
 

 چکیده
اختالفات حقوقی ناشی از جنگ جهانی اول سبب شد تا محکمة دایمی بین  امنمن ن نی 

گی به ای  به منظور رسیده 0291عدامت به عنوان نخستی  نهاد قضایی بی  امم  ی در سال 
گیری سازمان جدیدی به ننا  من نل اختالفات تأسیس گردد. با سقوط جامعة م ل و شکل

متحد، محکمة دایمی بی  امم  ی با ساختار جدیدی به عنوان یکی از ارکان اص ی سنازمنان 
تری  مرجن  م ل متحد در چارچوب منشور م ل متحد پیشبینی گردید. محکمة مذکور عامی
گنردد و از قضایی حل و فصل مساممت آمیز اختالفات کشورها در سطح جهان ت قنی منی

نماید. مزیند ها استفاده میصالحیت ترافعی خویش در خصوص حل اختالفات حقوقی دومت
بری  محکمه مذکور با استناد به صالحیت مشورتی خویش برای سازمان های بی  اممن ن نی 

ت  قاضی کنه ننمناینننده   01دهد. محکمة بی  امم  ی عدامت از نظر یا مشورت حقوقی می
های معتبر حقوقی جهان اند تشکیل شده و به حیث میکانیز  قضایی حل اخنتنالفنات نظا 

 نماید. بی  امم  ی عمل می

 میکانیزم قضایی حل اختالفات بین المللی 

 پوهنیار محمد فریدون سروش  نویسنده:



 

ها، اختالفات حقوقی، حل و فصنل، ک مات و عبارات ک یدی: محکمة بی  امم  ی، دومت
  نظر مشورتی، ترافعی، قاضی.

 مقدمه
رک  اص ی سازمان م ل متحد اسنت  ،محکمة بی  امم  ی عدامت معروف به دادگاه جهانی

گی به اخنتنالفنات است. رسیده که مقر آن در کاخ ص ح شهر الهه در کشور ه ند واق  شده
شوند. همچنی  ارائة نظر مشورتی در پاسخ  قانونی میان کشورها که به ای  محکمه ارجاع می

منمنمن   های تخصصی سازمان من نل و امم  ی، آژانس های بی  به سواالت حقوقی سازمان
 .از وظایف اص ی ای  نهاد است عمومی م ل متحد

تا قبل از تأسیس نهاد قضایی بی  امم  ی، مطابق عرف بی  امم  ی اختالفات نناشنی از 
نقض قواعد بی  امم  ی توسط کشورها از رهگذر داوری و حکمیت بی  امم  ی حل و فصنل 

گی به اختالفات حقوقی کشور ها توسط دواری و حکمیت تا حدی از شد. هرچند رسیدهمی
گیری قواعد حل و فصنل اخنتنالف مسناعند میزان اختالفات کاسته و زمینه را برای شکل

هنای داوری ساخته بود؛ اما به دمیل عد  وجود ضمانت اجرایی الز  جهت تطبیق فینصن نه
گاهی طرفی  اختالف از پذیرش حکم داوری امتناع ورزیده اند و اختالف کما فنی امسنابنق 

 ادامه می یافت. 
جامعة بی  امم  ی از نیمة دو  قرن بیستم به ای  طرف در نتیمه جهانی شدن اقتصاد و 
تکنوموژی و گسترش روز افزون مناسبات بی  امم  ی شاهد بروز اختالفات بنینشنتنری در 

بناشند. های بی  امم  ی منیهای مخت ف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیونزمینه
رسد که با بسط روابط سیاسی و افزایش سطح تبادالت اقتصادی نیاز بنه طبیعی به نظر می

از جم ه وجود نهادهای مستقل، بیطرف ، سری  امعمل و کار آمند   مخت فی  ساز و کارهای
 گردد. برای حل و فصل اختالفات از هر زمان دیگری بیشتر حس می

با توجه به حمم باالی اختالفات میان کشورها طی چند دهة گذشته مراج  منتنعنددی 
برای حل و فصل دعاوی بی  امم  ی ایماد شده اند که با توجه به اساسنامه و ف سفة وجودی 

