
 

 

Biografia  

 A juíza Xue Hanqin é chinesa, nascida em Shangai, China em 15 
de Setembro de 1955. É membro da Corte desde 19 de Junho de 
2010, sendo reeleita em 2012 com mandato até 2021.  Ao longo 
de sua história se concretizou como uma renomada jurista tendo 
se graduado, primariamente em 1980 na Universidade de 
Estudos de Língua estrangeira de Pequim em Direito. 
Posteriormente se graduou em Direito Internacional pela 
universidade de Beijing em 1982, e, estudou também na 
Universidade de Direito da Universidade de Columbia. Foi 
professora na Escola de Direito da Universidade de Wuhan. 
Além de ser membro da Sociedade Chinesa de Direito 
Internacional, vice-presidente da Sociedade Chinesa de Direito 
Internacional Privado e presidente da Sociedade Asiática de 
Direito Internacional. Membro e associada à Institut de droit 
international e também membro do Curatorium da Academia de 
Haia de Direito Internacional. Foi também ministra das Relações 
Exteriores Chinesas em 1980. 

Possui uma vasta experiência com negociações internacionais 
sendo essa uma área de grande afinidade da juíza, ora que essa 
foi embaixadora chinesa para o Reino da Holanda e ministra 
para a ASEAN no Conselho legal do Ministério para o Ministério 
de Relações Exteriores chinesas. Além disso, ela apresenta 
numerosas presenças em conferencias e negociações de 
tratados internacionais. Ademais, de suas publicações relativas 
ao assunto como o capítulo 5 do livro National Treaty Law and 
Practice, sua co-edição no livro “Uma Compilação Completa de 
Tratados sobre Comércio e Economia entre a China e países 
estrangeiros” e seus artigos como “Tratados internacionais no 
sistema jurídico interno chinês e O papel das Nações Unidas no 
desenvolvimento do direito internacional”. Portanto, então, 
devido sua experiência adquirida graças a estes estudos, sempre 
ela tende a prezar enormemente pelo asseguramento e 
preservação de tratados como forma do direito internacional. 

 

 

Por fim, a juíza também possui uma vasta experiência em 
negociações bilaterais como nas negociações com os Estados 
Unidos sobre os danos materiais causados pelo bombardeio dos 
Estados Unidos à Embaixada da China, na Iugoslávia, a qual se 
resolveu mediante ao acordo estadunidense de pagamento aos 
danos. Pode-se dizer que a juíza Xue Hanqin buscou ao longo de 
seus Votos nas Cortes em que exerceu sua profissão construir um 
Direito Internacional com um certo apreço as negociações e 
tratados. Portanto, ao Votar ela tende a ter respeito a 
representação trazida pelos tratados bem como prezar pela 
negociação entre as partes dentro do ambiente internacional. 
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