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 المسار المهني

 هوفمانسكي :العائلة اسم

 بيوتر األول: االسم

       األوسط: االسم

 ذََكر الجنس: نوع

 6596 مارس/آذار 6 الميالد: تاريخ

 بولندي :الجنسية
 أوروبا الشرقية :اإلقليمية المعايير
 متزوج :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
 ئمة ألف القا

 بولنديةاللغة الاللغة األم:   اللغات
              متقّدم  مستوى الشفوية(  (         متقّدم  مستوى  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
         متقّدم  مستوى  الشفوية(  (         متقّدم  مستوى  : )املكتوبة(  لمانيةاأل -
          أساسي مستوى الشفوية(  (         أساسي مستوى  : )املكتوبة(  الروسية -

ى )املكتوبة(:         رج يار ُي ت  <<االخ
  

ى الشفوية(  ( رج يار ُي ت       <<االخ

ى :)املكتوبة(         رج يار ُي ت ى الشفوية(  (  <<االخ رج يار ُي ت       <<االخ
ى )املكتوبة(:         رج يار ُي ت ى الشفوية(  (  <<االخ رج يار ُي ت       <<االخ

 
 (باألحدث)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على تاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت

 أخرى خاناتا لزم ملء إذ يُرجى االستنساخ واللصق -
 7991آذار/مارس 

      رئيس مجهورية بولندا      املؤسسة: -
 لقب بروفيسور املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
 

 7991تشرين األول/أكتوبر 
  جامعة سيليسيا، كاتوويس  املؤسسة: -
  دكتوراه التأهيل املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
 
 

 7997تشرين األول/أكتوبر 
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 جامعة نيكولوس كوبرينيكوس، تورون  املؤسسة: -
  شهادة الدوكتوراه اصل عليها:املؤهل )املؤهالت( احل -
 

 7919حزيران/يونيو   – 7911تشرين األول/أكتوبر 
       جامعة نيكولوس كوبرينيكوس، تورون  املؤسسة: -
  املاجستري يف القانون شهادة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -
 
 7911حزيران/يونيو   – 7911أيلول/سبتمبر  -
 دم ميكيفيك، مياستكوثانوية آ  املؤسسة: -
  شهادة الثانوية )الباكالوريا(املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 
 (باألحدث، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى )مع البدء التاريخ :العملية الخبرة

 احلالةب ، حس‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا
  إلى اليوم  –7991تموز/يوليو 

 احملكمة العليا يف مجهورية بولندا  العمل: جهة -
  يقاض اللقب الوظيفي: -
 متحّدث باسم احملكمة أيضا  :معلومات أخرى -
 

  إلى اليوم  – 0117تشرين األول/أكتوبر 
 جامعة جاجيلونيا، كراكوف  العمل: جهة -
 أستاذ متفرغ اللقب الوظيفي: -
 رئيس كرسي قانون اإلجراءات اجلنائية  :خرىمعلومات أ -
 

  0110أيلول/سبتمبر  -7991تشرين األول/أكتوبر 
 جامعة بياليستوك  العمل: جهة -
 أستاذ مساعد اللقب الوظيفي: -
       رئيس دائرة القانون اجلنائي  :معلومات أخرى -

 
 7991 يوليو/تموز  –7991أيلول/سبتمبر  

       مة االستئناف يف بياليستوكحمك  العمل: جهة -
 ي قاض اللقب الوظيفي: -

      
  7991أيلول/سبتمبر  -7990تشرين األول/أكتوبر 

       جامعة سيليسيا، كاتوويس  العمل: جهة -
 أستاذ مشارك، أستاذ مساعد اللقب الوظيفي: -
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 7990ول/سبتمبر أيل -7919تشرين األول/أكتوبر 

 جامعة نيكولوس كوبرينيكوس، تورون  جهة العمل:  -
 أستاذ مساعد اللقب الوظيفي: -

 :األخرى المهنية األنشطة
 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى  -

 حتى اليوم  –7997أيلول/سبتمبر   
 :رئيسا( جلنة التدوين القانون اجلنائي2360املشاركة يف العملية التشريعية كخبري وكعضو )منذ عام   النشاط ، 
 

  حتى اليوم  –0112آذار/مارس
 :اللجنة االستشارية للقانون األورويب يف وزارة العدلعضو   النشاط 
 
 0119حزيران/يونيو   –7990أيلول/سبتمبر   

  حماضر يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان التابع للجنة هلسنكيالنشاط: أستاذ 
 
 0119حزيران/يونيو   –7991مبر أيلول/سبت  

  كادميية الشرطة ألوروبا الوسطىحماضر يف أالنشاط: أستاذ 
 

0117-0111 
 –بالتطورات يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية جممع فكر معين عضو يف جلان اخلرباء التابعة جمللس أوروبا )النشاط: 

 2336-2332 -عرب الوطنية اجلنائية العدالة بنة اخلرباء املعنية جل؛  2332 -2336
 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر -ألف
  أكثر المواد المنشورة في مجال القوانين واإلجراءات الجنائية -ألف

1.  Kodeks postępowania karnego. Komentarz (The Code of Criminal Procedure. Commentary) (chief editor 

and co-author), 4th edition, Warszawa: C.H. Beck, 2011-2012, Volume I: 1623 p., Volume II: 1011 p., 

Volume III: 1279 p. 

