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 المسار المهني
 دوردوفيتش :العائلة اسم

  زالتا األول: االسم

       األوسط: االسم

 أُنثى اجلنس: نوع

 9191 أكتوبر/تشرين األول 2 امليالد: تاريخ

 كرواتية :اجلنسية
 أوروبا الشرقية :اإلقليمية املعايري
 ةمتزوج :االجتماعية احلالة

 القائمة‘/ألف’ القائمة
  ‘باء’

  باءالقائمة 

 الكرواتيةاللغة اللغة األم:   اللغات
              متقّدم  مستوى الشفوية(  (         متقّدم  مستوى  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
 متوّسط  مستوى  الشفوية(  (  متوّسط  مستوى  : )املكتوبة( الفرنسية -
 متوّسط  مستوى ية(الشفو   ( متوّسط  مستوى : )املكتوبة األلمانية -

 (باألحدث)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على تاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت
 أخرى خاناتا لزم ملء إذ يُرجى االستنساخ واللصق -
7/3002 
      جامعة زغرب، كرواتيا      املؤسسة: -
 دكتوراه يف القانون ليها:املؤهل )املؤهالت( احلاصل ع -
4/3003 
 جامعة زغرب، كرواتيا  املؤسسة: -
  ماجسرت يف القانون يف القانون اجلنائي املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
7/7997 
 اململكة املتحدة، كامربدججامعة    املؤسسة: -
  يف علم اجلرمية شهادة الدوكتوراه املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

73/7994 
       وزارة العدل، كرواتيا  ؤسسة:امل -
  امتحان الدولة يف القضاءاملؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
- 70/7911 –  6/7993 
 جامعة زغرب  املؤسسة: -
 إجازة يف احلقوق املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
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 (باألحدث)مع البدء ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى التاريخ :العملية الخبرة
 احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

  إلى اليوم  –09/7991
 جامعة زغرب، كلية احلقوق  العمل: جهة -
 ( 2002 عام منذ) اجلنائية اإلجراءات القانون قسم رئيس اللقب الوظيفي: -

 ( 2099 عام منذ) حماضر أستاذ                                      
 مساعد ،(2002-2002) مساعد أستاذ ،(2099-2002) مشارك أستاذ                   :معلومات أخرى 

 ( 9112-9111) مبتدئ باحث ،(9112-2002)                                     
  ائيةاجلن اإلجراءات قانون: التدريس يف دورات -
 ( اإلجنليزية باللغة) اجلنائية والعدالة اإلنسان حقوق                                         
  اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة                                         
 ( ةاإلجنليزي باللغة) األورويب اجلنائي القانون                                         

  االعتباريني لألشخاص اجلنائية املسؤولية                                      
 النفسي والطب القانون                                         
7/3070 –  7/3070  
 األمريكية املتحدة الواليات كاليفورنيا، جامعة للقانون، بريكلي معهد  العمل: جهة -
 زائرستاذ أ اللقب الوظيفي: -
 برنامج ،"اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية من اجلنائي القانون اجلوانب"يف  دورة تدريس  :معلومات أخرى -

 الدراسية للمنح فولربايت
 إلى اليوم -3072 /7
 وزارة العدل  العمل: جهة -
 يف امتحان الدولة للقضاء ةُُمتحن ةأستاذ اللقب الوظيفي: -
       اجلنائية اإلجراءات وقانون اجلنائي امتحانات القانون عن مسؤولة  :معلومات أخرى -
2/3001–  77/3073 
       مجهورية كرواتيا  العمل: جهة -

       عضو جلنة اللجوء                     اللقب الوظيفي:
 اللجوء إجراءات يف نيةالثا الدرجة هيئة                    :معلومات أخرى

6/3070- 6/3077  
       مجهورية كرواتيا  العمل: جهة -
 للمحامني الدولة جملس يف عضو اللقب الوظيفي: -
 العامة  النيابة أعضاء وتعيني التأديبية املسؤولية لتحديد قضائية صالحيات ذات مستقلة هيئة                    معلومات أخرى -
2/3001- 73/3001 
       مجهورية كرواتيا  جهة العمل:  -
 املصاحل لتضارب الدولة جلنة يف عضو اللقب الوظيفي: -
 املصاحل لتضارب العموميني املوظفني مسؤولية لتحديد قضائية صالحيات ذات مستقلة هيئة                :أخرى معلومات -
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4/3007- 6/3007 
  أملانيا فرايبورغ، اجلنائي، األجنيب والدويل للقانون بالنك ماكس معهد                   جهة العمل: -
 باحث زائر               اللقب الوظيفي: -

