερατιοναλιζατιον.

Ηενχε, ιν χοντραστ ωιτη τηε χλαιmσ πυτ φορωαρδ βψ Πετερσ, τηεσε προβλεmατιχ ελεmεντσ οφ τηε
‘ P

εϖερ το

αχηιεϖε τηε στατυσ οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω .137 Εσσεντιαλλψ, τηε χονχεπτυαλ αmβιγυιτψ
ανδ λαχκ οφ δεφινιτιοναλ χερταιντψ συρρουνδινγ τηε Ρ2Π ηασ ρεσυλτεδ ιν α χριτιχαλ λαχκ οφ χλαριτψ
ωιτη ρεγαρδσ το τηε λεγαλ προχεσσ ιτ ινστιτυτεσ ανδ τηυσ ωηετηερ ιτ ισ αππροπριατε το σεε τηε
Ρ2Π ασ παρτ οφ α βροαδερ χονστιτυτιοναλιζατιον προχεσσ.
Τηισ λαχκ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ ρεινφορχεδ βψ τηε διφφιχυλτψ ιν εσταβλισηινγ α στρονγ
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Ρ2Π ανδ τηε τηρεε ελεmεντσ υνδερωριτινγ φορmαλ οβϕεχτιφιεδ λεγαλ
αρρανγεmεντσ, ι.ε. φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον, χοmπλιανχε πυλλ ανδ α ρυλε οφ λαω.
Φιρστ, αλτηουγη τηε Ρ2Π σπεχιφιεσ α ποσιτιϖε λεγαλ οβλιγατιον οφ στατεσ τοωαρδσ τηειρ χιτιζενσ,
ωηιχη ισ ανχηορεδ ιν ιντερνατιοναλ λαω τηρουγη ιτσ λινκ ωιτη τηε φουρ ατροχιτψ χριmεσ, ιτ δοεσ
νοτ γιϖε ρισε το αν εντιρελψ νεω χορρεσπονδινγ φορmαλ λεγαλ οβλιγατιον ιν τηε σενσε οφ ποσιτιϖε
λαω ον βεηαλφ οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ το αχτ τηρουγη τηε Σεχυριτψ Χουνχιλ ιν τηε
εϖεντ οφ στατε φαιλυρε. Ατ τηε mοmεντ, τηε Ρ2Π ρεφλεχτσ α νορmατιϖε ρεθυιρεmεντ, νοτ αν
οβλιγατιον, ωηιχη ισ συβϕεχτ το συβϕεχτιϖε ιντερπρετατιον, αδ ηοχ χονσιδερατιον, χοντεστατιον
ανδ τηε ωηιmσ οφ ρεασον οφ στατε.
Σεχονδ,

‘ P

−τηεορετιχαλ νορmατιϖε χονσενσυσ

χαννοτ γενερατε σψστεmατιχ χοmπλιανχε πυλλ, ωηερε

ιτ ισ αδδρεσσεδ [βελιεϖε]

λεγιτιmατε ανδ αχτεδ υπον).138 Ιν τηισ σενσε, ιφ τηε Ρ2Π ισ το γενερατε χοmπλιανχε, ιτ ωουλδ
ηαϖε το βε ιν τηε τηιρδ σταγε οφ ιτσ λιφε−χψχλε, ιν ωηιχη τηε νορm ηασ βεεν ιντερναλιζεδ βψ στατε
αχτορσ το τηε εξτεντ τηατ τηεψ ηαϖε τακεν ιτσ λεγαλιτψ φορ γραντεδ ανδ ωουλδ αχτ υπον ιτ
αυτοmατιχαλλψ. Ασ χλαριφιεδ βεφορε, γιϖεν α λαχκ οφ ποσιτιϖε πρεχεδεντσ, ανδ τηε τηιν
υνδερστανδινγ συρρουνδινγ τηε νορm, τηε Ρ2Π ισ νοτ τηερε ψετ ανδ τηυσ υνδερmινεσ ιτσ
χονστιτυτιοναλιζατιον προπερτιεσ.
Τηιρδ, ιτ ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ το δισχυσσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Ρ2Π ανδ τηε πυρσυιτ οφ
τηε ιδεαλ οφ τηε ρυλε οφ λαω ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ

137
138

Ιβιδ.
Τ Φρανχκ Λεγιτιmαχψ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Σψστεm
I

νοτ λεαστ βεχαυσε παραγραπησ 138 ανδ

Αmεριχαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 706. Φορ
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139 οφ τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ ωερε ινχλυδεδ υνδερ τηε τιτλε H
λαω

, ασ εmβεδδεδ ιν τηε ιδεα οφ
139

χονστιτυτιοναλιζατιον, λενδσ ιντερνατιοναλ λαω ιτσ φορmαλ
D

Τηε Ουτχοmε

τηατ τηε Ρ2Π ωασ υναmβιγυουσλψ

ενϖισιονεδ το οπερατε ωιτηιν τηε παραmετερσ οφ τηε γλοβαλ ρυλε οφ λαω, χοmmονλψ υνδερστοοδ
ονδυχτ οφ ιντερνατιοναλ πολιχψ .140 Τηε
πρεχισε χονχεπτιον οφ τηε ρυλε οφ λαω ον ωηιχη τηε Ρ2Π ισ πρεmισεδ ρεφλεχτσ α τψπιχαλ
χονστιτυτιοναλιστ υνδερστανδινγ τηατ πολιτιχαλ ποωερ σηουλδ βε χονφινεδ βψ α σετ οφ ϕυδιχιαλλψ
B

προτεχτεδ φυνδαmενταλ ηυmαν ριγητσ. Τηισ υνδερστανδινγ ισ ωελλ−
δεφινιτιον οφ τηε πρινχιπλε

ινχλυδεσ ρελιανχε ον λαω ασ

οπποσεδ το αρβιτραρψ ποωερ ιν ιντερνατιοναλ ρελατιονσ; τηε συβστιτυτιον οφ σεττλεmεντ βψ λαω
φορ σεττλεmεντ βψ φορχε; ανδ τηε ρεαλισατιον τηατ λαω χαν ανδ σηουλδ βε υσεδ ασ αν
ινστρυmενταλιτψ φορ τηε χοοπερατιϖε ιντερνατιοναλ φυρτηερανχε οφ σοχιαλ αιmσ, ιν συχη φασηιον
ασ το πρεσερϖε ανδ προmοτε τηε ϖαλυεσ οφ φρεεδοm ανδ ηυmαν διγνιτψ φορ ινδιϖιδυαλσ .141 Ιν
τηισ σενσε, ιν τηεορψ, τηε Ρ2Π χοντριβυτεσ το φορτιφψινγ τηε ρυλε οφ λαω, ινσοφαρ ασ ιτ χοmεσ
δοων το σεχυρινγ ηυmαν ριγητσ, βψ εξπλιχιτλψ προπαγατινγ α ϖιεω οφ χονδιτιοναλ σοϖερειγντψ
υνδερ ωηιχη ιν εγρεγιουσ χιρχυmστανχεσ ηυmαν ριγητσ χονσιδερατιονσ τρυmπ στατε
σοϖερειγντψ.
Ηοωεϖερ, τηε γοαλ οφ γυαραντεεινγ τηε συπεριοριτψ οφ λαω διχτατεδ βψ τηε ιντερνατιοναλ ρυλε οφ

