
 موجز األحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولي الدائمة

1 

 ”ويمبلدن“السفينة البخارية 

 1923أغسطس / آب17حكم مؤرخ 
 )1السلسة ألف، الرقم (

ة   دولي الدائم دل ال ة الع سنوي األول لمحكم ر ال اني1(التقري انون الث اير / آ ران15 - 1922ين ه / حزي ، )1925يوني
 168-163، الصفحات 1السلسلة هاء، الرقم 

ة     نظام قناة آييل؛ الطر-مقبولية الدعوى   (  ق المائية الداخلية والقنوات البحرية؛ وقت السلم والحرب؛ األطراف المتحارب
ى          63 حق التدخل بموجب المادة      - الحياد والسيادة    - التفسير الضيق    -والمحايدة   ة يتوقف عل  من النظام األساسي للمحكم

 )المسائل الوقائعية فقط

 خلفية القضية

دعى     ة ت ة إنجليزي فينة بخاري ت س سية  ”دنويمبل“آان شرآة الفرن ددة لل رة مح ؤجرة لفت ، م
Les Affréteurs réunis)  الونيكا، في آذار           )المستأجرون المتحدون د ُحّملت في س ارس   /، ق ذخائر       1921م شحنة من ال ، ب

اة آيي      . ومعدات المدفعية المرَسلة إلى القاعدة البحرية البولندية في دانزيغ    دخل قن ى م ا إل ل، وعندما وصلت السفينة في رحلته
شأن الحرب   صادرة ب اني ال اد األلم ة بالحي ر المتعلق ى األوام ك إل ي ذل ستندا ف المرور، م اة ب رور بالقن دير الم ا م سمح له م ي ل

 .البولندية وإلى ما تلقاه من تعليمات - الروسية

ة             سفينة البخاري سماح لل ر وال ذا الحظ حب ه ة س ة األلماني ن الحكوم رلين م ي ب سي ف سفير الفرن ب ال وطل
ا أن            .  من معاهدة فرساي   380بالمرور عبر القناة، وفقا للمادة      ” بلدنويم“ ة ال يمكنه وردا على طلبه، ُأبلغ أن الحكومة األلماني

اة، ألن       ر القن المرور عب غ ب ي دانزي ة ف سكرية البولندي ة الع ى البعث لة إل ة مرس دات مدفعي ذخائر ومع ة ب سفينة محّمل سمح ل ت
ا     ه   / تموز  30 و   25ني المؤرخين    األمرين المتعلقين بالحياد األلم ة               1920يولي وع متجه ذا الن ور شحنات من ه ، يحظران عب

 . من معاهدة فرساي ال تحول دون تطبيق هذين األمرين على قناة آييل380إلى بولندا أو روسيا، وألن المادة 

اه   ” ويمبلدن“ إلى قبطان    Les Affréteurs réunisودون االنتظار أآثر، أبرقت شرآة        رة إي  أن يواصل    آم
سان 1وانطلقت السفينة في . رحلته عبر المضائق الدانمرآية  اء         / ني غ، وهو المين ى دانزي سكاغن، وصلت إل رورا ب ل، وم أبري

 .أبريل؛ وهكذا فقد احُتجزت لمدة أحد عشر يوما، يضاف إليها يومان بسبب انحراف مسار الرحلة/ نيسان6الذي تقصده، في 

 عريضة إقامة الدعوى

س ال   ي نف ذه            ف ن ه رلين؛ ولك ة ب سفراء وحكوم ؤتمر ال ين م ات ب ادث مفاوض ذا الح ن ه شأت ع ت، ن وق
دول   ى احتجاج ال ا، ردا عل ا ألماني ات نظر الطرفين واحتجت فيه ين وجه اقض ب ا التن دا واضحا خالله ي ب المفاوضات، الت

دا،    يا وبولن ين روس رب ب ي الح دا ف ا محاي ا طرف ا باعتباره ا وواجباته ة، بحقوقه ة؛ وإذ ذاك،  المتحالف ن أي نتيج سفر ع م ت  ل
ة نف      -قررت الحكومات البريطانية والفرنسية واإليطالية واليابانية        ة األلماني ع  - سها متبعة بذلك مسارا اقترحته الحكوم  أن ترف

