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من قرار مجعية الدول األطراف 7 للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ساسي األ من نظام روما36من املادة ) أ(4م وفقاً للفقرة بيان مقد 
  . ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةاتبشأن إجراء

  
  . األساسي من نظام روما36 من املادة )أ( 3نة يف الفقرة  يفي باملتطلبات املبيسرغيدسالدكتور جورج ‘ 1’  .ألف

  
  .املناصب القضائيةأعلى الكفاءات املطلوبة يف قربص للتعيني يف ب ويتمتع، والرتاهةاحلياد يتحلّى باألخالق الرفيعة وفهو شخص   

  
  .اناحملكمة األوروبية حلقوق اإلنس يف ملنصب القاضي حيها مرشواحداً من ثالثة قربص اختارته 2007ويف عام   

  
،  من نظام روما األساسي36من املادة ) ب(3من الفقرة ‘ 2’و‘ 1’ الفرعيتني  مبقتضيات الفقرتنيسرغيدسيفي الدكتور ‘ 2’

  .كما يظهر من بيان مؤهالته
  
 ملدة مخس سنوات مارس احملاماة إنه. ).Ph.Dثالث شهادات  ( يف احلقوق شهادات دكتوراهعدةسرغيدس حيوز الدكتور ف

عمل قاضياً ألكثر من و. ، ومبا فيها احملكمة العليا، يف مجيع جماالت االختصاص، املدين واجلنائي واإلداري كافة أمام احملاكم القربصيةاًترافعم
على مدى لشؤون األسرة حمكمة  وترأس ،ملدة مثاين سنوات ونصف السنةلشؤون األسرة  حمكمة يففقد عمل يف قربص قاضياً .  عاما21ً

 فيما خيصالقضائي  االرتباط قنسمن قضاة شبكة الهاي الدولية، وماً واحد سنة 11وكان ملدة أكثر من .  األخرية عشرةثالسنوات الثال
فاحص يف ال ويتوىل مهمةلقانون س حالياً اكما إنه جامعي، يدر.  الشبكة القضائية األوروبية املعنية بالشؤون املدنية والتجاريةيفقربص 

ف كتباً ومقاالت يف القانون وقد ألَّ. ، الذي ترأس قسم القانون فيهقربص ويف معهد ذلك لدى جملس احملامني القبارصة جامعة قربص، وقبل
الدراسات القانونية القربصية "ر جمموعةوحر" )Studia Juris Cyprii .(املعنية وقد شارك يف اللجان العاملة التابعة للمجلس األورويب 

  .املرياث وقانون األسرةبية املتعلقة بقانون بإنفاذ األنظمة األورو
  
 هي خربة عملية وأكادميية يف  خربة مستفيضة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائيةسرغيدسجورج وتتوفر لدى الدكتور   

، ومبا يف ذلك القانون اجلنائي زيالقانون العام اإلنكليظام القانون الروماين األورويب ونظام بن ودراية وهو ذو إعداد قانوين. آن معاً
األوىل شرف ال حصل على درجةفة يف جامعة أثينا، وعلم اجلرمياليونانيني واإلجراءات اجلنائية س القانون اجلنائي قد درل .واإلجراءات اجلنائية

وقد اجتاز امتحانات . اليونانيتني  يف القانون وشهاديت الدكتوراهاإلجازة يع املواضيع، كما حصل بدرجة الشرف األوىل على شهادةيف مج
 .نيالً أعلى الدرجات يف مجيع املواضيع، ومبا فيها القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية القربصي مسجيف قربص، ية القانونملمارسة املهن التأهل

، أجراها جملس نيينكليزواإل ني اجلنائية القربصي مشلت القانون اجلنائي واإلجراءات،القربصية-يةنكليزوتابع دورات يف الدراسات القانونية اإل
ي ملدة أربع نكليز القانون اجلنائي اإلسرغيدسودرس الدكتور . ستروجامعة ليس)  له أميناًسرغيدسالذي كان الدكتور  (تعليم القانون
ي وقانون الشركات نكليزام القانوين اإل النظاملعهد اكما إنه درس يف هذ.  أيضاً قسم القانونذي ترأس فيه، القربص معهدسنوات يف 