τερmσ το τηε χονστιτυτιοναλ ορδερινγ οφ mανψ mοδερν στατεσ .142 Ψετ, τηε ιντερνατιοναλ λεγαλ
σψστεm φαλλσ σηορτ οφ εξηιβιτινγ σιmιλαρ ινστιτυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ ρεθυισιτε το mακε ιτ
A C
χεντραλισεδ λεγισλατιϖε βοδψ, γενεραλ χουρτσ ωιτη χοmπυλσορψ ϕυρισδιχτιον, ορ, ιν τηε λαστ
mεασυρε, αν εφφιχιεντ mεανσ οφ σεχυρινγ χοmπλιανχε ωιτη τηε λαω, ιντερνατιοναλ λαω αππεαρσ
143

χονστιτυτιοναλλψ δεφιχιεντ

Ιν τηισ σενσε, τηε

ρυλε οφ λαω ασ α ωηολε σεεmσ το βε υνδερmινεδ βψ τηε εξιστινγ ινστιτυτιοναλ φραmεωορκ οφ τηε

139

Σεε Μιλεωιχζ (ν 132) 427.
‘C
T ‘
L
Νορδιχ ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 92.
141
WW B
J T I
‘
142
Σεε (ν 140) 96.
143
Ιβιδ 89.

140

Q

C

“

L

I

Μιχηιγαν Λαω Ρεϖιεω, 533.

32

L

ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm. Τηισ αργυαβλψ πρεσεντσ ανοτηερ ηυρδλε τηατ νεεδσ το βε οϖερχοmε
ιν τηε πυρσυιτ οφ γρεατερ χονστιτυτιοναλιζατιον ατ τηε ιντερνατιοναλ λεϖελ ανδ τηε
χονστιτυτιοναλιζατιον οφ τηε Ρ2Π νορm ιτσελφ ιν τηε αβσενχε οφ αδεθυατε Ρ2Π ινστιτυτιονσ.
Τηισ χονχερν ρελατεσ το α σεχονδ προmινεντ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιστ αππροαχη ιν δενοτινγ
προχεσσεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον ιν ιντερνατιοναλ λαω, ναmελψ, ιδεντιφψινγ προχεσσεσ βψ
εδ φροm α σετ οφ λεγαλ αρρανγεmεντσ βινδινγ
υπον σοϖερειγν στατεσ ιντο α ϖερτιχαλλψ ιντεγρατεδ λεγαλ ρεγιmε χονφερρινγ ϕυδιχιαλλψ
ενφορχεαβλε ριγητσ ανδ οβλιγατιονσ ον αλλ λεγαλ περσονσ ανδ εντιτιεσ, πυβλιχ ανδ πριϖατε, ωιτηιν
τηε σπηερε [οφ α mυτυαλλψ αππ
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Ιν ρελατιον το τηισ υνδερστανδινγ, Σχηορκοπφ
πεχτιϖε, τηε προχεσσ οφ γλοβαλισατιον πυτσ

ιντο θυεστιον τηε ηιτηερτο γενεραλλψ αχχεπτεδ ποσιτιον οφ χονστιτυτιοναλ λαω ασ βεινγ ατ τηε
τοπ οφ τηε πψραmιδ οφ νορmσ .145 Τηισ ρεπρεσεντσ α ϖαλυε οριεντεδ ρεαδινγ οφ ιντερνατιοναλ λαω
υνδερ ωηιχη τηερε ισ αν εmεργινγ ηιεραρχηψ οφ ρυλεσ ιν τηε οτηερωισε ηοριζονταλ
mυλτιϕυρισδιχτιοναλ ιντερνατιοναλ λεγαλ σψστεm.146 Τηισ ηιεραρχηψ ισ δετερmινεδ βψ αν εmεργινγ
ιντερνατιοναλ ϖαλυε−σψστεm, συπεριορ το οτηερ νορmσ οφ ιντερνατιοναλ λαω ανδ πρεmισεδ υπον
τηε ηυmαν ριγητσ προϖισιονσ εmβεδδεδ ιν τηε ΥΝ Χηαρτερ, τηε χονχεπτ οφ ϕυσ χογενσ,147 ανδ
αργυαβλψ τηε χονχεπτ οφ εργα οmνεσ,148 ωηιχη οβταιν βινδινγ φορχε ωιτηουτ ιmmεδιατε στατε
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Ευροπεαν Ιmαγινατιον
(2003) 9 Ευροπεαν Λαω ϑουρναλ 15. Θυοτεδ ιν Σεε (ν 45) 207.
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P
ιν Γενεραλ Ιντερνατιοναλ ανδ WΤΟ−L
Γερmαν Λαω ϑουρναλ 1359.
146
Υνλικε τηε νατιοναλ λεγαλ σψστεmσ, ωηερε τηερε ισ α χλεαρ ηιεραρχηψ οφ λαω εmβεδδεδ ιν τηειρ χονστιτυτιονσ,
ιντερνατιοναλ λαω ισ πρεmισεδ υπον α σψστεm οφ ηοριζονταλ ρυλεσ τηατ αρε βινδινγ υπον στατεσ ονλψ ινσοφαρ ασ
τηεψ χονσεντ το βε βουνδ βψ τηεm.
147
Ιν ρεσπεχτ το ϕυσ χογενσ σεε ςιεννα Χονϖεντιον ον τηε Λαω οφ Τρεατιεσ, Μαψ 23, 1969 (εντερεδ ιντο φορχε ϑαν.
27, 1980) 1155 Υ.Ν.Τ.Σ. 331, ρεπριντεδ ιν 8 Ι.Λ.Μ. 679 (1969) Αρτιχλε 53; Σεε αλσο Α/ΧΝ.4/Λ.682, παρα 365.
148
Σεε Βαρχελονα Τραχτιον, Λιγητ ανδ Ποωερ Χοmπανψ, Λιmιτεδ, Σεχονδ Πηασε (Βελγιυm ϖ. Σπαιν) Ι.Χ.ϑ. Ρεπορτσ
(1970) 32, παρα 33.
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χονσεντ.149 T