2. Kodeks karny. Komentarz (The Criminal Code. Commentary) (co-author), ed. M. Filar, 5th edition, 

Warszawa: LexisNexis, 2012, 1517 p. 

3. Proces karny. Zarys systemu (Criminal Proceedings. Outline of the System) (co-author), Warszawa: 

LexisNexis, 2013, 654 p. 

4. System prawa karnego procesowego (The System of Criminal Procedure) (chief editor), vol. I-XVIII, 

Warszawa: LexisNexis, 2013-2018; vol. I part: 831 p., vol. I part 2: 822 p., further volumes under 

preparation. 

5. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (The Criminal Court’s Jurisdictional Independence), Katowice, 

1988, 298 p. 

6. Government Policy and the Rule of Law (Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Netherlands) 

(co-editor and co-author), Białystok-Utrecht, 1997, 265 p. 

7. Świadek anonimowy w procesie karnym (The incognito Witness in Criminal Proceedings), Kraków: 

Zakamycze, 1998, 182 p. 

8. The European Arrest Warrant and Its Implementation in the Member States of the European Union (co-editor 

and co-author), Warszawa: C.H. Beck, 2008, 390 p. 

9. Elementy metodyki pracy sędziego sprawach karnych (Selected Methods of Work of Judges in Criminal 

Matters) (co-author), 3d edition, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011, 586 p. 

10. Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht (The 

New Forms of Criminality and Their Influence on Criminal Law and Procedure) (co-editor and co-author), 
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Białystok: Temida 2, 1996, 207 p. 

11. Kriminalität im Grenzgebiet (Criminality in Border Areas) (co-author), ed. Gerhardt Wolf, Berlin-

Heidelberg, 2002, 269 p. 

12. Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat – Möglichkeiten und Grenzen (Means Against 

Organised Crime Under the Rule of Law. Possibilities and Limits) (co-author), ed. Bahri Öztürk and W. 

Gropp, Ankara: Seçkin, 2003, 234 p. 

13. Transition of Criminal Procedure Systems (co-author), ed. B. Pavišić, Rijeka, 2004, 298 p.  

14. “Granice kryminalizacji aborcji w Europie Zachodniej” (“Limits for Criminalising Abortion in Western 

Europe”), Przegląd Prawa Karnego (Criminal Law Overview), no. 6, 1992, pp. 91-109. 

15. “W sprawie nowelizacji przepisów o obronie koniecznej” (“On Amending Provisions on the Right to Self-

Defence”), in Z problematyki prawa karnego (Issues in Criminal Law) (editor), Białystok: Temida 2, 1994, 

pp. 79-102. 

16. “The Road Ahead for Poland’s New Constitution and Codes of Criminal Law and Procedure,” in 

Comparative Criminal Justice System: From Diversity to Rapprochement, International Conference for the 

25th Anniversary of the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syracuse (Italy), 16-20 

December 1997, Eres AIDP, 1998, pp. 255-259. 

17. “Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą” (“Responsibility for Crimes Committed 

Abroad”), in Nowa kodyfikacja karna (The New Criminal Codification), vol. 26, Warszawa, 1999, pp. 165-

181. 

18. “O jawności posiedzeń sądowych w procesie karnym” (“On the Openness of Court Hearings in Criminal 

Proceedings”), in Professor Andrzej Bulsiewicz’s Commemorative Book, Toruń: TNOiK, 2004, pp. 119-133. 

19. “Die internationale Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Kriminalität aus der Sicht Polens” 

(“International Cooperation on Cross-border Criminality from the Polish Perspective”), in 

Strafrechtsentwicklung in Osteuropa: Zwischen bewältigten und neuen Herausforderungen (Development of 

criminal law in Europe: between old and new challenges), ed. A. Eser, J. Arnold, J. Trappe, Berlin: 

Dunkcker&Humboldt, 2006, pp. 400-406. 

20. “Reguły kolizyjne w obszarze międzynarodowej współpracy w sprawach karnych” (“Conflict Rules in 

International Cooperation in Criminal Matters”) (co-author), Państwo i Prawo (State and Law), no. 11, 2006, 

pp. 29-42. 

21. “Przyszłość ścigania karnego w Europie” (“The Future of Criminal Prosecution in Europe”), European 

Judicial Overview, no. 12, 2006, pp. 4-11. 

