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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  تقرير احملكمة عن إمكانية تطبيق
  *نظام املعاشات السابق على القاضيني كوت وانسرييكو

   معلومات أساسية-أوال

، صادقت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي )٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول( يف دورا األوىل -١
 .١")شروط اخلدمة"فيما يلي (على شروط اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة ") اجلمعية"فيما يلي (

  : من شروط اخلدمة على أن٥ نصت الفقرة -٢

. تقاعدي مماثل للمعاش التقاعدي املطبق على قضاة حمكمة العدل الدوليةحيق للقضاة معاش "
  :و مساته الرئيسية كما يلي

]…[  

املعاش التقاعدي يعادل نصف املرتب السنوي عند التقاعد، ويسدد إىل القاضي الذي ) ب(
  أكمل مدة تسع سنوات من اخلدمة؛

وات، شريطة أن يكون قد يطبق ختفيض متناسب إذا مل يكمل القاضي مدة تسع سن) ج(
عمل  ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال يدفع معاش تقاعدي إضايف إذا أكمل القاضي أكثر 

  .]"…[من تسع سنوات من اخلدمة؛ 

 ،٢، مت توضيح شروط اخلدمة وتعديلها جزئيا)٢٠٠٤سبتمرب /أيلول(  ويف الدورة الثالثة للجمعية -٣
 الذي نص يف ،٣")احملكمة("لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية حبيث تضمنت مشروع النظام التقاعدي 

  :مجلة أمور على أنه

                                                 
  . CBF/16/11صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *
لدولية، الدورة األوىل، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا  ١

  . اجلزء الثالث، املرفق السادس،) ١والتصويب  ICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول١٠-٣نيويورك،
  .، املرفقICC-ASP/3/Res.3 اجلزء الثالث، ،) ICC-ASP/3/25(، ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٢
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على معاش ...  أن حيصل*)٦٠(سن الستني  حيق للقاضي الذي ترك منصبه والذي بلغ -١"
  :تقاعدي يدفع شهريا بشرط

  سنوات على األقل يف اخلدمة؛) ٣(أن يكون قد أمت ثالث ) أ(

  . التخلي عن تعيينه ألسباب أخرى غري حالته الصحيةأالّ يكون قد طُلب منه) ب(

حيق للقاضي الذي أمت فترة والية تبلغ تسع سنوات كاملة أن حيصل على معاش  -٢
  .*تقاعدي مساو لنصف راتبه السنوي

 إذا مل يكن القاضي قد أمت فترة والية تبلغ تسع سنوات كاملة، يطبق ختفيض تناسيب، -٣
  .سنوات على األقل) ٣(مضى باخلدمة ثالث بشرط أن يكون القاضي قد أ

 ال يدفع معاش تقاعدي إضايف إذا أمتّ القاضي فترة والية تزيد على تسع سنوات -٤
  ...."كاملة

إىل جلنة امليزانية واملالية أن تنظر يف اآلثار املالية يف ] طلبت"[ويف نص القرار ذي الصلة، 
 .٤ ..."اةاألجل الطويل لنظام املعاشات التقاعدية للقض

  ، قررت اجلمعية)٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /تشرين الثاين( ويف دورا الرابعة -٤

    وأن٥"أن يتم حساب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ومتويله على أساس االستحقاق؛"

ة على القضاة حتيل إىل جلنة امليزانية واملالية مسألة األحكام املتعلقة باملعاشات التقاعدية املطبق"
وينبغي للجنة امليزانية و املالية، من مثّ، أن تضع يف . لكي تنظر فيها وتقدم تقريرا عنها

 ونظم املعاشات التقاعدية ٦ الواردة يف التقرير عن أعمال دورا اخلامسة٩٨اعتبارها الفقرة 
 تسمح هلا باختاذ املطبقة على القضاة يف احملاكم الدولية األخرى، بغية تزويد اجلمعية بأدوات

 ٧..."قرار مبين على العلم بشأن أحكام املعاشات التقاعدية الواجب تطبيقها على القضاة

  قد") اللجنة("، كانت جلنة امليزانية واملالية )٢٠٠٦أبريل /نيسان( ويف دورا السادسة -٥

ى رأت أن توفري معاش تقاعدي كامل لقاء تسع سنوات من اخلدمة يتيح للقضاة مستو"
ال يتمشى مع املعاشات التقاعدية املتاحة لسائر  ومشطّادخل من املعاش التقاعدي يكون 

