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  بيان المؤهالت

النتخابه قاضيا يف مينديا أوغرخييليدزي  تستا األهذا البيان لدعم ترشيح القاضي  يتم تقدمي
 -ICCمن نظام روما األتساتسي للمحكمة اجلنائية الدولية والقرار 63احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادة 

ASP/3/Res.6 القرارين، بصيغته املعدلة مبوجبICC-ASP/5/Res.5   وICC-ASP/12/Res.8 اليت ،
تشرين  42و  4112فرباير شباط/ 0 و 4112تسبتمرب أيلول/ 01 يفاعتمدهتا مجعية الدول األطراف 

فقا إلجراءات الرتشيح حملكمة العدل الدولية والنظام األتساتسي و و  ،على التوايل 4106نوفمرب الثاين/
 .للمحكمة اجلنائية الدولية

 أ(( )6) 63متطلبات املادة   -0
باألخالق الرفيعة واحلياد  ىيتحل ا  دائما شخص أوغرخييليدزيتستا  األكان القاضي لقد  

يف أعلى املناصب القضائية يف جورجيا.  همجيع املؤهالت املطلوبة لتعيين ليبي كما أنه  الواضحة،والنزاهة 
-0991) هاتستقالل البلد اتستعاد أنشغل منصب أول رئيس للمحكمة العليا يف جورجيا، بعد لقد 

ورجيا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلناان جبفيما يتعلق  املنتخبالقاضي األول منصب ( و 0999
 من عددا املتميزة املهنية حياته طوال أوغرخييليدزيتستا  األشغل القاضي لقد  (.0999-4112)

 اللجنةيف و  ،لةللعدا األعلى اجمللسيف  عضوو  الربملان، يف عضوابصفة  جورجيا يف البارزة املناصب
 وجه علىل تشك اليت حاز عليها واألومسة اجلوائز. أخرىحكومية  ومؤتساات احلكومية الدتستورية
 الواليات كاليفورنيا، باتسادينا، ملدينة فخري مواطن ؛(0999) جورجيا اتستحقاق وتسام: يلي ما التحديد
أعلى تقليد لقب  (؛0991) بورغفراي الدولية، بالنكمجعية  – ماكس ةمنح(؛ 0993) األمريكية املتحدة
 األمريكية املتحدة الواليات تكااس، هيوتسنت،ملدينة  فخري مواطن(؛ 0990) جورجيايف  قاضي

 فخري مواطن(؛ 0990) األمريكية املتحدة الواليات تكااس، أوتسنت،ملدينة  فخري مواطن(؛ 0990)
 (.0991) جورجيا ،"كوتاياي القدمية ملدينة"

 (ب( )6) 63 املادة متطلبات -4
 اجلنائي القانون يف شائبة تشوهبا ال األمد طويلة كفاءة أوغرخييليدزيتستا  األالقاضي  أنشألقد  

 0999 -0991 الفرتة بني خاللو . قاضي ات العالقة بصفة  الالزمة اخلربة ولديه اجلنائية، واإلجراءات
وعلى وجه  اإلجرائية، املراحل مجيع يف يةاجلنائ القضايا يرتأس كان ،جورجيا يف العليا احملكمة رئيس تهبصف

 للمجلس الاابق منصبه حبكم عضو وبصفته. العليا للمحكمة العامة اجللاات ورئاتسة النقض التحديد،
 من عدد حول املناهج اعتماد يف أوغرخييليدزيتستا  األالقاضي  ، شاركجورجيايف  للقضاء األعلى
. اجلنائي القانون صالحاإل قيادة يف واتسعة خربة لديهتوجد  ك، ل إىل باإلضافة .املعقدة اجلنائية القضايا

 يف وشارك جلورجيا اجلديد العقوبات قانون لصياغة احلكومية للجنة املشارك الرئيس كان التاعينات يفو 
 لصياغة احلكومية اللجنة يف ا  عضو  إنه ،ويف الوقت الراهن". لروتسيا العقوبات قانون منو ج" تفاصيل صياغة
 على وعالوة. األورويب االحتاد معايري مع يتماشى حىت يصبح جلورجيا العقوبات قانون على تتعديال
 يف اجلنائي القانون أتستا  كانلقد  . متميزة أكادميية خلفية أوغرخييليدزيتستا  األالقاضي لدى   لك،
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 جنيباأل اجلنائي للقانون بالنك ماكس معهد يف باحثو ( 0999 -0921) احلكومية تبلياي جامعة
 . والدويل

 القانون) الدولية القوقاز جامعة يف اجلنائي القانون قام ورئيس أتستا يعمل ك، 4100 عام منذ 
 أوغرخييليدزيتستا  األ القاضيإن (. اجلنائي املقارن القانونو  الدويل، اجلنائي القانونو  الوطين، اجلنائي
 اجلنائي القانون جمال يف أخرى ورأم مجلة يف وغريها املنشورة من األعمال 011 من كثرأل مؤلف

 .الدولية املؤمترات من عدد يف وكمشارك
 الصلة،  ات الدويل القانون جماالت يف الكفاءة أيضا أوغرخييليدزيتستا  األ القاضي أنشألقد  

 األوروبية احملكمة يف ورجياجب يتعلق فيما منتخب قاضيوبصفته ك. اإلناان حقوق قانون  لك يف مبا
 حوايل يف الرئياي املقرر بصفة ومت تكليفه قضية 4111 من أكثر دراتسة يف شاركلقد  ،ااناإلن حلقوق
 ،وحاالت أخرى ناتشوفابينوشيه و  قضية) اجلنائية باملاائل املتعلقة القضايا  لك يف مبا ،قضية 111

