
  بيان المؤهالت

 لمحكمة اجلنائية الدوليةل( من نظام روما األساسي أ)63املادة  يتم تقدمي هذا البيان مبوجب
بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب  ،(ICC-ASP/3/Res 6)رقم  من قرار مجعية الدول األطراف 3الفقرة و 

 القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.
مجيع بلدان الشمال األورويب  قبل بدعم مشرتك من السويدالقاضي كريسرت ثيلني هو مرشح 

يتم ترشيحه ، و احملكمة اجلنائية الدولية لدىاألخرى )الدمنارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج(، النتخابه قاضيا 
اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، يف القانون  الثابتة املرشحني ذوي الكفاءةبيف القائمة ألف، املتعلقة  إلدراجه
اإلجراءات سواء كقاض أو مدع عام أو حمام أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال الالزمة،  ذات الصلةواخلربة 

 اجلنائية. القضائية

يف أرفع املناصب القضائية على املستوى  هاملؤهالت املطلوبة لتعيين على القاضي ثيلنيحيظى 
اجلنائية الدولية واإلنسانية والقانون الدويل  يف جماالت القوانني واسعةه الرباتخونظرًا إىل جتاربه و الوطين. 

حملكمة اجلنائية ا أعماللمسامهة بفعالية يف ل يف وضع مرموقالقاضي ثيلني  فإن هذا يضعحلقوق اإلنسان، 
 .ةاهلام الدولية

 بأنه يتحلى –وطنيا ودوليا  -من املناصب القضائية العليا  عددقد أثبت القاضي ثيلني يف ل
منذ أمد جيمع بني اخلربة املهنية  الذي عالياً تأهيال  مؤهل يقاض إنهباألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة. 

،  مبادئ القانون العامة مثل العدالة واإلجراءات القانونية ونزاهة القضاءجتاه مع االلتزام الشخصي طويل 
 وإدارة احلاالت.الكفوءة  اتمحاكملأيضا التزاما عميقا لا أنه ملتزماً كم

، وكان وزير 2791القاضي ثيلني يف احملاكم الوطنية السويدية يف فرتات خمتلفة منذ عام  خدمقد ل
 موضعلقوانني الوطنية والدولية لشاملة إن معرفته ال. 2771و  2772الدولة يف وزارة العدل بني عامي 

القانون الدويل اخلاص، وقانون أمن احلدود  ية حولقانوناللجان الترأس  أنهيف السويد، حيث  عال تقدير
 .وقانون تسليم اجملرمني

و  1006احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بني عامي  قاض خمصص لدى وباعتباره
بوشكوسكي و  قضية مثل وصعبةحاالت معقدة جلسات القاضي ثيلني  فقد ترأس، 1002

لقد اعتربت هذه . تارتشولوفسكي، ليماي وآخرون، وقضية مركسيتش وآخرون وقضية بافل سرتوغار
احلاالت جرائم خطرية مبوجب القانون اجلنائي الدويل، مبا يف ذلك القتل والتعذيب وغريها من انتهاكات 

 حملكمة اجلنائية الدولية.اوالية  رائم مبوجبجبالقاضي ثيلني  لقد تعامل قوانني وأعراف احلرب. وبالتايل

فقد قام ، اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةقاضي اإلجراءات التمهيدية يف احملكمة وبصفته 
القضايا القاضي ثيلني بدور نشط يف تنظيم وإعداد القضايا قبل احملاكمة مع الرتكيز على تعزيز كفاءة إدارة 

 إجراءات احملكمة.و 



 القاضي ثيلني ضليعافإن يف جمال العدالة اجلنائية الدولية،  املعمقة اتهوخرب  جتاربهباإلضافة إىل و 
وكان عضوا يف جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بني عامي  ،أيضا يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

يف  وساهمحقوق اإلنسان يف دول خمتلفة  وضعرصد لوشارك يف أعمال اللجنة  1021و  1002
 ."الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية "العهداهلامة يف  البنودعامة على التعليقات ال

كان املدير العام للجنة اإلعالم لقد  . تنفيذي كبري كمسؤولالقاضي ثيلني أيضا خربة   ىلد
 إلداريةا وبصفاتهاملستقلة يف البوسنة واهلرسك ومدير مركز االستشارات القانونية والسياسات يف بلغراد. 

 إنشاءيف  امليدانبالنيابة عن االحتاد األورويب، اكتسب القاضي ثيلني خربة إضافية من  مارسها، اليت هذه
 املؤسسات، وتعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

لغات العمل  إحدىشفويا وخطيا(  كالجييد اللغة اإلجنليزية ) إنهالقاضي ثيلني من رعايا السويد. 
 لديه أيضا معرفة أساسية للغة الفرنسية.و  ،يف احملكمة
 

_____________ 