يطبق فقط وسلمت بأن أي تغيري يف نظام املعاشات التقاعدية من شأنه أن . موظفي احملكمة
 .٨*"على القضاة الذين ينتخبون بعد اعتماد اجلمعية ألي قرار

                                                                                                                            
  .٢املرجع نفسه، التذييل   ٣
  .التشديد مضاف  *
٤ ICC-ASP/3/Res.3 ٢٥، الفقرة.  
  .١، الفقرة ICC-ASP/4/Res.9 اجلزء الثالث، ،) ICC-ASP/4/32(٢٠٠٥...الدورة الرابعة... الوثائق الرمسية  ٥
 الوفاء بنظام للقضاة بغيةنظرا لالرتفاع اهلام املتطلب من ميزانية الرواتب اخلامة "كانت اللجنة قد أشارت أنه   ٦

 بالنظام القائم تود االحتفاظاليني،، فقد ترغب اجلمعية يف أن تبلغ القناعة فيما إذا كانت معاشات القضاة احل
  ".اليت يوفرهاواملستوى املرتفع   ملستحقات املعاشات 

  .٦، الفقرة ICC-ASP/4/Res.9 اجلزء الثالث، ،) ICC-ASP/4/32(٢٠٠٥...الدورة الرابعة... الوثائق الرمسية  ٧
  .٦٥، الفقرة )أ(٦.دال.  اجلزء الثاين،) ICC-ASP/5/32 (٢٠٠٦...الدورة اخلامسة...الوثائق الرمسية  ٨
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  ،)٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول (٩ ويف دورا السابعة-٦

يعينون مستقبال    اتفقت اللجنة على أن املفروض يف نظام املعاشات التقاعدية للقضاة الذين "
يتمشى مع سنوات العمل اليت يقضيها الفرد يف أن يوفر مستوى من الدخل التقاعدي 

 وهذا من شأنه أن يسوي الفرق ما بني املعاشات التقاعدية للقضاة .*احملكمة   خدمة
واملسؤولني العاملني يف احملكمة ويسوي كذلك املشكلة    عاشات التقاعدية لبقية املوظفنيوامل

املعاشات التقاعدية األخرى املتاحة    املتأصلة يف النظام القائم حاليا الذي ال يأخذ بعني االعتبار
م وتعتقد اللجنة، عالوة على ذلك، أن ليس من املستحسن وال من باب ما هو متس. لألفراد

بالفعالية والكفاءة اإلبقاء على مجلة منفصلة من شروط اخلدمة، مبا فيها نظام املعاشات 
صغري من القضاة وهو وضع أفضى، يف مجلة ما أفضى إليه، إىل صعوبة  التقاعدية، لعدد 

هذا األمر يقتضي فصل الرابطة بشروط خدمة    وسلمت اللجنة بأن. احلصول على مؤمن
  .١٠"الدوليةقضاة حمكمة العدل 

 .١١ونظرت اللجنة أيضا يف تقرير عن طلب تقدمي عطاءات ختص نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
والحظت احملكمة يف هذا التقرير أنه نتيجة لعملية طلب تقدمي العطاءات، مل يتوفر إال حل واحد يتوافق 

 ستؤدى على أساس سنوي، مع متطلبات احملكمة، وهي أنه جيب تأمني مجيع املخاطر، وأن املعاشات
 .١٢وأنه ينبغي أن تقتصر احملكمة يف تدخلها اإلداري على احلد األدىن

، اعتمدت اجلمعية )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /تشرين الثاين( ويف دورا اخلامسة -٧
 .١٣الفقرة أعاله وأوصت بأن تواصل اللجنة النظر يف مسألة شروط التقاعد

  :، قدمت اللجنة توصيات خاصة)٢٠٠٧أبريل /نيسان(ثامنة  ويف دورا ال-٨

وضعاً يف االعتبار أن معظم القضاة سيكونون من بني من سبق هلم العمل يف هذه الوظيفة "
وأُتيحت هلم الفرصة للحصول على استحقاقات تقاعدية وأن نظام املعاشات التقاعدية 

بأن يكون مستوى املعاشات للمحكمة يقوم على أساس سنوات اخلدمة، أوصت اللجنة 
.  يف املائة من مرتب القضاة٥٠التقاعدية للقضاة الذين يعملون يف املستقبل قائما على أساس 

وعلى أساس افتراض حياة عملية متتد لست وثالثني سنة حيصل فيها القاضي على 
فإن من رأي استحقاقات تقاعدية وأن هذا القاضي يشغل وظيفته عادة ملدة تسع سنوات 

