الترشيح لالنتخاب قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية  -استمارة السيرة الذاتية
اللقب:

تسيلونيس

االسم:

فيكتور

االسم الثاني:

بانايوتيس

الجنس:

ذكر

تاريخ الميالد:

6771/7/61

الجنسية:

يوناين

الجنسية الثانية( :إن وجدت)
اإلقليم:

أوروبا الغربية ودول أخرى

الحالة االجتماعية:

متزوج

القائمة ألف/القائمة باء:

القائمة ألف

اللغات

اللغة األم :اليونانية

 -االنكليزية

(كتابيا) متقدم

(شفويا) متقدم

 -الفرنسية

(كتابيا) متوسط

(شفويا) مبتدئ

 -اللغات األخرى

(كتابيا)

(شفويا)

(كتابيا)

(شفويا)

المؤهالت العلمية :التاريخ ،املؤسسة ،الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها (بدءا باألحدث)
 يرجى إدراج/إرفاق البيانات عند االقتضاء1226/6 -1224/21

 -املؤسسة:

جامعة أرسطو يف تيسالونيكي

 -الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها

دكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل مع مرتبة الشرف.
عنوان الرسالة :اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية:
الشروط املسبقة ملمارسته

1223/ 9-1221/9

 -املؤسسة:

جامعة نوتينغهام

 -الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها

املاجستري يف العدالة اجلنائية ()1:6

نسخة حمدةة -1212/1/61 :الساعة 61/67

1221/7 -2998/9

 -املؤسسة:

جامعة أرسطو يف تيسالونيكي

 -الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها

ليسانس احلقوق مع مرتبة الشرف

2998/6-2996/9

 -املؤسسة:

جامعة برمنغهام سييت

 -الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها

دبلوم الدراسات العليا يف الرتبية (القانون)

الخبرة المهنية :التاريخ ،جهة العمل ،الوظيفة ،معلومات أخرى (بدءا باألحدث)  -يرجى إدراج/إرفاق
البيانات عند االقتضاء
 يرجى اإلشارة إىل عالقة الرتشيح بالقائمة ألف أو باء حسب االقتضاء -1224/9الوقت الحاضر

جهة العمل:

مكتب  NEWLAWللمحاماة

الوظيفة:

املدير التنفيذي /احملامي الرئيسي

معلومات أخرى:

• القانون اجلنائي :متثيل العمالء أمام حمكمة االستئناف اجلنائية،
وحمكمة اجلنايات املختلطة للقضاة واحمللفني ،واحملكمة العليا اليونانية.
• البحوث املتعلقة بالسجون :املشاركة منذ عام  1226يف البحوث
املتعلقة بنظام السجون يف اليونان؛ عضو يف فريق ألكسياديس للبحوث
الذي قام بتنفيذ أكرب مشروع حبثي حول السجون اليونانية حىت اآلن
( • .)1227-1221قانون حقوق اإلنسان :متثيل الضحايا أمام
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان • .متابعة احملاكمات :متابعة
احملاكمات أمام حمكمة اجلنايات ،واحملاكم اجلنائية اليونانية ،واحملكمة
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ وعالوة على ذلك ،متابعته
احملاكمات يف احلاالت اليت يتم فيها القبض على املتهم "متلبسا" واليت
يتم فيها اللجوء إىل املخطط الوطين للمساعدة القانونية (أدت ورقته
اليت نشرت يف أبرز صحيفة جنائية باليونان إىل إصالح نظام املساعدة
القانونية تدرجييا) - .القائمة ألف

1211/21 -1228/21

جهة العمل:

احملكمة اجلنائية الدولية

الوظيفة:

عضو مناوب يف جملس التأديب للمحامني (بدون مقابل)
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معلومات أخرى:

• مكلف بالتقييم والنظر يف ةالث قضايا تأديبية جارية ،ونظر بالفعل
يف القضيتني األوليني ومت تكليفه بالنظر يف قضية ةالثة • .تقدمي املشورة
واآلراء القانونية بشأن تفسري الصكوك واللوائح القانونية الدولية ،مبا يف
ذلك ،يف مجلة أمور ،قواعد وإجراءات جملس التأديب وجملس
االستئناف التأدييب ومدونة قواعد السلوك املهين للمحامني لدى
احملكمة اجلنائية الدولية • .صياغة حماضر االجتماعات الرمسية بشأن
القضايا التأديبية للمحكمة اجلنائية الدولية • .تنظيم حلقات دراسية
باحملكمة اجلنائية الدولية بشأن قواعد ومبادئ مدونة قواعد السلوك
املهين للمحامني • .صياغة القرارات :يف كانون األول/ديسمرب
 ،1267صاغ القرار التأدييب التارخيي يف قضية سلويرت - .القائمة ألف