ور،                   أماماألمر الذي أدى إلى إجراء هذه المفاوضات         ة أم ل، في جمل م للتعام شأتها عصبة األم ع أي    الهيئة القضائية التي أن م
 . أي خالف بشأن تفسيرها، أي إلى محكمة العدل الدولي الدائمة  من معاهدة فرساي أو386 إلى 380انتهاك للمواد 

ة في عدم       1923يناير  / آانون الثاني  16ووفقا لعريضة هذه الدول، المؤرخة        ة مخطئ سلطات األلماني ، فإن ال
دن “السماح للسفينة البخارية     اة آ   ” ويمبل ة دخول قن ذي لحق          بحري ضها عن الضرر ال ة بتعوي ة ملزم ة األلماني ل، والحكوم يي

ا و     174 084: بالسفينة المذآورة نتيجة لهذا اإلجراء، وذلك على النحو التالي         سبة          86 فرنك دة بن ع فائ نتيما، م ة     6 س  في المائ
 .ائد غير موقوتة؛ وفي حال عدم الدفع خالل الفترة المحددة، ُطولب بفو1921مارس / آذار20سنويا اعتبارا من 
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 طلب اإلذن بالتدخل

دة فرساي،                   ُأرسل الطلب إلى الحكومة األلمانية والدول األعضاء في عصبة األمم والدول الموقعة على معاه
ضمن  ي تت دعويالت سيرهاال ة، دعوى  .)1( تف ددتها المحكم ي ح دة الت دعوى، خالل الم ع صاحبة ال ات األرب دمت الحكوم  وق

ا الطر اب عنهم ة وردا، أج ذآرة تعقيبي ضادة وم دعوى م ه ب دعى علي ة،  . ف الم ة البولندي ك، قامت الحكوم ى ذل الوة عل وع
ة                   63مستندة في مطلبها في النهاية إلى المادة         سير اتفاقي ق بتف سألة تتعل  من النظام األساسي، التي تنص على أنه آلما أثيرت م

د            ذه ال إن له ضية، ف ة بالق ك المعني ديم طلب         تضم بين أطرافها دوال غير تل ضائية، بتق دخل في اإلجراءات الق ول الحق في الت
 .لإلذن لها بالتدخل

ضية    ت ق دن“وُأدرج سة    ” ويمبل ى الجل ة عل ضايا المعروض ة الق ي قائم ة(ف ي  ) العادي ة، الت ة للمحكم الثالث
 :هم آالتاليوالقضاة الذين حضروا هذه الجلسة . 1923سبتمبر / أيلول15يونيه واخُتتمت في / حزيران15افُتتحت في 

 لودر، رئيسا  السيدان 
 ويس، نائبا للرئيس   
 فينلي،  اللورد  
 نيهولم،  السادة 
 مور،   
 دي بوستامانتي،   
 ألتاميرا،   
 أودا،   
 أنزيلوتي،   
 هوبير،   
 .وانغ   

دعوى،   الغرض بصفتها طرفا في لهذاومن أعضاء هيئة المحكمة البروفيسور شوآينغ، الذي عينته ألمانيا             ال
 . )2(مستخدمة حقها في اختيار قاض يحمل جنسيتها

 حكم تمهيدي بشأن طلب اإلذن بالتدخل

دخل                           ا بالت إلذن له دا ل ه بولن ذي قدمت  28وفي   . آان على المحكمة أوال وقبل آل شيء أن تنظر في الطلب ال
ران ه /حزي ه و  1923يوني دعى علي دعي والم تنتاجات الم ات واس تماع لمالحظ د االس دعوى  ، بع د أن ال د تأآي دخل، وبع المت

ة                      دة، قبلت المحكم ك المعاه دول األطراف في تل دا إحدى ال تتضمن في الواقع تفسير بنود معينة من معاهدة فرساي وأن بولن
ا في             . الطلب ة، وأصدرت حكمه وباالنتقال بعد ذلك إلى الدعوى نفسها، استمعت المحكمة إلى بيانات وآالء الحكومات المعني

 .1923غسطس أ/ آب17

* 
* * 

 )تحليل(حكم المحكمة 

ا يثبت المساس                         ديم م دعين تق ع الم ه ال يمكن لجمي دعوى رغم أن ل ال ا تقب م أنه تذآر المحكمة في بداية الحك
 .بمصالحهم المالية؛ ألنه من الواضح أن لهم مصلحة في تنفيذ أحكام معاهدة فرساي المتعلقة بقناة آيل