 املرياث وقانون األسرةقانون س اآلن ، وهو يدرتعليم القانونجملس القبارصة و جملس احملامني القربصي لدى األسرةودرس قانون . ينكليزاإل
  .يف جامعة قربص نيالقربصي

   
كما إنه كان . القضايا اجلنائيةمجيع أنواع القضايا ومبا فيها ، إذ مارس احملاماة ملدة مخس سنوات، سرغيدسوقد تناول الدكتور   

شؤون ، بصفته قاضياً يف  سنة21 على مدى أكثر من سرغيدسوتناول الدكتور . اخلصوصيةاملدعي العام لبلدية نيقوسيا يف القضايا اجلنائية 
 ة يف مرتل القصريبالسكىنانتهاك أوامر احملاكم، مثل أوامرها اخلاصة عدداً كبرياً من الطلبات املتعلقة ب، شؤون األسرةرئيساً حملكمة مث  األسرة
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ب عليها ميكن أن تكون ، ألن العقوبة اليت تترت بطبيعتهاجنائيةشبه  إن حاالت االنتهاك هذه. املمتلكات ونقلها ورهنهاالزوجية، وحظر بيع 
بوجه عام ف. لشك املعقولل ال يدع جماالًه يف القضايا اجلنائية، أي ما عبء اإلثبات الالزم مياثل نظريالسجن أو الغرامة أو كليهما، وألن 

  .نات اإلنسانيةاهل على العواطف وأيان على طبيعة البشر، بصنمجيمع ما بني القانون العام والقانون اجلنائي أما 
  

ات بشأن تعديل باب القانون اجلنائي القربصي توصي لكي يقدم سرغيدس الدكتور يةقربصالالقوانني ب املعينض فواملوقد عين   
، التوصيات املتعلق ذه سرغيدس عمل الدكتور املعين بالقواننياملفوض وقد نشر .  من املسؤولية اجلنائيةلالستعفاءاملتعلق بالوسائل العامة 

  .1992، نيقوسيا، "1992-1987وانني القربصية القمراجعة  "يف طبعة عنواامقارنة يف هذا الشأن، استقصائية  تضمن أيضاً دراسة الذي
  

.  جملدات9 اآلن، اليت تضم )Studia Juris Cyprii" (الدراسات القانونية القربصية"موعة  حترير جمسرغيدسويتوىل الدكتور   
شرت له مقاالت كثرية يف مطبوعات دورية ثالثة كتب أخرى ونكما إنه أسهم يف . ف ستة كتب وشارك يف تأليف ثالثة كتبوقد ألَّ
  .املضادالشهود استجواب  ويتناول اثنان من كتبه عمليات .القضاةأخبار يف قربص وخارجها، ويف نشرة تصدر 

  
فات املتعلقة باستجواب الشهود يف القضايا اجلنائية ويف القضايا  مكتبة واسعة من الكتب القدمية واجلديدة وسائر املؤلَّإنه مجع  

  . يف قاعات احملاكموالسيكولوجيا، اتاحملاكميف  يةتكتيك، واملهارات الاملدنية، والدفاع
  

 النص النافذ من 2احلياة مبوجب املادة يف ق احل"رابعة عنواا الياً على أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  حسرغيدسويعمل الدكتور   
".  الوطنيةالتشريعات إىل ة خاصالرجوع بصورةة املناظرة يف قربص واليونان، مع قوق اإلنسان واألحكام الدستورياألوروبية حليف احملكمة 

 احلياة من ماية عقوبة اإلعدام، والتزامات الدول بالعمل حلوإلغاءالرمحة، بدافع  والقتل ،ة، واالنتحار مواضيع مثل محاية األجنحبوثهوتشمل 
ء حتقيق فعلي، ومحاية احلياة من الناحية البيئية، واألشخاص املختفني، وحاالت االختفاء اأفعال األطراف الثالثة، والتآمر، والتزام الدول بإجر

  .خلإري، ومحاية السجناء املرضى، والقاصرين، سالق
  

، الطابعاحملددة  خربة عامة يف القانون وخربة قانونية فيما يتعلق بطائفة واسعة من املواضيع القانونية واملسائل سرغيدسوللدكتور   
  .ومبا يف ذلك حقوق اإلنسان، والقانون اإلداري، والقانون الدستوري

  
شمل، إىل حد ما، حقوق اإلنسان، ومبا يف ذلك حقوق ت، عمله القضائيشأا شأن فها،  اليت ألَّإن كل أطروحات الدكتوراه  