     األورويب لالحتاد املالية املصاحل حلماية اجلنائي والقانون األوروبية التوقيف مذكرة حول حبث             :أخرى معلومات
70/3001 
 إيطاليا سرياكوزا، اجلنائية، العلوم يف العليا للدراسات الدويل عهدامل     جهة العمل: -
 باحث زائر اللقب الوظيفي: -

      اجلنائية املسائل يف والدويل األورويب التعاون يف متخصصة دورة               :أخرى معلومات
7/3004 
     ةوزارة اخلارجية األمريكية الواليات املتحد                جهة العمل: -
 "األمريكي القضائي "النظام برنامج الزوار الدويل            اللقب الوظيفي: -

                           واحملاكم األمريكي الكونغرس) والسجون والقضائية السياسية للمؤسسات عملي وتعلم زيارة :          أخرى معلومات
   (.ودنفر سياتل بروفيدانس، وليامز، واشنطن،) أمريكية واليات عدة يف( والسجون العام، الدفاع ومكتب والنيابات،

70/3007- 9/3003 
  الدراسية للبحوث  برنامج املنح النمسا، غراتس، جامعة القانون، كلية            جهة العمل: -
  باحثة دوكتوراه      :اللقب الوظيفي -

 األورويب لالحتاد املالية املصاحل محاية يف اجلنائي واإلداري نوالقانو  األورويب اجلنائي القانون يف حبث:    أخرى  معلومات
9/7999- 7/3000 
   الدائرة األملانية للتبادل األكادمييكلية احلقوق، جامعة أوغسبورغ، أملانيا،          جهة العمل: -
   باحثة دوكتوراه     اللقب الوظيفي: -

  اجلنائية إلجراءاتا وقانون األورويب، االحتاد قانون:    أخرى معلومات
2/7992- 6/7991 
  مجهورية كرواتيا       جهة العمل: -
  واجلنائية املدنية الشعبة زغرب، يف اجلزئية احملكمة يف متدرب  :اللقب الوظيفي -

 صياغة األحكام : أخرى معلومات
6/7992- 70/7992 
  سويسرا للفاليه، احملكمة الكانتونية  جهة العمل: -
  سويسرا للفاليه، احملكمة الكانتونيةّرب يف متد  اللقب الوظيفي: -

77/7993- 2/7992 
  مجهورية كرواتيا جهة العمل: -
  زغرب يف البلدية احملكمة يف متدرب  اللقب الوظيفي: -
6/7992- 9/7992 
  سويسرا       الفاليه، كانتون الكانتونية، خدمات الشرطة    جهة العمل: -

    اجلنائية لومالع يف تدريبية دورة  اللقب الوظيفي:
 :األخرى المهنية األنشطة

 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى  -
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 حتى اليوم  –3072/ 6
 جرائم احلرب وغريها من كشف احلقائق حول للجنة اإلقليمية املعنية ب كرواتيامجهورية  رئيس لشخصي البعوث امل :النشاط    

 .(2009إىل  9119الفرتة املمتّدة من  يف ن املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقةاالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسا
  حتى اليوم  –3070

 :يف احلرب اليت تعاجل جرائم الكرواتية احلكومية غري املنظمات مع( واحملاضرات والنشر والتقارير املؤمترات) التعاون  النشاط 
 (www.documenta.hr)املاضي  مع التعامل مركز - دوكيومنتا احلكومية غري املنظمات مثل السابقة، يوغوسالفيا إقليم
3073–  3074 
 :املنزيل والعنف املرأة ضد العنف ومكافحة منع اتفاقية مع الكروايت للمعايري االمتثال حول الدراسة ألّفت النشاط 

 . كرواتيا يف ميةحكو  غري نسائية منظمة روسا، – النساء من احلرب ضحايا ملركز( اسطنبول اتفاقية)
حماضرات                    وإعطاء الكروايت، الربملان يف تقدميي عرض مثل اسطنبول، اتفاقية على التصديق إىل الدعوة أنشطة يف املشاركة          