−ρεγιmε

χονφλιχτσ .150
Ιν τηισ σενσε, τηε Ρ2Π χαν βε τηεορετιχαλλψ υνδερστοοδ ασ παρτ οφ τηε προχεσσ οφ τηε
εσταβλισηmεντ οφ α νεω χονστιτυτιοναλιζεδ λεγαλ ορδερ φορ τηε σακε οφ ωηιχη στατεσ ωιλλ
αχθυιεσχε το λιmιτ τηειρ σοϖερειγν ριγητσ, ανδ τηε πρινχιπαλ συβϕεχτσ οφ ωηιχη ινχλυδε νοτ ονλψ
στατεσ, βυτ αλσο ινδιϖιδυαλσ. Τηε φυνδαmενταλ χηαραχτεριστιχσ οφ α χονστιτυτιοναλιζεδ γλοβαλ
λεγαλ ορδερ τηατ τηε Ρ2Π εmβοδιεσ ανδ σεεκσ το εσταβλιση αρε τηε πριmαχψ οφ γλοβαλ
χονστιτυτιοναλ λαω οϖερ τηε λαω οφ στατεσ ανδ τηε εφφεχτ οφ ιτσ προϖισιονσ, ωηιχη αρε διρεχτλψ
αππλιχαβλε το στατεσ ανδ τηειρ πρινχιπαλσ. Τηυσ, ιν τηεορψ τηε Ρ2Π σετσ υπ α ηιεραρχηψ οφ λαω βψ
συγγεστινγ τηατ στατε σοϖερειγντψ χαν βε συρρενδερεδ, σηουλδ στατεσ φαιλ το mεετ τηε χριτερια
οφ προτεχτινγ τηειρ ποπυλατιονσ φροm mασσ ατροχιτιεσ.
Νεϖερτηελεσσ, τηε νατυρε οφ τηε Ρ2Π ιν πραχτιχε δαmπενσ τηε χονστιτυτιοναλιστ ρεαδινγ ασ ιτ
ρελατεσ το τηε ιδεατιοναλ ανδ λεγαλ στρενγτη οφ σοϖερειγντψ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε 2005 Wορλδ
Συmmιτ λαργελψ χοmmιττεδ στατεσ το ασσιστινγ ονε ανοτηερ το φυλφιλ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το
προτεχτ, νοτ ϕυστ το ρεαχτ ιφ τηεψ φαιλ. Τηε εξπλιχιτ ωορδινγ οφ Πιλλαρ ΙΙ ασ ιτ ωασ mοστ ρεχεντλψ
πυβλισηεδ ισ τηερεφορε α ρεmινδερ τηατ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ισ ιντενδεδ το ρεινφορχε,
νοτ υνδερmινε, σοϖερειγντψ. Ιν τηισ ρεγαρδ, τηε λαστ ιτερατιον οφ τηε Ρ2Π ισ νοτ δεσιγνεδ το
χρεατε α ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρε ιν ωηιχη τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ ιmποσεσ δεmανδσ ορ
σολυτιονσ ον στατεσ περ σε. Ρατηερ, ιτ ρεαφφιρmσ τηε φυνδαmενταλ πρινχιπλε οφ σοϖερειγν
εθυαλιτψ, εξπρεσσεδ ιν Αρτιχλε 2 οφ τηε Χηαρτερ οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ. Ασ σοϖερειγν εθυαλσ,
στατεσ ηαϖε βοτη ρεχιπροχαλ ριγητσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ το παρτιχιπατε, ασ πεερσ, ιν τηε χρεατιον
ανδ mαιντενανχε οφ ιντερνατιοναλ ρυλεσ, νορmσ ανδ ινστιτυτιονσ. Τηε ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ
ισ mεαντ το ινσπιρε χοοπερατιον αmονγ α ϖαριετψ οφ αχτορσ τηατ αρε εθυαλλψ χοmmιττεδ το
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Ρεγιοναλ ςαλυε Σψστεmσ ασ α Μανιφεστατιον οφ τηε Εmεργινγ
Ιντερνατιοναλ Χονστιτυτιοναλ O
(2006) 19 Λειδεν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 612 13. Ιτ ισ ιmπορταντ το
χλαριφψ τηε mεανινγ ηερε. W
ωιτη ιντερνατιοναλ νορmσ ανδ τηε λεγιτιmατε λεγαλ αυτηοριτψ νοτ το δο σο. Τηισ ρελατεσ το χασεσ ωηερε στατεσ ηαϖε
βεεν σιγνατοριεσ το εξιστινγ ιντερνατιοναλ χονϖεντιονσ, βυτ ρεσιστ χοmπλιανχε, ορ ιν χασεσ ωηερε στατεσ ηαϖε νοτ
βεεν σιγνατοριεσ, βυτ αρε νεϖερτηελεσσ ηελδ το αχχουντ ιν ρελατιον το εξιστινγ λεγαλ νορmσ. Ιν ειτηερ χασε, α φορm
οφ χονστιτυτιοναλισm ισ βεινγ εσταβλισηεδ, σινχε ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ α ηιεραρχηψ εξιστσ, ιν ωηιχη στατε
χοmπλιανχε ισ δεmανδεδ ωιτη ορ ωιτηουτ ιτσ χυρρεντ χονσεντ ανδ δεσπιτε ανψ ιmmεδιατε χλαιmσ το σοϖερειγν
σελφ−δετερmινατιον τηατ φλψ ιν τηε φαχε οφ ιντερνατιοναλ νορmσ.
150
Ιβιδ 613; Σεε αλσο ΑΑ Γηουρι Dετερmινινγ Ηιεραρχηψ Βετωεεν ΧονφλιχτινγΤρεατιεσ: Αρε Τηερε ςερτιχαλ Ρυλεσ
ιν τηε Ηοριζονταλ Σψστεm?
Ασιαν ϑουρναλ οφ Ιντερνατιοναλ Λαω 235 266.
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προτεχτινγ ποπυλατιονσ φροm ατροχιτψ χριmεσ υνιφιεδ πρεϖεντιον, ανδ ιν δοινγ σο, ωιλλ mακε
συρε τηατ τηερε ισ νο νεεδ το ϖιολατε στατε σοϖερειγντψ.151
ΙΙΙ.Β Τηε Ρ2Π ανδ Εσταβλισηινγ ανδ Χλαριφψινγ ϑυρισδιχτιοναλ Ρελατιονσηιπσ
Χονστιτυτιοναλιζατιον ασ α δεσχριπτιϖε τοολ οφτεν ρεφερσ το αχτσ οφ ιδεντιφψινγ λεγαλ εντιτιεσ τηατ
αρε νοτ παρτ οφ τηε προχεσσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον (ορ αρε ιν αν υνχλεαρ λεγαλ
ρελατιονσηιπ) ανδ το υνεθυιϖοχαλλψ βρινγ τηεm υνδερ τηε ϕυρισδιχτιον οφ τηε εσταβλισηεδ
χονστιτυτιοναλ λεγαλ ορδερ, ωηιχη ωιλλ ιν εφφεχτ συπερσεδε πριορ λεγαλ ρελατιονσηιπσ ανδ τηατ
υλτιmατελψ σεχυρεσ α σενσε οφ mυτυαλ λεγαλ οβλιγατιον.152
Τηε 2005 Συmmιτ ενϖισιονεδ τηε εξιστενχε οφ χοmπλεmενταρψ ϕυρισδιχτιονσ ιν ρελατιον το τηε
Ρ2Π βψ ϖιρτυε οφ σπεχιφψινγ τηε χοντινυεδ ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ οφ βοτη τηε στατε ανδ τηε
ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ (τηε τωο φορmσ οφ Ρ2Π αυτηοριτψ σπεχιφιεδ βψ τηε ΓΑ, ωηερε τηε
πριmαρψ αυτηοριτψ λιεσ ωιτη τηε φορmερ ανδ ισ τακεν οϖερ βψ τηε λαττερ ιν χασε οφ στατε φαιλυρε).
Ιν τηισ ωαψ, τηε Ρ2Π βρινγσ αλλ στατεσ ιντο α χλεαρ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ΥΝΣΧ,
σπεχιφψινγ τηατ στατε σοϖερειγντψ χαν βε συρρενδερεδ, ιφ τηεψ mανιφεστλψ φαιλ το προϖιδε
προτεχτιον αγαινστ mασσ ατροχιτψ χριmεσ φορ τηειρ πρινχιπαλσ. Τηερεφορε, τηεορετιχαλλψ, τηε Ρ2Π
ισ χονστιτυτιοναλιζεδ ιν τηε σενσε τηατ ιτ ηασ αττεmπτεδ το πιν δοων υνχλεαρ ϕυρισδιχτιοναλ
ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε αυτηοριτψ οφ τηε ιντερνατιοναλ χοmmυνιτψ εξερχισεδ τηρουγη τηε
ΥΝΣΧ ανδ τηε αυτηοριτψ οφ σοϖερειγνσ.
Νεϖερτηελεσσ, ωηατ ρεmαινσ υνχλεαρ ισ ηοω το δετερmινε ωηιχη αυτηοριτψ ηασ ϕυρισδιχτιον ιν α
χονχρετε σιτυατιον ωηερε τηε ϕυρισδιχτιονσ οφ τηε τωο αυτηοριτιεσ οϖερλαπ. Ασ Ορφορδ ποιντσ
ουτ, τηε Ουτχοmε Dοχυmεντ
ϕυρισδιχτιονσ ισ το βε νεγοτιατεδ, ορ αχχορδινγ το ωηατ προτοχολσ ορ προχεδυρεσ τηε
mοϖεmεντ βετωεεν ϕυρισδιχτιονσ ωιλλ βε χονδυχτεδ .153 Φορ εξαmπλε, ιτ ισ υνχερταιν βψ
ωηοm, ανδ ηοω, τηε δεχισιον τηατ α χερταιν ινστανχε ορ αχτιον αmουντσ το α ϖιολατιον οφ ονε
οφ τηε φουρ mασσ ατροχιτψ χριmεσ ισ mαδε. Ρελατεδλψ, ιτ ισ υνχλεαρ ωηατ εϖιδενχε ορ
ινφορmατιον ωουλδ βε ρεθυιρεδ φορ ιντερνατιοναλ αχτιον. Ορφορδ πυτσ τηισ λαχκ οφ χερταιντψ
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ΥΝ Σεχρεταρψ−G
‘
Φυλφιλλινγ ουρ χολλεχτιϖε ρεσπονσιβιλιτψ: ιντερνατιοναλ ασσιστανχε ανδ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ το προτεχτ ΥΝ Dοχυmεντ Α/68/947 Σ/2014/449 (11 ϑυλψ 2014) παρα 12.
152
Σεε (ν 45) 205.
153
Σεε (ν 134) 1008.
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υναβλε το χονφλιχτ ωιτη στατε ϕυρισδιχτιον, [φροm ωηιχη φολλοωσ τηατ] τηερε ωουλδ βε νο νεεδ
154

