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السيرة الذاتية
غونتساروف:العائلةاسم

بافلاألول:االسم

األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع

١٩٧٦آب/أغسطس ٢٧الميالد:تاريخ

إستوين:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

اللغة الروسيةاللغة األم: اللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
أساسيىمستو الشفوية)(أساسيمستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)أخرىلغات-

متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى(املكتوبة):اللغة اإلستونية
>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار:(املكتوبة)

>>يُرجى االختيارالشفوية)(>>يُرجى االختيار(املكتوبة):

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىاناتخا لزم ملء إذيُرجى االستنساخ واللصق-

٢٠٠٠/ ٠٦–١٩٩٩/ ٠٩

جامعة إكسرت، اململكة املتحدةاملؤسسة:-
الدويلماجستري يف قانون األعمالاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٨/ ٠٦–١٩٩٤/ ٠٩
جامعة تارتو، إستونيااملؤسسة:-
نيةبكالوريوس يف الدراسات القانو املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
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)باألحدث، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

٢٠١٢/ ٠١منذ -
)حمكمة االستئناف مبدينة تالني (إستونياالعمل:جهة-
الدائرة اجلنائيةقاض باللقب الوظيفي:-
ترأس، بصفته قاضي استئناف، عددا من القضايا اجلنائية املعقدة ذات الصلة جبرائم املوظفني :معلومات أخرى-

الوطنية وما إىل اإلداريني واالجتار باملخدرات والفساد وجرائم القتل العمد واجلرائم عرب
)ألف(القائمة ذلك.

٢٠١٠/ ٠٥منذ  -
(سرتاسبورغ، فرنسا)المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان العمل:جهة-
قاض مخصصاللقب الوظيفي:-
شارك بصفة قاض خمصص يف حل قضايا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. (القائمة ألف):معلومات أخرى-

٢٠٠٤/ ١١منذ -
الهاي، هولندايوروجوست، العمل:جهة-
صص يف اهليئة اإلشرافية املشرتكة للوكالة األوروبية للتعاون القضائيقاض خماللقب الوظيفي:-
شارك يف اجتماعات إشرافية للهيئة اإلشرافية املشرتكة للوكالة األوروبية للتعاون القضائي تناولت :معلومات أخرى-

مسائل محاية البيانات اخلاصة باألفراد ضمن اإلجراءات عرب الوطنية للوكالة.

٢٠١١/ ١١–٢٠٠٦/ ٠١
(إستونيا)محكمة مقاطعة فيروالعمل:جهة-
كبري القضاةاللقب الوظيفي:-
من حماكم املدينة ١٦عندما ُحولت ٢٠٠٦مسؤول عن إجراء اإلصالح القضائي لعام :معلومات أخرى-

كمة االبتدائية، حماكم للمقاطعة. وترأس السيد غونتساروف، بصفته قاضي احمل٤واملقاطعة إىل 
عددا كبريا من احملاكمات اجلنائية املعقدة، منها قضايا اجلرائم عرب الوطنية. (القائمة ألف)

٢٠٠٢/ ١٢–٢٠٠٢/ ٠٢

(إستونيا)محكمة مدينة نارفاالعمل:جهة-
كبير القضاةاللقب الوظيفي:-
حمكمة مدينة نارفا الواقعة يف ثالث أكرب مدن إستونيا، ويشكل مسؤول عن إقامة العدل يف :معلومات أخرى-

ا. ترأس بصفة قاض للمحكمة االبتدائية حماكمات مدنية وجنائية ٩٦الروس  يف املائة من سكا
على درجات متفاوتة من التعقيد. (القائمة ألف)

:األخرىالمهنيةاألنشطة
ات أخرىيُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خان-