 .كرواتيا يف احلكومية غري املنظمات جملموعات
 حتى اليوم  –3077
 :على األساسية احلقوق وكالة حلساب الذي يعمل كرواتيا يف البحثق رئيس فريو  اياالضح حقوق يف خبري    النشاط 

 املنزيل والعنف الكراهية، جرائم ضحايا على خاص بشكل الرتكيز مع السنوية، للتقارير كرواتيا يف اياالضح حالة تقييم
 .املمارسة يف الضحاياحقوق  وتقييم

3073-3072 
  :العدل وزارة اجلديد، لكروايتاإلجرائي ا جلنائيا القانون صياغةل اخلرباء جلنة رئيس النشاط 

 حتى اليوم  –3002
 العليا وللمحكمة الدفاع حملامي اجلنائية القضايا يف القانونية باآلراء بانتظام اإلدالء : النشاط 

  حتى اليوم  –3070
 العدالة جمال يف التشريعية ننيالقوا دستورية يف الطعن إجراءات يف الدستورية للمحكمة القانونية اآلراء إبداء : النشاط 

 اجلنائية
 حتى اليوم  –3077
 2099تها جامعة زغرب، منذ عام تنشر تزغرب، اليت يف راجعة القانون ملحترير اجمللة اإللكرتونية  ةرئيس: النشاط، 

http://revija.pravo.unizg.hr   

 حتى اليوم  –3007
، 2002 عام منذ والنشر ومراجعة للتحرير املسؤولة واملمارسة اجلنائي للقانون الكرواتية السنوية للمجلة التنفيذية احملررة :نشاطال 

www.pravo.hr/hljkpp 

 حتى اليوم  –3001
 والتعاون اإلنسان وحقوق اجلنائية اإلجراءاتتتعّلق ب دولية تسعة و حملية علمية مشاريع مثانية يف ترّأس وشارك: النشاط 

 .األورويب العام املدعي مكتب وإنشاء عقليا، املعوقني األشخاص وحقوق األورويب، اجلنائي والقانون اجلنائية، املسائل يف
3001–  3070 
 الرقابة"عن  22 والفصل" ألمنوا واحلرية العدل" 22 الفصل حول كرواتيا مجهورية التفاوض فريق يف : عضوالنشاط 

 (.2090 - 2001) األورويب االحتاد إىل لالنضمام" املالية
3009–  3074 

 الدولية التالية املؤمترات ترأست:  النشاط : 
  2099 فربايرشباط/ 22 زغرب، زغرب، جامعة ،"السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة واالجتماعي القانوين رتاثال" -
  (www.penal.org)2001ل اسطنبو  يف اجلنائي القانون 91 الدويل املؤمتر يف 2 لقسما -

http://revija.pravo.unizg.hr/
http://revija.pravo.unizg.hr/
http://www.pravo.hr/hljkpp
http://www.pravo.hr/hljkpp
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 اجلنائي، للقانون الدولية للرابطة" اجلنائي والقانون املعلومات جمتمع" اجلنائية اإلجراءات قانون حول 2 التحضريية الندوة قسم -
  (www.penal.org) تركيا أنطاليا، ،2092 سبتمربأيلول/

 (www.penal.org) 2092 جانريو دي ريو يف اجلنائي القانون 91 الدويل املؤمتر يف 2 القسم -

 حتى اليوم  –3004
 احملامني ونقابة الكرواتية القضائية األكادميية مع مكثف تعاون: املمارسني تعليم:  النشاط 
 3002–  حتى اليوم 
 والقانون اجلنائية العدالة جمال يف التشريعية القوانني من عدد املعين بإعداد العدل لوزارة التابع اخلرباء فريق يف عضو:  النشاط

 األورويب اجلنائي
 حتى اليوم  –3073
 2092 عام الكرواتية منذ والتلفزيون يف اإلذاعة أخالقيات جلنة يف عضو:  النشاط

