
1 

  الشخصية البيانات

  .)George Serghides (سرغيدسجورج   :اإلسم العائلي
  .ذكر  :اجلنس

  ، نيقوسيا بقربص1955 ويوني/ حزيران28  :تاريخ ومكان الوالدة

  يةقربص  :اجلنسية
  متزوج، وله من الولد واحد  :الوضع العائلي

  الدراسة واملؤهالت اجلامعية وغريها من املؤهالت

  ) يف القانون، دكتوراه يف القانون، دكتوراه يف احلقوق، دكتوراه يف احلقوقإجازة(  الشهادات

  ) األوىلشرفالبدرجة (إجازة يف القانون   1978فرباير / شباط24
  . باليونان يف أثيناالوطنية استريد كابوجامعة من 

  ).Ph.D( دكتوراه يف القانون  1984نوفمرب / تشرين الثاين21
  .املتحدةملكة يف املجامعة إكستر، من 

  ).تنازع القوانني(القانون الدويل اخلاص : اال القانوين املعين
ارجي فيما يتعلق تنازع القوانني على الصعيدين الداخلي واخل" : عنوان أطروحة الدكتوراه

  أنطوين جايفاملساعد األستاذ  أشرف عليها.)باإلنكليزية(، "ية يف قربصبالعالقات اُألسر
(Antony J. E. Jaffey).  

  )بدرجة الشرف األوىل ().Ph.D (احلقوقدكتوراه يف   1998أبريل / نيسان8
  .ستريا الوطنية يف أثينا باليوناند من جامعة كابو

  .القانون اإلداري املقارن: اال القانوين املعين
جب القانون مبو امللكية املرتوعةاألرض لقاء قيمة التعويض باقي زيادة ": عنوان أطروحة الدكتوراه

ي والقانون األمريكي والقانون نكليزنون اليوناين والقانون اإلمع مقارنات بالقا - القربصي
 أشرف عليها .)باليونانية(، "روبية حلقوق اإلنسان األولالتفاقية والربوتوكول األول الكندي

  ).Prodromos Dagtoglou (لوغ بردروموس دغتربوفيسورال

  )األوىلشرف البدرجة () .Ph.D(توراة يف احلقوق دك  2007مايو / أيار22
  . يف سالونيك باليونانوطاليسطسأرجامعة من 

  . املقارنقانون األسرة: اال القانوين املعين
  رات الطالق مبوجب القانون القربصي مع دراسة مقارنة  مربألُّفت": عنوان أطروحة الدكتوراه

-كونوجرييإيفي  ربوفيسور الأشرف عليها. )باليونانية(" ينكليزللقانون اليوناين والقانون اإل
   ).Efie Kounougeri-Manoledaki (مانوليداكي
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  .باليونانيا قاتريف  سطريقدميجامعة من ) .Ph.D(يف احلقوق  هح لنيل درجة الدكتورامرش  يف الوقت احلاضر
  .والقانون اجلنائيحقوق اإلنسان و القانون الدستوري املقارن، : املعيناال القانوين

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 2احلق يف احلياة مبوجب املادة : "هعنوان أطروحة الدكتورا
 خاصة إىل الرجوع بصورةواألحكام الدستورية املناظرة املعمول ا يف قربص واليونان، مع 

  ).S. Minaides(س ييدمينا. س ربوفيسور الشرف عليهاي). باليونانية(، "التشريعات الوطنية

   أخرىدراسة

  :متابعة ومشاركة فيما يلي

 .قضائية يف قربص وخارجهاحلقات تدارس  •

 سسترليوجامعة ) 1987-1985 ( قربصية أجراها جملس تعليم القانون- يةإنكليزدورات تدريب معنية بدراسات قانونية  •
 .على شهادات مبتابعتهاأيضاً ل ، حص)1988-1989(

 . يف قربص وخارجهاالدروسمج القانونية األخرى، وجمموعة من احملاضرات و الرباكثري من  •

