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La personalitat 
internacional

• I. ASPECTES GENERALS: LA SUPOSADA REGLA 
ATRIBUTIVA DE LA PERSONALITAT INTERNACIONAL


Concepte: capacitat  per a actuar en les  relacions 
internacionals, per a establir  relacions  jurídiques 
amb  altres  subjectes  internacionals, per a ser creador 
i  destinatari  de les normes i per a ser titular 
de drets i obligacions regides pel Dret internacional. 



• Doctrina  clàssica:  noció  de persona jurídica internacional 
des  d’una  perspectiva legalista. Balladore-Pallieri: defensa 
de  l’existència  d’una  norma atributiva de la  personalitat 
jurídica. 


• Influències  d'origen  civilista  relatives  a la  personalitat  
jurídica no  són susceptibles de  traslladar-se tal  qual  i  
sense cap adaptació al pla del Dret internacional. 




En contraposició a la doctrina clàssica: Ago, Reuter, Dupuy = 
Prof. Miaja de la Muela: la personalitat jurídica internacional no 
es  correspon  a un  criteri  jurídic-formal  sinó  a la  realitat 
constatable, es a  dir,  basant-nos en el  principi  d’efectivitat 
(els fets s’han d’ajustar al dret). 




Quan  es  pot  afirmar que un  ens  actuant  en les  relacions 
internacionals  ha  adquirit  una  projecció  suficient  per a 
ser considerat subjecte de l'ordenament?  




3 elements a tindre en compte:   

1. Ius communicationis - manteniment de relacions  oficials amb altres 
 Estats u OIs.   

2. Ius tractandi – Capacitat per a celebrar tractats i per poder participar en 
el procés de creació de les normes de Dret Internacional.   

3. Capacitat per a respondre dels actes il·lícits.  



II. SUBJECTES CONSAGRATS: L'ESTAT I LES 
ORGANITZACIONS INTERNACIONALS 

A) L’Estat


L'Estat és el subjecte primari del Dret internacional i ocupa un 
lloc central en el si d'este ordenament, ja que sobre ell pivoten la 
majoria de les normes que regixen les relacions internacionals. 


Algunes concepcions doctrinals - L'Estat ha sigut i és l'únic 
subjecte del Dret internacional, però NO.




B) Les Organitzacions Internacionals. 


- A partir de la segona mitat del segle XIX van aparéixer en 
l'escena internacional les Organitzacions internacionals. 


Visió formalista de la personalitat — assimilen estes noves 
Organitzacions internacionals al l'Estat.



El punt d'inflexió definitiu cap a l'acceptació de la 
personalitat de les Organitzacions internacionals ve 
marcat per l'Opinió consultiva emesa per la CIJ l'11 
d'abril de 1949, relativa a la reparació de certs 
danys patits pel servici de les Nacions Unides.



Per a la CIJ la pregunta plantejada, relativa a la possibilitat de 
presentar una reclamació internacional, suscitava per extensió 
la qüestió de si l'Organització de les Nacions Unides posseïx en 
definitiva el que la doctrina denomina personalitat internacional. 



"La Cort ha arribat a la conclusió que l'Organització és una 
persona internacional. Açò no és el mateix que dir que 
l'Organització és un Estat, cosa que certament no ho és, o 
que la seua personalitat jurídica i els seus drets i deures, 
siguen els mateixos que els d'un Estat. Encara menys vol 
açò dir que l'Organització siga un “súper-Estat”, siga quin 
siga el significat d'esta expressió (...) . El que vol dir és que 
l'Organització és un subjecte de Dret internacional, que té 
capacitat per a ser titular de drets i deures internacionals i té 
capacitat de ser titular de drets i deures internacionals i amb 
capacitat per a defendre els seus drets presentant 
reclamacions internacionals. (...)"



