
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦من املادة ) أ(٤إضافة للبيان املقدم وفقاً للفقرة 
  الدولية

  .٢٠١١ االنتخابات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية،  :املوضوع
  .إضافة.  من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ‘١’)ب(٣متطلبات الفقرة  :املوضوع
  .يةقربصاحلكومة السرغيدس، مرشح . الدكتور جورج أ :املوضوع

 .أثينا، ) األوىلالشرف درجة (إجازة يف القانون

  ). الشرف األوىلدرجة(نقابة احملامني امتحان 

  .اململكة املتحدة. ونإكس. قانوندكتوراه يف ال

  .أثينا، اليونان، ) الشرف األوىلدرجة (قوقدكتوراه يف احل

  .لونيكا، اليوناناس، )  الشرف األوىلدرجة (قوقدكتوراه يف احل

  .كلية احلقوق جبامعة قربصمساعد بأستاذ 

  .قربص كريينيا، - بنيقوسياسرةقاض ورئيس حمكمة األ

  . الدولية الهايشبكةمن قضاة قاض 

  . الشبكة األوروبية للمسائل املدنية والتجاريةبتصال الالقاضي املعين با

 ومؤلف أو شارك يف (Studia Juris Cyprii)ية  الدراسات القانونية القربصشارك يف حترير موسوعة
  .تأليف بعض كتب هذه املوسوعة

و معهد  فيليبس، وهيف معهد سابق يف نقابة احملامني القربصية ورئيس قسم القانون فاحصحماضر و
  .، ومدرس سابق ذا القسمللدراسات العليا يف قربص

سرغيدس يف القانون اجلنائي . ورج أأو أكثر تفصيالً عن كفاءة الدكتور ج/معلومات إضافية و
  .واإلجراءات اجلنائية

 وعلم اإلجرام جبامعة أثينا درس الدكتور سرغيدس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  -١
إجازة القانون بدرجة الشرف درجة الشرف األوىل يف هذه املواد، كما حصل على وحصل على 

  .األوىل

يف مجيع املواد، مبا يف عالمات  نقابة احملامني وسجل أعلى الاجتاز الدكتور سرغيدس امتحان  -٢
  .اإلجراءات اجلنائية القربصينيقانون ذلك يف القانون اجلنائي و

الذي (القربصي اليت قام جملس العلوم القانونية املشتركة دورات الحضر الدكتور سرغيدس   -٣
  . املقارناجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةقانون بتنظيمها للبانكلترا وجامعة ليسستر ) كان أمينا له



بوصفه أستاذا بتدريس القانون اجلنائي اإلنكليزي ملدة أربع سنوات قام الدكتور سرغيدس   -٤
  .ذا القسمرئيساً هلان وكوهو معهد للدراسات العليا يف قربص، بقسم القانون يف معهد فيليبس، 

 القضايا ومن اً خمتلفة منتور سرغيدس أنواعالدكتناول ملدة مخس سنوات، ته حماميا صفب  -٥
. ربة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةاخلمن خالهلا اكتسب بينها القضايا اجلنائية اليت 
وعند ممارسته للمحاماة، كان شريكا . يقوسيا نباحملكمة اجلنائية اخلاصة لبلديةوكان أيضاً ممثال لالدعاء 

اخلاص  ، يف مكتبهما)موسوعة غراي(وهو حمام شهري يف قربص ، رغيدسس. أندرياس غلوالده 
لى تقدمي اخلدمات للموكلني، قدم املكتب املساعدة القانونية حملامني عالوة عو. سرغيدس وسرغيدس

، يف أنواع خمتلفة من القضايا، مبا يف ذلك إيراستوستينيس أوديسيوسآخرين من بينهم احملامي الشهري 
وحصل الدكتور سرغيدس على التدريب على احملاماة ملدة سنة واحدة  مبكتب احملامي . ئيةالقضايا اجلنا

كم، أعمال احملاب، واكتسب خربته العملية  عاماً لقربصنائباً ذلك دصبح بعأأليكوس ماركييدس، الذي 
  .مبا يف ذلك احملاكم اجلنائية، يف هذا املكتب

خربة عملية واسعة يف القضايا شبه   عاما٢٢ عمل قاضيا ملدة الذيلدكتور سرغيدس ول   -٦
 من الطلبات عدد كبرييف الدكتور سرغيدس نظر ، سرةوبصفته قاضيا ورئيساً حملكمة األ. اجلنائية

االستخدام املطلق املتعلقة مبخالفة أوامر احملكمة، مبا يف ذلك األوامر املتعلقة باحلضانة، وحق الرؤية، و
ألن ، ، حبكم طبيعتها، شبه جنائيةات وهذه املخالف.نقل أو رهن املمتلكاتالزوجية، ومنع بيع أو ملرتل 

الدليل هو نفس طلوب الدليل املهلا هي احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني، وأن قررة العقوبة امل
     .، أي الدليل الذي ال يدع جماال للشك للقضايا اجلنائيةطلوبامل