 من املرتب عن كل سنة عمل كاستحقاق ٧٢اللجنة أن حيصل القاضي على جزء من 
 .١٤]"… [*تقاعدي

                                                 
 اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة اجلنائية تعديالت شروط"نظرت اللجنة أيضا يف التقرير الذي قدمته احملكمة عن   ٩

ة والتعويض للمدعي العام تقرير عن شروط اخلدم"و ) ICC ASP/5/14" (الدولية و واالنتقال عند اية اخلدمة،
 املايل لتكلفةالتقدير :  تقرير عن شروط اخلدمة والتعويض للمدعي العام ونوابه"و) ICC-ASP/5/20" (ونوابه

  ).ICC-ASP/5/21" (املعاشات،
  .٩١، الفقرة )ب.(٦.دال.  اجلزء الثاين،) ICC-ASP/5/32 (٢٠٠٦... الدورة اخلامسة... الوثائق الرمسية  ١٠
١١   ICC-ASP/5/18.  
  .٤-٣املرجع نفسه،الفقرتان   ١٢
  .٣٢، الفقرة )أ.(٣.دال.  اجلزء الثاين،) ICC-ASP/5/32 (٢٠٠٦... الدورة اخلامسة... الوثائق الرمسية  ١٣

  .التشديد مضاف  *
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   و رأت اللجنة-٩

أن النظام التقاعدي للقضاة الذين سيعملون مستقبال ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار "[...] 
نظر إىل هذا، بال.  سنة٦٢الزيادة يف األعمار املتوقعة والحظت أن سن التقاعد للموظفني هو 

أوصت اللجنة بأن يعدل نظام املعاشات التقاعدية بالنسبة  للقضاة الذين سيعملون مستقبال 
 .١٥ ..." بدال من الستني*بدء الدفع يف سن الثانية والستنيمبا مفاده 

   كما أن اللجنة-١٠

جلمعية يف إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دورا القادمة تقريرا لتنظر فيه ا] …[طلبت ] …"[
 .١٦"الدورة السادسة يتضمن مشاريع تعديالت تربز هذه املقترحات

مشاريع ) ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول( وكما طُلب منها، قدمت احملكمة إىل اللجنة يف دورا التاسعة -١١
  :وتنص املادة األوىل على أنه. تعديالا  لنظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة

أن حيصل طوال ) ٦٢(ي ترك منصبه والذي بلغ سن الثانية والستني  حيق للقاضي الذ-١"
 أدناه على معاش تقاعدي يدفع شهريا بشرط أالّ يكون قد طُلب ٥بقية حياته، رهنا بالفقرة 

  منه التخلي عن تعيينه ألسباب أخرى غري حالته الصحية؛

  : حيدد مقدار املعاش وفقا ملا يلي-٢

من املرتب السنوي عن ) جزء على إثنني وسبعني (*٧٢/١يكون مقدار املعاش التقاعدي 
 .١٧"كل سنة من سنوات اخلدمة

  ):٢٠٠٧سبتمرب /أيلول( ويف دورا التاسعة -١٢

شكرت اللجنة احملكمة على تقريرها بشأن نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ] …"[
تؤدي إىل وفورات والحظت أن مشاريع التعديالت على نظام املعاشات التقاعدية للقضاة س

وأوصت بأن توافق اجلمعية على مشاريع التعديالت على نظام املعاشات كبرية يف املستقبل 
 .١٨" باحملكمة اجلنائية الدوليةالتقاعدية للقضاة

 ٣٠ مت انتخاب القاضيني كوت وانسرييكو خالل االجتماع الثاين للدورة السادسة للجمعية يف -١٣
  . على التوايل٢٠٠٧ول  كانون األ٣تشرين الثاين و 

                                                                                                                            
الفقرة واو، .ثانيا. ١. الد الثاين، اجلزء باء،) ICC-ASP/6/20(، ٢٠٠٧... الدورة االسادسة... الوثائق الرمسية  ١٤

٧٦.  
  .٧٧املرجع نفسه، الفقرة   ١٥
  .٧٨الفقرة املرجع نفسه،   ١٦
  .، املرفق الثالث٢.املرجع نفسه، اجلزء باء  ١٧
  .١٠٠واو، الفقرة . ثانيا.٢.املرجع نفسه، اجلزء باء  ١٨
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   ويف االجتماع الثاين نفسه،-١٤