Conclusió: l’Organització de les Nacions Unides posseïx 
efectivament una personalitat internacional que li capacita 
en particular per a presentar una reclamació internacional 
pels danys patits en la persona del seu agent.


La contundència de les afirmacions de La Cort no deixava ja 
lloc a dubtes respecte de la possibilitat que, junt amb 
l'Estat, subjecte primari del Dret internacional, les 
Organitzacions internacionals constituïren un subjecte 
(secundari si es vol, però subjecte, al cap i a la fi) del Dret 
internacional.




És extensiva a totes les Organitzacions internacionals?



• La determinació de la personalitat de cada una d'estes 
Organitzacions internacionals haurà de fer-se lògicament cas 
per cas, atenent a les disposicions del tractat constitutiu i a les 
funcions, competències i responsabilitats exercides de fet per 
l'Organització que es tracte. 



III. SUBJECTES CONTROVERTITS: ENTITATS 
POLÍTIQUES I RELIGIOSES 

A) Entitats polítiques vinculades a situacions de 
bel·ligerància 


Es tracta d’ens de naturalesa política que, sense haver 
arribat a aconseguir-la condició d'Estats, han rebut un cert 
reconeixement en el pla done-les relacions internacionals 
--> subjectes vinculats a situacions de bel·ligerància o a 
processos de canvi revolucionari = insurgents o insurrectes




El reconeixement de bel·ligerància conferix als insurgents una 
certa projecció internacional


Aplicació de determinades regles d'este ordenament. en 
particular l’aplicació de regles relatives als conflictes armats, les 
que capacita als bel·ligerants per a controlar la navegació de 
barcos neutrals en alta mar i les que obliguen als tercers Estats 
a mantindre una posturade estricta neutralitat. 


El reconeixement de bel·ligerància suposa un principi 
d’afirmació de la personalitat internacional, encara que limitat 
essencialment a l’àmbit del Dret de la guerra i amb una vigència 
normalment circumscrita a laduración del conflicte armat



B) Els pobles i els moviments d'alliberament nacional


 Només aquells pobles que lluiten per adquirir la condició 
d'Estats a través d'un Moviment d'Alliberament Nacional 
(MNL) han rebut un cert reconeixement com a posseïdors 
de personalitat internacional. 




1. Els pobles  

Terme “poble”: obri una bretxa en la Carta de l'ONU. L'art. 
21, paràgraf 3 de la Declaració Universal de Drets Humans 
de 1948 afirma que “la voluntat del poble és la base de 
l'autoritat del poder públic”. 


L'art. 1 del Pacte internacional sobre drets civils i polítics i 
l'art. 1 del Pacte internacional sobre drets econòmics, 
soc ia ls i cu l tu ra ls de 1966 proc lamen e l d re t 
d’autodeterminació dels pobles.  

  
  



a) Dret a la lliure determinació externa. 


Implica que els pobles sotmesos a una dominació colonial o a una 
dominació estrangera posseïxen el dret a lluitar per la 
independència política. 


Resolucions de l'Assemblea General de l’ONU —> 1514 (XV) , de 
14 de desembre de 1960, denominada “Declaració sobre la 
concessió de la independència als països i pobles colonials”, 


Punt 2: «Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació; en 
virtut d'este dret, determinen lliurement la seua condició política i 
perseguixen lliurement el seu desenrotllament econòmic, social i 
cultural».



Supòsits de sotmetiment a una dominació colonial o 
estrangera, el dret a la independència dels pobles titulars del 
dret de lliure determinació s'imposa al principi d'integritat 
territorial delos Estats.



La cuestió catalana?



b) Dret a la lliure determinació interna


Els pobles que no tenen la condició de colònies ni estan sotmesos 
a una dominació estrangera o a una situació de subordinació 
arbitrària no gaudixen del dret a la independència política 
(secessió). 