1212/9 -1229/6

جهة العمل:

نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية (بدون مقابل)

الوظيفة:

نائب الرئيس املشارك للضحايا ورئيس اللجنة االستشارية للمعايري
املهنية

معلومات أخرى:

• استعراض حقوق الضحايا ومتثيلهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية• .
تقدمي املشورة واآلراء القانونية بشأن تفسري الصكوك واللوائح القانونية
الدولية ،مبا يف ذلك بشأن مسائل مثل املساومة القضائية ،وسياسة
املساعدة القانونية ،وفرض الضرائب • .إسداء املشورة للمجلس
التنفيذي بشأن مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني لدى احملكمة
اجلنائية الدولية • .صياغة الرأي القانوين يف مسألة مهمة أةارها قاض
دويل • .املشاركة يف مناقشات اجملموعة  1مع استعراض اخلبري املستقل
املعين باحملكمة اجلنائية الدولية وتقدمي مقرتحات إلصالح املهام املوكولة
إىل وحدة محاية الضحايا ،ومكتب املستشار العام للضحايا ،ومتثيل
الضحايا ،والطلبات القانونية املقدمة من صديق احملكمة ،وتطبيق املادة
 76من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،واالحتجاز
السابق للمحاكمة ،واإلفراج املؤقت - .القائمة ألف

1229/6 -1224/9

جهة العمل:

جامعة أرسطو يف تيسالونيكي

الوظيفة:

زميل باحث يف قسم القانون اجلنائي وعلم اإلجرام

معلومات أخرى:

التدريس ،واملساعدة يف البحوث ،وتصحيح األوراق ،وترمجة املعاهدات
للنشر يف اجملالت الدولية ،ومساعدة الطالب يف اإلعداد للمحاكمات
الصورية ،واملساعدة يف إنشاء موقع إلكرتوين جديد لقسم القانون
اجلنائي وعلم اإلجرام يف كلية احلقوق جبامعة أرسطو - .القائمة ألف.
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1224/6 -1224/2

جهة العمل:

األمم املتحدة -احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

الوظيفة:

مستشار قانوين مبتدئ

معلومات أخرى:

التدريب ملدة ستة أشهر؛ القيام ببحوث قانونية بشأن املسائل املثرية
للفضول (مثل السلطات املتأصلة والضمنية للمحكمة) ،وتقدمي
املذكرات االستشارية ومعلومات قانونية موجزة للمحكمة ،واملشاركة يف
الدورات التدريبية للمحامني ،وحفظ احملاضر املتعلقة باالجتماعات
األسبوعية للمستشارين القانونيني مبكتب املدعي العام - .القائمة ألف

األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة

 يرجى إدراج/إرفاق البيانات عند االقتضاء1212/21 -1226/5
• النشاط :املدير التنفيذي ملنظمة  Intellectumاليت ال تستهدف الربح ،ورئيس حترير جملة
املنظمة املتعددة التخصصات.
1212/6 -1228 /9
• النشاط :املدير التعليمي واملوجه الرئيسي لربنامج االختبار املتقدم ملهارات اللغة اإلنكليزية
القانونية املطلوبة يف مدرسة اللورد بايرون للغات يف تيسالونيكي.
1229/6 -1228 /9
• النشاط :حماضر زائر يف كلية احلقوق جبامعة دميوقراط يف تراقيا ،وكانت احملاضرات جزءا من
دورة الدراسات العليا املعنونة "العدالة اجلنائية الدولية" وتناول يف حماضراته كال من جرمية
العدوان ،واإلبادة اجلماعية ،وعمليات التخريب املعاصرة يف جمال العدالة اجلنائية الدولية.
1222/6 -1229 /9
• النشاط :التدريس يف الدورة التعليمية اليت عقدت للمحامني األعضاء يف نقابة احملامني يف
تيسالونيكي (اليونان) حول "املصطلحات القانونية والرتمجة" واليت استغرقت  02ساعة.
1222/21 -1229 /22
• النشاط :منسق اللجنة الفرعية للخرباء التابعة لنقابة احملامني يف تيسالونيكي املعنية بالتعليق
على القرارات القضائية وتقييمها ،وحتميل التعليقات املذكورة يف أكرب قاعدة للبيانات القانونية
باليونان "."NOMOS
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1229/21 -1225 /9
 عضو يف الفريق البحثي الذي أجرى أكرب حبث نوعي وكمي يف السجون اليونانية تكرميا:• النشاط
 وقد نشرت نتائج البحث.)1227-1221( لألستاذ ستريغيوس ألكسياديس الفخري يف علم اإلجرام
“Four Critical Issues : انظر.على نطاق واسع وكشفت املشاكل اخلطرية لنظام السجون يف اليونان
of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary
Measures” in the Conference Minutes THE ROAD TO JUSTICE, in honour of emeritus
professor Stergios Alexiadis (Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications), (2012), 323-

