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  المبحث األول
  ماھیة الحكم القضائي الدولي 



 



 

  المطلب األول
  تعریف الحكم القضائي الدولي وشروطھ





 

                                                        
أدم وهیـب النــداوي،أالحكام والمحـررات القابلـة للتنفیــذ، مجلـة القـانون المقارن،تــصدرها .انظـر،د) ١(

  . ٣٠٥،ص١٩٨٣جمعیة القانون المقارن العراقیة،العدد الخامس عشر،السنة العاشرة،
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جمعـــــة صـــــالح حـــــسین محمـــــد عمر،القـــــضاء الـــــدولي،دار النهـــــضة العربیـــــة،القاهرة .انظــــر د) ١(

  ١٥٧،ص١٩٩٨
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 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولیـة،اما بخـصوص المـادة ٣٨ من المادة١ر  الفقرةانظ) ١(

الیكـــون للحكـــم قـــوة االلـــزام اال بالنـــسبة لمـــن صـــدر بیـــنهم وفـــي (فانهـــا تـــنص عـــل انـــه) ٥٩(
  ).خصوص النزاع الذي فصل فیه

  .  من النظام االساسي للمحكمة٣٨ من المادة ٢انظر الفقرة ) ٢(
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ام العطیـــة،القانون الـــدولي العـــام،دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر،بغداد ،الطبعـــة عـــص.انظـــر، د) ١(

  . ٥٧٧،ص٢٠٠١السادسة،
ـــسین الفـــــــــــــــــــتالوي، المنازعـــــــــــــــــــات الدولیة،مطبعـــــــــــــــــــة دار .انظـــــــــــــــــــر ، د) ٢( ســـــــــــــــــــهیل حــــــــــــــــ

  . ٨٥،ص١٩٨٥القادسیة،بغداد،
ة للتمییــز وتجــدر االشــارة الــى ان الفقهــاء قــد اختلفــوا حــول المعیــار  الــذي یمكــن االعتمــاد علیــ) ٣(

بـین النزاعـات القانونیـة والنزاعـات الـسیاسیة ،وقـد انقـسموا الـى ثالثـة اتجاهـات بخـصوص هـذه 
  . ٥٧٧عصام العطیة،مصدر سابق،ص.المسألة،لمزید من التفصیل انظر،د

 مــن النظــام االساســي للمحكمــة،وفیما یتعلــق بــاالفراد فــإن كــان ٣٤ مــن المــادة ١انظــر الفقــرة ) ٤(
ولـم == == فـرد او افـراد مـن دولـة معینـة مـع مؤسـسات مـن دولـة اخــــرى هناك خالفات بـین 
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تحل تلك الخالفات عـن طریـق القـضاء الـوطني فـي اي مـن الـدولتین یترتـب علـى ذلـك حمایـة 

محمـــد صـــالح .ًمـــصالح هـــؤالء االفـــراد ،ویـــتم ذلـــك وفقـــا لقواعـــد الحمایـــة الدوبلوماســـیة،انظر د
لنـــــشأة والمبــــادئ، مكتبـــــة دار الفتح،الدوحة،الطبعـــــة المــــسفر،منظمة االمـــــم المتحــــدة،خلفیات ا

التــي رفعــت امــام ) nottebohm(،وهــذا مــا حــصل بالفعــل فــي قــضیة٣٦٧،ص ١٩٩٧االولــى،
،وتتلخص وقائع الدعوى ان بلدیة لینیشتاین رفعت الدعوى امام المحكمـة ١٩٥٥المحكمة عام 

ًد فیـردرش نبتـوهم تـصرفا ضد جمهوریة كواتیماال،وادعت فیـه ان االخیـرة قـد تـصرفت مـع الـسی
ًمخالفـــا للقـــانون الـــدولي، وبمـــا ان هـــذا الـــشخص یحمـــل جنـــسیة لینیـــشتاین فإنهـــا رفعـــت هـــذة 

ــــــــــع االنترنــــــــــت  ــــــــــى موق ــــــــــه،انظر مــــــــــوجز  القــــــــــضیة عل ــــــــــدعوى لحمایت -http://www.icjال
cj.org/icjuwww/idecisions/isummarios/55046.htm.  

