
 

 

  ةبيان املؤهالت واخلرب

 البيانات الشخصية

  روزنربغا–كرستني سترادا  االسم

 دوبيليفي التفيا مكان الوالدة

 الدراسة

 . يف ريغا90خترجت من املدرسة الثانوية ذات الرقم  1993

 .خترجت من كلية القانون يف جامعة التفيا، حائزةً مؤهالً ملمارسة املهنة القانونية 1998

 .يف علم القانون من كلية القانون يف جامعة التفيامنحت درجة ماجستري العلوم االجتماعية  1999

 .منحت درجة الدكتوراه العلمية يف القانون يف القطاعالفرعي لعلم القانون اجلنائي 2002

 بروفيسورة، دكتورة يف القانون   األلقاب والدرجات األكادميية

 الوظائف

 .مساعدة للمدعي العام: مة واجلرائم االقتصاديةمكتب املدعي العام للتحقيق يف اجلرائم املنظّ 1995-1998

 .مدعية عامة: مكتب املدعي العام للتحقيق يف اجلرائم املاليةواجلرائم االقتصادية 1998-2000

 .مدعية عامة:مكتب املدعي العام املتخصص ملكافحة اجلرائم املنظّمة وغريها من القطاعات 2000-2001

 .أجرت حلقات تدارس، وشاركت يف مشروع حبث: عة التفيا، كلية القانونجام 1998بدءاًمن 

 .مساعدة: جامعة التفيا، كلية القانون، قسم القانون اجلنائي 1998-2000

 .حماضرة: جامعة التفيا، كلية القانون، قسم القانون اجلنائي 2000-2003

 القانون اخلاص والقانون العام ونظرية القانون، رئيسة قسم علم: احملدودة املسؤولية" جامعة توريبا" 2001
 .أستاذة حماضرة

 .مديرة برنامج العلوم القانونية، عميدة كلية القانون، أستاذة حماضرة: احملدودة املسؤولية" جامعة توريبا" 2001-2003

 .نائبة للعميد: جامعة التفيا، كلية القانون 2003-2006

 .أستاذة حماضرة: ة القانون، قسم القانون اجلنائيجامعة التفيا، كلي 2003-2004

 .أستاذةمشاركة: جامعة التفيا، كلية القانون، قسم القانون اجلنائي 2004-2008

 .رئيسة القسم: جامعة التفيا، كلية القانون، قسم القانون اجلنائي 2006-2007

 .العميدة: جامعة التفيا، كلية القانون  الوقت احلاضر-2007

 .أستاذة: جامعة التفيا، كلية القانون، قسم القانون اجلنائي  الوقت احلاضر-2008
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 .قانونية حملَّفة  الوقت احلاضر-2006

 .عضوة جملس إدارة جامعة التفيا ورئيسة جلنته الدستورية  الوقت احلاضر-2010

 املهارات اإلضافية

 .أمتَّت دورة دراسية يف احملاسبة 1999

 نية املستمرةالدراسة امله

مشتركة مع مدعني (حلقة تدارس معنيةمبكافحة الفساد العام : كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية 1999
 ).عامني وقضاة

 ).نظَّمها اختصاصيون كنديون(حلقة تدارس معنية مبكافحة جنوح األحداث : جرماال، التفيا 2000

 ".الغش يف أوروبا واحلفاظ على املصاحل املالية لالحتاد األورويب"ا حلقة تدارس عنوا: روتردام، هولندا 2001

 .حلقة تدارس معنية بالتحقيق يف اجلرائم االقتصادية: ريغا، التفيا 2001

 :Kriminālprocess"مؤمتر عنوانه : ريغا، التفيا، معهد ريغا للدراسات العليا يف القانون 2001

starptautiska un Baltijas valstu pieredze) "التجربة الدولية وجتربة دول : اإلجراءات اجلنائية
 ).البلطيق

 Latvijas suverenitāte un"مؤمتر علميعنوانه :ريغا، التفيا، معهد ريغا للدراسات العليا يف القانون 2001

dalība Eiropas Savienībā) "وية يف االحتاد األورويبسيادة التفيا والعض.( 

 Tiesu varas neatkarība "حلقة تدارسعنواا : ريغا، التفيا، معهد ريغا للدراسات العليا يف القانون 2001

Latvijā: Tiesnešu tālākizglītības, kvalifikācijas un pašpārvaldes jautājumi) " استقالل
 ).اة املستمر، وتأهيلهم، وإدارمالذاتيةمسائل تعليم القض: التفيا السلطة القضائية يف

، حلقة )التباحث يف قضاء احملاكم" (Tiesas spriedumu apspriešana "عنوانهمشروع: ريغا، التفيا 2002
" Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses izmantošana Latvijas tiesās"تدارسعنواا 

