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 بيان المؤهالت

 

من القرار  6من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة  36)أ( من املادة  4يُقّدم هذا البيان وفقا للفقرة
ICC-ASP/3/Res.6  بصيغته املعدلة بالقرارين ،ICC-ASP/12/Res.8  وICC-ASP/14/Res.4، ا مجعية ماليت اعتمدهت
 26، و2013تشرين الثاين/نوفمرب  27، و 2007شباط/فرباير  1، و2004أيلول/سبتمرب  10الدول األطراف يف 
 ، فيما يتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.2015تشرين الثاين/نوفمرب 

متتتتن نظتتتتام رومتتتتا  36متتتتن املتتتتادة  و)ب( و)ج( )أ( 3لفقتتتترة يف ا ااملنصتتتتوي علي تتتتالشتتتتروط  شتتتتا دايستتتتتويف الستتتتيد )أ( 
 ، على النحو التايل:األساسي
   )أ( 3الفقرة 

يف أعلى  هيتحّلى السيد شا دا خوسبايار باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيه املؤهالت املطلوبة يف منغوليا لتعيين
 قانون من 4 واملادة منغوليا دستور من 51 للمادة ووفقا. ملنغوليا لعلياا احملكمة يف قاضيا يعملإنه ، إذ املناصب القضائية

 وال شائبة تشوهبا ال شخصية اذ إال إذا كان العليا احملكمة يف كقاضشخص   تعيني ميكن ال منغوليا، يف القضاة وضع
 .والصفاتسمات ال تلك كلب شا دا خوسبايار  السيدويتمتع . حيادهو  نزاهته يف التشكيك ميكن

 ‘1‘ )ب( 3الفقرة 

بكفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي  يتمتع إذ' 1( )ب( '3) 36تطلبات املادة مب خوسبايار   دااالسيد شيستويف 
مناصب خمتلفة   هتوليبوحصل على خربة متنوعة يف كل جانب من جوانب اإلجراءات اجلنائية ، واإلجراءات اجلنائية

حياته امل نية  قد بدأ يف البلد. و احملاكم العليا إىل  لدنيامن احملاكم ا يوقاض، قبالتحقيمكّلف  عام ي، ومدعيكمحام
أصبح اآلن قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف و كمدافع متخصص يف جرائم األحداث واالجتار بالبشر، 

تلك أربعة آالف قضية جنائية، مبا يف ذلك منغوليا مع الرتكيز على القضايا اجلنائية. وخالل حياته امل نية، عاجل أكثر من 
 أخطر أنواع اجلرائم.املتعلقة ب

رائدا يف وضع إطار قانوين وهنج جديد إزاء العدالة اجلنائية املنغولية وساهم يف إدماج  خوسبايار  ان السيد شا داقد كو 
اليت تدخل يف اختصاي احملكمة لق باجلرائم مبادئ عدم انطباق قانون التقادم والوالية القضائية العاملية والتكامل فيما يتع

لي. وعمل كعضو يف اللةنة احلكومية لصيا ة قانون اإلجراءات اجلنائية واجلنائية املنقح، احملقانون على ال اجلنائية الدولية
 .(Marshals Service Law) واشرتك بنشاط يف وضع قانون العقوبات وقانون إنفاذ القوانني وقانون خدمة املارشال

يف يف جامعات منغوليا. وهو أستاذ مساعد اليت تُلقى اضرات احمليف  عن كثبيضا أ خوسبايار  شارك السيد شا دايو 
اجلامعة الوطنية يف يف الدكتوراه يف كلية احلقوق، لنيل واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية، ومرشح املتطّور لقانون اجلنائي ا

 شأن املسائل اليت تؤثر يف إقامة العدل، واإلجراءات اجلنائية املقارنة، وتدوين القوانني.منغوليا. وقد نشر أحباثا قانونية ب



 ج() 3الفقرة 

 ، كما يتحّدث اللغة الروسية بطالقة وله معرفة جّيدة باللغة الفرنسية. باللغة اإلنكليزيةإملاماً تاماًّ ملماًّ خوسبايار  السيد شا داإّن 
 

 ألنه "ألف" القائمة يف إلدراجهخوسبايار  شا دا السيد يرشح األساسي، روما نظام من 36 ادةامل من 5 الفقرة أل راض)أ( 
 .أعاله املذكور النحو على األساسي روما نظام من' 1( 'ب( )3) 36 املادة يف علي ا املنصوي الشروط يستويف

 
 :التايل النحو على األساسي روما نظام من 36 املادة من' 3' إىل' 1( 'أ) 8 بالفقرة املتعلقة املعلوماتتأيت ( ب)
 
 .القاري القانوين النظام إىل منغوليا تنتمي' 1'
  خوسبايار  شا دا السيد انتخاب سيكونو . متثيال أقل الدولية اجلنائية احملكمة يف مشاركت اتعّد  اليت املنطقة من جزء منغوليا' 2'

 .احملكمة يف يقاض منصب منغويل مواطن في اتوىّل ي اإلطالق على أول مرّة
 .ذكرخوسبايار  شا دا السيد' 3'

 
 يف اإلجراءاتقد سرّي و . اجملتمع يف الضعيفة الفئات ضد العنف جمال يف كبرية قانونية ربةخبخوسبايار  شغدا السيديتمّتع ( ج)

 لعدة خدمته أثناء املرأة ضد نسياجل بالعنف املتعلقة والقضايا والنساء القاصرين ضد العنف جبرائم املتعلقة احملاكمات من العديد
يف  للدفاع كمحامي عمل قاضيا، تعيينه وقبل. ضدهمتلك اليت تُرَتَكب و  األحداث يرتكب ا اليت اجلرائمجمال  يف كقاض سنوات
 .جلنسيا االستغالل أل راض واألطفال النساء تشمل اليت بالبشر، واالجتار األحداث جرائم الغالب يف، وكان يعاجل اجلنائياجملال 

 
 أي جبنسية يتمتع وال منغويل مواطن خوسبايار  شا دا السيد فإن األساسي، روما نظام من 36 املادة من 7 الفقرة أل راض( د)

 .أخرى دولة
 
 .ذلك احملكمة عمل عبء يتطلب عندما كامل بدوام بالقيام تاما التزاما ملتزمخوسبايار  شا دا السيد( ه)
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