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 بيان المؤهالت

م من نظام روما األساسي  33من املادة  3الفقرة ، بالشروط املستوفية، املنصوص عليها يف البيان هذا يُقدَّ
مجهورية بولندا، بيوتر هوفمانسكي، وهو مُرّشح من الربوفيسور من طرف للمحكمة اجلنائية الدولية، 

 .للمحكمة اجلنائية الدولية النتخاب القضاة

جيب على كل مرشح يف على ( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 3) 33 ملادةتنّص ا
 احملكمة استيفاء املتطلبات التالية: اتانتخاب

وتتوافر فيهم حلياد والنزاهة، وا ،ق الرفيعةالخاأليتحلون بالذين شخاص ني األخيُتار القضاة من ب( 1)
 ؛)أ( 3الفقرة  صب القضائيةيني يف أعلى املناكّل منهم للتعدولة   املؤهالت املطلوبة يف

 

املؤهالت املطلوبة يف بولندا للتعيني يف أعلى املناصب  بيوتر هوفمانسكيالربوفيسور ميتلك 
قاضي الدائرة اجلنائية التابعة للمحكمة العليا البولندية من قبل ك، مت تعيينه  1993في عام فالقضائية. 

ال ميكن أن يعني قاضيا يف احملكمة ن قانون احملكمة العليا البولندية، م 22وفقا للمادة و رئيس بولندا. 
وينبغي . امونزاهة ال ميكن التشكيك فيه احيادميتلك الذي و ال تشوبه شائبة، الذي شخص الالعليا إال 

الربوفيسور على أعلى مستوى من املعرفة القانونية واخلربة القضائية. وقد أثبت  حاصالا أن يكون لمرشح ل
العمل أثناء خدمته يف احملكمة العليا البولندية. عالوة على ذلك، فقد يف يف التفكري و  حرّيته هوفمانسكي

 ة؛ياجلامعاألوساط داخل عاما، ويتمتع بالثقة واالحرتام  22لجامعة ألكثر من لكان رئيسا 

سبة الالزمة، سواء كقاض أو كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، واخلربة املنا(  2)
 ((. 1)ب( ) 3)الفقرة  مدّع عاّم أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الدعاوى اجلنائية

هو و يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف بولندا. وأكثرهم خربة أفضل اخلرباء  َأَحد هوفمانسكيالربوفيسور يعّد 
هو أيضا رئيس و نُ نَ ّوه به تنويها كبريا. الذي ، اءات اجلنائيةقانون اإلجر  تعليق يفاحملرر واملؤلف املشارك 

 األساسية. من األعمال  الذي يُعدّ  نظام اإلجراءات اجلزائيةحترير 

اليت تتناول جوانب خمتلفة من القانون من املنشورات  222أكثر من  هوفمانسكيالربوفيسور وقد أّلف 
منذ فرتة طويلة  اا خبري يعّد و  ،نشط جدا يف جمال التشريعبدور وم أيضا يقاجلنائي واإلجراءات اجلنائية. وهو 

، صاغ 2213و 2229نائبا لرئيس جلنة التدوين القانون اجلنائي بني عامي وبوصفه الربملان البولندي.  يف
وقد أصبح رئيسا أيضا.  هارأسيلجنة الفرعية اليت المنوذجا جديدا لإلجراءات اجلنائية البولندية بالتعاون مع 

 . 2213لجنة منذ عام ل

 1991بني عامي ففي الفرتة قاضيا. بوصفه طويلة  جتربة عمليةهوفمانسكي الربوفيسور و ميتلك 
، كان قاضي الدائرة اجلنائية 1993بياليستوك، ومنذ عام ب، كان يعمل يف حمكمة االستئناف 1993و
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 النقض، والبتّ إىل فحص اإلحاالت هذه الدائرة التابعة للمحكمة العليا البولندية. وتشمل اختصاصات 
 يف املسائل القانونية اليت تعاجلها حماكم االستئناف، وإعادة فتح اإلجراءات يف احلاالت األكثر خطورة. 

لديه خربة يف جمال محاية حقوق هوفمانسكي الربوفيسور من اإلشارة إىل أن  عالوة على ذلك، البدّ 
الدويل حلقوق عهد ، كان حماضرا يف امل2222و 1992بني عامي فاإلنسان واحلريات األساسية. 

التفاقية محاية حقوق  ي. وهو مؤلف مشارك يف أول تعليق بولنديي نظمته جلنة هلسنكذاإلنسان، ال
لعديد من األعمال املتعلقة هبذا اجملال، والسيما لومؤلف  ،1992اإلنسان واحلريات األساسية لعام 

البولندية حول العالقة بني االتفاقية بأول كتاب  ،)على سبيل املثال ماية حقوق املتهم وحقوق الضحاياحب
 والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية(؛

(  جيب أن يكون لدى كّل مرشح لالنتخاب باحملكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقّل 3)
 (.3)الفقرة  كمةحملمن لغات العمل با

وال تُنَشر . اا األملانية جيداللغة يتحدث أيضا  كمااللغة اإلجنليزية بطالقة.   يهوفمانسكيتحدث الربوفيسور 
حماضرات كأستاذ زائر يف هو يلقي نية األجنبية و أيضا يف اجملالت املهَ تُنَشر إمنا فقط و بالبولندية أعماله 

 وقيف األورويببشأن أمر التمشروع حبثي دويل بعنوان "مذكرة . وقد قام بتنظيم وقيادة اجلامعاتأكرب 
س يف الوقت الراهن مشروع حبث دويل مكرّ وهو يقود وتنفيذها يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب." 

 تم احلصول عليها خارج اإلجراءات اجلنائية. ية اليت الستخدام األدلّ 

ح إلدراجه شّ قد رُ  هوفمانسكيالربوفيسور باإلعالن أن حكومة مجهورية بولندا  تتشرفإلضافة إىل ذلك، 
 سائل املنصوص عليها يف( من نظام روما األساسي. وفيما يتعلق بامل9) 33يف القائمة ألف، وفقا للمادة 

يستند إىل  الذياملدين /النظام القانوين األورويب، ميثل املرشح البولندي (3( اىل )1( )أ( )2) 33املادة 
رتشيح وبجمموعة دول أوروبا الشرقية.  تنتمي إىليتم ترشيحه من قبل دولة و (. 1مبادئ القانون الروماين )

حيث (، 3ضمان توازن عادل بني اجلنسني يف تشكيل احملكمة ) إىلحكومة مجهورية بولندا تسعى ، ذكر
 اثنني من القضاة الذكور.  يفمن املرشحني احلد األدىن املطلوب  مّت حتديد
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