ظــام االساســي للمحكمــة، وقــد انقــسم الكتــاب بــین  مــن الن٣٦ مــن المــادة ٢و١انظــر الفقــرتین ) ١(
مؤیــد ومعــارض لمــسألة والیــة المحكمـــة القائمــة علــى ضــرورة قبـــول الــدول هــذه الوالیــة حتـــى 
تمارس المحكمة اختصاصها، حیث یعتبـر غالبیـة الكتـاب انهـا تمثـل نقطـة الـضعف االساسـیة 

ذعـان بخـالف مـا تقـضي طبیعـة في النظام القضائي الدولي،بإعتبارة یقوم علـى االختیـار ال اال
القضاء وفلسفته ،مما یؤدي الـى ان تـصبح اختـصاصات محكمـة العـدل الدولیـة محددة،للمزیـد 

غسان الجندي،مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة فـي حـل المنازعـات بـین الدول،مجلـة .انظر د
 الـدكتور خلیـل بینما یـرى، .٢٢٢،ص١٩٨٥الحقوق الكویتیة،السنة التاسعة العدد الثالث سبتمبـر

اسماعیل الحدیثي عكس ذلك ویعتبر ان القبول االختیاري بالوالیـة الجبریـة للمحكمـة هـو الـذي اكـسب 
ویكسب قراراتها واحكامها  االحترام من لدن اطراف النـزاع، ویـضیف بـالقول انـه مـن النـدرة بمكـان ان 

راتهـــا او نكثـــت عـــن تطبیـــق وعـــدلت بعـــد ذلــــك عـــن تنفیـــذ قرانجـــد دولـــة قبلـــت المثـــول امـــام المحكمـــة 
خلیـــل اســــماعیل الحدیثي،الوســـیط فـــي التنظــــیم الدولي،مطبعـــة جامعـــة الموصــــل .احكامهـــا،  انظـــر د

  . ٢٧٢،ص١٩٩١
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  المطلب الثاني
  لقضائي الدولياثر الحكم ا













 





 





 

                                                        
عبـــاس العبودي،شـــرح احكـــام قـــانون المرافعـــات المدنیة،مطبعـــة .للمزیـــد مـــن التفـــصیل انظـــر،د) ١(

   ٣٩٢،ص٢٠٠٠جامعة الموصل،
 ،والحكـم النهــائي هــو حكــم ١٥٩ر،مــصدر ســابق،صجمعــة صــالح حـسین محمــد عم.انظـر،د) ٢(

ــــــاموس  ــــــه بعــــــده،انظر الق ــــــدعوى وتــــــنفض یــــــدها عن ــة فــــــي موضــــــوع ال تفــــــصل بــــــه المحكمــــ
احمــــــد زكــــــي بــــــدوي ویوســــــف شــــــالال،مكتبة .القانوني،وضــــــع كــــــل مــــــن ابــــــراهیم نجــــــار ود

  .١٧١ص)ت.د(لبنان
  . من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولیة) ٦٠(انظر ،المادة) ٣(
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  .١٦٠جمعة صالح حسین محمد عمر،مصدر سابق،ص.ظر، دان) ١(
  . من النظام االساسي للمحكمة)٦١(من المادة٥و٤و١انظر الفقرات،) ٢(
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  المبحث الثاني
  تنفیذ الحكم القضائي الدولي بواسطة المنظمات الدولیة





                                                        
 المعـدل، ولمزیـد ١٩٦٩ فـي ٨٣من قانون المرافعات المدنیـة العراقـي رقـم ) ١٩٤(انظر المادة) ١(

ــــــصیل انظــــــر،د ــــــب النــــــداوي،المرافعات المدنیة،طبعــــــة جام.مــــــن التف ــــــة أدم وهی عــــــة بغداد،كلی
  ٣٧٣،ص١٩٨٨القانون،

  .من النظام االساسي للمحكمة ) ٦١( من المادة٣انظر، الفقرة ) ٢(
علي صادق ابو هیف،القـانون الـدولي .من النظام االساسي، وانظر للمزید د) ٦٠(انظر،المادة) ٣(

