
  بيان املؤهالت

  القاضي روبرت فرمير

 من نظام روما األساسي واملادة 36تقدم حكومة اجلمهورية التشيكية بيان املؤهالت هذا وفقاً للمادة 
  من قرار مجعية الدول األطراف املتعلق بإجراءات ترشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وانتخام6
  ) ICC-ASP/3/Res. 6القرار (

 حكومة اجلمهورية التشيكية ترشيح القاضي روبرت فرمير، وهو قاض كبري يف احملكمة العليا وقد قررت
باجلمهورية التشيكية ويشغل يف الوقت الراهن منصب قاض خمصص يف احملكمة اجلنائية الدولية لروندا، 

العاشرة جلمعية أثناء الدورة دولية يف االنتخابات اليت ستجرى نتخب قاضياً يف احملكمة اجلنائية اللي
 21 إىل 12الدول األطراف املزمع عقدها يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة بنيويورك يف الفترة من 

  .2011ديسمرب /كانون األول

ة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، مرشح مبوجب والقاضي فرمير، الذي ترد سريته الذاتية مرفقة ذه الوثيق
 من نظام روما األساسي ووفقاً للقواعد اإلجرائية الوطنية للجمهورية 36من املادة " 1)"أ(4الفقرة 

وقد وافقت حكومة اجلمهورية التشيكية على ترشيح القاضي فرمير يف . )1(رفقة ذه الوثيقةالتشيكية امل
2010نوفمرب / تشرين الثاين24

 بتوصية صدرت باإلمجاع عن جلنة تعيني مكونة من وزير الشؤون )2(
بصفته رئيساً للجنة ورئيس احملكمة الدستورية ورئيس احملكمة اإلدارية العليا وقاض يف احملكمة اخلارجية 

العليا ونائب املدافع العام عن احلقوق واملدعي العام األعلى وعضو يف اموعة الوطنية لدى حمكمة 
 .التحكيم الدائمة وممثل عن وزارة العدل

كفاءة ثابتة يف جمال القانون " ألف اليت تشمل كل مرشح لديه والقاضي فرمير مرشح لينضم إىل القائمة
اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة 

) أ(3يع الشروط الواردة يف الفقرات والقاضي فرمير يستويف مج. "مماثلة أخرى يف جمال الدعاوى اجلنائية
  . من نظام روما األساسي36من املادة ) ج(و) ب(و

سبتمرب /ويف شهر أيلول. 2004ويعمل القاضي فرمير يف احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية منذ سنة 
 عاد بطلب من الرئيس بريونس ليشغل منصب القاضي املخصص يف احملكمة اجلنائية الدولية 2010
وقد كرس القاضي فرمير ). 2008-2006يف الفترة وكانت أول والية له يف هذه احملكمة (لرواندا 

  وعمل قاضياً جنائياًنون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، عاماً، للقا25أغلب مساره الوظيفي، أي حوايل 
وتعمل اجلمهورية التشيكية بنظام (لنظام القضائي يف اجلمهورية التشيكية ليف املستويات األربعة كلها 

ومشلت الواليات اليت أسندت إليه مثانية أعوام كرئيس لدائرة .  جرائم العنفمتخصصاً يف) قانوين قاري
االستئناف يف احملكمة العليا يف براغ، وأسندت إليه جلسات استئناف يف أغلب قضايا القتل اخلطرية 

                                                
 478اعد اجلمهورية التشيكية الختيار مرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، مرفق القرار احلكومي رقم قو )1(

  .2010يونيو / حزيران14املؤرخ 
  .2010نوفمرب / تشرين الثاين24 املؤرخ 834القرار احلكومي رقم  )2(



 واكتسب القاضي فرمير يف هذا املنصب وغريه من املناصب اليت شغلها خربة. اجلرائم العنيفةوغريها من 
هائلة يف القضايا املعقدة والقضايا املكثفة زمنياً، مبا فيها القضايا اليت تشمل أكثر من متهم وكذلك 

  . من النساء واألطفال الذين حيتاجون إىل معاملة خاصة يف احملكمةاجلرائم العنيفةالعمل مع ضحايا 

. القاضي فرمير كذلك خبربة كبرية يف جمال القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية الدوليةويتمتع 
وبصفته قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا فقد تعامل مع قضايا جنائية يف جمال القانون اإلنساين 

. ف ضد النساء أو األطفالالدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قضايا حمددة مثل قضايا العن
-2006(، وأثناء واليته األوىل يف احملكمة املدعي العام ضد إلديفونس نزميانا اآلن قضية ينظروهو 
املدعي العام ضد سيميون شاميهيغو واملدعي العام ضد سيمون ، كان قاضياً يف جلسيت قضييت )2008
واختري القاضي فرمير عدة مرات . يقة عن هاتني القضيتني يف مرفق هذه الوث، ويرد ملخصبيكيندي

ليكون عضواً يف جملس اإلحالة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الذي يتعامل مع قضايا مبوجب 
املدعي العام ضد لورينت (مكرراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة 11القاعدة 

ملدعي العام ضد فلوجنس كايشيما واملدعي بوسيباروتا، واملدعي العام ضد ونسيسالس مونشياكا وا
  .)العام ضد جون بوسكو أوينكيندي

ألقى و. وباإلضافة إىل املمارسات القضائية اليت قام ا القاضي فرمير، فقد عمل جبد يف امليدان األكادميي
 يف براغ، وأعطى دورات يف حقوق تشارلزحماضرات عن القانون اجلنائي يف كلية احلقوق جبامعة 

وبذلك . نسان للقضاة والقضاة املتدربني يف األكادميية القضائية لوزارة العدل يف اجلمهورية التشيكيةاإل
  .ساهم يف ترسيخ دور القانون يف بلده

مثل (وأخرياً حضر القاضي فرمير، كما ذُكر يف سريته الذاتية، العديد من املؤمترات الدولية املهمة 
راف يف نظام روما األساسي، واجتماعات رمسية يف جملس أوروبا، الدورة التاسعة جلمعية الدول األط

وشارك بنشاط يف العديد ) واجتماعات يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وما إىل ذلك
من اهليئات الدولية اليت تتعامل مع القانون اجلنائي وحقوق اإلنسان، مثل الفريق املتعدد التخصصات 

. ة الفساد لس أوروبا الذي أعد نص اتفاقية القانون اجلنائي األورويب ملكافحة الفساداملعين مبكافح
وال يزال القاضي فرمير يعمق معارفه بالقانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل، وهو يستغل كل فرصة 

اآلونة األخرية ركز ويف . ملتزماً التزاماً صارماً بالتدرب والبحثليشارك يف الندوات األكادميية، ويبقى 
  . أمام احملاكم اجلنائية الدوليةالدعاوى املرفوعة على االنتكاسات للتغلبعلى املسألة املعاصرة 

  .والقاضي فرمير جييد اإلنكليزية والروسية ويفهم الفرنسية

  .وهو من مواطين اجلمهورية التشيكية

  :املرفقات

  السرية الذاتية )1(

  مرشح ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةقواعد اجلمهورية التشيكية الختيار )2(



 خطاب من رئيس احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية )3(

 القاضي فرمير يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يثبت خربته نظرهاملخص للقضايا اليت  )4(
 .وما األساسي من نظام ر36من املادة ) ب(8 الفقرة وفقاً لنصالقانونية 

 
***  