__________ 

 . من النظام األساسي63المادة  )1( 

 . من النظام األساسي31المادة  )2( 
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ادة             وباالنتقال بعد ذلك إلى حيثي      ام الم ى أن أحك  380ات القضية، تخلص المحكمة، بعد تحليل هذه األحكام، إل
رك استخدامه       خاصًا بألمانيا  وعليه، فإن القناة لم تعد طريقا مالحيا داخليا       . ليس فيها أي مجال للشك     ة في     ُيت سلطتها التقديري لل

ضا         . مشاطئة لها  غيرلدول أخري   سفن  حالة مرور    دة أي ذه القاع ا       وتنطبق ه اد ألماني ة حي وارد في        . في حال تحفظ ال ك أن ال ذل
ع                            380المادة   لم م ة س ة في حال م دول ع عل اة، أن ترف وق دخول القن ، ومفاده أنه يتعين على السفينة، من أجل االستفادة من حق

ا                ا متحارب ا طرف ست      . ألمانيا، يبين أن واضعي المعاهدة قد تحسبوا الحتمال أن تكون ألماني ان األمر ي ضا   وإذا آ دَّل أي لزم أن تع
ك                             ى ذل شير إل دة آانت ست إن المعاه ا، ف ع ألماني لم م ة س . شروط دخول القناة في حالة وجود نزاع بين دولتين ما زالتا في حال

ضا في        . لكنها لم تنص على ذلك، وال شك أن هذا اإلغفال متعمد  ق أي ة المرور تنطب ة القاضية بحري وعليه، فإن القاعدة العام
ة في                        . انياحالة حياد ألم   ة الداخلي الطرق المالحي ق ب ة تتعل ود معين آما أن تكريس قسم خاص من المعاهدة لقناة آييل، وآون بن

واد أخرى من                         ستمدة من م ألمانيا قد ُآرِّرت في هذا القسم، يظهر أن األحكام المتعلقة بهذه القناة قائمة بذاتها، وأن المبادئ الم
ا بيل المث ى س ة عل دة، والمتعلق يس   المعاه شاطئة، ل ة الم اد الدول ة حي ي حال ة ف ة الداخلي م الطرق المائي ي تحك شروط الت ل بال

 .المقصود أن ُتطبَّق على القناة

ا             يما فيم اة، وال س ى القن سيادية عل ا ال ا لحقوقه ى ممارسة ألماني وال شك أن البند قيد النظر يضع قيدا هاما عل
ة     وتقر المحك. يتعلق بحقوق دولة محايدة وقت الحرب    مة بأن ذلك يشّكل سببا آافيا لتفسير هذا البند على نطاق ضيق، في حال

 .ولكن ال يمكن المضي بهذا التفسير الضيق إلى حد يتعارض مع العبارة الصريحة للمادة. الشك

سيادة                               ول ألسباب تتصل ب ر مقب را غي ذآورة أم وق الم ي عن الحق ار التخل ك، ال يمكن اعتب وعالوة على ذل
ك ا؛ ذل ا عن  ألماني ين تخلي ل مع ام بعم دم القي ام أو ع ا بالقي ة م ا دول د بموجبه دة تتعه رام أي معاه ي إب رى ف ة ال ت  أن المحكم

دول          سيادة ال ة في     . سيادتها؛ بل على العكس من ذلك، فحق الدخول في ارتباطات دولية هي سمة مرتبطة ب رى المحكم ا ت آم
شبه                 المقارنة بين النظام الجديد لقناة آييل واألنظمة ال        وحين وت ربط بحرين مفت ة االصطناعية التي ت مطبقة على الطرق المائي

ة ال        طبيعية، دليال على أنه حتى مرور        المضائق  ال ة ألطراف متحارب سفن الحربي سيادة            ال ة ذات ال اد الدول يعرض للخطر حي
دما ذآر في    وعالوة على ذلك، فإن رئيس الوفد األلماني اع . التي تقع قناة آييل ضمن واليتها القضائية       ترف بذلك صراحة عن

سفن                     ة دون ال سفن التجاري ى ال اد عل َري الحي ق أم ة ادعت تطبي ة األلماني مذآرة موجهة إلى رئيس مؤتمر السفراء أن الحكوم
ة ال        الحربية؛ واألحرى أن مرور سفن          ة مهرب لعا حربي دة تحمل س ا         محاي ا بواجباته شّكل إخالال من جانب ألماني يمكن أن ي