La pròpia Declaració 2625 (XXV) afirma que cap de les seues 
disposicions s'entendrà en el sentit que autoritza a fomentar qualsevol 
acció encaminada a trencar o menysprear, totalment o parcialment, la 
integritat territorial d'Estats sobirans independents que estiguen 
«dotats d'un govern que represente a la totalitat del poble pertanyent 
al territori sense distinció per motius de raça, credo o color»



c) Drets econòmics 


En l'àmbit econòmic, alguns textos internacionals han contemplat també als «pobles» 
com a titulars dels drets que en ells es proclamen. 


Res. AG 1803 de 1962 «El dret dels pobles i de les nacions a la sobirania permanent 
sobre les seues riqueses i recursos naturals ha d'exercir-se en interés del desenrotllament 
nacional i del benestar del poble del respectiu Estado». 


També en l'àmbit econòmic, vinculat als recursos marins, la Resolució III de la 
Conferència que va adoptar la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, el 
30 d'abril de 1982, afirme que: 


«En el cas d'un territori el poble del qual no haja aconseguit la plena independència o un 
altre règim d'autonomia reconegut per les Nacions Unides, o d'un territori baix dominació 
colonial, les dissociacions concernents als drets i interessos d'acord amb la Convenció 
s'aplicaran en benefici del poble del territori amb vista a proveir el seu benestar i 
desarrollo»



2. Els Moviments d'Alliberament Nacional


Han rebut un cert reconeixement com a eventuals posseïdors 
de personalitat internacional. 


—> Situació que es produïx especialment en el cas dels 
moviments independent istes contra una metrópol i 
colonitzadora d'un territori, l'objectiu de la qual és fer efectiu el 
principi d'autodeterminació. 


FLNA, FLNC, Zimbawe, Angola, Guinea Bissau, Cap Verde... 




OLP --> part en un context diferent del purament colonial 
emmarcat pel litigi a què va donar lloc la creació de l'Estat 
d'Israel. Ha participat en nombroses conferències 
internacionals tant de països àrabs com universals. Té un 
estatut especial d'observador en el si de nombroses 
Organitzacions internacionals (Lliga Àrab, OUA, ONU..) . És 
membre d'altres Organitzacions internacionals d'àmbit 
mundial i ha sigut reconeguda expressament per la quasi 
totalitat de països àrabs i per prou Estats no àrabs.


— Condició d’Estat membre de l’ONU - vet CS EEUU 2011 



C) Entitats religioses: L’església Catòlica i la Sobirana Ordre de Malta. 


1. L'Església catòlica 


Situació en DIP = prou complexa: condició al mateix temps espiritual i 
temporal + estructura una i trina, en la que confluïxen la pròpia Església, la 
Santa Seu i l'Estat de la Ciutat del Vaticà. 


L'orige del poder temporal de l'Església es situa en el moment de la caiguda 
de l'Imperi Romà d'Occident (segle V) , al convertir-se el Papa en l'única 
autoritat residual a Roma després del saqueig de la ciutat pels bàrbars. 


El poder temporal «dels Estats Pontificis» es va mantindre durant diversos 
segles però després de la seua desaparició, els poders de l'Església van 
quedar establits per una Llei italiana de 13 de maig de 1871, anomenada 
Llei de garanties. Amb tot, a més del gaudi dels palaus del Vaticà i Laterà i 
de la Vila de Castel Gandolfo, la Llei de garanties reconeixia a l'Església 
certes competències temporals que esta va exercir plenament, entre les que 
es compten la capacitat de mantindre relacions diplomàtiques i la capacitat 
de celebrar acords internacionals amb els Estats (concordats).



L'actual situació internacional de l'Església té la seua base 
en els Acords de Letrán d'11 de febrer de 1929 entre la 
Santa Seu i el Regne d'Itàlia.



Els Acords de Letrán es componen d'un Concordat sobre 
l'exercici del culte catòlic enItalia, un tractat polític que crega la 
Ciutat del Vaticà i reglamenta les relacions entre l'Església i 
l'Estat italià, i un acord financer. 