 .دورات تدريب على الوساطة يف قربص والواليات املتحدة األمريكية •

  األنشطة املهنية ذات الصلة

  األنشطة يف اال القضائي وغريها من األنشطة ذات الصلة

  -1990 يونيو/حزيران
  1999يناير /كانون الثاين

  .حمكمة األسرة قاض يف
  

o  1995فرباير /إىل شباط) حمكمة األسرةيخ إنشاء تار (1990 يونيو/حزيرانمن 
 .يف مجيع دوائر قربصعمل قاضياً ، )الثانيةاألسرة كمة إنشاء حمتاريخ (

o  قاضياً يف دوائر نقوسيا عمل ، 1996نوفمرب /تشرين الثاين إىل 1995فرباير /شباطمن
 .وكريينيا وبافوس

o  يف دوائر  ياًقاضعمل ، 1999يناير /كانون الثاين إىل 1996نوفمرب /الثاينتشرين من
  .ستارنكا وفاماغُنيقوسيا ولَ
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  -1999يناير /كانون الثاين
  الوقت احلاضر

  .حمكمة األسرةرئيس 
  

o  رنكا ترأس دوائر نيقوسيا ولَ، 1999سبتمرب / أيلولإىليناير /كانون الثاينمن
 .ستاوفاماغُ

o  سول ترأس دوائر ليما، 2002أكتوبر / تشرين األولإىل 1999سبتبمرب /أيلولمن
 .وبافوس

o ترأس دوائر نيقوسيا ، 2005 يونيو/حزيران إىل 2002أكتوبر /تشرين األول من
 .ستارنكا وفاماغُولَ

o  دائريت نيقوسيا وكريينياترأس حىت الوقت احلاضر،  2005يوليه /متوزمن.  

  -2000مايو / أيار19
  الوقت احلاضر

  . قضاة شبكة الهاي الدوليةقاض من
 من أجل الترويج لشبكة قضائية تعىن باحلماية الدولية قربصفيما خيص  القاضي املعين باالرتباط

  ).اختطاف األطفال (1980مبوجب اتفاقية الهاي لعام لألطفال 
  . بقرار من احملكمة العليااملنصب يف هذاعين 

  -2006 نوفمرب/ تشرين الثاين14
  اضرالوقت احل

 لقضايااملعنية با قربص يف الشبكة القضائية األوروبية فيما خيص القاضي املعين باالرتباط والتنسيق
  .املدنية والتجارية

  .عين يف هذه الوظيفة بقرار من احملكمة العليا

  . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانيف ملنصب قاض حيها مرش من ثالثةختارته قربص واحداًًا  2007

  -2009يناير /كانون الثاين
  الوقت احلاضر

  .األسرةشؤون عضو يف الرابطة الدولية لقضاة 

  األنشطة القانونية غري القضائية

الً أعلى ، مسج)وىلاألشرف البدرجة  (املهن القانونية يف قربص التأهل ملمارسة امتحاناتتاز جا  1985أكتوبر /تشرين األول
  ).960/1000(العالمات 

1984-1985  بحمام متدر.  
  .بنياحملامني املتدررابطة رئيس   1985
   احملامي املعتمد من مجعية(A. G. Serghides) سرغيد س.ج. شريك أ.حمام ممارس. حمام  1985-1990

Gray's Inn ،رغيدس "كتب حماماة امسه يف مرغيدس وسس" (Serghides & Serghides).  
 ومبا فيها احملكمة العليا، يف مجيع جماالت االختصاص، املدين رافع أمام مجيع احملاكم يف قربص،ت

  .خلإواجلنائي واإلداري، 
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  أنشطة أخرى

  كادميياأليف اال 

  -1986أكتوبر /تشرين األول
  1990مايو /أيار

  ). للدراسات العليا يف قربصمعهد(بس  فيلمعهدرئيس قسم القانون يف 
 للقبول يف الطلبة، كجانب من برنامج إعداد نيينكليز اإل والقانون اجلنائيتدريس النظام القانوين

  .السنة الثانية يف جامعات اململكة املتحدة
 يف جمال احملاسبة مقررات دراسيةي للطلبة الذين يتابعون نكليزتدريس قانون الشركات اإل

