تسيلونيس ،فيكتور بانايوتيس (اليونان)
]األصل :باالنكليزية[

بيان المؤهالت
بيان مقدم وفقا للفقرة ( 4أ) من املادة  63من نظام روما األساسي والفقرة  3من قرار مجعية الدول
األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة باحملكمة اجلنائية الدولية (القرار ،ICC-ASP/3/Res.6
بصيغته املعدلة).
(أ)

إجراءات الترشيح

يرشح الدكتور فيكتور تسيلونيس ( Viktor Tsilonisاملعروف أيضا باسم  )Victor Tsilonisلالنتخاب
وفقا ألحكام الفقرة ( 4أ) ’ ‘1من املادة  63من نظام روما األساسي ،أي مبوجب إجراءات الرتشيح
املتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية باليونان.

(ب)

معيار األخالق الرفيعة والحياد والنزاهة

يتحلى الدكتور فيكتور تسيلونيس باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة.

(ج)

التمتع بالمؤهالت الالزمة للتعيين في أعلى المناصب القضائية بالدولة المعنية

يستويف الدكتور فيكتور تسيلونيس مجيع املعايري املطلوبة .وهو عضو مناوب يف جملس تأديب احملامني
باحملكمة اجلنائية الدولية ( )8188-8112وحكم فعال يف قضيتني ومت مؤخرا تكليفه بقضية ثالثة .وهو
أيضا املستشار القانوين الرئيسي/املدير التنفيذي ملكتب  NEWLAWللمحاماة يف اليونان ،والنائب
املشارك لرئيس نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية املعين بالضحايا (https://www.iccba-
 ،)abcpi.org/executive-councilورئيس اللجنة االستشارية للمعايري املهنية التابعة لنقابة احملامني لدى
احملكمة اجلنائية الدولية ( ،)https://www.iccba-abcpi.org/professionalstandardsadvisoryوجهة
االتصال بني نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية واليونان .وعالوة على ذلك ،إنه حاصل على
درجة الدكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل ،ومدرج يف قائمة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام
 ،8113ونشر مؤخرا من خالل دار  Springerللنشر كتابا باللغة اإلنكليزية حول اختصاص احملكمة
اجلنائية الدولية ،ولديه خربة يف األعمال القانونية مدهتا ستة عشر عاما .وأخريا ،كان مؤخرا حماضرا زائرا
معنيا بالعدالة اجلنائية الدولية بقسم الدراسات العليا بكلية احلقوق جبامعة دميوقريطوس يف تراقيا (-8112
 ،)8112وهو خبري يف القانون الدويل مدرج بقائمة اخلرباء االستشاريني مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
وقائمة اخلرباء بأكادميية مبادئ نورمربغ الدولية ،ونشر أكثر من  12مقال ،وشارك يف  12مؤمتر ،ودعي
للحضور يف العديد من حلقات املناقشة.
ولذلك ،يستويف الدكتور فيكتور تسيلونيس بشكل ممتاز مجيع املعايري املطلوبة.

الكفاءة الثابتة في مجاالت القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية ،والخبرة المناسبة
(د)
الالزمة ،سواء كقاض أو مدع عام أو محام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،في مجال اإلجراءات الجنائية
يتمتع الدكتور فيكتور تسيلونيس بالكفاءة الالزمة وهو مؤهل بشكل استثنائي للغاية للعمل كقاض
باحملكمة اجلنائية الدولية ،ولديه خربة قانونية واسعة تبلغ  13عاما كمحام ،وخربة يف جمال العدالة اجلنائية
الدولية منذ عام  8114عندما أمضى ستة أشهر كمستشار قانوين مبتدئ يف مكتب املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (قضية ميلوسيفيتش).
وباإلضافة إىل ذلك ،الدكتور تسيلونيس خبري معرتف به دوليا يف القانون اجلنائي الدويل ،وهو مدرج
بقائمة اخلرباء االستشاريني القانونيني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا (فيينا ،)8112 ،وعضو يف رابطة
القانون الدويل (اللجنة :احلماية الدولية للمستهلكني) ،ونقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية،
واجلمعية األوروبية للقانون الدويل ،كما أنه مدرج بقائمة اخلرباء لدى األكادميية الدولية ملبادئ نورمربغ
(أيار/مايو .)8112
ومما يدل على خربته يف القانون الدويل أنه ألقى قبل بضعة أشهر من تفشي جائحة الكورونا حماضرة على
وفد إندونيسي زار احملكمة اجلنائية الدولية بشأن مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني لدى احملكمة
اجلنائية الدولية والعالقة املتبادلة بني االختصاص التأدييب للمحكمة اجلنائية الدولية و اختصاص
(اختصاصات) النقابات الوطنية للمحامني.
وأخريا ،واألهم من ذلك ،أنه جلس منذ عام  8112كقاض يف القضيتني التأديبيتني التاليتني
) (https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx"woو (https: //
 (www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspxاملعروضتني على احملكمة اجلنائية
الدولية ،بعد انتخابه عضوا مناوبا يف اجمللس التأدييب للمحكمة اجلنائية الدولية ،وسينظر يف قضية ثالثة يف
حزيران/يونيه  .8181وهبذه الصفة ،شارك يف صياغة القرار التارخيي (https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf
التأديبية (https://www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-
الذي اختذ يف القضية
(Sluiter
). board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf

(ه)

المعرفة والطالقة في اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية

يتحدث الدكتور فيكتور تسيلونيس اإلنكليزية بشكل ممتاز .ودرس القانون كطالب جامعي وطالب يف
الدراسات العليا باململكة املتحدة ،ونشر مؤخرا كتابا باللغة اإلنكليزية حول اختصاص احملكمة اجلنائية
الدولية ) )https://www.springer.com/gp/book/9783030215255على الرابط اخلاص بدار Springer
للنشر ). )https://www.springer.com/gp/book/9783030215255

(و)

الترشيح لإلدراج بالقائمة ألف أم بالقائمة باء

يف ضوء خربته القانونية الطويلة واملؤهالت املمتازة املذكورة أعاله ،يرشح الدكتور فيكتور تسيلونيس
( Viktor Tsilonisاملعروف أيضا باسم  )Victor Tsilonisإلدراجه يف القائمة ألف اليت تغطي املرشحني
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ذوي الكفاءة الثابتة يف جماالت القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  ،واخلربة املناسبة الالزمة ،سواء كقاض
أو مدع عام أو حمام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال اإلجراءات اجلنائية.

(ز)

المعلومات المتعلقة بالفقرات (8أ) ’ ‘1إلى ’ ‘3من المادة  33من نظام روما األساسي

ألغراض الفقرات ( 2أ) ’ ‘1إىل ’ ‘6من املادة  63من 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 ثالث سنوات باملستوى اجلامعي والدراسات العليا يف
اململكة املتحدة .وهو من املرشحني الذكور.

(ح) الخبرة القانونية في قضايا معينة ،بما في ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل
الحصر ،في قضايا العنف ضد المرأة أو األطفال
الدكتور فيكتور تسيلونيس مؤهل للحكم يف القضايا اليت تنطوي على جرائم جنسية خطرية وجرائم متعلقة
بإساءة معاملة األحداث ولديه خربة يف التعامل مع الشهود الضعفاء ،السيما األطفال أو الشباب.
وعالوة على ذلك ،يف عام  ،8112حضر وشارك بنجاح يف حلقة العمل اليت عقدت يف مباين احملكمة
اجلنائية الدولية واليت استغرقت مخسة أيام للمحامني املدرجني بقائمة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية
بشأن "مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل واألخالق القانونية" (الهاي 2-6 ،حزيران/يونيه
 .)8112وأخريا ،مما يدل على خربته وكفاءته أنه انتخب هذا العام ( )8181-8112نائبا مشاركا
لرئيس نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية معنيا بالضحايا (https://www.iccba-
.)abcpi.org/executive-council

(ط)

الجنسية المرشح بموجبها

الدكتور فيكتور تسيلونيس يوناين اجلنسية وهو مرشح بصفته قاضيا يونانيا.

(ي)

التعهد بالتفرغ للعمل

يتعهد الدكتور فيكتور تسيلونيس ( Viktor Tsilonisاملعروف أيضا باسم
للعمل بدوام كامل عندما يقتضي العمل باحملكمة ذلك.

Tsilonis

 )Victorبالتفرغ

________
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