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 ( ألمانيا) شميت، برترام
 

 ]األصل: اإلنكليزية[

 بيان المؤهالت

( )أ( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 4) 63وفقا للمادة  نتقدم هبذا البيان
-ICC القرارينجلمعية الدول األطراف بصيغته املعدلة مبوجب   ICC-ASP/3/Res.6والقرار

ASP/5/Res.5  و ICC-ASP/12/Res.8 ،ا مجعية الدول األطراف يف مهتاعتمد اللذان، املرفق الثاين
على التوايل،  4106نوفمرب تشرين الثاين/ 42 و 4112فرباير شباط/ 0 و 4114سبتمرب أيلول/ 01

 .املتعلقة بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

( أ( )6) 63 املادة) والنزاهة واحلياد الرفيعة األخالقية بالصفات مشيت ربوفسورال القاضي يتحلى  )أ( 
 العدل حمكمة يف الثانية اجلنائية شعبةال يف كبري باحرتام حيظى قاض إنه(. األساسي روما نظام من

 .العدالة خلدمة بالكامل املهنية حياته كرس الذيو ( العليا احملكمة) االحتادية

 املناصب أعلى يف للتعيني أملانيا يف املطلوبة املؤهالت على مشيت ربوفسورال القاضي حيظى  )ب( 
 حاليا إنه. األساسي روما نظام من( أ( )6) 63 املادة يف عليه املنصوص النحو على القضائية

 أعلى اليت تشكل ،(العليا احملكمة) االحتادية العدل حملكمة القوس القضائي يف ا  شطان اعضو 
 .ةواملدني اجلنائية لمسائلل البالد يف احملاكم

 مشيت ربوفسورال القاضيإن   )ج( 

 الصلة ذات الالزمة اخلربة ديهلو  اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون يف الكفاءة أنشأ قد ( 0)
 يفو (. 0( )ب( )6) 63 املادة متطلبات يليب وبالتايل اجلنائية، اإلجراءات يف قاضيك

 ملا يزيد على الكربى اجلنائية ىلاألو  الدرجة حمكمة شعبةيف  لقد خدم املهنية، حياته سياق
 كانت  .خيدم بصفة القاضي الرئيس كان منهاسنوات  ستة وملا يزيد على ،سنة 04

 نائيةاجلرائم اجل أنواع تنطوي على أكثر الشعبة هذه استمعت إليها اليت القضايا من العديد
 دموخي االحتادية، العدل حمكمة يف قاضيشغل منصب  كان 4112 عام منذو . خطورة

 .احملكمة تلكل اجلنائية الدوائر إحدى يف 4112 عام ذمن
 اجلنائية واإلجراءات اجلنائي للقانون مساعد بروفسور أيضا هو مشيت الربوفسور القاضي

 الربوفيسور مع مشارك مؤلف انه ذلك، على وعالوة. فورتسبورغ جامعة يف اجلرائم وعلم
 اجلنائية اإلجراءات قانون حول سنويا يثهاحتداليت يتم  القياسيةللمالحظات  جروسنر ماير

 .اجلنائي القانوناملتعلقة بللمالحظات  مشارك وحمرر
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 منذو . اإلنسان حقوق وقانون الدويل القانون يف االختصاص أيضا أنشأ كما أنه ( 4)
 احملكمة يف املخصص القاضي بصفة مشيت الربوفيسور خدم ،4112 سبتمربأيلول/

 حول أعاله املذكورة فإن املالحظات ذلك، إىل باإلضافةو . ناإلنسا حلقوق األوروبية
 حلقوق األوروبية االتفاقية بشأن بالغة معلومات على تويحت اجلنائية اإلجراءات قانون

 منذ يوروجستالتابعة إىل  للرقابة املشرتكة اهليئةأيضا  يف  أملانيا لمث   لقد. اإلنسان
  .4112 يونيوحزيران/

 شفويةمبقدرة  اإلجنليزية اللغة جييدأنه كما  األملانية اللغةهي  األم مشيت الربوفسور ضيالقا)د(    إن لغة 
 من( ج( )6) 63 املادة) الفرنسية للغة جيدة معرفة أيضا لديه كما أن  .اللغة لتلكممتازة  وكتابية

 (.األساسي روما نظام

 روما نظام من( 2) 63 املادة)ادة يف القائمة ألف ألغراض امل مشيت الربوفسور القاضي)هـ(   يرتشح 
 روما نظام من( 0( )ب( )6) 63 املادة يف عليها املنصوص الشروط يليب أنه حبيث( األساسي
 .األساسي

 وهي ،النساء واألطفال ضد العنف جمال يف خاصة قانونية ربةخب مشيت الربوفسور القاضي)و(   يتحلى 
قاض ك سنوات لعدة خدملقد . األساسي ومار  نظام من( ب( )2) 63 املادة يف حمددة مسألة
 ضد ترتكب اليت اخلطرية اجلنائية اجلرائم على قضائية واليةهلا  ةخاص شعبة يف للمحكمة رئيس

 األحداث ولشعبة واحدة كربى جنائية شعبة من كثرأل كقاض رئيس بصفتهو . والصغار األطفال
ين صر االق ضد العنف رائمجب تتعلق يدةعد حماكمات يف اإلجراءاتبتوجيه  أيضا قام فإنه ،الكربى

 .النساء ضد اجلنسي العنف على تنطوي اليت والقضايا والنساء،

 .أخرى دولة أي جنسية حيمل وال أملاين نطموا مشيت الربوفسور القاضي )ز(   إن
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