  .والشؤون املالية
  -1985مايو /أيار
  1990مايو /أيار

  ، )نيقوسياكان هذا الس هيئة تابعة لرابطة احملامني يف (قانون الس القربصي لتعليم الأمني 
 برامج يف جمال تعليم القانون، ومبا يف ذلك برنامج خاص بالدراسات القانونية ينفِّذالذي كان 

حماضر . ربالتعاون مع جامعة ليسست) يف القانون ماجستري – دراسات عليا( القربصية - يةنكليزاإل
  .قانون األسرةيف 

  -1999نوفمرب /تشرين الثاين
  2004أكتوبر /تشرين األول

بني من أجل حاضر أمام احملامني املتدر. القبارصة  جملس احملامنيلدى قانون األسرةحماضر يف 
  . قربصملمارسة احملاماة يف التأهلاجتيازهم امتحانات 

  -2000يناير /كانون الثاين
  2004أكتوبر /تشرين األول

مد ،األسرة موضوع قانونيف  القبارصةاحملامني  جملس لدىص فاحيناير /يف كانون الثاين الذي اعت
  .امتحانات التأهل ملمارسة املهن القانونية يف قربصمبثابة مادة يف  2000عام 

  .ص، وفاحص يف جامعة قربصعلمي متخصو مساعد، أستاذ  2009سبتمرب /وللأي
يني القربصاملرياث وقانون قانون األسرةس در.  

 يف حلقات تدارس ومؤمترات حملية ودولية، يف قانون األسرة بشأن مداخالت/ حماضراتألقى  يف أوقات شىت
 احملامني يف قربص، ابطاتجامعة قربص، وجامعة نيقوسيا، ومكتب الضمان االجتماعي، ور

  . أخرىوحمافلورابطة حمامي أثينا، 

  العمل املتعلق بالتشريع

 .R. (98) 1 جملس أوروبالقانون اخلاص مبوضوع الوساطة، عمالً بتوصية إعداد مشروع اعضو جلنة  •

 .األسرةشؤون  من أجل سن قوانني شىت متعلقة ببقرار من احملكمة العليا ممثالً للسلطة القضائية يف جملس النوابعين  •

ة الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، اجلوانب املدنيبشأن اصة بتطبيق اتفاقية الهاي يف إعداد مشاريع أنظمة إجرائية خشارك  •
 .يف قربص

 .قانون التصديق يف قربص على االتفاقية األوروبية اخلاصة مبمارسة األطفال حلقوقهمإعداد عضو اللجنة العاملة على  •

ضمن لقانون املدين شؤون اب ما يتعلق ممثالً للسلطة القضائية في2006فرباير / شباط3من احملكمة العليا، يعمل منذ قرار بناًء على  •
 .واملرياث قانون األسرةب سن األنظمة األوروبية املتعلقة بشأن يف بروكسل  العاملة واللجان التابعة لس أوروبااألفرقة إطار

 ).2010مايو /منذ أيار(عضو جلنة رابطة األمم املتحدة يف قربص  •

 .يع أحناء قربصعادة حقوق اإلنسان يف مجمنها جلنة است كثرية، جلانعضو سابق يف  •
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  املنشورات

. ، اليت تتألف حالياً من تسعة جملدات)Studia Juris Cyprii" ( القربصيةالقانونية اتدراسال"موعة  حترير جمسرغيدسيتوىل الدكتور 
  . كثريةكما نشرت له مقاالت. ف ستة كتب، وشارك يف تأليف ثالثة كتب، وأسهم يف ثالثة كتب أخرىوقد ألَّ

  " القربصيةقانونيةالات دراسال"

صدر منها حىت اآلن تسعة وقد  ).Studia Juris Cyprii" ( القربصيةالقانونيةدراسات ال"حترير سلسلة املنشورات  سرغيدسيتوىل جورج 
  :الدراساتهذه وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن . جملدات
o ،لد األولرية القوانني على الصعدين الداخلي واخلارجي فيما يتعلق بالعالقات تنازع): "يةنكليزباإل(الدراسة األوىل . ااُألس   