22. “Polnische Erfahrungen mit dem inkognito Zeuge” (“Polish Experiences with the Incognito Witness”), in 

Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrecht (Grounds of Criminal Law and Procedure), ed. M. Böse and 

D. Sternberg-Lieben, Berlin: Duncker&Humblot, 2009, pp. 645-656. 

23. “Wielka reforma Kodeksu postępowania karnego. Zagadnienia modelowe” (“The Reform of the Code of 

Criminal Procedure. Representative Issues”), Forum Prawnicze (Legal Forum), no. 4, 2013, pp. 9-24. 

 
 أكثر المواد المنشورة في مجال حماية حقوق اإلنسان -باء

1.  Ochrona praw człowieka (The Protection of Human Rights), Białystok: Temida 2, 1994, 339 p. 

2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz (The Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Commentary), vol. I-II, Warszawa: C.H. Beck, 

2011, 833 and 773 p. 

3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego materialnego, procesowego i 

wykonawczego (The European Convention on Human Rights and its importance for criminal law, criminal 

proceedings and executive law), Białystok: Temida 2, 1993, 398 p. 

4. Konwencja europejska a prawo karne (The European Convention and the Criminal Law), Toruń: TNOiK, 

1995, 369 p. 

 

5. Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka (The New 

Polish Criminal Law in Light of European Standards of Human Rights Protection), Warszawa: CZSW, 1997, 

72 p. 

6. The Rule of Law After Communism (co-author), ed. A. Czarnota and M. Krygier, London: Dartmouth, 1998, 

239 p. 

7. “Europejskie standardy praw człowieka w zakresie kontroli stosowania przymusu a reforma kodeksu 

postępowania karnego” (“Application of the European Standards of Human Rights Protection to the Coercion 

Control in the Context of the Amendment of the Code of Criminal Procedure”), in Professor Marian Cieślak’s 

Commemorative Book, Kraków, 1993, pp. 451-460. 

8. “Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz innym formom nieludzkiego i poniżającego 

traktowania lub karania” (“The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment”), Przegląd Policyjny (Police Overview), no. 3-4, 1993, pp. 5-19. 
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9. “Poland After Ratification of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms,” Helsinki Monitor, no. 1, 1995, pp. 45-55. 

10. “Menschenrechtsschutz in Polen und Reformen des Straf- und Strafprozeßrechts nach der politischen Wende 

1989” (“Human Rights Protection in Poland and the Reform of Criminal Law and Procedure After the 1989 

Political Transformation”), Schriftenreihe der Österreichischen Juristenkommission, Kritik und Fortschritt im 

Rechtsstaat. Rechtstaat – Liberalisierung und Strukturreform, Österreich, Vienna, 1998, pp. 297-307. 

11. “Veränderungen in Polen nach der Ratifizierung der Europäischen Konvention über den Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten unter besondere Berücksichtigung des Strafrechtsszstems” (“Changes in 

Poland After Ratification of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, with Special Focus on the Criminal Law System”), in The History of Supreme Courts of Europe 

and the Development of Human Rights, Budapest, 1999, pp. 371-405. 

12. “Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na rozwój polskiego procesu 

karnego” (“Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms on the Development of Polish Criminal Procedure”) (co-author), in Polska w Radzie Europy. 10 lat 

członkostwa. Wybrane zagadnienia (Poland in the Council of Europe. 10 Years of Membership. Selected 

Issues), ed. H. Machińska, Warszawa: OIRE, 2002, pp. 24-154. 

13. “Gwarancje art. 5 i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w znowelizowanym polskim procesie 

karym” (“Guarantees of Articles 5 and 6 of the European Convention on Human Rights in Poland’s Amended 

Criminal Procedure”), European Judicial Overview, no. 1, 2014, pp. 32-39. 
  الدراسية الحلقات أكثر
  : تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف القوانني واملمارسات احمللية، الهاي، هولندا01/1-72/2/7990
  انون اجلنائي البولندي )احلاضر واملستقبل(، مادرالني، بولندامعايري حقوق اإلنسان الدولية يف الق: 79-79/1/7991
 )الندوة األوروبية لتدابري التحقيق اخلاصة يف مكافحة اجلرمية املنظمة(، جامعة اليبزيغ، أملانيا : 09-11/1/7991
  نسا)تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من قبل احملاكم العليا(، باريس، فر : 79-01/70/7991

