
 

 

Biografia  

O juiz Kirill Gevorgian é Russo, nascido em Moscou em 1953 e é 
membro da Corte Internacional de Justiça (CIJ) desde 2015, 
sendo assim, seu mandato vai até 2024. Estudou Direito 
Internacional no Instituto de Moscou de Relações Internacionais, 
e se pós graduou na Academia Diplomática do Ministério de 
Relações Exteriores da extinta União Soviética. Já atuou como 
diplomata de seu país em vários países como na Holanda e na 
França e em Organizações Internacionais, além de ter atuado no 
ministério de relações exteriores também de seu país. Ademais, 
o juiz é membro de diversas associações e organizações como 
da Comissão de Direito Internacional e da Corte Permanente de 
Arbitragem. Ao longo de sua carreira, Kirill participou de vários 
fóruns e negociações internacionais, sempre como 
representante da Rússia, o que certamente contribuiu para sua 
formação como juiz da CIJ. 

Gevorgian é ainda vice-presidente da Associação Russa de 
Direito Internacional e é autor de uma série de publicações na 
área do Direito Internacional. Parte de seu trabalho feito ao 
longo de sua carreira foi contribuindo diretamente para a 
formulação de Tratados multilaterais e demais documentos 
internacionais, sendo assim, o juiz possui vasto currículo nesta 
área, o que consequentemente faz com que ele tenha grande 
apreço pela interpretação e análise dos mesmos, além do apreço 
da devida execução dos mesmos pelas partes contratantes, os 
Estados. Dentre estes documentos é válido citar os estatutos de 
cortes que ele ajudou a construir, como da Corte Criminal 
Internacional e do Tribunal Internacional para Iugoslávia. O juiz 
ganhou algumas condecorações e prêmios honoríficos devido o 
seus trabalhos prestados a seu país, o que demonstra seu 
trabalho de excelência. Possui ainda experiência com os Direitos 
Humanos e com o Direito Criminal Internacional.  

 

 

 

Dessa maneira, o juiz se consolidou como um excelente diplomata 
e posteriormente jurista, tendo construído uma longa carreira em 
cortes e tribunais internacionais, o que lhe garantiu experiência e 
bagagem para lidar com os mais diversos assuntos do Direito 
Internacional. Kirill tende sempre, ao dar o seu posicionamento nos 
casos em que participa ser bastante fiel ao Direito Internacional 
Costumeiro, ou seja, aplicar aquilo que é tradicionalmente utilizado 
pelo Direito em casos passados no caso atual. Então, por fim, ele 
pode ser considerado um pouco conversador ao aplicar as fontes 
do Direito Internacional Público para interpretar um dado caso.  
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