ها موضوع و حیطه صالحیت هر یک از دیگری متفاوت است. از جنمن نه این  منراجن        آن
از محکمة بی  امم  ی دایمی، محکمة بی  امم  ی حقوق دریاها، محکنمنة عندامنت  توانمی

تنر  اروپایی و غیره نا  برد. در کنار مراجعی که تذکر رفت یک سری مراج  قضایی تخصصنی
گی به موضوعات مخت ف اعم از مسایل حقوق بشر، جنایات جننگنی، منحنینط برای رسیده
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زیست، امور هوا و فضا، انترنت و تمارت امکترونیک عرض وجود کرده اند. ای  روند منبنین  
 اهمیت روز افزون موضوع دعاوی بی  امم  ی است.

 تاریخچة محکمة دایمی بی  امم  ی عدامت 
اننکنار  پیدایش محکمة بی  امم  ی عدامت از جم ه مواردی بود که به عنوان 

ناپذیر در ماده چهار  سند تأسیس سازمان جامعة م ل به آن اشاره و تنأکنیند شنده بنود. 
( کشور های مؤسس جامعة م ل با توجه به اختالفاتی که بعند از 011:  0831)موسی زاده؛ 

جنگ جهانی اول به میان آمده بود کشورهای عضو را ترغیب به تأسیس یک مرج  قضناینی 
دو سال بعد از تشکیل جامعة م ل، محکمةدایمی بی  امم  ی عدامت  ءًبی  امم  ی نمودند؛ بنا

در کاخ ص ح الهه شکل گرفت. محکمة مذکور طبق اساسنامة آن دارای پناننزده قناضنی 
گی کنرده و بنرای های حقوقی معتبر دنیا نمایندهها از نظا  انتخابی بود که هر یکی از آن

: 0831شدند. )بیگندمنی؛ مدت نه سال توسط شورا و ممم  عمومی جامعة م ل انتخاب می
190) 

برای شناخت بیشتر محکمةدایمی عدامت بی  امم  ی که جای خویش را به محکمة بین  
ی سازمان م ل متحد داده است الز  است تا بنین  لامم  ی عدامت فع ی به عنوان رک  اص

 دو محکمه یک مقایسه مختصری داشته باشیم.
 هر دو محکمه در موارد ذیل با هم وجوه اشتراک داشته اند: 

هردو پس از جنگ جهانی، جهت حل مساممت آمیز اختالفات بی  امم  ی ایماد شنده - 
 اند.

ماهیت کار هر دو محکمه یکسان است؛ یعنی مرج  قضایی دانسته شده و بنا داوری  -
 متفاوتند.

 هر دو محکمه دارای دو نوع صالحیت )ترافعی و مشورتی( بوده اند. -

های درگیر محندود و رجوع به هردو محکمه برای صدور رای ترافعی، فقط برای دومت -
 محصور خواهد بود.

 های بی  امم  ی صادر نموده اند.آرای مشورتی را معموالً به تقاضای سازمان -

 ها رسیدگی کرده اند.فقط به اختالفات حقوقی دومت -

 قاطعیت رأی و عد  موجودیت تمدید نظر خواهی بر فیص ه های صادره. -
شود؛ اما در بسنا چند نقاط اشتراک زیادی در کار و ماهیت هر دو محکمه دیده می هر
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 گردد:های ک ی نیز داشته اند که اینک مختصر بیان میموارد باهم تفاوت
محکمة بی  امم  ی عدامت رک  اص ی و قضایی سازمان م ل متحد است. مذا اساسنامنة  -

باشد؛ ب که ینک آن جزء الینفک منشور قرار دارد؛ اما محکمة قب ی رکنی از جامعة م ل نمی
 شود. نهاد قضایی مستقل از جامعه محسوب می

عضویت در سازمان م ل متحد مترادف است با عضویت در محکمة بی  امم  ی عدامنت؛  -
 اما عضویت درجامعةم ل امزاماً به معنی عضویت در محکمه دایمی نبود.

های عضو جامعة م ل مفنتنوب بنود؛ امنا عضویت در محکمة دایمی فقط برای دومت   -
ها با شرایطی که درمنشور ذکر شنده عضویت در محکمة بی  امم  ی عدامت برای تما  دومت

 میسر است.

