
 (اليونان)تسيلونيس، فيكتور بانايوتيس 

 ]باالنكليزية :األصل [

 بيان المؤهالت

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

 إجراءات الترشيح (أ)

نتخاب الل (Victor Tsilonisاملعروف أيضا باسم ) Viktor Tsilonis الدكتور فيكتور تسيلونيسيرشح 
، أي مبوجب إجراءات الرتشيح األساسي روما نظام من 63 املادة من‘ 1’( أ) 4 لفقرةألحكام ا وفقا

 .لى املناصب القضائية باليوناناملتعلقة بتسمية املرشحني للتعيني يف أع

 والحياد والنزاهة األخالق الرفيعة يارمع (ب)

 .األخالق الرفيعة واحلياد والنزاهةبيتحلى الدكتور فيكتور تسيلونيس 

 التمتع بالمؤهالت الالزمة للتعيين في أعلى المناصب القضائية بالدولة المعنية (ج)

 حملامنيا تأديب جملس يف مناوب عضو وهو. املطلوبة ايرياملع مجيع تسيلونيس فيكتور الدكتورستويف ي
وهو  .ثالثة بقضية تكليفهمؤخرا  ومت قضيتني يفحكم فعال و ( 8188-8112) الدولية اجلنائية احملكمةب

نائب الو ، اليونان يفللمحاماة  NEWLAW كتبمل التنفيذياملدير /الرئيسي القانوين املستشارأيضا 
-https://www.iccba) املعين بالضحايا احملكمة اجلنائية الدوليةلدى امني نقابة احملرئيس املشارك ل

abcpi.org/executive-council) ، لدى امني نقابة احملاللجنة االستشارية للمعايري املهنية التابعة ل رئيسو
جهة و ، (https://www.iccba-abcpi.org/professionalstandardsadvisory) احملكمة اجلنائية الدولية

حاصل على  إنهعالوة على ذلك، و . احملكمة اجلنائية الدولية واليونانلدى نقابة احملامني بني االتصال 
حملكمة اجلنائية الدولية منذ عام امني لدى ادرجة الدكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل، ومدرج يف قائمة احمل

 احملكمة اختصاص حول ليزيةاإلنك غةاللبللنشر كتابا  Springerمن خالل دار  رامؤخ نشرو ، 8113
را زائرا حماضا، كان مؤخرا أخري و . ماستة عشر عامدهتا لديه خربة يف األعمال القانونية ، و الدولية اجلنائية

-8112)كلية احلقوق جبامعة دميوقريطوس يف تراقيا بقسم الدراسات العليا بمعنيا بالعدالة اجلنائية الدولية 
 ،نظمة األمن والتعاون يف أوروبامبرباء االستشاريني خلقائمة ابانون الدويل مدرج وهو خبري يف الق ،(8112
دعي ، و رمؤمت 12شارك يف و  ،قالم 12نشر أكثر من ، و أكادميية مبادئ نورمربغ الدوليةبرباء اخلوقائمة 

 .ملناقشةاحلقات للحضور يف العديد من 

 .طلوبةامل املعايري مجيع ممتاز بشكل تسيلونيس فيكتور الدكتورولذلك، يستويف 
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 والخبرة المناسبة الجنائية، واإلجراءات الجنائي مجاالت القانون ثابتة فيلا الكفاءة (د)
 الجنائية اإلجراءات في مجال أخرى، بصفة مماثلة  أو محام،  أو أو مدع عام الالزمة، سواء كقاض

 كقاض للعمل للغاية استثنائي لبشك مؤهل وهو الالزمة بالكفاءة تسيلونيس فيكتور الدكتور يتمتع
 اجلنائية العدالة جمال يف خربة، و كمحامعاما   13تبلغ  واسعة قانونية خربة ولديه الدولية، اجلنائية احملكمةب

 العام املدعي مكتب يف مبتدئ قانوين كمستشار أشهر ستةأمضى  عندما 8114 عام منذ الدولية
 (.ميلوسيفيتش قضية) بقةالسا يوغوسالفيالمحكمة اجلنائية الدولية لل
هو مدرج و  الدويل، اجلنائي القانون يف ولياد به معرتف خبريتسيلونيس  الدكتور ذلك، إىل باإلضافةو 
 رابطة يف وعضو ،(8112 فيينا،) أوروبا يف والتعاون األمن ملنظمة القانونيني االستشاريني اخلرباء قائمةب