أن تبدأ مدة والية القضاة الذين جرى ، بناء على توصية املكتب، ]اجلمعية[قررت  "
هذه الدورة رهنا باستيفاء األحكام والشروط املعتمدة أثناء الدورة    انتخام أثناء

 .١٩"السادسة

  ، وبعد أن٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ويف جلستها العامة السادسة، يف -١٥

 من تقريرها بتعديل نظام املعاشات ١٠٠أيدت اجلمعية توصية اللجنة الواردة يف الفقرة  "
  ،٢٠"التقاعدية للقضاة

]…[  

 ، الذي قررت مبوجبه تعديل نظامICC-ASP/6/Res. 6 صادقت باإلمجاع على القرار " 

  .٢١"داء من الدورة السادسة للجمعيةاملعاشات التقاعدية للقضاة مع التنفيذ ابت

  .٢٢"ستنطبق بذلك على القضاة املنتخبني يف الدورة السادسة"وأشارت اجلمعية أيضا إىل أن التعديالت 

   استدالالت جلنة املعاشات لقضاة احملكمة-ثانيا

   يتعارض قرار اجلمعية مع املبادئ العامة للقانون-ألف

  :ت األثر الرجعي ألا على أساس املبدإ العامميكن االعتراض على القوانني ذا. ١٦

  ؛تنفي املقصود بالقانون كدليل للسلوك اإلنساين) أ(

تجرد األفراد من املصاحل املكتسبة مبعىن أنه يحتمل أن يكون أولئك األفراد قد اختذوا قرارات على ) ب(
  .أساس القوانني اجلارية

، أكد )١٩٧٥ (أسخافنربغ- بابريفرك فالدهوفضد كالوسن إنترناشنل ليميتد-بالك يف قضية -١٧
  :جملس اللوردات الربيطاين أن

القبول حبكم القانون كمبدإ أساسي يتطلب أن يستطيع املواطن أن يعلم مسبقا، وقبل أن يقْدم على "
 .٢٣"أي عمل، ما هي العواقب القانونية اليت ستنجم عنه

، أقرت )١٨٧٠( إير ضدفيليبس تارخيي بشأن قضية  وقبل ذلك بقرن من الزمن، يف القرار ال-١٨
  :أن] حمكمة االستئناف[حمكمة اخلزينة الربيطانية 

                                                 
  .٣٣الفقرة املرجع نفسه، الد األول، اجلزء األول،   ١٩
  .١٩املرجع نفسه، اجلزء الثاين، الفقرة   ٢٠
  .٤٤واو، الفقرة .ثانيا.١. الد الثاين، اجلزء باء،) ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧... الدورة السادسة... الوثائق الرمسية  ٢١
  .١٩الفقرة املرجع نفسه،   ٢٢
 ٥،) Black-Clawson Int. Ltd. V. Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg(اململكة املتحدة، جملس اللوردات،   ٢٣

  .٦٣٨، الصفحة ٥٩١. جيم.ألف] ١٩٧٥[، ١٩٧٥مارس /آذار
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ال شك أن القوانني ذات األثر الرجعي، كما يبدو ألول وهلة، تستند إىل سياسة مثرية للجدل "
نها أول مرة، ومتناقضة مع مبدإ أن التشريعات اليت يتعني مبوجبها ضبط سلوك اإلنسان جيب، عند س

أن تعاجل األفعال املُقبلة، وجيب أالّ تغري طبيعة املعامالت املاضية اليت أُجريت على أساس القانون اجلاري 
 .٢٤"آنذاك

 .٢٥ ال ميكن اجتناب القاعدة ضد التشريعات ذات األثر الرجعي إال بواسطة لغة تشريعية واضحة-١٩
ومبا أن النظام املعدل يلتزم الصمت حول وقت دخوله حيز التنفيذ، ينبغي أن ينطبق عليه االفتراض العام 

  .أنه ذو أثر مستقبلي، ال رجعي

   يتعارض تطبيق النظام املعدل على القاضيني كوت و انسرييكو مع املمارسات العامة للجمعية-باء

  خرى للجمعية ومنظمة األمم املتحدة االنتظارات اليت خلقتها املمارسات األ-١

  :و على سبيل املثال.  ال تدخل معظم أحكام أدوات اجلمعية حيز التنفيذ إالّ عند املصادقة عليها-٢٠

  ؛٢٦"تدخل حيز التطبيق إثر مصادقة اجلمعية على هذه الوثيقة"مت أعتبار أن شروط اخلدمة املعدلة ) أ(

فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء ] ام الداخلي للجمعيةعلى النظ[ويبدأ نفاذ التعديالت ) "ب(
  ؛ ٢٧"اجلمعية

يف اليوم الذي تتخذ فيه مجعية الدول ] قرار اجلمعية مببادرا بأن تعتمد قواعد جديدة[يبدأ نفاذ ) "ج(
  ؛٢٨"األطراف ذلك القرار

 ٢٩"كتسبة للموظفنيدون إضرار باحلقوق امل"ينص نظام موظفي احملكمة على أن تدخل التعديالت ) د(
 ؛

 تعترب ممارسة منظمة األمم املتحدة مرجعية لكون شروط اخلدمة اختذت منوذجا هلا مما جيري به -٢١
  .العمل يف حمكمة العدل الدولية، وهي اجلهاز القضائي الرئيسي للمنظمة

 كانون ١٨ دخلت تعديالت نظام املعاشات التقاعدية لقضاة حمكمة العدل الدولية املعتمدة يف) أ(
  ؛١٩٩٩٣٠يناير / كانون الثاين١ حيز التنفيذ يف ١٩٩٨ديسمرب /األول

                                                 
) ١٨٧١-١٨٧٠ (١٨٧٠يونيو / حزيران٢٣ ،) Phillips v. Eyre(اململكة املتحدة، شعبة حمكمة اخلزينة الربيطانية،   ٢٤

  .٢٣، الصفحة ١ التقارير القانونية  للمحكمة العليا ٦
األثر الرجعي على القوانني اليت متس وفقا لذلك لن تضفي احملكمة قوة ): "Phillips v. Eyre(كما تبني قضية   ٢٥

  .املرجع نفسه."  بصريح العبارة أو التلميح الضروري أن ذلك كان قصد املشرعإذا تبنيباحلقوق، إالّ 
، املرفق، البند ICC-ASP/3/Res.3 اجلزء الثالث، ،) ICC-ASP/3/25 (٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٢٦

  .١.الثاين عشر
  .٧٤-٧٣املادتان  الداخلي جلمعية الدول األطراف، ، النظامية الدول األطرافمجع  ٢٧
، القاعدة  ICC-ASP/7/5، ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١مجعية الدول األطراف، النظام املايل والقواعد املالية،   ٢٨

  ).ج(٢-١١٣
، ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢لية،  احملكمة اجلنائية الدواألساسي ملوظفيالنظام "مجعية الدول األطراف،   ٢٩

ICC-ASP/2/Res.2  ١٢/١، املرفق، البند.  
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تنص أحكام الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أن التعديالت ) ب(
تدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ احملدد من طرف اجلمعية العامة لكن دون إضرار باحلقوق "

 .٣١"زات املكتسبة خالل فترة اخلدمة احملسوبة يف املعاش التقاعدي قبل ذلك التاريخواالمتيا

   االنتظارات اليت خلقتها الطريقة اليت طبقت ا اجلمعية شروط اخلدمة للقضاة-٢

 من املعقول متديد هذا النهج بالتماثل إىل معاشات القضاة غري املتفرغني لتغطية القاضي الذي مت -٢٢
إثر انتخام، يصبح هلم احلق يف مستحقات املعاشات اجلاري ا (ديثا حمل قاض آخر انتخابه ح

  ).العمل

:  ينص أحد بنود نسخ سابقة لشروط اخلدمة اليت تطبق على القضاة غري املتفرغني على أم-٢٣
عندما تتم دعوم للخدمة كقضاة متفرغني، ستنطبق عليهم أحكام نظام معاشات القضاة "

 .٣٢"رغنياملتف

 ورغم كون هذا البند مل يعد صرحيا يف شروط اخلدمة اجلاري ا العمل اليوم، حتتفظ اجلمعية به -٢٤
احلصول ] للقضاة غري املتفرغني[حيق "، إذ تشري إىل أنه  ٣.Res/٣/ICC-ASPيف مكان آخر يف القرار

وا يف اخلدمة على أساس على معاش تقاعدي يف اية واليتهم يتناسب مع املدة الزمنية اليت ميض
 .٣٣"التفرغ

 يف حالة القاضي انسرييكو، مت تطبيق مادة من شروط اخلدمة األصلية تنص على أن القضاة الذين -٢٥
وهلذا الغرض، مت اعتبار أن القاضي .  يورو حيصلون على بدل إضايف٦٠.٠٠٠يقل دخلهم الصايف عن 