تقاضای رأی مشورتی از محکمة دایمی فقط برای ممم  عمومی و شورای جامعة م نل  -
میسر بود، در حامی که در محکمة بی  امم  ی عدامت عالوه از دو رک  فوق، دینگنر ارکنان 

 توانند رأی مشورتی درخواست نمایند. سازمان م ل متحد نیز می

گی داشت به حسن  ننینت کشنور ضمانت اجرایی فیص ه های محکمة دایمی بسته -
محکو  ع یه؛ اما ضمانت اجرایی فیص ه های محکمة بی  امم  ی عدامت وابسته به همنکناری 

 شورای امنیت است.

روش و موارد اصالب اساسنامة محکمة دایمی دقیقاً پیش بینی نشده بود؛ اما اساسنامة  -
 ( 821: 0833محکمة بی  امم  ی عدامت به ای  موضوع صراحتاً پرداخته است. )موسی زاده؛ 

 تأسیس محکمة جدید به جای محکمة دایمی بی  امم  ی 

اینمناد  میالدی توسط جامعه م نل 0291محکمة دایمی بی  امم  ی عدامت که در سال 
با انحالل جامعه م ل ای  محکمه هم منحل گردید. محنکنمنة  02۹1اپریل  03شده بود در 

اکنون نیز به  امم  ی عدامت بالفاص ه پس از انحالل محکمة دایمی جایگزی  آن شد و هم  بی 
دهد. اساسنامة محکمه جدید همان اساسنننامنة  ادامه می دنهاگ هامند  فعامیت خود در شهر

گونه تغییر اسناسنی محکمة دایمی هم بدون هیچ آیی  دادرسی محکمه دایمی است و حتی
ها  قواعد جدید آیی  دادرسی توسط محکمة جدید اتخاذ شنده؛  اقتباس شد. با گذشت سال

اومی  ج سة محکمة بی  امم  نی عندامنت در .  اما اساسنامة محکمه هیچ تغییر نکرده است
گنی شند، یی که در ای  نهاد رسنینده  تشکیل شد و نخستی  پرونده الهه در 02۹1اپریل 

)بنینگندمنی؛  .مطرب شد 02۹1بود که در ماه می تنگة کورفو میان آمبانی و انگ ستنان مربوط به
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0831 :011) 
محکمة مذکور مطابق اساسنامه مرکب است از پانزده قاضی که توسط شورای امنیت و  

گنردنند. در سال به روش اکثریت آرا انتخاب منی 2ممم  عمومی سازمان م ل متحد برای 
گزینش قضات محکمه معیار تخصص در حقوق بی  امم ل، مهارت کافی در مسن نک قضنا، 

گی از یک نظا  بنزرگ شهرت نیک، سابقه قضایی در مراج  عدمی کشور، کاندیدا و نماینده
 (11۹: 08۹9شود. )صفدری؛ حقوقی جهان در نظر گرفته می

 قضات محکمة الهه

شنود.  قاضی که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند تشنکنینل منی 01محکمة مذکور از 
شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بنوده انند، ینا از  قضات از میان اشخاصی انتخاب می

باشند. ای  افراد باید در کشور خود نیز از اعتنبنار  امم ل  گان حقوق بی حقوقدانان و برجسته
 .یی برخوردار باشند معنوی قابل مالحظه

های قضایی جهان و  تری  اس وب های مهم حقوقی، مهم قضات محکمه باید نماینده نظا 
ها حقی  های خویش؛ بنابرای  دومت های بزرگ بشری محسوب شوند، نه نماینده دومت تمدن

در انتخاب قضات ندارند و ای  افراد تاب  دستورات دول خویش نیستند. بر اساس اساسننامنة 
های حقوقنی  های اص ی تمدن بشری و نظا  کننده شکل محکمه، ترکیب قضات باید منعکس

های کام  ال،  های حقوقی نظا  اص ی دنیا باشد. ای  به آن معنی است که قضاتی از سیستم
های بزرگ جهان در ترکینب قضنات روم  جرمنی، اسال ، حقوق سوسیامیستی و سایر نظا 

قرار دارند. هرچند قانونی در ای  زمینه وجود ندارد؛ اما توزی  متناسب ژیوپومیتیکی قضنات 
 .همواره رعایت شده است