το ελαβορατε προχεδυρεσ φορ mοϖινγ

Ηενχε, σιmιλαρλψ το τηε υνδερστανδινγ οφ Ρ2Π ασ α φορmαλ λεγαλ προχεσσ, τηερε ισ α περσιστεντ
λαχκ οφ χερταιντψ τηατ ινηιβιτσ τηε συβϕεχτιφιχατιον οφ ϕυρισδιχτιοναλ χλαριτψ. Αλτηουγη
ενδεαϖουρσ το χλαριφψ ϕυρισδιχτιοναλ ρελατιονσηιπσ βρινγ τηε Ρ2Π ονε στεπ χλοσερ το
ρεπρεσεντινγ α χονστιτυτιοναλ mετα−τηεορετιχαλ προχεσσ, τηεψ ηαϖε δονε σο ιν αν αmβιγυουσ
ωαψ, ωηιχη ηασ mαδε τηε τραϕεχτορψ οφ τηε Ρ2Π ασ α χονστιτυτιοναλιζινγ νορm υνχλεαρ ανδ
τηυσ ρενδερεδ ιτσ ϕυρισδιχτιοναλ αυτηοριτψ ινχονχλυσιϖε. Ονχε αγαιν, τηισ βρινγσ υσ το τηε
χονχλυσιον τηατ τηε Ρ2Π φιτσ λοοσελψ ωιτηιν α χοmmον τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ
χονστιτυτιοναλιζατιον, βυτ τηατ τηισ ισ υλτιmατελψ τοο ωεακ το αλσο συγγεστ τηατ τηε Ρ2Π ηασ
mοϖεδ φροm α ωεακ εmεργινγ νορm το α mορε προχεδυραλλψ ροβυστ ανδ ϕυρισδιχτιοναλλψ
δεφινεδ εmεργινγ γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm.
ΙΙΙ.Χ Τηε Ρ2Π ανδ Εξτρα−λεγαλ Προχεσσεσ οφ Νορm Σοχιαλισατιον
Α τηιρδ ωαψ χονστιτυτιοναλιζατιον ισ γενεραλλψ εmπλοψεδ ισ ασ α χονχεπτυαλ τοολ το δεσχριβε
ινφορmαλ ανδ εξτρα−λεγαλ προχεσσεσ οφ νορm σοχιαλισατιον, ωηερε νορmσ εmεργε φροm ϖαριουσ
προχεσσεσ οφ λεγαλ ανδ πολιτιχαλ ιντεραχτιον τηατ αχτ ασ εξτρα−λεγαλ ιτερατιονσ ορ εξτρα−λεγαλ
χοmmιτmεντσ, ωηιχη εϖεντυαλλψ προϖιδε τηε ϕυριδιχαλ βασισ φορ εσταβλισηινγ α mορε
προχεδυραλλψ αυτηοριτατιϖε ανδ χονστιτυτιοναλιζεδ λεγαλ ορδερ.155 Τηισ τψπε οφ σοχιαλισατιον ισ
H