  . ٧٦٣،ص١٩٩٣العام،منشأة المعارف باالسكندریة،
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  المطلب األول
  التنفیذ من خالل المنظمات الدولیة العالمیة













                                                        
صــبیح مــسكوني،محكمة . الشخــصي للمحكمــة انظــر،دلمزیــد مــن التفــصیل حــول االختــصاص) ١(

  . ٢٠،ص ١٩٦٨العدل الدولیة والقانون الداخلي للمنظمات الدولیة،مطبعة شفیق،بغداد،
  . من میثاق االمم المتحدة) ٩٢(انظر المادة) ٢(
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  الفرع األول
  تنفیذ األحكام القضائیة الدولیة بوساطة عصبة األمم







 



 







 





                                                        
حــسین حنفــي عمــر،الحكم القــضائي الــدولي حجیتــه وضــمانات تنفیــذه، دار النهــضة .انظــر د) ١(

  . ٣٦٠،ص١٩٩٧ االولى،العربیة،الطبعة
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  . ٣٦١انظر المصدر نفسه،ص) ١(
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  الفرع الثاني
  التنفیذ بوساطة منظمة األمم المتحدة





 











 

                                                        
علــي ابراهیم،تنفیـذ احكــام .للمزیـد عـن هــذه االحكـام التــي قـام مجلــس العـصبة بتنفیــذها انظـر،د) ١(

  . ١٧٣ص-١٥٦،ص١٩٩٧-١٩٩٦القضاء الدولي،دار النهضة العربیة،
  .  من دیباجة میثاق منظمة االمم المتحدة٣انظر، الفقرة ) ٢(
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حـسین .ود٣٤٤جمعـة صـالح حـسین محمـد عمر،مـصدر سـابق،ص.مایعتقدة  كل مـن دوهذا ) ١(

یــشمل احكــام محكمــة العــدل ) ٩٤(،فــي ان نــص المــادة٣٩١حنفــي عمــر ،مــصدر ســابق ص
  . ومحاكم التحكیم
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  . من میثاق االمم المتحدة) ٢٥(انظر المادة) ١(
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ان تتـدخل فـي ) مم المتحـدة لال(لیس في هذا المیثاق ما یسوغ (وتنص هذه الفقرة على ما یلي) ١(

الـــشئون التـــي مـــن صـــمیم الـــسلطان الـــداخلي لدولـــة مـــا،ولیس فیـــه مـــا یقتـــضى االعـــضاء ان 
یعرضــوا مثــل هــذه المــسائل الن تحــل بحكــم هــذا المیثاق،عــل ان هــذا المبــدا الیخــل بتطبیــق 

  ). تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع
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سان في اطار نظـام االمـم المتحـدة، بحـث منـشور فـي محمد السعید الدقاق،حقوق االن.انظر،د) ١(

محمـود .كتاب حقوق االنسان،المجلد الثاني،دراسات حول الوثـائق العالمیـة واالقلیمیـة، إعـداد د
  .٦٠،ص١٩٩٨شریف بسیوني واخرون، دار العلم للمالیین،بیروت،الطبعة الثانیة،

جـان فیلیـب الفوییة،التـدخل : ال منللمزید من التفصیل عن التدخل االنساني وأحكامه انظر ك) ٢(
االننـــساني،میثاق االمـــم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي االنـــساني،بحث منـــشور فـــي كتـــاب القـــانون 
ـــــة الدولیـــــة للـــــصلیب االحمـــــر، مطبعـــــة  ـــــدولي االنـــــساني والعالقـــــات الدولیـــــة، اعـــــداد اللجن ال

 وســـلطة عبــد الواحــد محمــد الفــار، الجــرائم الدولیــة.ود٣٥ص-٢٣،ص٢٠٠٣الداودي،دمــشق،
إبــــــراهیم زهیــــــر .،ود٣٥٤ص-٣٤٢،ص١٩٩٦العقـــــاب علیهــــــا،دار النهــــــضة العربیـــــة،القاهرة،

الدراجي،جریمة العدوان ومدى المسئولیة القانونیة الدولیة عنها،رسالة دكتـوراة مقدمـة الـى كلیـة 
  . ٣٢٦ص-٢٧٣،ص٢٠٠٢الحقوق،جامعة عین شمش،