روسیه، ایاالت متحده امریکا، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس محکمه تاکنون بنه طنور 
اند. چی  تنهنا عضنو داینم  امم  ی عدامت داشته پیوسته هر کدا  یک قاضی در محکمة بی 

هیچ قاضی چینی را برای عضویت در  023۹تا  0211های  شورای امنیت است که بی  سال
کننننند.  ای  نهاد معرفی نکرد. قضات از بی  خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب منی

برکناری قاضی فقط با رأی تما  قضات دیگر ممک  است که ای  اتفاق تاکنون نیفتاده است. 
چنانچه دومت طرف اختالف فاقد قاضی با م یت خود در محکمه باشد ای  حق را دارد کنه 
یک قاضی اختصاصی فقط برای آن مورد خاص تعیی  کند، ضرورتی هم ندارد که ای  قاضی 

گزیند. حکم محکمة الهه با رأی اکثریت قضات حناضنر در  تبعه دومتی باشد که او را برمی
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)بیگندمنی؛  .شود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس محکمه تعیی  کننده است ج سه صادر می
0831:190) 

 :گیرد یی صورت می باید یاد آور شد که انتخاب قضات محکمه در یک پروسه دو مرح ه

های م ی که در محکمة دایمی داوری عضویت دارند؛ پنس  در مرح ة نخست، گروه .0
هنای وکنال و  های حقوق، کناننون از مشورت با مراج  م ی، مانند محاکم عامی، دانشکده

کنننند  نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان م ل متحد معرفی می ۹نهادهای مدنی ، 
ها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمنان نفر آن 9که از ای  چهار نفر، نباید بیش از 

سازمنان  م ل، فهرست ای  کاندیدا را به ممم  عمومی سازمان م ل متحد و شورای امنیت
 .کند تقدیم می م ل متحد

در ای  مرح ه، کاندیداها پس از کسب اکثریت مط ق آرای ممم  عمومی و شورای  .9
در این  خصنوص  شورای امنیت آیند، اعضای دایم امنیت، به عضویت محکمة الهه درمی

سال است، از آنما که اگنر بنا  2استفاده کنند. مدت خدمت قضات  حق وتو توانند از نمی
باره تغییر پیدا کنند به دوا  و اسنتنمنرار آن منطنمنه  سال، تما  قضات به یک 2اتما  
سامه خویش تغنینینر  2نفر از قضات با انقضای مأموریت  1خورد، هر سه سال یک بار،  می
کنند. قضات محکمه غیرقابل عزل اند؛ مگر آنکه اعضای محکمه بنه اتنفناق آرا، رأی  می

 دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است.

 صالحیت محکمة بی  امم  ی عدامت
گردد: نخست، صالحیت ترافعی کنه در صالحیت محکمه اساساً به دو بخش تقسیم می

نمنایند. دو ، صنالحنینت ها به شکل صدور حکم استفاده می خصوص حل اختالفات دومت
مشورتی که به منظور ارائة مشوره های حقوقی و پاسخ به سواالت اشخاص حقوق بی  امم ل 

( طبق اساسنامة محکمة مذکور، ک یه دعاوی که اصنحناب 0۹۹:  083۹برد. )کارو؛ به کار می
شود. )اساسنامة محکمنة گی دانسته میدعوا به محکمه ارجاع نمایند دری  نهاد قابل رسیده

( هرچند در اساسنامةمحکمة بی  امم  ی عدامت نگاشته شده که صنالحنینت 8۹الهه؛ ماده 
گی ک یه دعاوی را که اصحاب دعوا به آن ارجاع کنند دارد؛ اما در عمل صنالحنینت رسیده

  محکمه از چند جهت محدود شده است که قرار ذیل است:
توانند طرف دعوا در محکمه باشند و ها میاز حیث اصحاب دعوا، یعنی صرفاً دومت -امف

های عضنو از صالحیت ترافعی مستفید گردند. دری  خصوص باید تذکر داد که نه تنها دومت
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های غیر عضو محکمه که صالحیت آن را طی یک توافقنامه از قبنل پنذینرفنتنه ب که دومت
 توانند دعاوی خویش را به محکمه طرب نمایند.باشند می
گی به دعوا رضایت طرفی  شرط اص ی بوده و محکمه به شنکناینت به خاطر رسیده -ب