χονχερνεδ ωιτη αργυmεντατιϖε δισχουρσεσ

τηρουγη mοραλ δισχουρσε [ωιτη αν εmπηασισ] ον προχεσσεσ οφ χοmmυνιχατιον,
αργυmεντατιον, ανδ περσυασιον, [βψ ωαψ οφ ωηιχη] αχτορσ αχχεπτ τηε ϖαλιδιτψ ανδ σιγνιφιχανχε
οφ νορmσ ιν τηειρ δισχυρσιϖε πραχτιχεσ .156
Ιν σοmε χασεσ, mοραλ δισχουρσεσ χοντεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ τ

χλαιm, ωηιχη ισ ωηατ

οχχυρρεδ ωιτη τηε Ρ2Π ιν 2008, ωηεν χερταιν στατεσ χοντεστεδ ωηατ ωασ αγρεεδ υπον ιν τηε
2005 Συmmιτ Ουτχοmε. Ιν οτηερ χασεσ, mοραλ δισχουρσεσ αττεmπτ το χλαριφψ ωηετηερ α χερταιν
σιτυατιον ισ δεφινεδ χορρεχτλψ ασ α νορmατιϖε φουνδατιον. Ιν τηισ σενσε, αλτηουγη αχτορσ mιγητ

παρτιχυλαρ βεηαϖιουρ ορ αχτιον ισ χοϖερεδ βψ ιτ mιγητ διφφερ. Συχη δισχυρσιϖε πραχτιχεσ γαινεδ
154

Ιβιδ 1009.
Σεε (ν 45) 206.
156
Σεε Ρισσε ανδ Σικκινκ (ν 51) 13.
155
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προmινενχε σηορτλψ αφτερ τηε 2005 Wορλδ Συmmιτ. Τηισ περιοδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ αν
ιντενσιφιχατιον οφ πολιτιχαλ δισχουρσε, αττεστεδ βψ τηε ινϖοχατιονσ οφ τηε Ρ2Π ον τηρεε οχχασιον
ιν 2008: 1) ιν αν αττεmπτ το φαχιλιτατε διπλοmατιχ χονσενσυσ πρεϖεντινγ mασσ ατροχιτιεσ ιν
Κενψα, 2) βψ Φρανχε ιν τηε χοντεξτ οφ τηε υνφολδινγ ηυmανιταριαν χαταστροπηε χαυσεδ βψ
χψχλονε Ναργισ ιν Βυρmα ανδ 3) βψ Ρυσσια το ϕυστιφψ ιτσ mιλιταρψ ινχυρσιον ιν Γεοργια. Wηετηερ
αππροπριατελψ ινϖοκεδ ορ νοτ, τηεσε Ρ2Π ρεφερενχεσ χονστιτυτεδ α mαϕορ χοντριβυτιον το α
σοχιαλισατιον προχεσσ φορ τηεψ ηελπεδ το χλαριφψ βοτη ωηατ τηε νορm σηουλδ ανδ σηουλδ νοτ
“
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χονστρυχτιϖε διαλογυεσ τηατ φολλοωεδ τηεm πρεσεντεδ τηε οππορτυνιτψ φορ αργυmεντατιϖε
‘ P

δισχουρσεσ το αδϖανχε, ωηιχη ιν τυρν ηα

εϖολυτιον βψ

ϖιρτυε οφ ενηανχινγ ιτσ τηεορετιχαλ χλαριτψ. Μορε ρεχεντλψ τηε φαιλυρε οφ Ρ2Π αχτιον ιν Σψρια
ραισεδ ιmπορταντ θυεστιονσ ωιτη ρεγαρδσ το τηε δεφινιτιον οφ τηε mανιφεστ φαιλυρε χονχεπτ,
ωηιχη, ιφ αδδρεσσεδ αδεθυατελψ, ωιλλ λεαδ το τηε φυρτηερ χλαριφιχατιον οφ τηε Ρ2Π νορm. Ιν τηισ
σενσε, εϖεν ωηεν τηε Ρ2Π ισ νοτ βεινγ ινϖοκεδ ιτ χαν ποτεντιαλλψ λεαδ το ενηανχινγ α σηαρεδ
υνδερστανδινγ.
Ον βαλανχε, τηε ϖαριουσ Ρ2Π ιτερατιονσ ηαϖε ηελπεδ το ατταιν νορmατιϖε χλαριτψ ανδ τηυσ
ρεπρεσεντ προχεσσεσ οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ ιντερσυβϕεχτιϖε χοmmυνιχατιϖε αχτιον
ιν τηε Ηαβερmασιαν σενσε. Νονετηελεσσ, αλτηουγη τηεσε δελιβερατιϖε προχεσσεσ χαν mοϖε τηε
χονστιτυτιοναλιστ αγενδα φορωαρδ, ασ αργυεδ ιν Σεχτιον Τωο, τηεψ ηαϖε νοτ σοχιαλιζεδ αχτορσ
ιντο νορm−χοmπλψινγ πραχτιχεσ (ι.ε. το ιντερναλισε τηεm), ωηιχη ωουλδ οχχυρ ονλψ ωηεν αχτορσ
.157 Ρελατεδλψ,
ϖαριουσ ιτερατιονσ ωιτη διφφερεντ λεγαλ ωειγητ αρε νοτ συφφιχιεντ το γενερατε χυστοm ιν
ιντερνατιοναλ λαω. Τηε mοστ χοmmονλψ χιτεδ δεφινιτιον οφ χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω,
φουνδ ιν Αρτιχλε 38(1)(β) οφ τηε Στατυτε οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε, στατεσ τηατ
χχεπτεδ ασ λαω, ισ ονε οφ τηε
158

Ασ τραδιτιοναλλψ υνδερστοοδ, χυστοmαρψ ιντερνατιοναλ λαω ισ

πρεmισεδ υπον τωο ελεmεντσ: 1) στατε πραχτιχε (αν οβϕεχτιϖε ρεθυιρεmεντ περταινινγ το στατε
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Ιβιδ 16.
Υνιτεδ Νατιονσ, Στατυτε οφ τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε, 26 ϑυνε 1945, αρτ. 38(1).
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βεηαϖιουρ); ανδ 2) οπινιο ϕυρισ

συβϕεχτιϖε βελιεφ τηατ α ρυλε οφ ιντερνατιοναλ λαω

βινδσ τηεm).159
Το χονχλυδε, ιν χοντραστ ωιτη τηε πρεϖιουσ τωο ρεπρεσεντατιονσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, τηε
Ρ2Π συβσταντιατεσ α χυστοmαρψ υνδερστανδινγ οφ τηισ προχεσσ ανδ α ωεακ εmεργινγ νορm ιν
τερmσ οφ δισχουρσε αρουνδ αν ιδεα οφ Ρ2Π. Ηοωεϖερ, ιτ ισ υνλικελψ τηατ τηε υλτιmατε γοαλ οφ
φορmαλ νορm χονστιτυτιοναλιζατιον χαν βε ατταινεδ σολελψ τηρουγη αχχυmυλατινγ ϖαριουσ Ρ2Π
πορτραψαλσ ιν ιντερνατιοναλ δισχουρσε, φορ δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε λαττερ ηελπσ το προπελ τηε
νορm φυρτηερ ον ιτσ νορmατιϖε τραχκ, ιτ αλονε