ــــك،د) ٣( ــــدولي محمــــد بهــــاء الــــدین باشــــات،المعاملة.انظــــر بخــــصوص ذل  بالمثــــل فــــي القــــانون ال
  . ٣٠٨،ص١٩٧٤الجنائي،الهیئة العامة لشئون المطابع االمیریة،القاهرة،



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٢٢































 





                                                        
صـــــــــــــــــالح جـــــــــــــــــواد كاظم،دراســـــــــــــــــة فـــــــــــــــــي المنظمـــــــــــــــــات الدولیة،مطبعـــــــــــــــــة .انظـــــــــــــــــر د) ١(

  . ٣٠٣،ص١٩٧٥االرشاد،بغداد
  . ٣٨٩حسین حنفي عمر ،مصدر سابق،ص.وهذا هو رأي د) ٢(
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  ٢٢٣







 







 







 

                                                        
ظیفة القــضائیة للمنظمـات الدولیــة، دار وائـل للنــشر ،عمــان محمــد خلیـل الموســى،الو. انظـر د) ١(

  . ٣٩،ص٢٠٠٣الطبعة االولى،
احمـــــــــد ابــــــــــو الوفا،الوســـــــــیط فــــــــــي قـــــــــانون المنظمــــــــــات الدولیـــــــــة،دار النهــــــــــضة .انظـــــــــر د) ٢(

  . ٥١٧ص.١٩٨٦العربیة،القاهرة،الطبعة الثانیة،
ــــتلخص مــــضمون هــــذا االمــــر بأنــــه،ازاء المأســــاه المــــستمرة والتــــي تمثــــل ) ٣( انتهاكــــا للقــــوانین وی

صــــربیا والجبــــل (واالعــــراف الدولیــــة التــــي تحــــرم ابــــادة الجــــنس البــــشري،من قبــــل یوغــــسالفیا
 اللجــوء الــى محكمــة العــدل الدولیــة مــن ٢٠/٣/١٩٩٣،اضــطرت حكومــة البوســنة فــي )االســود

خـــالل دعـــوى لكـــي تحكـــم المحكمـــة بانتهـــاك یوغـــسالفیا المـــستمر اللتزامهـــا الــــدولي،وبجانب 
لیة التمـــست حكومــة البوســنة والهرســـك مــن المحكمــة ولحـــین الفــصل فــي هـــذه الــدعوى االصــ

تتمثــل بامتنــاع == ==  ذات الطــابع المــستعجــــــــــل، -االمــر بــبعض التــدابیر المؤقتــة-الــدعوى



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٢٤











 











 

                                                                                                                                        
حكومة یوغسالفیا عن اعمال الالبادة والتطهیر العرقي والتوقف عـن تقـدیم الـدعم للمجموعـات 

 عسكریة اوشبه عسكریة ضـد شـعب او دولـة البوسـنة والهرسـك،وقد التي تخطط للقیام بأنشطة
 امرهــــا المتعلــــق بالتــــدابیر المؤقتــــة والــــذي تــــدعو فیــــه ٤/١٩٩٣ /٨اصــــدرت المحكمــــة فــــي 

الــى ان تتخـــذ فــورا جمیــع التـــدابیر الممكنــة لمنــع ارتكـــاب ) صــربیا والجبـــل االســود(یوغــسالفیا
عبـد العزیــز مخیمـر عبـد الهــادي،تعلیق .،دجریمـة ابـادة الجـنس، وللمزیــد عـن هـذا االمــر انظـر

علــى االمـــر الـــصادر مـــن محكمــة العـــدل الدولیـــة فـــي القــضیة المتعلقـــة بتطبیـــق اتفاقیـــة ابـــادة 
ـــة الحقـــوق الكویتیة،العـــدد االول،الـــسنة التاســـعة عـــشرة،اذار  -٢٣٩،ص١٩٩٥الجـــنس ، مجل

  .٢٦٠ص
  . ٣٤٦ص-٣٤٥جمعة صالح حسین،مصدر سابق،.انظر د) ١(
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  ٢٢٥





