 عاماً، تناول الدكتور سرغيدس قضايا تتعلق ٢٢ سنوات وقاضيا ملدة ٥وبصفته حماميا ملدة   -٧
باستعمال العنف ضد األطفال والنساء واالستغالل اجلنسي لألطفال، بقدر اتصال هذه املسائل 

  .باحلضانة واستخدام مرتل الزوجية أو تأثريها عليهما

بشأن توصيات  بتقدميالدكتور سرغيدس  يف قربص نونيةالقااملعين بالشؤون فوض امل كلّفو  -٨
. ملسؤولية اجلنائية يف جمال اقانون اجلنائي القربصي الذي يعاجل الدفوع العامةالمن اخلاص تعديل الفصل 

طبوع بعنوان ميف ، اليت تضمنت أيضاً دراسة مقارنة للمسألة، التوصياتأعماله بشأن املفوض ونشر 
  .١٩٩٢، نيقوسيا، "١٩٩٣ إىل عام ١٩٨٧يف الفترة من عام مراجعة القوانني القربصية "

ويكفل نظام روما األساسي واحملكمة . حلق يف احلياةبدراسة ا الدكتور سرغيدس اآلن قوموي  -٩
. مجيع احلقوق األساسية لإلنسان، واحلقوق األخرى لإلنسانمنبع اجلنائية الدولية هذا احلق، وهو 

 من ٢احلق يف احلياة مبوجب املادة "بعنوان كتوراه رابعة ة د رسالسرغيدس ديد، يعد الدكتورحوبالت
املناظرة املعمول ا يف قربص واليونان، قانون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام الدستورية 

وتتضمن دراسته مواضيع مثل محاية األجنة، . "خاص إىل التشريعات الوطنيةمع الرجوع بشكل 
ت الرحيم، وإلغاء عقوبة اإلعدام، وجرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، واالنتحار، واملو

تصرفات الغري، والتآمر، والتزام الدول بإجراء احلق يف احلياة من ماية حبلدول اوجرائم احلرب، والتزام 



سجناء واملرضى ن، واالختفاء القسري، ومحاية الي، واملفقود املعيشيةحتقيقات فعالة، ومحاية البيئية
    . واملسنني، اخل

ويتناول كتابان من كتب الدكتور سرغيدس استجواب الشهود يف القضايا املدنية وبوجه   -١٠
. خاص يف القضايا اجلنائية، وهو موضوع يتصل بشكل وثيق بعمل وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية

احملاكمة العادلة، مواضيع مثل ليت تعاجل ويهتم الدكتور سرغيدس بوجه خاص بالكتب واملواد األخرى ا
واملهارات وعلم النفس وأقوال الشهود يف القضايا املدنية واجلنائية، والدفاع، واملناورات أمام احملاكم، 

        .بقاعات احملاكماملتعلقني 

القانون واإلجراءات القانونية بوجه عام على ات يف وخربمبعارف  الدكتور سرغيدسيتمتع و  -١١
  . يف سريته الذاتيةلنحو املبني ا

ويستويف .  ملنصب القضاء يف احملكمة اجلنائية الدوليةمؤهلويتبني مما سلف أن الدكتور سرغيدس 
 من نظام روما األساسي ألن ٣٦من املادة ‘ ١’)ب(٣الدكتور سرغيدس الشروط الواردة يف الفقرة 

  :، نتيجة ملا يليات اجلنائيةءئي واإلجرايف جمال القانون اجلناوخربة مناسبة ثابتة لديه كفاءة 

  مؤهالته األكادميية والعملية وخلفيته يف القانون اجلنائي؛  )أ(
  لقانون اجلنائي؛ته للمحاماة واإلدعاء وتدريس اممارس  )ب(
  أحباثه يف جمال القانون اجلنائي؛  )ج(
  ؛سرة حملكمة األ ا ورئيسياقاضبصفته يف املسائل شبه اجلنائية اخلربة اليت اكتسبها   )د(
على النحو املبني يف القانونية بوجه عام يف القانون واإلجراءات ة اليت اكتسبها رباخلعارف وامل  )ه(

  . سريته الذاتية

 يف قربص الدكتور ةالقانونياملعين بالشؤون  أعاله، كلّف املفوض ٨وعلى النحو الوارد يف الفقرة 
 بشأن تعديل أحد أهم الفصول يف القانون اجلنائي كان حمامياً، بتقدمي توصياتسرغيدس، عندما 

الدكتور سرغيدس يعد و". الدفوع العامة يف جمال املسؤولية اجلنائية"القربصي وهو الفصل الذي يعاجل 
ويكفل نظام روما األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية هذا . احلق يف احلياةبشأن دكتوراه رسالة اآلن 
 كتب الدكتور سرغيدس استجواب الشهود وهو موضوع يتصل بشكل ويتناول كتابان من. احلق

  .وثيق بعمل وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية

واملادة ‘ ١’)ب(٣ويستويف الدكتور سرغيدس أيضاً الشروط الواردة يف الفقرة   
  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’) ب(٣

___________  

  

  