 ).ق اإلنسان يف احملاكم الالتفيةاالستعانة باجتهاد احملكمة األوروبية حلقو(

يف إطار اجتماع منسقي برنامج " (مستقبل االحتاد األورويب"ندوةعنواا: لودز، بولندا، جامعة لودز 2003
 ).إرامسوس للتبادل اجلامعي الدويل/سقراط

 Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā"برنامج للتعليم املهين املستمر يف جامعة التفياعنوانه  2004

pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība) " التدريب
) تدبر العمل التعليمي/االبتكارات يف نظام التعليم العايل/التربوي املستمر ألعضاء كليات اجلامعة

 ).شهادة(

يف سالزبورغ "دل واحلراك التعليميني الدولينيتغير مفاهيم التبا" حللقة التدارس ذات العنوان 419الدورة  2004
 .بالنمسا

النظر يف أمور التنظيم املشترك اليت تنطوي عليها " (ماهية االختصاص القضائي"مؤمتر عنوانه : لكسمربغ 2007
 ).مسائل اإلجراءات اجلنائية يف فضاء االحتاد األورويب
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 Cilvēktiesību pamattiesību principa piemērošana "احلقة تدارسعنوا: ريغا، التفيا 2009

kriminālprocesā, Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas pierādījumu ordera 

praktiskā piemērošana) " تطبيق مبدأ حقوق اإلنسان األساسية يف اإلجراءات اجلنائية، والتطبيق
 ). األوروبية القاضية بتقدمي أدلة اإلثباتالعملي لألوامر األوروبية القاضية بإلقاء القبض ولألوامر

األدلة اإللكترونية ــــ مقبولية األدلة " مؤمترعنوانه :برشلونة، إسبانيا، أكادميية القانون األورويب 2011
 ".اإللكترونية يف اإلجراءات اجلنائية

 . نون اجلنائياملنتدى األورويب السنوي للقا: ترير، أملانيا، أكادميية القانون األورويب 2011

 اجلوائز

واألكادميية الالتفية للعلوم مزيدةًمبكافاة ألفضل Grindeksنالت اجلائزة السنوية للشركة املسامهة  2002
 Pierādīšanas teorijas pamatjēdzienu problemātika"الباحثني الشباب يف التفيا على املقال 

kriminālprocesā) "ة يف اإلجراءات املسائل اإلشكالية املتعلقة باملبادئ األساسية لنظرية احملاج
 ).اجلنائية

 .2008نالت جائزة جملس طلبة جامعة التفيا ألفضل عميد لعام  2008

 .2011نالت جائزة جملس طلبة جامعة التفيا ألفضل عميد لعام  2011

 املشاركة يف املسابقات، والنتائج املُحرزة

تبوأت املرتبة األوىل بني :ية الشرطة الالتفيةيف جمال العمل البحثيمسابقة العاملني يف  أكادمي 2000
 Ā.Meikališa K.Strada Tiesuاملرشحينللقب واضع أفضل معني دراسي، وذلكعلى املُعني الدراسي

varas institūciju tiesības Shēmas) حقوق مؤسسات السلطة القضائية، خمطَّطات (R. ،P un 

Ko ،1999. 

اين عليه "على احملاضرة " أفضلمحاضر"جاءت يف املرتبة الثانية بني املرشحني للقب:بقة جامعة توريبامسا 2000
 ".يف اإلجراءات اجلنائية

تبوأت املرتبة األوىل بني املرشحني : مسابقة العاملني يف  أكادميية الشرطة الالتفية يف جمال العمل البحثي 2001
 Ā.Meikališa K.Stradaسي، وذلك على املُعني الدراسيللقب واضع أفضل معني درا

Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas)اجلزء . قانون اإلجراءات اجلنائية
 .R. ،P un Ko ،2000) خمطَّطات.العام

لثانية بني جاءت يف املرتبة ا: مسابقة العاملني يف  أكادميية الشرطة الالتفية يف جمال العمل البحثي 2002
 Ā.Meikališa K.Stradaاملرشحني للقب واضع أفضل معني دراسي، وذلك على املُعني الدراسي

Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās)جمموعة متارين يف قانون اإلجراءات اجلنائية (R. ،
P un Ko ،2001. 