 گی نخواهد کرد. یک جانبه یک کشور رسیده
شود به صالحینت اجنبناری ها، دری  رابطه میاز حیث ممرای کسب رضایت دومت -ج

محکمه که عبارت از توافق قب ی کشورها مبنی بر ارجاع دعوا به آن و به صالحیت اختیناری 
 کنند اشاره کرد.محکمه که بعد از وقوع دعوا ای  مرج  را انتخاب می

گنی از حیث موضوع دعوا، به ای  مفهو  که محکمه صرفاً به اختالفات حقوقی رسیده -د
کند و هر اختالفی که ماهیت سیاسی داشته باشد از حوزه صالحیت منحنکنمنه خنارج می

 خواهد بود. موضوعاتی که در محکمه قابل طرب اند عبارت اند از: 
هرگاه در خصوص مواد یک معاهده طرفی  آن اختالف نظر داشته باشند منحنکنمنه  -

 صالحیت تفسیر آن معاهده را خواهد داشت.

هر موضوعی که به حقوق بی  امم  ی مربوط باشد؛ مثل اختالفات ارضی، نقض قرارداد  -
ها باشد، حقوق دریا ها، مسایل مربوط به حفظ محیط زیسنت و های تماری که بی  دومت

 غیره.

هرعم ی که در صورت ثبوت نقص یک تعهد بی  امم  ی شمنرده شنود؛ منثنالً اگنر  -

کشوری مدعی است که طرف مقابل آن آغازگر جنگ و متماوز است در صورت ثبنوت این  

 امر طرف متماوز مک ف به پرداخت غرامت جنگی خواهد بود.

 نوع و میزان غرامتی که باید در قبال نقص تعهد بی  امم  ی پرداخت شود. -

گی به موضنوعنات منخنتن نط باید یاد آور شد که صالحیت محکمه در خصوص رسیده

باشد؛ به ای  معنی که آن بنخنش حقوقی( محدود به قسمت حقوقی موضوع می -)سیاسی

گی شده و بخشی که حقوقی است در اختالف که سیاسی است توسط شورای امنیت رسیده

صالحیت محکمه  قرار خواهد گرفت. شورای امنیت و محکمه هر دو از ارکان سازمان من نل 

 (812: 081۹ها در تضاد با یکدیگر نیست. )شاو؛ متحد بوده که وظایف آن

 آرای محکمة بی  امم  ی عدامت
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اند  آرای محکمه تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده
چنی  آرای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار  اساسنامه(. هم 12االجرا است )ماده  الز 

 .باشد است و قابل تمدیدنظر نمی

اساسنامة محکنمنه،  12و ماده  منشور سازمان م ل 2۹ماده  0طرفی  دعوی مطابق بند 
متعهد به متابعت از آرای محکمه اند. در صورت بروز اختالف در معننی و حندود حنکنم، 
محکمه بنا به درخواست هر یک از طرفی  رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد؛ چننناننچنه 

گردد استنکاف  کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از محکمه متوجه آن می
شورای امنیت شکایت کند و شنورای امنننینت در  کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به

نماید. نکتة قابل توجهی که در ای  خصنوص  صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می
در محکمه محکو  شود و به  شورای امنیت وجود دارد، ای  است که اگر یکی از اعضای دایم

رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با اسنتنفناده از 
حق وتوی خود، عمالً رأی محکمه را بی اثر کند و ای ، به دور از موازی  انصاف و عندامنت 

 .است

گی به هر دعوی، مست ز  سه مرح نه بر اساس آیی  دادرسی و اساسنامة محکمه، رسیده
 :ک ی خواهد بود

ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفی  دعوا به مدینر دفنتنر  .0
 محکمه تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود.

گی به پرونده به صورت کتبی است؛ به ای  صنورت یی از جریان رسیده بخش عمده .9
کند و محکمه آن را بنه  که خواهان، خواستة خود را به صورت کتبی تقدیم محکمه می

خواهد. ای  مرح ه که تبادل موایح نامیده  فرستد و از او جواب می طرف مقابل )خوانده( می
شود، ممک  است بسیار طوالنی شود و طرفی  دعوی بارها به رد و بدل کردن الینحنه  می

 بپردازند.