   زولوي. ن. م رئيس احملكمة العليا، أتصدير بقلمع ؛ سرغيدس جورج :املؤلِّف واحملرر. 1988، نيقوسيا، "يف قربص
)A. N. Loizou(. 

o  لد الثاين، الدراسة الثانيةكوتاس. ك. ن :املؤلِّف. 1992، نيقوسيا، "نقولة يف قربصاملمتلكات غري امل): "باليونانية(ا   
)N. C. Coutas(ر ؛رغيدس جورج:  احملرا ب.تصدير بقلم قاضي احملكمة العليا الراحل إمع ؛ سجسوي) I.  Boyiadjis(. 

o  لد الثالث، الدراسة الثالثةجورجيادس.  س:املؤلِّفان. 1995، نيقوسيا، " اجلزئيستمالك االيفتأمالت ): "يةنكليزباإل(ا   
)C. Georgiades( رغيدس وجورجر ؛سرغيدسجورج : احملرربوفيسورتصدير بقلم المع ؛ سغ برغتلودروموس د   
)Prodromos Dagtoglou(. 

o  لد الرابع، الدراسة الرابعةمع –انون القربصي  مبوجب الق زيادة باقي التعويض لقاء قيمة األرض املرتوعة امللكية): "باليونانية(ا 
 والربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية حلقوق ي والقانون األمريكي والقانون الكندينكليز والقانون اإلاليوناينمقارنات بالقانون 

 .سرغيدسجورج : احملرر؛ سرغيدسجورج : املؤلِّف. 1999، نيقوسيا، "اإلنسان

o  لدان اخلامس والسادس، الدراسة اخلامسةتألُّف): "باليونانية(ارات الطالق مبوجب القانون القربصي مع دراسة مقارنة  مرب
بقلم تصدير مع ؛ سرغيدسجورج : احملرر؛ سرغيدسجورج : املؤلِّف. 2007، نيقوسيا، "ينكليزبالقانون اليوناين والقانون اإل

 .)Efie Kounougeri-Manoledaki (مانوليداكي- إيفي كونوجرييربوفيسورال

o  لدالقواعد الذهبية لالستجواب املضاد وأربعة من قدماء –تقنية االستجواب املضاد ): "باليونانية(، الدراسة السادسة السابعا 
: احملرر؛ سرغيدسجورج : املؤلِّف، )سيسريو وكوينتليان(واثنان التينيان ) يسطالسقراط وأرسطو(مني، اثنان منهم إغريقيان املعلِّ

 حمكمة قربص العليا يف ضيقاال، )D. H. Hadjihambis (يسمبجيهاح. ه. تصدير بقلم الدكتور دمع ؛ سرغيدسجورج 
 .ترإكسسابق يف جامعة الاضر واحمل

o لد الثامن، عنواندراسة القانون "رسالة قدمية يف لترمجة إىل اليونانية (الدراسة السابعة " الدفاع واالستجواب املضاد: " العامها
 .سرغيدسجورج : احملرر؛ سرغيدسجورج : املؤلِّف، )يةنكليزباإل" (خلإيف فن االستجواب املضاد، "، الدراسة الثامنة ")وممارسته

o  لدأدبيات يف هذا املوضوع وأحكام صادرة عن حماكم الدرجة (العالقات املالية لألزواج واملعاشرين : " العامهعنوان، التاسعا
 الدراستان التاسعة والعاشرة، اللتان تتضمان أحكاماً قضائية بشأن عالقات امللكية بني األزواج ،"وعةمتنومواضيع قانونية ) األوىل