م  يف أن يصغى إليه وأن حياكَاملرء امللكية، وحق ، واحلق يفأسرةيز، واحلق يف الزواج ويف تأسيس الطفل، واحلق يف املساواة وعدم التمي
  .حماكمة عادلة

  
رابطة األمم جلنة وهو حالياً عضو يف .  حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء قربصاستعادة كان عضواً يف جلنة سرغيدسكما إن الدكتور   

  .قربصيف املتحدة 
  

باللغتني   األساسي، إذ أن له معرفة ممتازة من نظام روما36من املادة ) ج(3 مبقتضيات الفقرة سرغيدسيفي الدكتور ‘ 3’  
  . بطالقةهاويتكلمية نكليزاليونانية واإل
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، من حيث  كلتيهما، لكنه‘‘باء’’ والقائمة ‘‘ألف’’ه يف القائمة  امست الالزمة إلدراج املؤهالسرغيدسالدكتور  تتوافر لدى  .باء
  .‘‘ألف’’ح لإلدراج يف القائمة  مرشما األساسي، من نظام رو36 من املادة 5مقتضيات الفقرة 

  
  : من نظام روما األساسي فهي كما يلي36 من املادة )أ(8من الفقرة ‘ 3’إىل ‘ 1’الفرعية أما املعلومات املتعلقة بالفقرات   .جيم

  
القضاء نظام  يف قربصق طبيفمن جهة . طنظام قانوين خمتلب حيث يعملارسة يف قربص، مل للم مؤهسرغيدسالدكتور   )أ(

.  اجلنائية والدعاوى املدنية، مع بعض االستثناءات، على الدعاوى اإلنكليزيالنقاش الوجاهي حبسب القانون العامالقائم على 
  . االامي املعمول به يف أوروبا على دعاوى املراجعة القضائية والدعاوى اإلداريةالقضاءنظام فيها ق طبيمن جهة أخرى و

  
  . من رعايا مجهورية قربص، وهي عضو يف جمموعة الدول اآلسيويةسرغيدسالدكتور  )ب(
  
  .ركَ ذَسرغيدسالدكتور   )ج(
  

  . من نظام روما األساسي36من املادة ) ب(8يف الفقرة ال املذكور ا خربة يف سرغيدستوافر لدى الدكتور ت  .دال
  

 حبقالعنف مسائل  سنة، 21 سنوات وبصفته قاضياً ملدة أكثر من 5ملدة ساً ممار، بصفته حمامياً سرغيدسفقد تناول الدكتور   
 يف هذه بقدر تأثريها الزوجية أو والسكىن يف مرتل احلضانة  بقضاياتعلقها بقدر ،األطفال والنساء ومسائل االستغالل اجلنسي لألطفال

  .القضايا
  

 قاضياًعمل قد  و،اليت تتعامل مع قضايا اختطاف األطفاللقضاة،  قاض عن قربص يف شبكة الهاي الدولية لسرغيدسالدكتور إن   
أن معظم قضايا اختطاف األطفال بهذا مع العلم . 1980 فيما خيص احلماية الدولية لألطفال مبوجب اتفاقية الهاي لعام باالرتباط معنياً

  .ة تنطوي على حاالت عنفاالتفاقياملشمولة ذه 
  

  .األسرةشؤون  لقضاة يف الرابطة الدولية  عضوسرغيدسكما إن الدكتور   
  

 الصادرة عن R (98) 1 عضواً يف اللجنة املعنية بإعداد مشروع قانون بشأن الوساطة، عمالً بالتوصية سرغيدسوكان الدكتور   
قد و . ممارسة األطفال حلقوقهمكما إنه كان عضواً يف اللجنة املعنية بقانون التصديق، يف قربص، على االتفاقية األوروبية بشأن. جملس أوروبا

ص له فصالً يف أحد وخص عن هذا املوضوع اً قانوني وكتب مقاالً،تابع دورات تدريب على الوساطة يف قربص والواليات املتحدة األمريكية
  .كتبه

  
ن نظام روما  م36 من املادة 7الفقرة ( جنسية أي دولة أخرى وليست له من رعايا مجهورية قربص سرغيدسالدكتور   .هاء

  ).األساسي
***  