 الدولية، اجلنائية احملكمة لدىنقابة احملامني و  ،(مستهلكنيلل الدولية احلماية: اللجنة) الدويل القانون
 نورمربغ ملبادئ الدولية األكادمييةلدى  رباءاخل قائمةب مدرجكما أنه  الدويل، للقانون األوروبية اجلمعيةو 
 (.8112 مايو/أيار)
على  حماضرةونا جائحة الكور  تفشي من أشهر بضعة قبلألقى  أنه الدويل القانون يف خربته علىمما يدل و  

 احملكمةللمحامني لدى  املهين السلوك قواعد مدونة بشأن الدولية اجلنائية احملكمة زار إندونيسي وفد
 اختصاص و الدولية اجلنائية للمحكمة التأدييب االختصاص بني املتبادلة والعالقة الدولية اجلنائية

 .للمحامني الوطنيةالنقابات ( اختصاصات)
تني التاليتني التأديبييتني القض يف كقاض 8112 عام منذجلس  أنه ذلك، من األهموأخريا، و 

(https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx"wo) و(https: // 

(www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Disciplinary-board.aspx  اجلنائية احملكمة علىاملعروضتني 
 يف ثالثة قضيةينظر يف وس الدولية، اجلنائية للمحكمة التأدييب اجمللس يف امناوب اعضو  نتخابها بعد الدولية،
-https://www.icc) التارخيي القرار صياغة يف شارك الصفة، وهبذه. 8181 يونيه/حزيران

cpi.int/iccdocs/disc-board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf 

(Sluiter   الذي اختذ يف القضية  التأديبية(https://www.icc-cpi.int/iccdocs/disc-

board/Decisions/SDO-2019-89-DB-Decision-19-12-2019-ENG.pdf) . 

 المعرفة والطالقة في اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية (ه) 

يف  وطالب جامعي بكطال القانون درسو  .ممتاز بشكل ليزيةاإلنك تسيلونيس فيكتور الدكتور يتحدث
 اجلنائية احملكمة اختصاص حول ليزيةاإلنك باللغة باكتا رامؤخ ونشر ،املتحدة اململكةب علياال دراساتلا

 Springer على الرابط اخلاص بدار ((https://www.springer.com/gp/book/9783030215255 الدولية

 . ( (https://www.springer.com/gp/book/9783030215255 للنشر

 الترشيح لإلدراج بالقائمة ألف أم بالقائمة باء (و)

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

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

 فيكتور الدكتور سيمثل من نظام روما األساسي، 63من املادة ‘ 6’إىل ‘ 1’( أ) 2 الفقرات ألغراض
 على أنه إىل اإلشارة جتدر ذلك، ومع. دول أخرىو  الغربية أوروبا وجمموعة املدين القانون نظام تسيلونيس

 يف العليا والدراسات اجلامعي املستوىب سنوات ثالث ملدة دراسته بسبب العام القانون بنظام جيدة دراية
 .رو ذكال نيرشحمن امل هوو . املتحدة اململكة

الخبرة القانونية في قضايا معينة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل  (ح)
  الحصر، في قضايا العنف ضد المرأة أو األطفال 

رائم متعلقة جو  خطرية جنسية جرائم على تنطوي اليت القضايايف  لحكمل مؤهل تسيلونيس فيكتور الدكتور
. شبابال أو األطفالالسيما  الضعفاء، الشهود مع التعامل يف خربة ولديهاألحداث  معاملة إساءةب
 احملكمة مباين يفاليت عقدت  عملالحلقة  يف بنجاحوشارك  حضر ،8112 عام يف ذلك، على عالوةو 

 الدولية اجلنائية حملكمةلدى اامني احمل قائمةحامني املدرجني بللم أيام مخسةواليت استغرقت الدولية  اجلنائية
 هيوني/حزيران 2-6 الهاي،" )القانونية واألخالق العمل مكان يف اجلنسي التحرش مكافحة"بشأن 
نائبا مشاركا ( 8181-8112) العام هذا انتخبأنه  وكفاءته خربتهمما يدل على  ،وأخريا(. 8112

-https://www.iccba)معنيا بالضحايا  لدى احملكمة اجلنائية الدوليةنقابة احملامني لرئيس 

abcpi.org/executive-council.) 

 الجنسية المرشح بموجبها (ط)

 .يوناين اجلنسية وهو  مرشح بصفته قاضيا يونانيا تسيلونيس فيكتور الدكتور

 التعهد بالتفرغ للعمل (ي)

بالتفرغ  (Victor Tsilonisباسم أيضا املعروف ) Viktor Tsilonis تسيلونيس فيكتور يتعهد الدكتور
 . للعمل بدوام كامل عندما يقتضي العمل باحملكمة ذلك

 

________ 

  

  

 