  إقامة العدل وإدارة احملكمة، بوردو، فرنسا: 0-1/1/7991
  : )حظر اإلثبات يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واألنظمة القانونية األخرى(، فيينا، النمسا79-01/9/7991
 ، سرياكوزا، إيطاليا لقانون العقوبات الرابطة الدولية: من التنوع إىل التقارب، مؤمتر املقارن نظام العدالة اجلنائية :71-01/70/7991
  اإلجراءات اجلنائية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، صوفيا، بلغاريا: 79-01/1/7999
 بولندية، أوترخيت، هولندا و هولندية ، ندوة سياسة احلكومة وسيادة القانون: 71-79/1/7999
  ، بولندابوبووو اتفاقية جملس أوروبا حلقوق اإلنسان،حقوق اإلنسان يف سياق قانون اجلماعة و : 71-79/2/7999
  : )اإلجرام عرب احلدود. اإلجراءات اجلنائية ضد األجانب يف بولندا(، بوزنان، بولندا01-01/1/7999
  .(، إزمري، تركياواحلدود مكانيات. اإل)وسائل مكافحة اجلرمية املنظمة يف ظل سيادة القانون:00-09/9/0117
  عمل حول حماكمة جرائم احلرب، إنرتالكن، سويسرا حلقة :71-79/71/0117
قانون اإلجراءات اجلنائية جلمهورية بولندا.(، ". "اإلجرام عرب احلدود مشروعيف إطار السابعة  عملحلقة ال): 02-01/71/0110

  فرانكفورت )أودر(، أملانيا
  اإلجراءات اجلنائية(، دريسدن، أملانيا يفمساومة القضائية لل)اجلوانب النظرية والعملية : 71-01/9/0111
  (، غيسن، أملانيا2336 /سبتمربأيلول 66)التدابري الوقائية والقسرية يف سياق أحداث : 01/9-0/71/0111

  يف ضوء التحديات اجلديدة(، كولونيا، أملانيا اجلنائي)الدفاع  :3-5/10/2005
دول األعضاء يف االحتاد األورويب. التطورات احلالية واملستقبلية، كراكوف، أمر التوقيف األورويب وتنفيذه يف ال: 9-12/11/2006

  بولندا
 )محاية املصاحل اجلماعة األوروبية املالية والتغيريات املؤسسية يف االحتاد األورويب(، وارسو، بولندا : 7-9/5/2009

املؤسسات داخل احملاكم القضائية العليا يف الدول  منلشبكة النيابة العامة أو ما يعادهلا  االجتماع السادس: 15-17/5/2013
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األعضاء يف االحتاد األورويب. أوجه التآزر واالستجابات: التحديات اليت تواجه إدماج مكتب املدعي العام األورويب يف املستقبل يف 
  القوانني الوطنية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، كراكوف، بولندا

 ، أملانيافيشباخوأملانيا، أوكرانيا، بولندا(،  -جتاهات اجلديدة يف اإلجراءات اجلنائية )اال: 00-01/2/0171
 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 . مجعية حبوث القانون األورويب 6
 . الرابطة الدولية لقانون العقوبات 2
 . رابطة القانون اجلنائي0

 واألوسمة الجوائز
 الجوائز 
 من رئيس جامعة وارسو لإلجنازات يف منحة دراسية جائزة  7991
 جائزة من رئيس جامعة سيليسيا عن اإلجنازات اليت حتققت يف املنح الدراسية وتدريس القانون  7991
 جائزة من رئيس جامعة سيليسيا عن اإلجنازات اليت حتققت يف املنح  7991
 زات اليت حتققت يف تدريس القانون جائزة من رئيس جامعة نيكوالس كوبرنيكوس عن اإلجنا 7990
 جائزة مدير اجلامعة للكوبرنيكوس نيكوالس إلجنازات يف املنحة  7997
 األوسمة

 حىت اآلن(  - 2332عضو اجمللس العلمي ملراقبة السلوك )
 ( 2363-2332عضو اجمللس العلمي ألكادميية العلوم البولندية )
 حىت اآلن(  - 2339ورويب )عضو يف اجمللس العلمي لالستعراض القضائي األ

 حىت اآلن( - 6556)استعراض الشرطة( ) Przegląd Policyjnyعضو يف هيئة حترير 
 الشخصية االهتمامات

 . القانون اجلنائي، وخاصة اإلجراءات اجلنائية 6
 . محاية حقوق اإلنسان، وخاصة محاية حقوق املتهمني والضحايا 2
 اجلنائي لقانون يف ا. اجلوانب الدستورية 0
 . التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية 2
 . االختصاص الدويل، تنازع االختصاص9

 الصلة ذات األخرى الحقائق
: إدارة مشروع حبثي دويل مكرس الستخدام األدلة اليت مت احلصول عليها خارج اإلجراءات يف اإلجراءات حتى اليوم – 0171

 ة مت احلصول عليها يف اخلارج. اجلنائية. ويركز املشروع أيضا على أدل
 ( Europäisches Arbeitskreisلبحوث األوروبية )لاملسامهة يف الفريق العامل  :حتى اليوم - 7991
 : إدارة مشروع حبثي دويل بعنوان "مذكرة التوقيف االوروبية وتنفيذها يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب"2339-2332
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