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المسار المهني
كوفاتش:العائلةاسم

يرتباألول:االسم

األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع

١٩٥٩شباط/فرباير ١٠الميالد:تاريخ

هنغاري:الجنسية
أوروبا الشرقية:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةةالحال

القائمة‘/ألف’القائمة
‘باء’

‘باء’القائمة 

هنغاريةاللغة الاللغة األم: اللغات
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)اإلنكليزية-
متقّدممستوىالشفوية)(متقّدممستوى: (املكتوبة)الفرنسية-
وسطمتمستوىالشفوية)(وسطمتمستوى: (املكتوبة)ملانيةاللغة األأخرىتلغا-

وسطمتمستوىالشفوية)(وسطمتمستوى(املكتوبة):روسيةاللغة ال

)باألحدثها (مع البدء (املؤهالت) احلاصل علياملؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذيُرجى االستنساخ واللصق-

٢٠١١

اآلكادميية اهلنغارية للعلوماملؤسسة:-
كادمييةآلدكتوراه ااملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩٧
جامعة ميسكولتش، هنغارياكلية القانون، املؤسسة:-
توراه التأهيلدكاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٨٧
جامعة ميسكولتش، هنغارياكلية القانون، املؤسسة:-

الدكتوراهاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:
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٠٨/١٩٨٤-٠٧/١٩٨٤
املعهد الدويل حلقوق اإلنسان (سرتاسبورغ، فرنسا)املؤسسة:-
ناملقار بلوم  يف القانون الدويل والقانون داملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

٠٦/١٩٨٤-٠٩/١٩٨٣
، فرنسا)نانسي(املركز اجلامعي األورويب املؤسسة:-
)DESSالدراسات العليا األوروبية (دبلوم  املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

٠٢/١٩٨٣-٠٩/١٩٧٨

)هنغاريا، سيجيداملركز (جامعة أتيالاملؤسسة:-
: ماجيسرت يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها

)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

٢٠٠٥/ ٠٥منذ -
دستوريةكمة الاحملالعمل:جهة-
)-٢٠١٣األوىل (الدائرة ي، رئيسقاضاللقب الوظيفي:-

سنوات٩انُتخب ملدة :معلومات أخرى

١٩٩٧/ ٠٩منذ    -
امعة الكاثوليكية بيطر بازماين اجل:جهة العمل-
القانون الدويلدائرة رئيسبروفيسور، اللقب الوظيفي:-

:معلومات أخرى

-٠٧/١٩٩٩-٠٧/١٩٩٨
ارجية وزارة الشؤون اخل:جهة العمل-
حقوق اإلنساندائرة رئيساللقب الوظيفي:-

:معلومات أخرى
-٠٧/١٩٩٩-٠٧/١٩٩٤
وزارة الشؤون اخلارجية:العملجهة -
الكاتب األول يف سفارة هنغاريا بباريس اللقب الوظيفي:-
سفارة هنغاريا بباريس:معلومات أخرى-
-٠٧/٢٠٠٩-٠٢/١٩٨٣
جامعة ميسكولتش ؤسسة:امل-
أستاذقسم،رئيسرئيسي،مساعدمساعد،اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-



3/4

:األخرىالمهنيةاألنشطة
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-

 -٢٠٠١
:األساسيرومانظامعلىتصديقالأجلمنالوزاراتبنياملشرتكاخلرباءفريقيفعضوالنشاط

-٠٧/١٩٩٨-٠٩/١٩٩٤
:األقلياتلشؤونالدولةلدى وزيرالدويلالقانونمستشارالنشاط


-٠٧/١٩٨٧-٠٨/١٩٨٦
:اهلنغارياجليشيفاإللزاميةالعسكريةاخلدمةمنالشوط الثاينالنشاط

-٠٧/١٩٧٨-٠٨/١٩٧٧
:اهلنغارياجليشيفاإللزاميةالعسكريةاخلدمةمنط األولالشو النشاط

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
:فقطباألنكليزية والفرنسية

1. Authority and Weakness of the 1977 Geneva Protocol II in the Light of the Conflict in Chechnya; in:
International Peacekeeping 6:(4-6) pp. 137-144. (2000),

2. Intervention armée des forces de l´OTAN au Kosovo: (Fondement de l´obligation de respecter le droit
international humanitaire), Revue Internationale de la Croix Rouge 82:(837) pp. 103-128. (2000),

3. International law and minority protection: Rights of Minorities or Law of Minorities? Budapest: Akadémiai
Kiadó, 2000. 176 p. (Pázmány Books),

4. Ethnic and Linguistic Minorities and International Law; Racial groups; in: Shelton, Dinah L (ed.):
Encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Detroit: Macmillan Press, 2004. pp. 692-700 and 855-857,