 ألماتي واآلستانة (كازاخستان)٢٠١٢آذار/مارس وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر
:دعم اإلصالح القضائي والقانوين يف ”خبري لفرتة قصرية يف إطار مشروع االحتاد األورويب يف كازاخستان املعنون النشاط
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روع أمام خمتلف املؤمترات الدولية (املذكورة وأدىل السيد غونتساروف بعدة خطب يف إطار هذا املش“. مجهورية كازاخستان
أدناه) وعقد السيد غونتساروف أيضا عدة اجتماعات وحلقات عمل يف مكتب املدعي العام لكازاخستان واحملكمة العليا 

لكازاخستان بشأن جتربة إستونيا يف جمال األشكال البديلة لإلجراءات اجلنائية.
 ٢٠١٢حزيران/يونيه
:دعم اإلصالح القضائي ”، يف إطار مشروع االحتاد األورويب يف كازاخستان املعنون فيد غونتسارو قام السالنشاط

لس الدستوري وغريهم من  “والقانوين يف مجهورية كازاخستان ا قضاة احملكمة العليا وأعضاء ا ، بتنظيم واستضافة زيارة قام 
كازاخستان بنظام احملاكم اإلستونية، مع الرتكيز يف وفدكبار املسؤولني احلكوميني لكازاخستان إىل إستونيا، لتعر 

اإلجراءات اجلنائية.على
: كييف (أوكرانيا)٢٠١١كانون األول/ديسمبر -

:خبري لفرتة قصرية يف مشروع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا النشاط
، حيث ألقى السيد غونتساروف عددا “صالح القضائي يف أوكرانيا واملعايري الدولية الستقالل القضاءاإل”يف أوكرانيا املعنون 

من اخلطب أثناء املؤمتر (الوارد امسه أدناه).
 بيشكيك (قيرغيزستان)٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر :
:قريغيزستان يف إطار املشروع املعنون خبري لفرتة قصرية يف بعثة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يفالنشاط

، حيث ألقى السيد غونتساروف عدة خطب. (الوارد امسه أدناه).“قريغيزستاناختيار القضاة يف”
 شيسيناو (جمهورية مولدوفا)٢٠١١أيلول/سبتمبر :
:يث قدم السيد ، ح“مولدوفااسرتاتيجية إصالح قطاع العدل يف”خبري لفرتة قصرية يف املشروع املعنون النشاط

غونتساروف عددا من العروض بشأن خمتلف جوانب قانون اإلجراءات اجلنائية اإلستوين.
٢٠١٠فبرايرشباط/-٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر -

:ميزانية احملاكم بوصفها أداة إلقامة العدل”خبري لفرتة قصرية يف مشروع التوأمة التابع لالحتاد األورويب املعنون النشاط“ ،
ق السيد غونتساروف، بوصفه كبري القضاة، جتربة إستونيا يف جمال إدارة احملاكم.حيث طب

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
وهو تقرير قضائي سنوي -حمكمة مقاطعة فريوبعد مضي سنة على اإلصالح القضائي: كيف جرت األمور يفمؤلف التقرير املعنون: 

.٢٠٠٦صدر يف عام 

تقريــر مكتــب املؤسســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا مشــارك يف صــياغة
.بشأن تدريب أعضاء جملس اختيار القضاة يف قريغيزستان

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
شبكة التدريب القضائي األوروبيةقيادات األفرقة، التحقيق املشرتك وحلقة دراسية حول فرنسا، ٢٠١٤
Open”الواليات املتحدة األمريكية، عامل مفتوح ٢٠١٣ World “-الزيارات التدريبية للقضاة يف جمال سيادة القانون.برنامج
التقييم.، تدريب أساسي للمسؤولني عنجمموعة الدول املناهضة للفسادأندورا، ٢٠١٢
اص بالقضاة التابع لشبكة التدريب القضائي األوروبية.التبادل اخلبرنامجإسبانيا، ٢٠٠٨
يف جمال مكافحة غسل األموال عرب احلدود الوطنية، حيث شارك أيضا كمحاضر.تدريبصربيا، ٢٠٠٦
العدل.اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، زيارة تدريب لكبار القضاة وقضاة احملاكم العليا يف جمال إقامة ٢٠٠٦
يف مركز الدراسات النمساوي للسالم وحل النزاعات.اجلوانب املدنية حلل النزاعات: دورة تدريبية أساسيةالنمسا،٢٠٠٥
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باإلضافة إىل الدورات التدريبية املذكورة أعـاله شـارك السـيد غونتسـاروف أيضـا يف عـدد كبـري مـن الـدورات التدريبيـة 
قانون األوروبية يف تريري بأملانيا.املهنية يف إستونيا ويف أكادميية ال