  . اخلدمة قبل اعتماد النظام املعدلانسرييكو ينتمي إىل فئة القضاة الذين كانوا يف

   يتعارض قرار اجلمعية مع اإلطار القانوين للمحكمة-جيم

  :من الئحة احملكمة على أن) ٢(٩ ينص البند -١

تبدأ والية القاضي الذي انتخب حمل قاض مل تنته واليته يف تاريخ انتخابه وتستمر حىت اية مدة والية "
  ."سلفه

ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب و / تشرين الثاين٣٠ و انسرييكو يف  أنتخب القاضيان كوت-٢٧
، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ على التوايل، ومت اعتماد نظام املعاشات التقاعدية يف ٢٠٠٧

  .وبالتايل فقد بدأت واليتا القاضيني كوت و انسرييكو قبل دخول النظام اجلديد حيز التنفيذ

                                                                                                                            
 ١٢، " غري العاملني باألمانة العامةوالتعويض للمسؤولنيشروط اخلدمة "األمني العام ملنظمة األمم املتحدة،   ٣٠

  .٥ ، الفقرة A/C.5/57/36، ٢٠٠٣مارس /آذار
 ملوظفي األمم التقاعد املشترك املعاشات لصندوقونظام تسوية النظام األساسي وقواعد "منظمة األمم املتحدة،   ٣١

  .٤٩، املادة ٢٠٠٩ كانون الثاين ١، "املتحدة
  .١٣ألف، الفقرة . اجلزء الثالث،) ICC-ASP/2/10 (٢٠٠٣... الدورة الثانية... الوثائق الرمسية  ٣٢
  .     ٢٤، الفقرة ICC-ASP/3/Res.3ء الثالث،  اجلز،) ICC-ASP/3/25 (٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية  ٣٣
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   من نظام روما٤٩ املادة -٢

  : من نظام روما على أن٤٩ تنص املادة -٢٨

  يتقاضى القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل ونائب املـسجل املرتبـات "
 وال .والبــدالت واملــصاريف الــيت حتــددها مجعيــة الــدول األطــراف 

*والبدالت أثناء مدة خدمتهم   جيــوز إنقــاص هــذه املرتبــات
 ".  

  .يعكس هذا البند مبدأً عاماً حتفظه دساتري الكثري من بلدان العامل، ويهدف إىل محاية استقاللية القضاة

 من ٤٩ ال يوجد فرق بني الراتب واملعاش يف اإلطار القانوين للمحكمة وال يوجد دليل يف املادة -٢٩
  ".الرواتب"النظام على أنه سبق اعتبار املعاشات منفصلة عن 

تبدو وكأا افترضت أن "، ٤٩ويليام شاباس أن اللجنة التحضريية، أثناء إعداد املادة  يشري -٣٠
  .٣٤"املعاش الوثري يرافق الراتب بالضرورة

   اآلثار املالية-دال

 إذا مت القبول مبوقف احملكمة، ستبلغ تكاليف حتويل القاضيني كوت و انسرييكو إىل نظام -٣١
  ).انظر اجلدول أدناه( يورو ٨٥٢.٤٩٣املعدل املعاشات السابق العتماد النظام 

  :؛ التكاليف باليورو١ إىل النظام ١٩ و١٨طلب احملكمة بتحويل القاضيني : اجلدول

 ٢٠١١قسط 

 ٢النظام  ١النظام   الرقم  القاضي

القسط 

  اإلضايف

جمموع 

التكاليف يف 

السنوات 

  السابقة

جمموع 

التكاليف 

  اإلضافية

 ٤٢٦.٥٥٩ ٣٠٢.٣٢٥ ١٢٤.٢٣٤ ١٦٨.٠١٩ ٤٣.٧٨٥ ١٨  كوت

 ٤٢٥.٩٣٤ ٣٠٢.٣٢٥ ١٢٣.٦٠٩ ١٦٧.٧٨٤ ٤٤.١٧٥ ١٩  انسرييكو

 ٨٥٢.٤٩٣ ٦٠٤.٦٥١ ٢٤٧.٨٤٣ ٣٣٥.٨٠٣ ٨٧.٩٦١    اموع

____________ 

                                                 
  .التشديد مضاف  *

مطبعة جامعة أكسفورد، ) (The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute(شاباس، . و  ٣٤
  .٦٣٠ الصفحة ،) ٢٠١٠