5. Rather Judgement than Opinion? Or can we speak about a third type judicial procedure before the
International Court of Justice? (Note under the Advisory Opinion of the International Court of Justice delivered
about the “wall” built on Palestinian Territory); in: Bermejo Garcia Romualdo (ed.) Anuario de Derecho
Internacional vol. XX (2004), Pamplona: Universidad de Navarra, 2005. pp. 447-465,

6. La protection internationale des minorités nationales aux alentours du millénaire; Paris: Pédone, 2005. 96
p.(Cours et travaux; 5),

7. Le prononcé de la peine, in: Ascensio, Decaux, Pellet (ed.): Droit international pénal, Paris: Pédone, 2000. pp.
841-848. (2e éd.), Paris: Pédone, 2012. pp. 969-976),

8. Developments and Limits in International Jurisprudence, Denver Journal of International Law and Policy
31:(3) pp. 461-489. (2003),

9. Développement et limites de la jurisprudence en droit international; in: Coussirat-Coustère, Vincent (ed.): La
juridictionnalisation du droit international.(Conférence de la SFDI, Lille, 2002), Paris, 2003: pp. 269-341.),

10. Article 57; in: Cot J-P, Pellet A, Forteau M (eds) Commentaire de la Charte des Nations Unies, Paris:
Economica, 2005. pp. 1515-1541,

11. Article 7 of the Vienna Treaty on the Law of Treaties of 1969 and the Vienna Treaty on the Law of Treaties
of 1986; in: Corten Olivier - Klein Pierre: The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary. 2176 p.
Oxford: Oxford University Press, 2011. pp. 125-144 et  pp. 145-154,

12. Raison d'État et droit international; in: Akandji-Kombé Jean-François (ed): L’homme dans la société
internationale: Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier. Bruxelles, Bruylant, 2013. pp. 91-108,

13. Jurisprudential Interactions in the first Judgements of the International Criminal Court in:
Iustum, Aequum, Salutare, 2014/I, (to be published soon)
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بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
منظمة أسس التزاماتحول منها ساعتنيساعة تعليم، ١٦: أستاذ زائر يف جامعة مونبلييه األوىل: ٢٠٠٠آذار/مارس، ٢٩-١.٢

كوسوفو.يف محلة  القانون الدويل اإلنساين حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال
منها حول أسس التزامات منظمة ثالثساعة تعليم، ١٢: ) سو(١١باريس جامعة: أستاذ زائر يف٢٠٠٢آذار/مارس، .٢

والقواعدللقواننيالقانونيةالطبيعةوثالث عن، حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين يف محلة كوسوفو
.الدوليةالفقهيةوالتفاعالتالدولية،يف احملاكملإلجراءاتالداخلية

فصلخاللفولربايتيف إطار منحةاملتحدةالوالياتيفزائرأستاذ: ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب٢٣-آب/أغسطس٣.١
يف و ) األسبوعيفتني مرتنيساع(القوميةلألقلياتالدوليةالقانونيةاحلمايةنع: تقدمي حّصتني. القانونكليةدنفر،جامعةيفاخلريف
. )األسبوعيفاعتني مرتنيس(اإلنساينالدويلالقانون

: "موضوعحول) الدويلالقانون(الفقه يف الدويلللقانونالفرنسيةلجمعيةل٣٦املؤمتريفمقرر: ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٣-٤.١١
احملاكم الدولية". فقهيف إمكانات وحدود تطوير القانون

اليت " اإلنسانوحقوقاالنتقاليةالعدالة"املستديرةاملائدةيفمشارك: كنداتورنتو،: ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب٠٩-٥.٠٥
يورك.نظمتها جامعة

يفالالجئون: احملاضرةعنوان(اإلنساينالدويلللقانونالصيفية لجامعةل٢٣حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٥يوليومتوز/٦.١٢
).املسلحةالنزاعات

يفالالجئون: احملاضرةعنوان(اإلنساينالدويلالصيفية للقانونعةللجام٢٥حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٧متوز/يوليو٧.٥
).املسلحةالنزاعات

يفالالجئون: احملاضرةعنوان(اإلنساينالدويلالصيفية للقانونحماضرة يف اجلامعة) موسكو(٢٠٠٧آب/أغسطس ٨.٢٢
).املسلحةالنزاعات
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
ويل حلقوق اإلنسان (سرتاسبورغ)املعهد الد-
الفرع اهلنغاري لرابطة القانون الدويل-
الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعية-

واألوسمةالجوائز
)٢٠١٠وسام فارس للنظام الوطين للجدارة يف فرنسا (

)٢٠٠٣جائزة مؤسسة برو مينوريتا (مؤسسة الشتات، تيميسوارا، رومانيا، 
الشخصيةاالهتمامات

٢٠يخ القرن تار 
الرياضة: ركوب الدراجة

الصلةذاتاألخرىالحقائق