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
عضو يف رابطة القضاة اإلستونية٢٠٠١منذ عام 

عضو جملس رابطة القضاة اإلستونية٢٠٠٧–٢٠٠٥
عضو يف جملس رابطة القضاة لدول البلطيق٢٠١٣ومنذ ٢٠٠٧–٢٠٠٥

واألوسمةالجوائز
“.فريواملسامهة البارزة يف إقامة العدل يف حمكمة مقاطعة”وزير العدل اعرتافا بـ شهادة شرفية من

شهادة شرفية من رابطة القضاة اإلستونية
الشخصيةاالهتمامات

اآلداب، والسفر
الصلةذاتاألخرىالحقائق

مهام التدريس
يف “ ؟ات يف الدستور يف ضوء الواقع العاملي املتغريهل من املمكن والضروري إحداث تغيري ”حماضرة موضوعها ٢٠١٢ب/أغسطس آ

.جامعة الفارايب الوطنية لكازاخستان (أملايت، كازاخستان)
يف أكادميية اإلدارة “ األشكال البديلة لإلجراءات اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلنائية اإلستوين”حماضرة موضوعها ٢٠١٢آذار/مارس 

.يس مجهورية كازاخستان (اآلستانة، كازاخستان)العامة اليت ُيشرف عليها رئ
(تالني، إستونيا).“ إجراءات احملاكمات يف املنازعات القضائية”ميسر لتدريب املدعني العامني والقضاة يف جمال ٢٠١١آب/أغسطس 
برنامج تدريب القضاة يف إطار“ عمل قاضي التحقيق األول”تقدمي سلسة حماضرات للقضاة اإلستونيني موضوعها ٢٠١١شباط/فبراير 

احملكمة العليا إلستونيا).(إدارة التدريب يف
يف إطار برنامج تدريب القضاة (إدارة “ إجراءات اجلنح”تقدمي سلسلة حماضرات وحلقات عمل للقضاة اإلستونيني موضوعها ٢٠٠٨

التدريب يف احملكمة العليا إلستونيا).
اخلطب والندوات واملؤمترات 

" مبشاركة املوضوعية املتعلقة مبقاضاة مرتكبيهاقضايا الرائم ضد اإلنسانية و اجل"يف الفريق املعين بميسر ٢٠١٣يسمرب ول/داألكانون 
)، والسيد كونو تارفوسري يعقوب (نائب رئيس احملكمة اجلنائية الدولية)، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا(فاغن يونسن السيد 

ئيس مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية)، والسيد فوك يرمييتش (رئيس اجلمعية العامة لألمم والسيدة تينا إنتلمان (ر 
ا املتحدة  حلقوق اإلنسان (تالني، استونيا)االستوينللمعهد ٢٠١٣) يف املؤمتر السنوي ٦٧يف دور

ت السنوية لرابطة القضاة لدول البلطيق بشأن طائفة من إلقاء عدد من اخلطب وتقدمي عدد من العروض أمام املؤمترا٢٠٠٣منذ 
أخالقيات القضاة واملدونة اإلستونية ألخالقيات القضاة؛ إقامة العدل وإصالح احملاكم املسائل اجلوهرية املتعلقة باجلهاز القضائي (