 











 

                                                        
جمعــة .،ود٤٠٨حــسین حنفــي عمــر مــصدر ســابق،ص. تأییــد هــذا الــراي كــل مــن،دانظــر فــي) ١(

  .٣٤٥صالح حسین،مصدر سابق،ص
  . ١٨٨ص-١٨٧علي ابراهیم،مصدر سابق،ص،. انظر في تأیید هذا الرأي،د) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٢٦
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  ٢٢٧











 





 









 









                                                        
جاســم محمــد زكریــا، اصــول الهیمنــة وامتیازاتهــا فــي القــانون الــدولي المعاصــر، بحــث .انظــر،د) ١(

وق،تصدر عن كلیـة الحقوق،جامعـة البحرین،المجلـد الثاني،العـدد االول، منشور في مجلة الحق
  . ٣٠٧،ص٢٠٠٥ینایر 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٢٨













 







 





 







                                                        
إبـــــــــــــراهیم احمـــــــــــــد شـــــــــــــلبي، الوســـــــــــــیط فـــــــــــــي التنظـــــــــــــیم الـــــــــــــدولي، الـــــــــــــدار .انظـــــــــــــر، د) ١(

  . ٣٢٥،ص١٩٨٥الجامعیة،بیروت،
مـن النظـام الـداخلي لمجلـس االمـن الـدولي،یمكن االطـالع مـن خـالل شـبكة ) ٤٠(انظر المادة) ٢(

  htttp:www.un.org/arabic/sc/sc_files/intersc.htm: النترنت على الموقع االتيا
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  ٢٢٩













 















                                                        
حــسین حنفــي .،ود١٩٦علــي إبراهیم،مــصدر ســابق ص.انظــر فــي تأییــد هــذا الــرأي كــل مــن،د) ١(

، ٣٤٨جمعـة صــالح حـسین محمــد عمر،مـصدر ســابق،ص.،ود٣٩٢عمـر ،مـصدر ســابق ص
نــرى أن مایــصدر (ر فــي الموضــوع إذ یقــول،ٕوان كــان للــدكتور إبــراهیم محمــد العنــاني رأي أخــ

عن المجلس من قرار أو توصیة فـي هـذا الـشأن الیـدخل فـي إطـار ممارسـات حـق االعتـراض 
االمــم –مـن قبــل االعــضاء الدائمــة فــي المجلــس، أنظــر، مؤلفــه التنظــیم الدولي،النظریــة العامــة 

  . ٣١٤،ص١٩٨٢المتحدة،دار الفكر العربي،القاهرة،



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٣٠



 







 







 











                                                        
یات هذه القـضیة وحكـم المحكمـة انظـر، تعلیـق للـدكتور سـامي شـبر فـي مجلـة للمزید عن حیث) ١(

  ،باللغة االنكلیزیة١٩٨٦الحقوق الكویتیة،العدد الثالث السنة العاشرة،أیلول 
(case concerning military and paramilitary activities in and against nicaragua 
jurisdiction of the court and admissibility of the application)p3-22.  
(2) see constanze schulte, compliance with decisions of international court of 

justice.p2.http:www.bsos.umd.edu/gvpt/ipbr/main.htm1.p2   
  .٣٩٤حسین حنفي عمر ،مصدر سابق،ص.انظر د) ٣(
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  ٢٣١



 

















 







 







                                                        
لجــزء الثاني،ترجمــة وفیــق زهدي،منــشورات دار انظـر، جیرهــارد فــان غالن،القــانون بــین االمم،ا) ١(

  .٢٣١،ص١٩٧٠االفاق الجدیدة،بیروت 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٣٢



 









 















 







                                                        
  . ٤٢٧حسین حنفي عمر،مصدر سابق،ص.نقال عن،د) ١(
  . ١٩٠علي إبراهیم،مصدر سابق،ص. نقال عن د) ٢(
      ١٩١أنظر،المصدر نفسه،ص) ٣(
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  ٢٣٣





 









 







 









                                                        
ات لــیس لهــا قــوة وهنــاك مــن ینتقــد لجــوء المجلــس الــى صــدا التوصــیات بإعتبــار ان التوصــی) ١(