 حتى اليوم  –3000
 الدولية العمل قاتوحل املؤمترات تنظيم:  النشاط : 
 األورويب اجلنائي لقانونل الكروايت االحتاد عن نيابة" األورويب االحتاد يف ةكرواتيال عضويةلل اجلنائية العدالة جوانب"ندوة بعنوان  -

  2092 يوليومتوز/ 2 زغرب، جامعة زغرب، يف احلقوق وكلية
 إلجراء القضائية واملالحقة اجلنائي لتحقيقل يةنموذجال األورويب حتاداال قواعد" األورويب االحتاد مشروعبشأن  عمل حلقة تنظيم -

 21 زغرب، يف الغش، ملكافحة األورويباملكتب و  لوكسمبورغ جامعة من بتمويل" املقرتح األورويب العام املدعي مكتب
  2099 أكتوبرتشرين األول/ 2 - سبتمربأيلول/

 زغرب، زغرب، جامعة ،"السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة واالجتماعي القانوين الرتاث"" الدويل املؤمتر تنظيم -  
  ،كرواتيا2099 شباط/فرباير 22

 واحرتام اإلجرائية اخلاصة التدابري" التحضريية الندوة ، تنظيماجلنائي للقانون الدولية للرابطة الكرواتية الوطنية اجملموعة عن نيابة -
  كرواتيا بوال، ،2001 نوفمربتشرين الثاين/ 1-9الدولية لقانون العقوبات، الرابطة  "اإلنسان حقوق

 من مايل دعمبو ، األورويب اجلنائي للقانون النمساوية معيةاجل مع وبالتعاون األورويب اجلنائي لقانونل الكروايت االحتاد عن نيابة -
 لالحتاد املالية املصاحل ومحايةاألورويب  اجلنائي القانون يف حلاليةا الدولية القضايا" املؤمتر تنظيم الغش، ملكافحة األورويباملكتب 
  2001 مايوأيار/ 91-92 كرواتيا، دوبروفنيك، ،" األورويب

 أوباتيا يف األول/ديسمرب، كانون ، يفواملمارسة اجلنائية للعلوم الكروايت الحتادل العادية السنوية الوطنية املؤمترات -
 بالموضوع صلة شورةالمن المواد أكثر -ألف

 وعشرة أخرى ورقات وعشر علمية، ورقة 29ونشرت  كتب، أربعة حترير مخسة، وكانت رئيسة تأليف يف وشاركت كتب، أّلفت ثالثة
 :أمهها. كتيبات
 الُكتب

1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad 

ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance of the Legal Framework of the Republic of 

Croatia with the Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence 

(Istanbul Convention)), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014. 

2. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima  (Judgements of 

the European Court of Human Rights Against the Republic of Croatia in Criminal Matters),  Zagreb: Zagreb 

University Press, 2013. Co-editor and co-author. 

3. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Collection of Laws of Criminal Procedural Law), Pravni fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Editor and author of the introduction 

4. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Criminal Procedural Law: Practicum), 4nd edition, Zagreb: Narodne 

Novine, 2012. Editor and Co-author 

5. Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: Zagreb 

University Press, 2006. Editor and Co-author 

6. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Commentary on the Act on the Liability of 

http://www.penal.org/
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Legal Persons for Criminal Offences), Zagreb: Narodne novine, 2005. 

7. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Legal Position of Mentally Disturbed 

Perpetrators of Criminal Offences), Zagreb, 2002. 

8. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentary on the Act on the Protection of Persons 

Suffering from Mental Disorder), Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Co-

author 

 المقاالت )مختارة( 
1. Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union, Volume 2, Oxford: Hart 

Publishing, 2014 (in press) 

2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava  (Right to effective 

investigation in criminal matters: Analysis of Croatian practice and law), Croatian Academy of Sciences and 

Arts, 2014, 105-150. 

3. Main Characteristics of the prosecutorial investigation according to the Croatian Criminal Procedural Code 

from 2008 to 2013, in Jovanović (ed) Prosecutorial Investigation: Regional Criminal Procedure Legislation 

and Experiences in Application, OSCE Mission to Serbia, Belgrade, 2014, 65-86. 

4. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. 

novelom ZKP/08: prvi dio?  (Reconstruction, judicialisation, constitutionalisation, and Europeanisation of the 

Croatian criminal procedure with the 5th Amendment of the Criminal Procedure Act/08: Part One?), Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, 2/2013, 313 – 362.  

5. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje ZKP s Ustavom RH, (Results of the 

work of the Ministry of Justice working group for aligning the Criminal Procedure Act with the Constitution of the 

Republic of Croatia), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2013, 3-100. 

6. Judicial control in pre-trial criminal procedure conducted by the European Public Prosecutor's Office, in 

Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union, Volume 1, Oxford: Hart Publishing, 2013, 

988-1012. 

7. Legal report for Croatia, in Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Pre-trial Emergency Defence: Assessing 

Pre-trial Access to Legal Advice, Intersentia, Wien-Graz, 2012, 59-71. 

8. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom (Decision of the 
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  الدراسية الحلقات أكثر
 :هي كالتايل أمهية األكثر الدولية والعروض. وحلقات العمل والندوات والدولية الوطنية املؤمترات يف عاما   عرضا   20 من أكثر لقتأ

1. Lecture "Prosecutorial investigation and the Croatian Criminal Procedure", Regional conference 

“Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislations and experiences in application”, 

Belgrade, 20 June 2014. 

2. Lecture "Judicial control in the proceedings before the EPPO from the ECHR perspective", Conference "Le 

contrôle judiciaire du parquet européen: nècessité, modèles, enjeux,  Association de Recherches Pénales 
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3. Lecture "Reform of the Croatian Criminal Procedural Act in 2013: Compliance with constitutional and 

European standards?", Conference "Structural changes of criminal procedural law" (Strukturne Spremembe 
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5. Lecture on "Reform of the Croatian pre-trial criminal procedure", V. Conference on Criminal Law and 

Criminology, December 4-5, 2012, Catez, Slovenia 
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 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 (. www.penal.org) 2001 عام منذ العقوبات، لقانون الدولية والرابطة التنفيذية، اللجنة يف عضو
 . 2092 مارسآذار/ منذ األورويب، اجلنائي للقانون الكروايت االحتاد ةرئيس
 . 2092 عام منذ واملمارسة، اجلنائية للعلوم الكروايت االحتاد رئيس نائب

 . 2002 عام منذ(، www.eclan.eu) اجلنائي لقانونل األوروبيةاألكادميية  الشبكة كرواتيا،يف   تصالجهة اال
 . 2092-2001 األورويب، اجلنائي للقانون الكروايت االحتاد رئيس ةنائب

 . العلمي اجمللس رئيسنائبة  والقانون، النفسي للطب الكرواتية مجعية
 . 2002 عام منذ عضو كرواتيا، ادل األكادميي،الصندوق األملاين للتب

 .9112 عام منذ عضو كامربيدج،جامعة   خرجيي مجعية
 واألوسمة الجوائز

اإلنسان، الذي  حقوق جمال يف الصوريةللمحكمة  اإلقليمية املسابقة يف ،الصورية احملكمة فريقل ،زغرب يف احلقوق كلية مدربة يف
 . 2099و 2090 ،2001 يف ةالثالثاملرتبة و  ،2001 و 2002 يف بلغراد يف احتّل املرتبة األوىل

 اجلرائم رتكيبمل القانوين املركز" كتابعن   2002 عام يف الشباب والفنانني للعلماء، العلماءغريهم من و  اجلامعات أساتذة مجعيةجائزة 
 . زغرب يف 2002 عام يف نشر الذي"  املضطربني عقليا اجلنائية
 .9112 ضمن املتخرجني عام األوىلللرّيبة  زغرب جامعة عميد جائزة

 الشخصية االهتمامات
 اجلنائي القانون قضايا حول العامة النقاشات يف واملشاركة والتاريخ، الفن،

 الصلة ذات األخرى الحقائق
 القضايا من العديد حول عالمواإل العامة املناقشات يف وشاركت. اخلارج يف أو كرواتيا يف سياسية حركة حزب أو أي يف عضوا أكن مل

 عندما كنت أديل برأي قانوين أو العلمي، عملي ويف. اإلنسان وحقوق اجلنائية والعدالة والتعاون الدويل اجلنائي بالقانون الصلة ذات
 .القانونية واحلجج املهنية معرفيت ونزيهة، ومل أكن أعتمد إال على مستقلة دائما علين، كنت بتصريح

 