 . رفا محايداباعتبارها ط

ية     ا إزاء الحرب الروس يم حياده ي تنظ ة ف ل الحري ع بكام ا تتمت ة أن ألماني رى المحكم ن - وت ة، ولك البولندي
ا في                    ا ألماني ك التي دخلت فيه بشرط احترام التزاماتها التعاقدية وعدم المساس بها، وهي التزامات تتمثل في هذه الحالة في تل

ي   اي ف ران 28فرس ه  / حزي فينة          . 1919يوني رور س سماح بم ضي ال ذي يقت ث ال ب الثاب ات الواج ذه االلتزام ضمن ه وتت
 .عبر قناة آييل، وواجباُتها باعتبارها طرفا محايدا ال تلزمها بمنع السفينة من المرور” ويمبلدن“

ة                   إن المحكم ة، ف ه المحكم ذي خلصت إلي تنتاج ال وفيما يتعلق بااللتزام بدفع التعويض المترتب على هذا االس
ة  اط معين ق بنق ا يتعل دعين، إال فيم صالح الم م ل ة  . تحك ي المصروفات العام سفينة ف ة بحصة ال ة المتعلق أوال، رفض المطالب

فينة          ثانيا، ترى المحكمة أن الفوا    . للشرآة التي استأجرتها   دن “ئد ينبغي أال ُتحَتسب من وقت وصول س اة    ” ويمبل دخل قن ى م إل
ى في     . آييل، وإنما من تاريخ الحكم الذي يلزم ألمانيا بالدفع         وأخيرا، فإن المحكمة ال تقضي بدفع فوائد غير موقوتة بمعدل أعل

 .ثل هذا االحتمالحال عدم االمتثال للحكم، ذلك أنه ال يمكن للمحكمة، وال ينبغي لها، التفكير في م

 اآلراء المخالفة

ة،              ذي أصدرته المحكم م ال لم يتمكن قاضيان، هما السيدان أنزيلوتي وهوبر، من االتفاق مع ما ورد في الحك
 .وآان البروفيسور شوآينغ، القاضي الوطني، في نفس الوضع، فأصدر هو اآلخر رأيا منفصال. فأصدرا رأيا مخالفا
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 *الرأي المخالف للسيدين أنزيلوتي وهوبر

ة                            ا األغلبي ك التي أعربت عنه ا وتل ة نظرهم ين وجه رق الجوهري ب يشرح السيدان أنزيلوتي وهوبر أن الف
ضا    : سؤال الذي ينبغي حسمه هو   ووفقا لهما، فإن ال. نقطة تؤثر على تفسير االتفاقيات الدولية بشكل عام   ب يتعلق ق أي هل تنطب

سلم، دون أن                             ة ال ة، أي حال اول إال الظروف العادي ا ال تتن ا، أم أنه بنود معاهدة فرساي المتعلقة بقناة آييل في حالة حياد ألماني
 يؤثر ذلك على حقوق وواجبات الحياد؟

ات                      سير االتفاقي ه، من أجل تف ى أن وتي وهوبر إل سيدان أنزيل د          ويشير ال اة الطابع المعق ة، يجب مراع الدولي
ا       . للعالقات بين الدول وآون األطراف المتعاقدة عبارة عن آيانات سياسية مستقلة   دة م دما تكون صيغة معاه ه عن وصحيح أن

ر                   ، يجب القبول بمعناها الحرفي آما     واضحة هو، دون حصره أو توسيع نطاقه، لكن يجب أال ُيفترض أن المقصود هو التعبي
 .ة تؤدي إلى نتائج متناقضة أو مستحيلة، أو يجب اعتبارها، في هذه الظروف، على أنها تتجاوز نية األطرافعن فكر

ة بالتجارة واالتصاالت،                     ك المتعلق ى األخص تل ويذّآر السيدان أنزيلوتي وهوبر بأن االتفاقيات الدولية، وعل
سبب حرب           . يةتبرمها األطراف عموما وهي تأخذ في اعتبارها ظروف السلم العاد          ة، ب وإذا اضطرت دولة محايدة أو متحارب

ه يحق                           سها، فإن دفاع عن نف ا أو لل ة حياده ما، إلى اتخاذ تدابير استثنائية تؤثر مؤقتا على تطبيق هذه االتفاقيات من أجل حماي
 .لها أن تفعل ذلك حتى لو لم تتضمن االتفاقية أي تحفظات صريحة