τιον

ιντο λεγαλ χοϖεναντσ. Τηισ ισ νοτ το σαψ τηατ τηρουγη χοντινυεδ ιντερσυβϕεχτιϖε δισχουρσε τηε
Ρ2Π mαψ υλτιmατελψ ρεσυλτ ιν α βροαδ νορmατιϖε σηιφτ ωηερε τηε Ρ2Π ισ mορε φορmαλλψ
χονστιτυτιοναλιζεδ. Τηισ ισ ονλψ το σαψ τηατ, ατ τηε mοmεντ, τηε σοχιαλιζατιον οφ Ρ2Π ρεmαινσ
επιστεmιχαλλψ υνχερταιν ανδ τηερεφορε υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ α προχεσσ οφ εmεργινγ
χονστιτυτιοναλιζατιον ϖια σοχιαλιζατιον ισ ιν mανψ ωαψσ ηοπεφυλ τηινκινγ ιν τηε mιδστ οφ
διϖεργεντ πατηωαψ δεπενδενχιεσ ανδ ποτεντιαλ αλτερνατιϖε ουτχοmεσ.

Χονχλυσιον: Σταλλεδ Χονστιτυτιοναλισm ανδ τηε Ποτεντιαλ Dεγενερατιον οφ τηε Ρ2Π Νορm?
Τηε αιm οφ τηισ αρτιχλε ηασ βεεν το σψστεmατιχαλλψ ινϖεστιγατε τηε νορmατιϖε εϖολυτιον οφ τηε
Ρ2Π ανδ το δετερmινε ιτσ ρελατιονσηιπ ωιτη γλοβαλ χονστιτυτιοναλιζατιον ασ ωελλ ασ το εξπλορε
ιτσ ωιδερ ιmπλιχατιον ωιτη ρεγαρδσ το γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm. Ιν δοινγ σο, ωε ηαϖε αργυεδ
τηατ αλτηουγη τηε Ρ2Π χαν ατ βεστ βε ρεασοναβλψ λαβελλεδ ασ α ωεακ εmεργινγ νορm, ιτ ατ
πρεσεντ σψστεmατιχαλλψ φαιλσ το mεετ τηε mορε δεmανδινγ σιγνιφιερσ οφ αν εmεργινγ
χονστιτυτιοναλ νορm.
Νεϖερτηελεσσ, ωηεν ινϖεστιγατινγ τηισ ρελατιονσηιπ θυεστιονσ αλσο αρισε αβουτ ωηετηερ τηε
Ρ2Π δισπλαψσ τηε ηαλλmαρκσ οφ ωηατ mιγητ βε λαβελλεδ ασ α σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορm.
Τηεσε χονχερνσ βεχοmε παρτιχυλαρλψ γερmανε το χυρρεντ δεβατεσ αβουτ τηε σιγνιφιχανχε οφ
τηε Ρ2Π, σινχε αδϖοχατεσ οφ τηε Ρ2Π οφτεν χλαιm τηατ ιτ ηασ συρπασσεδ ιτσ νορm πρεδεχεσσορ
ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ιν τερmσ οφ βοτη νορmατιϖε αδϖανχεmεντ ανδ πολιτιχαλ ινφλυενχε.
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Το ρειτερατε τηε ωορδσ οφ B
‘ P
Ηοωεϖερ B

160

‘ P

mορε

σεεmινγλψ φαιλσ το φυλλψ

αππρεχιατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεορψ ανδ πραχτιχε, ανδ ωηατ πραχτιχε τελλσ υσ αβουτ
ηοω α νορmατιϖε πρινχιπλε mιγητ ρεαχη σοmε λεϖελ οφ αχχεπτανχε (εmεργενχε), ωηιλε ατ τηε
σαmε τιmε ρεχειϖινγ ινχρεασεδ χοντεστατιον ανδ/ορ σταγνατιον ιν τερmσ οφ πολιχψ αππλιχατιον
ανδ εφφεχτιϖενεσσ (σταλλεδ ορ δεγενερατινγ). Ιν οτηερ ωορδσ, κεψ πολιτιχαλ αχτορσ mιγητ
υνδερστανδ τηε Ρ2Π ασ α χονχεπτ τηατ ηασ ποτεντιαλ ρελεϖανχε το χυρρεντ πηενοmενον, βυτ
τηισ δοεσ νοτ αλσο mεαν τηατ ιτ ισ ηελδ ασ νορmατιϖελψ ιmπερατιϖε ασ αν αχτιον γυιδινγ
πρινχιπλε. Αν αναλογψ χουλδ βε mαδε ωιτη τηε Γενοχιδε Χονϖεντιον, ιν τηατ τηερε ηασ βεεν
βροαδ αχχεπτανχε τηατ γενοχιδε ρεπρεσεντσ α ηυmανιταριαν

ψετ τηισ ηασ νοτ

τρανσλατεδ ιντο αχτιον το πρεϖεντ Σρεβρενιχα, Ρωανδα ορ Dαρφυρ. Σχηολαρσ λικε Γαλλαγηερ αργυε
τηατ τηισ φαιλυρε ισ δυε το τηε φαχτ τηατ τηερε ισ στιλλ νο αγρεεmεντ ον τηε εξαχτ δεφινιτιον οφ
γενοχιδε, ορ ωηεν mασσ ατροχιτιεσ ρεπρεσεντ γενοχιδε, ορ αγρεεmεντ αβουτ ωηεν αχτιον ισ
ρεθυιρεδ.161 Αλτηουγη τηε Γενοχιδε Χονϖεντιον ενϕοψσ γρεατερ χονστιτυτιοναλιζατιον ιν τερmσ
οφ ιτσ στατυσ ασ ιντερνατιοναλ λαω, ωιτη mορε αππλιεδ πραχτιχε ιν ποστ−χονφλιχτ προσεχυτιονσ, ιτ
ηασ νονετηελεσσ ρεmαινεδ ινερτ ασ α πρεϖεντιον νορm.162 Τηισ συγγεστσ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε φορ α
νορm το βε δεεπλψ εντρενχηεδ ωιτηιν τηε πολιτιχαλ λεξιχον ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε, ιν
πραχτιχε, χονστιτυτιοναλλψ σταλλεδ.
Τηισ υνδερστανδινγ φορ τηε ποτεντιαλιτψ οφ σταλλεδ ορ δεγενερατινγ νορmσ φιτσ ωιτη Αντϕε
Wιε