احملرر . يةنكليز، والقانون اإلداري، والقانون اجلنائي، باليونانية واإلقانون األسرة، ويف شىتوكثرياً من املقاالت يف مواضيع قانونية 
 .)Th. Papazissi (بابازيسي. ث ربوفيسور؛ بإسهام من الدسسرغي جورج :الرئيسياملؤلِّف و

o  لد الثامناًجزءإنصدر أيضاً على حدة من ا .يف فن االستجواب املضاد" بعنوان 2009شر هذا الكتاب يف نيقوسيا عام  وقد ن .
 ".بادئهمأمريكيان، مع التركيز على ماثنان يان وإنكليزاثنان قدماء ، النني تمكِّمن عظام املأربعة 
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  إسهامات يف كتب

o  رغيدسجورجشر ، "مع توصيات خاصة بتعديل القانون اجلنائي القربصي، ملسؤولية اجلنائيةمن ا لالستعفاءالعامة وسائل ال"، سن
، "1992-1987 املعمول ا يف قربص القواننيمراجعة " بعنوان ض املعين بالقوانني يف قربصاملفوضمن الطبعة الصادرة عن 

 ).باليونانية(، 1992سيا، نيقو

o  رغيدسجورجس ،"انتهاكات الفموعات شبه الدينية للحريات املدنية الدستوريةريف كتاب عنوانه "ق وا ،"الفامةق ريف اهلد 
 وأشرف يقربصباء ال، نشره احتاد اآل271-243، الصفحات 1996، ليماسول، "ضوء املذهب األرثوذكسي ومواجهتها قانونياً

 ).باليونانية(رباسيا، كَ، الذي أصبح اآلن أسقف )Chr. Tsiakkas(س ااكسيتااكْرِستوفوروس ريت نداألرشيمريره على حت

o  رغيدسجورجول، اس، ليم"احلرية الدينية وحقوق اإلنسان"يف كتاب عنوانه " عماهلااحلرية الدينية، إعماهلا وإساءة است"، س
، الذي أصبح )Chr. Tsiakkas(اتسياكاس اكْرِستوفوروس ه األرشيمندريت أشرف على حترير، 100-79، الصفحات 2000

 .)باليونانية(رباسيا، كَأسقف اآلن 

o  رغيدسجورجيف كتاب سينشره قريباً قسم القانون يف جامعة قربص "  القانون القربصيوفقعالقات امللكية بني األزواج "، س
 ).باليونانية(

  أعمال ومنشورات أخرى

o  رجورجلد (، نشرة القضاة اإلخبارية "منظور قربصي: صوت الطفل يف اإلجراءات مبوجب اتفاقية الهايإمساع "، غيدسسا
نشرة ملؤمتر الهاي بشأن القانون الدويل اخلاص، هي هذه النشرة اإلخبارية ). 44-39، الصفحات 2003عام خريف /السادس

 ).ية والفرنسيةنكليزباإل(

o  رغيدسجورجس ،"ا يف لقوانني ل استعراض، "الطريق إىل أوروبا:  الطالق مبوجب القانون القربصيراتمرب الدولشىت املعمول 
، 43- 31، الصفحات )بسلمنشورات كلية في (1، الد األول، العدد 1997 يونيو/ حزيران–يناير /، كانون الثايناألوروبية

 ).يةنكليزباإل(

o  رغيدسجورجمطبوعة تصدرها رابطة ( "منرب القانون القربصي" نشر يف ، مقال"يما خيص قربص فيف شؤون األسرةط التوس"، س
 ).باليونانية). (59-40، الصفحات 2001أبريل / نيسان–يناير /، كانون الثاين1، العدد نونالسنة () احملامني القبارصة

o  رغيدسجورجقوانني ل استعراض، "لوجه الوظيفيامن  يف قربص من الوجه الشخصي وشؤون األسرةاالختصاص القضائي يف "، س
، 17-4، نيقوسيا، قربص، الصفحات 2011 يونيو/ حزيران–أبريل /، السنة الثانية، العدد الثاين، نيسان2011، األسرة