El Tractat de Letrán reconeix a la Santa Seu la «sobirania en 
l'àmbit internacional» (art.2) , així com la «sobirana jurisdicció» 
sobre la Ciutat del Vaticà (art. 3) , afirmant la Santa Seu el seu 
desig de romandre allunyada de les disputes temporals entre 
els Estats a reserva de fer valdre quan convinga el seu poder 
espiritual i moral (art. 24)



L'Església catòlica, encapçalada pel Papa i la Santa Seu 
(cànon 361 del Codex Iuris Canonici), amb una presència 
ecumènica i amb un cert assentisc territorial en l'Estat de la 
Ciutat del Vaticà, desplega hui una vasta xarxa d'activitats 
en les relacions internacionals.



2. La sobirana Ordre de Malta


La Sobirana Orde de Malta (o Orde de Sant Joan de 
Jerusalem) té els seus orígens en l'època de les Croades. 
exercix certes competències en el pla internacional i ha sigut 
objecte d'un cert reconeixement per part d'alguns Estats. 


L'Orde apareix hui en gran manera com un anacronisme 
històric: l'època en què esta institució va tindre una certa base 
territorial ha de considerar-se definitivament superada i si hui 
l'Orde gaudix d'un cert reconeixement és degut al seu 
rellevant passat, així com a la funció assistencial i de 
beneficència que pretén complir en el moment present.



IV. ALTRES ACTORS FALTATS DE PERSONALITAT INTERNACIONAL  

A) Les empreses multinacionals 


Constituïxen en el món contemporani un fenomen característic del mode de 
producció capitalista. L'ONU, en 1973, es va referir a elles com a totes aquelles 
que controlen actius, fàbriques, mines, oficines de venda, etc. en dos o més 
països. 


 Acords entre Estats i empreses privades: conveniu cuasi-internacionals.



B) ONG 


Les organitzacions internacionals no governamentals 
(ONGs) a les entitats de caràcter privat que realitzen 
activitats en el mig internacional. Són privades per no estar 
formades per Estats i perquè el seu estatut jurídic ve 
determinat pel Dret intern del país en què van ser 
constituïdes.


- ESTATU D’OBSERVADOR AMB DRET A VEU PERÒ NO A 
VOT - 



C) L’humanitat?


Possibilitat de considerar la humanitat com a subjecte de 
Dret ha iniciat el seu camí sobre una base positiva a partir 
de certs textos internacionals que han reconegut a la dita 
col·lectivitat una certa dimensió jurídica. 


Res AG 1962 de l’ONU = L'exploració i utilització de l'espai 
ultraterrestre... 


Res AG 2749 de l’ONU=  Els fons dels mars i dels oceans 
així com el subsòl dels mateix més enllà de la jurisdicció 
nacional són patrimoni comú de la humanitat, i l'exploració i 
utilització dels seus recursos es farà «en benefici de tota 
l'humanidad»



V. LA SITUACIÓ DE l'INDIVIDU DAVANT DEL DRET INTERNACIONAL 

 Verdross: «mediatización de l'home per l'Estado» 


A) Els drets dels individus: la seua protecció per una instància internacional. 


En l'àmbit regional. El Consell d'Europa establix la possibilitat d'exercir un 
recurs individual davant del TEDH. 


Amb un caràcter més general, la Unió Europea ha instaurat un sistema de 
Dret «supranacional», entre les característiques del qual més destacades es 
troba l'efecte directe d'algunes de les seues disposicions als ciutadans dels 
Estats Membres i la possibilitat que estos reclamen la protecció dels seus 
drets no sols davant de les jurisdiccions nacionals sinó també en certs 
casos, davant del TJUE.



B) Les obligacions dels individus: la seua sanció per una 
instància internacional 


- piratería, esclavitut, genocidi….


Delicta iuris gentium. 