ا في         ويقر صاحبا هذا الرأي المخالف الم       ى حريته شترك بأنه يجوز لدولة ما أن تدخل في ارتباطات تؤثر عل
ين دول أخرى             دائرة ب وع،                 ولكن ال  . اتخاذ إجراءات معينة إزاء الحروب ال ذا الن راض وجود ارتباطات من ه دا افت يمكن أب

ة           ره األ             . بالنظر إلى ما قد يترتب عليها من عواقب وخيم ذي تعتب سار ال اع الم ة في اتب ات    وحق الدول نسب لالستجابة لمتطلب
ا                          ى أنه ة عل شروط التعاهدي سير ال أمنها والحفاظ على سالمتها، هو حق في غاية األهمية بحيث أنه في حالة الشك، ال يمكن تف

سير               ذا التف ع ه ديا في         . تحد من هذا الحق، حتى لو آانت هذه الشروط ال تتعارض م ن يكون مج ار ل ذا االعتب وفي حين أن ه
دة                   حال وجود حكم     ل في معاه ذا القبي م من ه ه ال وجود ألي حك ا، فإن قاطع يشير صراحة إلى الظروف الناشئة عن حرب م

 .فرساي

دول   ” دول في حالة سلم مع ألمانيا   “ويؤآد السيدان أنزيلوتي وهوبر أن عبارة         ال تعني بالضرورة أنه يحق لل
ة        ع الظروف الممكن ستفيد في جمي ا أن ت ادة    التي ليست في حالة حرب معه ام الم ي      380 من أحك ل تعن ا، ب واد التي تليه  والم

ام                  ذه األحك ق ه ه تطبي ذي يتوقف علي ادة     . باألحرى أن حالة السلم هي الشرط ال د النظر في الم ام    380وبع ا بأحك  في عالقته
ا                      ا ألماني ى   أخرى وردت في نفس القسم، يخلص أنزيلوتي وهوبر إلى استنتاج مفاده أن االلتزامات التي تعهدت به اظ عل  للحف

دابير                                  اذ الت ا في اتخ ستبعد حقه ا ال ت لم معه ة س حرية المالحة في قناة آييل وإبقائها مفتوحة أمام سفن الدول التي هي في حال
دة           ة أو محاي ة متحارب اة ليست متاحة وقت                    . الالزمة لحماية مصالحها باعتبارها دول ة المالحة في القن ي أن حري ذا ال يعن وه

ا                    الحرب أيضا، بل يعن    وطني، إذا آانت ألماني دفاع ال ي أن هذه الحرية ستكون عندئذ بالضرورة محدودة إما بسبب متطلبات ال
شبه وضع     . دولة متحاربة، أو بسبب التدابير التي قد تتخذها، إذا آانت دولة محايدة  ل ي اة آيي وبالتالي، فإن الوضع القانوني لقن

 .الطرق المالحية الداخلية ذات األهمية الدولية

ق                           ان تطبي ا إذا آ ذي ينبغي حسمه هو م د ال ووفقا لصاحبي هذا الرأي المخالف المشترك، فإن السؤال الوحي
ة المرور      ناة آييل إجراء تعسفيا اتُّخذ ال     أنظمة الحياد التي اعتمدتها ألمانيا على ق       ة حرآ شيء إال لعرقل ذه    . ل ى أن ه صا إل وخل

 .السياسي الدولي والداخلي في ذلك الوقتالحجة تبدو مستحيلة، بالنظر إلى خطورة الوضع 

ل ال     ل تبني الرأي القائل بأن مرور أي    وأخيرا، يذآر السيدان أنزيلوتي وهوبر أنه في حا         اة آيي ر قن سفينة عب
ة         سلع المهرب ل ال ة لنق ة الدولي . ينتهك حياد ألمانيا، فإنهما يشعران بأنهما ملزمين بإبداء تحفظ إزاء االعتراف بالحق في الحماي

لحة       يما األس ة، وال س سلع المهرب ي ال ار ف ع االتج ار قم دة بخي دول المحاي سمح لل الي ي دولي الح انون ال ي أن الق دال ف وال ج
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ين              . والذخائر، ونقلها داخل أراضيها أو التغاضي عن ذلك        ا، ب ولهذا السبب، يبدو أنه من الصعب إقرار حق واجب النفاذ قانون
 .لع المهربة ونقلها، في حين أن المصالح نفسها غير محمية ضد دولة محاِربةالدول المحايدة، في االتجار بالس