 يف ا  ضو عهو  أوغرخييليدزيتستا  األ القاضي ،يف الوقت الراهن(. .اخل جورجيا، ضدوقضية أتسانيدجة 
 مؤهالته وتشمل. اإلناان حلقوق األوروبية احملكمة لدى خاص وقاض جورجيا دولةل الدتستورية اللجنة

 .اإلناان حقوق وقانون الدويل القانون يف الكفاءة املتميزة األكادميية

 (ج( )6) 63 املادة متطلبات -6
. والروتسية اإلجنليزية جييد؛ كما أنه األمأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي لغةهي اجلورجية  اللغة

 .واألملانية الفرناية تنيللغ أتساتسية معرفة لديه  لك، إىل باإلضافة

 (1) 63 املادة متطلبات -2
 و ألف القائمة مبوجب مطلوب هو ما تتجاوز مبؤهالتأوغرخييليدزي تستا  األ القاضييتحلى 

 .ألف قائمةال يف إلدراجه مبوجبه شيحهيتم تر  ،ولكن ،(ب( )6) 63 املادة متطلبات ويليب ،باء

 (6) إىل( 0( )أ( )2) 63 املادة اتستجابة إىل -1
 و جورجيايف ) املدين القانون بلدان يف القانوين التعليمأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي تلقى

واثق ي أوغرخييليدز تستا  األ القاضيفإن  املدين، القانون نظام ميثل رشحامل أن من الرغم علىو (. روتسيا
 يف ميزةتامل املهنية حياته به شهدت كما والتجربة اخلربة حيث من تسواء القضائية الاوابق بيئة يف العملب

 (.املتحدة اململكة لندن،) والدويل املقارن القانون معهد يف واخلربة اإلناان حلقوق األوروبية احملكمة
 أوروبا دول جمموعة من دولة هيو  جورجيا،من قبل أوغرخييليدزي تستا  األ القاضي يتم ترشيح

 .الشرقية
 تكوين يف اجلناني بني جيد توازن حتقيق علىأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي اختياريعمل 

 .املقبلة النتخاباتيف ا لتصويتل شرطك أدىن كحد الذكور القضاة من اثنني حتديد يتمأنه  طاملا احملكمة

 ( )ب( 2) 63 املادة اتستجابة إىل - 3
 وجه على. القضايا منيف عدد كبري املمتازة  القانونية تهرب خبأوغرخييليدزي تستا  األ القاضييتميز 

تستا  األ القاضي حصللقد   لك، إىل وباإلضافة. الدويل اإلنااين لقانونيف ا عميقة معرفة لديه ،التحديد
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 األجنيب اجلنائي للقانون بالنك ماكس معهد يف الذري القانون يف خبريالكفاءة كعلى أوغرخييليدزي 
 ا  ممتاز  ا  فهم لديه  لك، على وعالوة. املوضوع هذا حول املقاالت من العديد نشركما أنه  ،والدويل
 املؤمترات يف ومشاركا   لالجئنياقانون  لقضاة الدولية الرابطة يف ا  تسابق ا  عضو بصفته  الدويل لالجئنيا لقانون

 مشاركته من ووافرة واتسعة خربةأوغرخييليدزي تستا  األ يالقاضلدى  األمهية، من القدر بنفسو . املختلفة
 ،أوروباجملس )منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،  احلكومية غري واألجنبية الدولية املنظمات من عدد يف

 ونالقان معهد، نقابة احملامني األمريكية، الالجئين قانون لقضاة الدولية الرابطةوالرابطة الدولية للقانون الجزائي، 
 ات  ماائل حول (، معهد القانون األورويب اخل.الدويل للتعاون األملانية اجلمعية، والدويل املقارن

 ية. قانونمشكالت 
ملا يزيد : اصجديرة بذكر خ األطفال أو النااء ضد العنف مكافحة يف للمرشح القانونية اخلربة

 قضايا عدة دراتسة يف شارك، لقد اجورجي يف العليا احملكمة رئيس منصب توليهأثناء  تسنوات 9 على
 جلس ،اإلناان حلقوق األوروبية احملكمة قاضي منصب توليه فرتة خاللو . والتمييز العنفتتعلق ب تارخيية

هو احلال يف قضية  كما املرتبط العنفوقضايا تتعلق ب عقدةامل التمييز أمور لفحص دائرة احملكمة يف
 الدائرة قبل من احلكم إصدارإن . قرربصفة امليليدزي أوغرخيتستا  األ القاضي خدم حيث، فاناتشو 

 حقوق حمكمة فقه يف شكل تسابقة وجهة النظر والالوك بني" تسببية عالقةال" مفهوم أنشأت اليت الكربى
 .األوروبية اإلناان

 تعديالت لصياغة احلكومية اللجنة يف عضو هوأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي أن بالذكر واجلدير
 .األتَسري العنف قضاياب تتعامل ،أخرى أمور بني من واليت، جورجيا،يف  العقوبات قانون على

 ( 2) 63 املادة اتستجابة إىل - 2
 .أخرى دولة أي جناية ميتلك وال جورجيا مواطين منأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي 

 الواتسع القوي والدعم الدويل، املاتوى على لإلعجاباملثرية  واألكادميية املهنية مؤهالته إىل ونظرا  
 واجملتمع والقضائية والتنفيذية التشريعية الالطات ضمنأوغرخييليدزي تستا  األ القاضي به يتمتع الذي
 من) الدولية اجلنائية احملكمة يف قاضيا انتخابه أن تعتقد جورجيا حكومة، فإن الوطين املاتوى على املدين

 ثروة للمؤتساة جلبتسي الدولية(، اجلنائية احملكمة يف اآلن حىت ممثلة غري املنطقةهذه إن  – القوقاز جنوب
 .الدولية العدالة هدف تعزيز يف املشرتكة باملاؤولية والشعور اجلديدة والرؤية اخلربة، من
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