International Conference presentation: “Four Critical Issues of the Greek

 ؛ و341

Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary Measures”, European
Science Foundation “Violations of Human Rights and Humanitarian Law: Investigation
.

.and Prevention of Torture and Death in Custody” (Linköping, Sweden), 3-7 May 2010

أهم المنشورات ذات الصلة
● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, (London:
Springer), (December 2019).
● The Crime of Genocide and the Rohingya Case, 2019 (5) ICCBA Newsletter 13-16, (coauthored with barrister Eirini-Nikoleta Favgi).
● The Historical Speech of John Bolton against the International Criminal Court (coauthored with Eirini-Nikoleta Favgi) in ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR
GIANNIS PANOUSIS, (Sakkoulas: Athens, 2020), forthcoming.
● THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, (Athens:
Nomiki Bibliothiki, February 2017), ISBN 978-960-562-694-5.
● “The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle”, in C.D. Spinellis,
Nikolaos Theodorakis, Emmanouil Billis, George Papadimitrakopoulos (eds.), EUROPE
IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE AND THE WAY FORWARD, ESSAYS IN
HONOUR OF NESTOR COURAKIS, VOLUME II, (Athens: Ant. N. Sakkoulas
Publications), (2017), pp. 1257-1303.
● “The International Criminal Justice During the First Half of the Twentieth Century”,
HONOURARY VOLUME OF CHRISTOFOROS ARGYROPOULOS, (Athens: Hellenic
Criminal Bar Association / Nomiki Bibliothiki), (2016), 981–1000.
● “Crime and Crisis: International Criminal Justice and Piracy”, in CRIME AND PENAL
SUPPRESSION IN A CRISIS ERA, ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR DR.
NESTOR COURAKIS, (Athens: Sakkoulas, 2016), pp. 1262–1283, ISBN: 978-960-152762-8, electronically available at http://www.ant-sakkoulas.gr/periexomena/15-27642.pdf.
● ”Les Misérables of Thessaloniki in 2011: A Practical Case Study of Human Rights and
Human Abuse” in M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski and K. M. Cern (eds.),
TOWARDS RECOGNITION OF MINORITY GROUPS, (London: Ashgate), (December
2014).
● “Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication
and Disciplinary Measures” in the Conference Minutes THE ROAD TO JUSTICE, in
honour of emeritus professor Stergios Alexiadis (Athens-Thessaloniki: Sakkoulas
Publications), (2012), 323-341.
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● “Thomas Lubanga Dyilo: The Unstable Step of the International Criminal Court?” in
TREATISES IN THE HONOUR OF EMERITUS PROFESSOR STERGIOS
ALEXIADIS, (Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications), (2010), 1039-1057.
● “Taming the Waves of International Criminal Justice: The Paradox of Serving
(in)Justice through (un)Just Means and the Saddam Hussein’s Case”, in Dia-Logos
(volume 11), M. Zirk-Sadowski και B. Wojciechowski (eds.), MULTICENTRISM AS AN
EMERGING PARADIGM IN LEGAL THEORY, (Oxford: Peter Lang Publications),
(2009), 271-289.
● "Thomas Lubanga Dyilo: The Chronicle of a Case Foretold", (2008) 5 Ιntellectum, 2742.
● "The Compulsorily Assigned Counsel and the Right to Adjourn or Postpone the Trial",
(2008) (8) Poinika Chronika, pp. 758-763.
● “The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights Law and
Resistance in the American Continent”, (University of Nottingham Human Rights Law
Review, Students’ Supplement), 2002-2003, pp. 45-55.

أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
● مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل واألخالقيات القانونية :حلقة عمل مدهتا مخسة أيام
للمحامني املدرجة أمساؤهم يف قائمة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية (الهاي 7-0 ،حزيران/يونيه
.)1267
● التدريب القانوين للبعثة اإلندونيسية بشأن األخالقيات القانونية ومدونة قواعد سلوك احملكمة اجلنائية
الدولية للمستشار (بصفته حماضرا)( ،احملكمة اجلنائية الدولية ،الهاي 10 ،تشرين األول/أكتوبر
.)1267
● شهادة اإلدارة االسرتاتيجية من كلية كوبنهاغن إلدارة األعمال بنظام ( Courseraمت احلصول على
الشهادة يف  12نيسان/أبريل .)1261
● مستخدم كمبيوتر معتمد يف نظام تشغيل وإدارة امللفات ،ومعاجلة النصوص وجداول البيانات،
وتطبيقات اإلنرتنت واالتصاالت (دبلوم أكتا 17 ،أيلول/سبتمرب .)1266
● برنامج األمم املتحدة األمين املعنون "األمن األساسي يف امليدان" (نيسان/أبريل .)1222
● التدريب الداخلي للموظفني القانونيني باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لفائدة احملامني
(أيار/مايو .)1222
العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
● عضو مناوب يف اجمللس التأدييب للمحامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ()1211-1261
● عضو يف نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
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● عضو يف رابطة القانون الدويل (اللجنة :احلماية الدولية للمستهلكني )1267
● عضو يف اجلمعية األوروبية للقانون الدويل
● عضو يف اجلمعية اليونانية لعلم األجرام
● عضو يف نقابة احملامني اجلنائيني اليونانية
● مدرج يف قائمة اخلرباء االستشاريني القانونيني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ()1261
● مدرج يف قائمة اخلرباء باألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ (مايو .)1267
● عضو يف اجمللس العلمي واالستشاري للمركز املعين بفلسفة ونظرية حقوق اإلنسان ،جامعة لودز،
بولندا ( 6شباط/فرباير )1260
● عضو يف الفريق البحثي الذي أجرى أكرب حبث نوعي وكمي يف السجون اليونانية تكرميا لألستاذ
ستريغيوس ألكسياديس الفخري يف علم اإلجرام (.)1227-1221
الجوائز واألوسمة
● انتخابههه مههن قبههل أعضههاء اجمللههس التنفيههذي لنقابههة احملههامني لههدى احملكمههة اجلنائيههة الدوليههة نائب ها مشههاركا
للرئيس بشأن الضحايا ()1267
● انتخابه عضوا مناوبا يف اجمللس التأدييب للمحامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية ()1211-1261
● انتخابههه رئيسهها للجنههة االستشههارية للمعههايري املهنيههة التابعههة لنقابههة احملههامني لههدى احملكمههة اجلنائيههة الدوليههة
()1267
● انتخابه عضوا يف اللجنة الدولية لرابطة القانون الدويل املعنية باحلماية الدولية للمستهلكني ()1267
● تعيينههه باإلمجههاع مههن قبههل اجمللههس التنفيههذي لنقابههة احملههامني لههدى احملكمههة اجلنائيههة الدوليههة كنقطههة اتصههال
للرابطة مع اليونان (تشرين الثاين/نوفمرب )1267
● اإلدراج يف قائمة اخلرباء االستشاريني القانونيني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا (فيينا) )1261( ،
● اإلدراج يف قائمة اخلرباء باألكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ (مايو )1267
● أول متدرب قانوين حيمل اجلنسية اليونانية يف احملكمهة اجلنائيهة الدوليهة ليوغوسهالفيا السهابقة ()1222؛
عمل ملدة ستة أشهر يف مكتب املدعي العام يف قضية ميلوسيفيتش الشهرية
● نش ههر سلس ههلة م ههن املق ههاالت واملق ههابالت امل ههؤةرة يف  ،Eurozineاملوق ههع الرمس ههي ألب ههرز اجمل ههالت الثقافي ههة
األوروبية ،واجتذابه بالتايل اهتماما أوروبيا كبريا
● احلصهول علههى املرتبههة السههابعة بههني أقرانههه الههذين حصههلوا علههى بكههالوريوس " "Ptychioيف القههانون (درجههة
البكههالوريوس ملههدة أربههع سههنوات) مههن كليههة احلقههوق جبامعههة أرسههطو يف متههوز/يولي هه  .1221وحصههل علههى