χονστρυχτιϖιστ αχχουντ, ωηιχη ηιγηλιγητσ τηατ πυβλιχ ενδορσεmεντ οφ α νορm ιν αν

ιντερνατιοναλ στατεmεντ ορ αγρεεmεντ χαν λεαδ το ρενεωεδ αργυmεντσ αβουτ τηε δεσιραβιλιτψ
ανδ σχοπε οφ τηε νορm, τηερεφορε αφφεχτινγ τηε ωιλλινγνεσσ οφ νορm φολλοωερσ το εmβραχε

160

Σεε (ν 6) 12.
Σεε (ν 5). Τηισ ισ εϖεντ βψ τηε φαχτ τηατ τηερε ισ στιλλ χονσιδεραβλε δεβατε αβουτ ωηετηερ Dαρφυρ εθυατεσ το
γενοχιδε.
162
Ονε ρεϖιεωερ συγγεστεδ τηατ τηε γενοχιδε νορm ισ αχτυαλλψ ϖερψ δεmανδινγ ιν ιτσ χαλλ φορ αχτιον (τηυσ ηασ
στρονγ νορmατιϖε ιmπερατιϖε ασ αν αχτιον γυιδινγ πρινχιπλε). Τηε συγγεστιον ωασ τηατ ιτσ φαιλυρε το βε ινϖοκεδ
ρελατεσ το πολιτιχαλ ανδ λεγαλ ρατιοναλεσ, ωηερε χερταιν στατεσ σηψ φροm τηε δεmανδινγ νορmατιϖε χοmmιτmεντσ
τηατ ινϖοκινγ τηε χονϖεντιον ωουλδ τηεν τριγγερ. Φορ τηε ρεϖιεωερ, τηισ ιλλυστρατεσ α διστινχτιον βετωεεν
εφφεχτιϖενεσσ ϖερσυσ αχτιον γυιδινγ. Νεϖερτηελεσσ, τηε ρεσυλτ οφ ιναχτιον ισ τηε σαmε, ανδ ιν σοmε ωαψσ τηε
ρεϖιεωερσ ποιντ στρενγτηενσ ουρ αργυmεντ, σινχε ιτ ιλλυστρατεσ τηατ τηερε ισ αχχεπτανχε τηατ τηισ ισ α ποωερφυλ

161

ωηατεϖερ ρεασονσ) το αλλοω ιτ το βε αχτιον γυιδινγ ιν α ωαψ τηατ βολστερσ α σενσε οφ γλοβαλ χονστιτυτιοναλισm ανδ
A
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C
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εmεργινγ νορm, βυτ τηισ ηασ νοτ τρανσλατεδ ιντο ιmπλεmεντατιον ορ αχτιον.
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ιmπλεmεντατιον. Ασ Wιενερ mορε τηορουγη αναλψσισ ιλλυστρατεδ, ιν σοmε χασεσ, τηισ χαν λεαδ
το βαχκσλιδινγ ορ διφφερεντιαλ ιντερπρετατιονσ οφ τηε νορmσ mεανινγ.163
Ιν τηισ ωαψ, ονε παρτιχυλαρ αρεα ωηερε τηε Ρ2Π δοεσ νοτ σιγναλ χλεαρ προγρεσσ ισ ιν ρελατιον το
α χοντινυεδ σενσε οφ φρυστρατιον αβουτ τηε χονστιτυτιοναλ δεφιχιενχψ ανδ ινφεριορ ινστιτυτιοναλ
στρυχτυρε οφ ιντερνατιοναλ πολιτιχσ ανδ λαω, ωηιχη φινδσ α προmινεντ εξπρεσσιον ιν βοτη γλοβαλ
χονστιτυτιοναλισm ασ ωελλ ασ ωιτηιν mυχη οφ τηε ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ανδ Ρ2Π
λιτερατυρε. Ιν mανψ ωαψσ Λανγ γετσ το τηε ηεαρτ οφ τηισ περσιστεντ προβλεm ωηεν ηε αργυεσ
τηατ τηε χορε προβλεm ωιτη τηε Κοσοϖο ιντερϖεντιον ωασ

χονφλιχτινγ σετσ οφ ρυλεσ [ον ηυmαν ριγητσ ανδ σοϖερειγντψ] .164 Ιν ηισ δισχυσσιον οφ τηε
διφφερεντ ελεmεντσ οφ α γλοβαλ χονστιτυτιοναλ ορδερ, ανδ τηειρ ιmπαχτ ον νορm χοmπλιανχε,
Λανγ συγγεστσ τηατ αλτηουγη ιντερνατιοναλ βοδιεσ πλαψεδ α προmινεντ ρολε ιν τηε Κοσοϖο
ιντερϖεντιον − ναmελψ

O“CE

αβυσεσ ανδ τηε UN“C

UN“C

Ρεσολυτιον 1244) − ωηεν ιτ χαmε το προϖιδινγ
ωερε το βε αππλιεδ ιν τηισ παρτιχυλαρ σιτυατιον, νο ϕυδιχιαλ στρυχτυρε ωασ ινϖοκεδ ορ εϖεν τριεδ
το πλαψ α ρολε .165 Αλτηουγη σοmε ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε ΥΝΣΧ πλαψεδ τηε ρολε οφ α ϕυδιχιαρψ
ιν τηισ σιτυατιον, ηαδ ιτ αχτεδ, ονε ινστιτυτιον ωουλδ βε περφορmινγ βοτη τηε ρολεσ οφ α
ϕυδιχιαρψ ανδ αν εξεχυτιϖε, ωηιχη ισ οφτεν ηελδ το βε α δανγερουσ αβσενχε οφ χηεχκσ ανδ
βαλανχεσ βψ χονστιτυτιοναλιστσ ασ ωελλ ασ βψ πολιτιχαλ σχιεντιστσ mορε βροαδλψ.166 Φυρτηερmορε,
ιτ αππεαρεδ τηατ τηε φυνχτιον οφ τηε ινστιτυτιον τηατ ισ βεστ φιτ το mακε συχη α ϕυδγmεντ, ασ
τηε χλοσεστ αππροξιmατιον το α χονστιτυτιοναλ χουρτ, τηε Ιντερνατιοναλ Χουρτ οφ ϑυστιχε (ΙΧϑ),
ωασ χοmπροmισεδ βψ ιτσ εξτρεmελψ σλοω προχεδυραλ προχεσσ, ωηιχη ωουλδ ηαϖε mαδε ιτ
ιmποσσιβλε το δεχιδε ον α ηυmανιταριαν εmεργενχψ χασε ιν α τιmελψ φασηιον, εϖεν ιφ ιτ ηαδ
βεεν ενγαγεδ.167 Ηενχε, Λανγ συγγεστσ τηατ ιν ορδερ το οϖερχοmε τηε δεφιχιενχιεσ οφ
ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ινστιτυτιονσ ωε νεεδ το εσταβλιση σοmετηινγ mορε λικε α
χονστιτυτιοναλ ορδερ ατ τηε γλοβαλ λεϖελ. Φορ Λανγ,
163
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‘
ϑουρναλ οφ