ملزمة، كم ان الدولـة التـي تمتنـع عـن تنفیـذ حكـم المحكمة،سـبق وان وافقـت علـى احالـة النـزاع 
علیهــا بإرادتهـــا، واقــرت بعـــدالتها التتــوانى مـــن ان تـــرفض توصــیة صـــادرة مــن مجلـــس االمـــن 

  . ١٩٧سهیل حسین الفتالوي،مصدر سابق،ص.تدعوها الى تنفیذ قرار المحكمة، انظر،د



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٣٤



 

 



























 

                                                        
  . ٤٢٩وص٤٢٨حسین حنفي عمر، مصدر سابق،ص.ر، دانظ) ١(
 مــن ١٢ینبغــي االشــارة هنــا ان علــى الجمعیــة العامــة مراعــاة نــص الفقــرة االولــى مــن المــادة ) ٢(

== == عنــدما یباشـــر مجلــس االمــن بــصدد نــزاع او موقـــــف مـــا (المیثــاق التــي تــنص علــى 
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  ٢٣٥





 











 











 

                                                                                                                                        
 تقدم ایة توصیة فـي شـأن هـذا الوظائف التي رسمت في هذا المیثاق فلیس للجمعیة العامة ان

  ). النزاع او الموقف اال اذا طلب ذلك منها مجلس االمن
 یمكن الحـصول علیـه مـن وثـائق الجمعیـة ١٩٨٦ في عام ٤١/٣١انظر قرار الجمعیة العامة ) ١(

 وللمزیـد عـن دور  http://www.un.org:العامة على موقع االمم المتحـدة علـى شـبكة االنترنـت
   : في هذه القضیة انظرالجمعیة العامة

Attila Tanzi, problems of enforecement of decisions of the internatinal court of justice 
and the law of the united nations: http://www.ejil.org/journal/vol6/no41idex.htm#. p4. 
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  الفرع الثالث
  التنفیذ بوساطة الوكاالت الدولیة المتخصصة





 

                                                        
  . ٢٩٢،ص١٩٦٧، ٣محمد حافظ غانم ،المنظمات الدولیة،القاهرة،ط. انظر د) ١(
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  ٢٣٧











 





 



 



 





 

                                                        
  . ٢٩٠انظر، خلیل اسماعیل الحدیثي، مصدر سابق، ص) ١(
  . ٤٥٤حسین حنفي عمر ،مصدر سابق،ص. انظر د) ٢(
من النظام االساسي لمنظمة العمل الدولیة یمكن االطالع علیـه مـن شـبكة ) ٣٨(انظر المادة ) ٣(

   .http://www.ilo.org/public/english/about/ilocnst.htm:    االنترنت على الموقع االتي



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٣٨







 

  المطلب الثاني
  التنفیذ بوساطة المنظمات الدولیة اإلقلیمیة









 















                                                        
من میثاق منظمـة الطیـران المـدني الدولیـة، یمكـن االطـالع علیـه مـن شـبكة ) ٨٧(انظر المادة) ١(

   .http://www.icao.int/cgi/goto_mpl?icaonet/dcs17300.html: االنترنت على الموقع االتي
  . ٦٧٣علي صادق أبو هیف،مصدر سابق،ص.أنظر د) ٢(
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  :الخاتمة 




 

 

 

 

 
                                                        

یجــب ان یكــون مجلــس االمــن علــى علــم تــام بمــا ( المیثــاق علــى انــه مــن ) ٥٤(تــنص المــادة ) ١(
ــري مـــن االعمـــال لحفـــظ الـــسلم واالمـــن الـــدولي بمقتـــضى تنظیمـــات او بواســـطة وكــــاالت  یجـ

  ). اقلیمیة،او ما یزمع إجراؤه منها
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  :المصادر 
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http://www.ilo.org/public/english/about/ilocnst.htm. 



 
http://www.icao.int/cgi/goto_mpl?icaonet/dcs17300.html. 



htttp:www.un.org/arabic/sc/sc_files/intersc.htm 

 



http://www.un.org 

nottebohmhttp://www.icj-
cj.org/icjuwww/idecisions/isummarios/55046.htm. 
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