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تشرين األول/أكتوبر 2007

تطبيق قواعد القانون اجلنائي الدويل يف القانون اإلستوين ،الندوة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب
األمحر حول دور القضاء يف تنفيذ القانون اإلنساين الدويل ،بودابست ،هنغاراي.

آب/أغسطس 2010

مبادئ االختصاص القضائي يف القانون اجلنائي اإلستوين ،جمموعة العمل العلمية الدولية للوالية
القضائية اجلنائية املتضاربة يف قضااي اجلرمية املنظمة ،أوسنابروك ،أملانيا.

تشرين األول/أكتوبر 2012

منظور سياسات األحكام 32 ،يوم من أايم حمامي إستوين ،اترتو ،إستونيا

تشرين األول/أكتوبر 2016

حدود القانون اجلنائي الدويل 34 ،يوم من أايم حمامي إستوين ،اترتو  ،إستونيا

تشرين الثاين/نوفمرب 2018

تطبيق القوانني اجلنائية احمللية فيما يتعلق ابجلرائم الدولية ،املؤمتر الدويل املعين ابلقضااي املوضوعية
جلرمية اإلابدة اجلماعية ومحاية حقوق اإلنسان ،جامعة والية سوخومي ،تبليسي ،جورجيا.

أاير/مايو 2020

فرتة قصرية من التقادم القانوين للجرائم اجلنائية مع البعض من أسباب التمديد  -منظور إستوين،
جامعة فيادرينا األوروبية ،فرانكفورت أودر ،أملانيا.

العضوية يف الرابطات واجلمعيات املهنية
 – 2020حىت اآلن
 – 2007حىت اآلن
 – 2017حىت اآلن
املؤهالت التعليمية:
2005 - 2002
1995 - 1996
1995 - 1984

عضو يف اجلمعية األكادميية اإلستونية للقانون
عضو يف مجعية مارتنز
عضو يف Arbeitskreis Völkerstrafrecht
[الفريق العامل للقانون اجلنائي الدويل]
كلية احلقوق جبامعة اترتو ماجستري يف فقه القانون
كلية احلقوق جبامعة اترتو  ،بكالوريوس (قانون)
املدرسة الثانوية ،اترتو .3
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الفرنسية
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