احملاكم االبتدائية وإمكانية قياسه؛ تأثري ؛ اإلجراءات التأديبية للقضاة وسوء التصرف القضائي؛ عبء عمل قضاة ٢٠٠٦اإلستونية لعام 
) ذلك من املواضيعالتعديالت التشريعية على عبء عمل القضاة ونوعية أحكامهم؛ اجلهاز القضائي ووسائط اإلعالم العامة، وغري

(أماكن خمتلفة يف إستونيا والتفيا وليتوانيا).
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دعم اإلصالح القضائي يف كازاخستان املعنون "ين مبشروع االّحتاد األورويب املعاخلتامي إلقاء كلمة أمام املؤمتر٢٠١٣أيلول/سبتمبر 
على اثر مشروع جديد لقانون )القضائيةساومة(امل"اجلوانب العملية لتنفيذ االتفاقية اإلجرائية ، والقانوين يف مجهورية كازاخستان"

".القضائيةاء املساومةاإلجراءات اجلنائية جلمهورية كازاخستان والتجربة االستونية يف إجر 
إستونيا، هل تكلل اإلصالح القضائي يف”تقدمي عرض أمام مجعية قضاة احملاكم الليتوانية بعنوان ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 

(كوناس، ليتوانيا).“ ؟بالنجاح
عات اجلنائية يف سياق إعداد قانون جنائي القضايا الراهنة إلصالح التشري”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢أيلول/سبتمبر 

(أملايت،  “ احلق يف احملاكمة العادلة يف إطار اإلجراءات اجلنائية العامة”؛ “وقانون إجراءات جنائية جديدين يف مجهورية كازاخستان
كازاخستان).

تمعأساس التحديث االجتم-الدستور ”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢أغسطسآب/ هل من ”؛ “اعي للدولة وا
(أملايت، كازاخستان).“ املمكن والضروري إدخال تعديالت يف الدستور يف ضوء الواقع العاملي املتغري؟

التفاوض على ختفيف العقوبة ضمن النموذج اجلديد لإلجراءات اجلنائية يف ”إلقاء كلمة أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١٢آذار/مارس 
إجراءات التسوية (التفاوض على ختفيف العقوبة) يف قانون اإلجراءات اجلنائية اإلستوين وأمثلة من املمارسة ”؛ “زاخستانمجهورية كا

(أملايت، كازاخستان).“. الدولية
لدولية املتعلقة إصالح النظام القضائي يف أوكرانيا واملعايري ا”تقدمي أربعة عروض أمام املؤمتر الدويل املعنون ٢٠١١كانون األول/ديسمبر 

احلكم الذايت القضائي وتوزيع مهام ‘ ”٢’؛ “اجلدارة املهنية للقضاة: نوعية األحكام ووضوحها واتساقها”‘١’؛ “باستقالل القضاء
(كييف، “ مسؤولية القضاة ونزاهتهم يف إصدار األحكام‘ ”٤’؛ “تدريب القضاة وتعيينهم: جتربة إستونيا”‘٣’؛ “القضاة يف إستونيا

انيا).أوكر 
قاضكيفية تدريب ‘ ”١’تقدمي عرضني أمام حلقة العمل اخلاصة بأعضاء جملس اختيار القضاة يف قريغيزستان: ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر 

(بيشكيك، قريغيزستان).“ الشفافية يف عملية تدريب القضاة وتعيينهم‘ ”٢’؛ “كفء: جتربة مجهورية إستونيا
(تارتو، إستونيا)“ القاضي كمسؤول إداري”لقضاة عنوانه إلقاء كلمة أمام منتدى ا٢٠١١
مواقف احملاكم االبتدائية بشأن أسباب نقض حماكم االستئناف ”إلقاء كلمة أمام مجعية قضاة احملاكم اإلستونية بعنوان ٢٠٠٧

(بارنو، إستونيا).“ لألحكام