 ).يةنكليزباإل(

o  رغيدسجورجلقانونية ، يف املطبوعة الدورية ا" من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان9احلرية الدينية مبوجب املادة "، س
"كمباليونانية(، 11- 8، الصفحات يونيو/حزيران –يناير /، السنة األوىل، كانون الثاين1، العدد 1098، "ريوريست.( 

o  رغيدسجورجمنرب القانون "، "لطالق مع التركيز على اقانون األسرة القربصية من وجهة نظر األسرةشؤون السياسة يف "، س
 ).باليونانية(، 98-73، الصفحات 2004، 3الفترة الثالثة، العدد ، السنة الثالثة عشرة، "القربصي

o  رغيدسجورج2004مايو / أرمينوبولوس، السنة الثامنة واخلمسون، أيار،"2003تأمالت يف قانون الزواج القربصي لعام "، س ،
، "منرب القانون القربصي"يف شر أيضاً ، ن668-661، الصفحات )سالونيكمطبوعة قانونية دورية تصدرها رابطة احملامني يف (

 ).باليونانية (75-48، الصفحات 2004 – 1السنة الرابعة عشرة، الفترة األوىل، العدد 
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o  رغيدسجورجلد ،" القانون القربصياستعراض"، يف جملة " املتجولةحمكمة األسرة"، سيناير /، كانون الثاينالعاشر ا– 
 ).باليونانية(، 5590-5573، الصفحات 37، العدد )1 (1992مارس /آذار

o  رغيدسجورجيف احلياة األسرة إرساء"، 8، العدد "الشهادة يف قربص"يف "  الزواجسخالقانون املدين األساسي فيما يتعلق بف"، س 
) الصحيفة القربصية(نشر أيضاً يف . 58-54، نيقوسيا، الصفحات "ديد الروحيجرابطة الت"، من منشورات "احلديثة

 ).باليونانية(، 6 و1، الصفحتان 15/12/89 ،"فيليليفتريوس"

o  رغيدسجورجالثاين، السنة اخلامسة عشرة، الفترة الثانية، العدد "منرب القانون يف قربص"، " يف قربصة املختلطالزجيات"، س – 
 ).باليونانية(، 122-103أغسطس، الصفحات / آب–مايو /، أيار2005

o  رغيدسجورج12 و10، الصفحتان 1/12/88، "فيليليفتريوس"، يف صحيفة "لطائفتنيلدستور قربص وإنشاء جامعة "، س ،
 ).باليونانية(، )تصويب (5، الصفحة 3/12/88

o  رغيدسجورجكوتاس. أ.  وغس) G. A. Coutas( ،"فيليليفتريوس"، صحيفة "ستمالكاملادة اخلامسة من قانون اال "
)Filelefteros( ،5/9/88 6 و1، الصفحتان) باليونانية.( 

o رغيدسورج جالقانون القربصي واألورويباستعراض"، يف " للطائفة التركية يف قربصقانون األسرةتأمالت يف بعض جوانب "، س  "
)Cyprus and European Law Review( 163-156، الصفحات 2010، سنة 10، العدد ،)يةنكليزباإل.( 

o  رغيدسجورجاتدراسال"، )2010(، " بعقول األطفال يف قربصاينس النفالفعل جمموعاتاجلوانب القانونية لتالعب "، س 
 ).باليونانية(، 561-556، الصفحات 9، العدد )Studia Juris Cyprii  ("ةيقربصال يةالقانون

o  رغيدسجورجس ،"555-543، الصفحات "يهمتقارير موظفي الضمان االجتماعي يف حاالت حضانة األطفال وتبن ،
 ).باليونانية(

  ةاألحكام القضائي

على  الوالدين، مثل الطالق، وبطالن الزواج، ورقابة قانون األسرةيف مجيع الشؤون املشمولة ب   الوقت احلاضر– 1990
 األطفال والزوجات، وعالقات امللكية فيما ونفقة،  ماللقاء، وحتديد حق هلم تهموحضاناألطفال 

ةي األطفال، واالعتراف ببني األزواج، وتبنباملراسيم األجنبية، واالعتراف األبو.  

 ).2006مايو /منذ أيار(عضو اللجنة العلمية ملراجعة القانون القربصي والقانون األورويب  •

  

  اللغات

  .) األملغته(اليونانية 
  .يةنكليزاإل
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