جن نسنه        گنان طنرفنین  دعنوی دردر مرح ة شفاهی وکال، کارشناسان و نماینده .8
کنند. ج سنه  شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می حاضر می گیرسیده
گی محکمه، ع نی خواهد بود؛ مگر آنکه خود محکمه یا طرفی ، خواستار غیر عن نننی رسیده

آیند تا پس از مشورت با هنم  بودن آن باشند؛ پس از ای  مرح ه قضات محکمه گرد هم می
 اساسنامة محکمه( ۹8امی  ۹1رأی خود را صادر کنند. )مواد 
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 نتیمه گیری
اختالفات ناشی از تفسیر و به اجراء گذاری قواعد حقوق بی  امم ل یک امنر اجنتننناب 

محکمة بی  امم  ی عدامت به عنننوان  ناپذیری ت قی شده و برای حل چنی  اختالفاتی وجود
گردد. محکمة مذکور توانسته نقش بسینار  مرج  قضایی مستقل یک ضرورت جدی ت قی می

هایی به شکل مفنیند آن  مهمی را در حل منازعات بی  امم  ی ایفا نماید و از وقوع درگیری
ها در عرصه های اقتنصنادی، اجنتنمناعنی و ج وگیری به عمل آورد. گسترش روابط دومت

سیاسی سبب گردیده تا حمم اختالفات بی  امم  ی نیز افزایش یابد، بناءً در صنورت ننبنود 
های نظامی منمر شده و ننظنم نسنبنی مراج  قضایی بی  امم  ی ای  اختالفات به درگیری

بسیاری از حقوقدانان بی  امم  ی را عقینده بنر  جامعه جهانی برهم خواهد خورد؛ از ای  رو 
ای  است که برای کار آمد ساخت  تعامالت بی  امم  ی و بهینه سازی همراه بنا پشنتنواننة 

باید به سوی مساممت آمیز آن بنا  حقوق بی  امم ل، روند حل و فصل اختالفات بی  امم  ی
عم کرد قضایی یعنی سیستمی کامالً غیر جانب دارانه و کمتر سیاسی پیش رود و الزمه ای  

هنای کار ایماد و تقویت مراج  مستقل و کار آمد قضایی بی  امم  ی و در گنرو هنمنکناری
 همسان و بدون اعمال قدرت در عرصه بی  امم ل است. 

با توجه به صالحیت ترافعی که به محکمة بی  امم  ی عدامت توسط اساسنامة آن داده 
هنای شده نهاد مذکور توانسته است در حل اختالفات حقوقی منینان کشنور منوفنقنینت

چشمگیری حاصل نماید. سازمان م ل متحد و به خصوص شورای امنیت همواره از فینصن نه 
های محکمه حمایت نموده و کشور ها را به ارجاع دعوای خویش به محکمة مذکور توصنینه 

 نموده است. 
با اینکه محکمة بی  امم  ی به هدف حل اختالفات به روش مساممت آمیز مبنتنننی بنر 

طرفی و تحقق عدامت و بنه رود با حفظ بیقواعد حقوق بی  امم  ی ایماد شده و انتظار می
دور از مالحظات سیاسی عمل کند؛ اما هنوز راه درازی در پیش است تا فیص ه های محکمه 

های بزرگ در امان بوده و کشور ها با حس  نیت به احکا  صادره محکمه از مالحظات قدرت
 اعتبار و احترا  قایل شوند.

گنی از بدو تأسیس تا کنون اضافه از یکصدو پنماه قضیه به محکمة مذکور غرض رسینده
، قضنینه 02۹2گی به دعوای کانال کورفو در سنال و اظهار نظر ارجاع شده است. رسیده

، دعوای بورگینه فاسو در مقابل نناجنینرینا در سنال 0211گی بی  پرو ک مبیا در پناهنده
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و ده  0222، قضیه قانونی بودن استفاده از زور در دعوا بی  یوگوسالوی و جرمنی در 9108
 (939: 0831ها قضیه دیگر از دست آوردهای ای  نهاد قضایی است. )کاسسه؛ 
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