
 

 

Biografia  

O juiz Dalveer Bhandari nasceu na Índia, em 1947, e é membro 
da Corte Internacional de Justiça desde 2012 com mandato até 
2018. Graduou-se em Humanidades e Direito pela Jodhpur 
University, obteve seu mestrado em Direito pela Northwestern 
University, em Chicago nos Estados Unidos, e foi eleito por esta 
mesma universidade como um dos seus 16 alunos mais ilustres. 
Por fim, se titulou doutor em Direito pela Tumkur University da 
Índia. Foi juiz por mais de vinte anos na maior representação do 
judiciário indiano, tendo servido como juiz sênior da Suprema 
Corte de seu país. Além disso, antes de se tornar um juiz  em 
1991 construiu uma carreira de sucesso como advogado. Ao 
longo de sua carreira adquiriu grande experiência com o direito 
relacionado a questões administrativas, justiça de gênero e 
igualdade de direitos, tendo trabalhado, por exemplo, com a 
proposição de medidas para superação da mal-nutrição e 
pobreza. 

Ademais, ele é membro executivo da Associação de Direito 
Internacional (International Law Association) e de outras 
diversas associações internacionais. Possui um histórico de 
atividades relacionadas com a mediação e conciliação de 
conflitos em diversos programas realizados dentro de seu país, 
portanto, sempre ele tende a prezar pelo asseguramento da 
justiça e da igualdade. Por este motivo, ele é reconhecido como 
um pioneiro na implementação de práticas legais inovadoras no 
sistema judiciário da Índia. Mas, acima de tudo, pode-se dizer 
que sua especialização é na área do Direito de Propriedade 
Intelectual, portanto ele busca sempre assegurar a preservação 
do mesmo no ambiente internacional. 

 

 

 

 

 

Bhandari trabalhou ainda como professor e se concretizou como 
renomado acadêmico. Tendo escrito uma série de livros, e atuado 
como professor visitante em uma universidade do Canadá, dentro 
outras, e  se tornado professor emérito da Academia de Direito 
Internacional e Diplomacia da Sociedade Indiana de Direito 
Internacional. Portanto, ao Votar nos mais diversos casos em que 
ele já atuou, ele tende a sempre levar em consideração e valorizar a 
sua experiência com as questões citadas, e, principalmente, tende 
a assegurar uma execução plena do direito para evitar situações de 
injustiça e desigualdades sociais. 
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