عالمات التميز يف  67وحدة قياسية
● احلصول على منحة من دائرة خهدمات التبهادل األكهادميي األملانيهة حلضهور برنهامج التهدريب الصهيفي يف
القانون األملاين واألورويب جبامعة لودفيغ ماكسيميليان يف ميونيخ (متوز/يوليه )1221
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● احلصول على أربع جوائز للتقدم يف األداء األكهادميي :جائزتهان "للتميهز" وجائزتهان "للريهادة" مهن وزارة
الرتبية والتعليم؛ واحلصول عهالوة علهى ذلهك علهى إشهادة عامهة مكتوبهة مهن قبهل جملهس املدرسهة الثانويهة يف
يوم خترج البكالوريا بشأن "عمله اإلنساين غري العادي"
● إجراء مقابلهة حصهرية مهع املدعيهة العامهة للمحكمهة اجلنائيهة الدوليهة ليوغوسهالفيا السهابقة ،السهيدةكارال
دل بهونىت ( Eleytherotypia”, 7 May 2004, 19 and “Advocate” students’ journal of the
))Nottingham Law School, (2004), 44–49
● كان مقاله املعنون "قانون الضرائب على الشهادات اجلامعية ودرجة التغيري" على القائمة النهائية
ألفضل املقاالت املنشورة يف املواقع اليونانية يف عام ( 1261اجلوائز اإللكرتونية لعام  .)1260وأدت
املناقشة العامة بعد نشر املقال إىل التخلي عن مشروع القانون املقرتح لفرض ضرائب على املواطنني وفقا
لشهاداهتم اجلامعية ()Web Column Fingerprints of the Day, 28 August 2012
● ك ههان موق ههع منظم ههة  Intellectumال ههيت ال تس ههتهدف اله هربح ( )(www.intellectum.orgعل ههى القائم ههة
النهائية ألفضل املواقع اليونانية يف عام ( 1261اجلوائز اإللكرتونية لعام  ،1260الفئة :املواقع االلكرتونية
ذات األمهية اخلاصة)
● رسالة املاجستري يف القانون اليت حصلت على عالمة االمتيهاز مهع مرتبهة الشهرف والهيت نشهرت يف عهدد
 1220-1221مههن جملههة قههانون حقههوق اإلنسههان التابعههة جلامعههة نوتنغهههام حتههت عن هوان "التحههرك لتقييههد
عقوب ههة اإلع ههدام يف الق ههانون ال ههدويل حلق ههوق اإلنس ههان ومقاومت ههه يف الق ههارة األمريكي ههة" ( )1220ب ههامللحق
املخصههل للطلبههة ،الصههفحات http://www.intellectum.org/2016/09/30/death-penalty-( 11-21
.)in-american-continent
● صاغ ونسق مشروع  Intellectumاملعنون "قوة النقل" ملدة عامني ،وهو محلة عامة للدفاع عن حرية
التعبههري ومناهضههة العنص هرية وكههره األجانههب وخطههاب الكراهيههة ،وكههان لههه تههأةري كبههري علههى اجملتمههع اليونههاين
(.(http: //www.eurozine .com / articles / 2013-11-13-tsilonis-en.html
االهتمامات الشخصية
األدب والسينما والعدو
المعلومات األخرى ذات الصلة
( )6أكادمييا وعالنية ،امسه ليس  Viktor Tsilonisولكن  ،Victor Tsilonisألن األخري هو الطريقة
الصحيحة لكتابة اسم فيكتور باللغة اإلنكليزية .ويوجد هذا االختالف ألن جوازات السفر تستخدم
تعديل  Unicodeالقياسي لألمساء ويؤدي غالبا إىل أخطاء إمالئية ال مفر منها ألمساء األشخاص باللغة
اإلنكليزية.
( )1جتدر اإلشارة إىل أن نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية هي اهليئة التمثيلية الوحيدة
للمحامني املعرتف هبا من قبل مجعية الدول األطراف ،كما يتم دعوهتا سنويا ،منذ الدورة السادسة عشرة
للجمعية ،حلضور املناقشة العامة للجمعية وتقدمي تقرير عن دستور اجلمعية وأنشطتها السنوية.
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( )0ألغراض الفقرة ( 1أ) ’ ‘6إىل ’ ‘0من املادة  01من نظام روما األساسي ،سيمثل الدكتور فيكتور
تسيلونيس نظام القانون املدين وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى .ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أنه على
دراية جيدة بنظام القانون العام بسبب دراسته ملدة ةالث سنوات يف املستوى اجلامعي والدراسات العليا
يف اململكة املتحدة وأنه أيضا املدير التعليمي واملوجه الرئيسي لربنامج االختبار املتقدم ملهارات اللغة
اإلنكليزية القانونية املطلوبة يف اليونان.
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