 *الرأي المخالف للسيد شوآينغ

اق  اإل ر عبر قناة آييل يتخذ بال شك شكل يذآر السيد شوآينغ أن الحق في حرية المرو       ام لارتف ى   . ع شير إل وي
ى أراضي                    أنه يجب تفسير المعاهدات المتعلقة باالرتفاقات بمعناها الضيق، أي أن االرتفاق، باعتباره حقا استثنائيا يماَرس عل

ة              فيدولة أجنبية، ينبغي أال يمس سيادة تلك الدولة إال           ن، ويعرب عن شكوك جدي ى حد ممك ا           أدن ان ينبغي أللماني ا إذا آ  فيم
ا في أن تتخذ                           380وجب المادة   الواقع بم  في د حقه دا، أن تفق ا أو محاي ا متحارب دما تكون طرف ة مصالحها عن ، من أجل حماي

ر          381 من المادة    2أيضا تدابير خاصة  فيما يتعلق بالقناة، غير منصوص عليها في الفقرة              دول أخرى غي ة ل ، ضد سفن تابع
ة                    فالقناة تقع ضمن الوالية القضائية أللمانيا،       . أعدائها ك شأن الطرق المائي أنها في ذل د ُدوِّل، ش ل إن استخدامها ق ولم ُتحيَّد، ب

 .الحياد  الحرب أو صراحة عن الحق في اتخاذ تدابير خاصة وقتيتم التخليالداخلية الكبرى، ولم 

ة ال                    اه الدول دني تج ة  ويشير السيد شوآينغ إلى أن الدول المستفيدة من هذا االرتفاق ملزمة باالستعمال الم مكلف
ة      . به ة المكلَّف ا        . ويجب في جميع األحوال أن تراعى المصالح الحيوية للدول ة أللماني إن المصالح الحيوي الي، ف وفي الوقت الح

ا               . قد فرضت عليها االلتزام بحياد تام ومطلق       ى التزاماته ولم تغّلب ألمانيا، في تصرفها ذاك، حقا خاصا تفرضه الضرورة عل
 .استخدمت القيود الطبيعية التي يخضع لها آل ارتفاقالتعاقدية، بل إنها فقط 

اربتين      دولتين المتح دى ال ى أن إح ضا إل وآينغ أي سيد ش شير ال يا -وي ي روس م - وه دة   ل ي معاه شارك ف ت
 .فرساي، وأن ألمانيا بالتالي ملزمة بالوفاء بواجباتها تجاهها باعتبارها طرفا محايدا

ادتين     ى الم تنادا إل ن اتف7 و 2واس ام     م سة لع اي الخام ة اله دول    1907اقي ات ال وق وواجب ة بحق  المتعلق
فينة           رور س ى أن م وآينغ إل سيد ش ص ال ة، يخل رب البري ي الح دين ف خاص المحاي دة واألش دن“المحاي ى ” ويمبل ال يتماش

دا  ا محاي ا طرف يا باعتباره اه روس ا تج ات ألماني دول ال . وواجب ة ال ون ني ن أن تك ه ال يمك ى أن ذلك إل شير آ زام وي صرة إل منت
ا                              زم قانون دي مل زام تعاق دخول في الت ه ال يمكن ال ألمانيا، من خالل معاهدة فرساي، بارتكاب مخالفات ضد دول أخرى، وأن

 .للقيام بأعمال من شأنها أن تنتهك حقوق األطراف األخرى

* 
* * 

 آثار الحكم

دن “ في قضية   1923أغسطس  / آب17بناء على الحكم الذي أصدرته المحكمة في        ة   ”ويمبل ، طلبت الحكوم
اء الحرب                     ة بأعب ة المعني ق اللجن ذآرة مؤرخة     (األلمانية من لجنة الضمانات التابعة للجنة التعويضات، عن طري شرين   5م  ت

 .، الموافقة على دفع التعويضات التي حددتها المحكمة)1923أآتوبر /األول

م   ا أَ ، تلقت الحكومة ردا سلبي    1923نوفمبر  / تشرين الثاني  10وفي    يس قل بلغ به الوزير األلماني في الهاي رئ
 .1923ديسمبر / آانون األول6المحكمة في 
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