τηε ιmπορτανχε οφ ϕυδγεmεντσ υνδερτακεν βψ α γλοβαλ ϕυδιχιαρψ ιν αχχορδανχε ωιτη α βροαδλψ
υνδερστοοδ ρυλε−γοϖερνεδ σψστεm .168 Συχη ϕυδγεmεντσ mαψ νεχεσσιτατε ιντερπρετατιονσ (οφ
εξιστινγ ρυλεσ) βψ ϕυδιχιαλ βοδιεσ τηατ χαν αρτιχυλατε α ϖισιον ασ το ωηεν ιντερϖεντιον ισ
περmισσιβλε.169
Γιϖεν τηε προβλεmσ αβοϖε ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ α λαχκ οφ συφφιχιεντ ινστιτυτιοναλ χαπαχιτψ
ηασ αλσο οφτεν βεεν δυββεδ ασ ονε οφ τηε υτmοστ προβλεmσ οβστρυχτι

‘ P

οπερατιοναλιζατιον. Μοστ προmινεντλψ, Εϖανσ ιδεντιφιεσ τηε λαχκ οφ

ινστιτυτιοναλ

ασ ονε οφ τηε τηρεε κεψ χηαλλενγεσ οφ τηε Ρ2Π, ναmελψ τηε χαπαχιτψ φορ
χονχεπτυαλ, ινστιτυτιοναλ ανδ πολιτιχαλ αχτιον.170 Ιν α νυτσηελλ, τηε χονχεπτυαλ χηαλλενγε,
δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, λιεσ ιν ηαϖινγ γρεατερ δεφινιτιοναλ χλαριτψ οφ τηε Ρ2Π
χονχεπτ; τηε ινστιτυτιοναλ χηαλλενγε

ιν εσταβλισηινγ τηε νεχεσσαρψ στρυχτυρεσ ανδ

mεχηανισmσ το ενσυρε γοϖερνmεντσ ανδ ιντερνατιοναλ οργανισατιονσ φολλοω αππροπριατε
προχεσσεσ ωηεν δεαλινγ ωιτη ποτεντιαλ Ρ2Π σιτυατιονσ

ιν γενερατινγ τηε

νεχεσσαρψ πολιτιχαλ ωιλλ το ινστιγατε ΥΝΣΧ (ανδ ρεγιοναλ οργανιζατιονσ) αχτιον ιν Ρ2Π σχεναριοσ
χονσιστεντλψ.171 Τηισ ενδυρινγ λαχκ οφ ινστιτυτιοναλ χαπαχιτψ ρεφλεχτσ τηε αναλψσισ οφ τηε Ρ2Π
νορm πυτ φορωαρδ βψ Wελση, ωηο αργυεσ τηατ ον−γοινγ χοντεστατιονσ ρεγαρδινγ βοτη τηε
συβσταντιϖε ανδ προχεδυραλ ασπεχτσ οφ Ρ2Π στρονγλψ ρεmαιν, ρενδερινγ ιτ ινστιτυτιοναλλψ
τηυσ mακινγ εντηυσιαστιχ πρεδιχτιονσ αβουτ τηε Ρ2Π νορm τραϕεχτορψ ειτηερ
ηιγηλψ σπεχυλατιϖε ανδ/ορ βασεδ ον ωισηφυλ τηινκινγ.172
Ιν αδδιτιον, σινχε τηε υνρεσολϖεδ ινστιτυτιοναλ χηαλλενγεσ οφ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον ηαϖε
‘ P

L

τηε φαιλινγσ οφ τηε Κοσοϖο ιντερϖεντιον νοτ ονλψ σπεακ το ινστιτυτιοναλ ισσυεσ ασ το ωηετηερ
τηε Ρ2Π σηουλδ βε λαβελλεδ α γλοβαλ χονστιτυτιοναλ νορm, βυτ αππλψ εθυαλλψ το δισχυσσιονσ
αβουτ ωηετηερ ορ νοτ τηε Ρ2Π χαν βε χονσιδερεδ το ηαϖε εφφεχτιϖελψ συρπασσεδ ιτσ νορm
πρεδεχεσσορ ηυmανιταριαν ιντερϖεντιον. Ασ ωε ηαϖε συγγεστεδ, mακινγ συχη α χλαιm ισ ηιγηλψ
προβλεmατιχ γιϖεν εξιστινγ χοντεστατιονσ, γαπσ βετωεεν γλοβαλ χονστιτυτιοναλ πρινχιπλεσ,
ινδετερmινατε προχεσσεσ οφ χονστιτυτιοναλιζατιον, ανδ αναλογουσ σταγνατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη
ινστιτυτιοναλ πραχτιχε. Αλτηουγη Βελλαmψ ανδ οτηερσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Ρ2Π νορm σηουλδ
168

Ιβιδ 187.
Ιβιδ.
170
Σεε Εϖανσ (ν 1) 54.
171
Ιβιδ.
172
Σεε (ν 15) 395.
169

41

νοτ βε χονσιδερεδ δεαδ βεχαυσε νο κεψ πλαψερ ηασ φορmαλλψ ρεϕεχτεδ ιτ, υσινγ τηισ χριτερια ασ
α ψαρδστιχκ αλονε ισ προβλεmατιχ, σινχε ιτ σεεmινγλψ δοεσ νοτ αλλοω φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε
Ρ2Π mιγητ βε εφφεχτιϖελψ δεαδ ιν τερmσ οφ σταλλεδ χονστιτυτιοναλιζατιον ανδ/ορ ποτεντιαλ
νορm δεγενερατιον τηρουγη ινερτια.
Γ

‘ P

12, τηε λαχκ οφ ανψ ροβυστ ενδεαϖουρ το

πυτ συχη χλαιmσ οφ δεγενερατιον το τηε τεστ ισ συρπρισινγ. Ιφ τηε Ρ2Π ισ βεψονδ σταλλινγ, ανδ ισ
ιν φαχτ

συγγεστεδ, τηεν ιτ ισ ιmπορταντ το ινϖεστιγατε τηισ

πηενοmενον ιν mορε δεταιλ τηεν ωε ηαϖε δονε ηερε ανδ το βεττερ αππραισε ανψ δοωνωαρδ
τρενδσ

‘ P

τραϕεχτορψ. Λοοκινγ ατ τηισ ιν mορε δεταιλ ωιλλ

συγγεστ ιmπορταντ ιmπλιχατιονσ ιν ρεγαρδσ το υνδερστανδινγ τηε Ρ2Π ασ παρτ οφ γλοβαλ
χονστιτυτιοναλιζατιον. Ναmελψ, ιφ α προχεσσ οφ Ρ2Π δεγενερατιον ισ χυρρεντλψ ατ ωορκ,
δισχυσσινγ τηε Ρ2Π ασ τρανσφορmατιϖε, ειτηερ χονστιτυτιοναλλψ ορ οτηερωισε, βεχοmεσ εϖεν
mορε συσπεχτ.
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