فازت :  يف التفياJunior Chamber Internationalاليت نظَّمتها رابطة " الشباب البارزون"مسابقة  2005
 ".املنجزات األكادميية"جبائزة يف فئة 
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املقاالت الكبرية األثر على الفكر القانوين "أفضل املرشحني من أصحاب "Jurista vārds"اختيار جملة  2007
أوان " ("PārmaiĦu laiks kriminālprocesā"سلسلة املقاالت  نالت شهادة تقدير على": يف التفيا

 ").التغيري يف اإلجراءات اجلنائية

 النشاط البحثي واملنشورات

 املشاركة يف مشاريع حبوث وبرامج موهلا الس الالتفي للعلوم وبلدان أخرى

: املؤسسة الـممولة". مسائل تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية الالتفي يف سنته األوىل"مشروع عنوانه  2006
ــــــــشاركت ببحث يف 2006/17املشروع ذو الرقم. رة التربية يف مجهورية التفياوزا
 ".تفسري أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية يف حماكم االستئناف وهيئات النقض خالل سنة نفاذه األوىل"

". تهام العاماملشكالت النظرية والعملية يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية على أساس اال"مشروع عنوانه  2007
-20007/1املشروع ذو الرقم . وزارة التربية والعلوم يف مجهورية التفيا: املؤسسة الـممولة

دور الشخص الذي يكون قد عاىن األضرار املتأتية عن "ــــــــشاركت ببحث يف23/116
 ".اجلرمية يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية

قانونية االحتجاز يف إطار اإلجراءات "ية البنية التحتية عنوانهمشروع يف جمال البحث العلمي وتنم 2008
ــــــــ وزارة الداخلية جلمهورية التفيا، اتفاق بني وزارة الداخلية وأكادميية " اجلنائية

، اتفاق  13.06.2008-51، رقمه 2008الشرطة الالتفية بشأن التكفُّل بتطوير النشاط البحثي يف عام 
الالئحة " (قانونية االحتجاز يف إطار اإلجراءات اجلنائية"مولته وزارة الداخلية عنوانه بشأن تنفيذ مشروع 
طبيعة االحتجاز يف اإلجراءات "ــــــــشاركت ببحث يف ) 08/46-24التنظيميةذات الرقم

 ".اجلنائية مبثابة تدبري قسري ضمنإطارها ــــــــ اجلوانب الوطنية والدولية

حتقيق حقوق اين عليهم يف قضايا االتهام اخلاص ــــــــ التنظيم يف  "دراسة عنواا 2008
  :اإلجراءات اجلنائية

اتفاق (ــــــــ طلبتها وزارة العدل يف مجهورية التفيا " املمارسة، واملشكالت، واحللول
 ). 6.1/66-1بشأن حقوق التأليف والنشر رقمه

نتائج حتديث اإلجراءات اجلنائية والتوجهات "وعنوانه 09.1506مشروع للمجلس الالتفي للعلوم رقمه 2009
 .ــــــــتولَّت تنفيذ املشروع" األخرىلتطويرها

، "التكفُّل بالتنمية املستدامة للعالقات القانونية"وعنوانه 09.1616مشروع للمجلس الالتفي للعلوم رقمه 2010
" ة والتوجهات األخرى لتطويرهانتائج حتديث اإلجراءات اجلنائي"املشروع الفرعي الثالث 

 .ــــــــتولَّت تنفيذ املشروع

التنظيم القانونيلمصادرة املمتلكات يف التفيا واالحتاد األورويب، "دراسة طلبتها وزارة العدل عنواا  2010
، لألداة "املساعدة القانونية يف إعماملكتسب اجلماعة"، يف إطار مشروع عنوانه "التكفُّل بفعالية آلية إنفاذه

، أداة مالية ثنائية حلكومة النرويج ــــــــتولَّت )EEA(املاليةللفضاءاالقتصادي األورويب 
 .تنفيذ املشروع

، "التكفُّل بالتنمية املستدامة للعالقات القانونية"وعنوانه 09.1616مشروع للمجلس الالتفي للعلوم رقمه 2011
" ديث اإلجراءات اجلنائية والتوجهات األخرى لتطويرهانتائج حت"املشروع الفرعي الثالث ذو العنوان 

 .ــــــــتولَّت تنفيذ املشروع
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 املشاركة يف مشاريع حبوث دولية

، "االنتقال من نظام إىل آخر من نظم اإلجراءات اجلنائية"عنواا ) كرواتيا(دراسة نسقتها جامعة رجييكا  2003
 ).مع أرجيا ميكاليشا(ة يف التفيا تقرير عن إصالح نظام اإلجراءات اجلنائي

وعنوانه  LAT/01/004 مشروع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة العدل يف مجهورية التفيا رقمه 2004
؛ ضمن "ختطيط املوارد البشرية وإدارا يف نظام القضاء"حبث يف ، "دعم اإلصالح القضائي يف التفيا"

 .شاركت فيه بصفة خبري حملي":ه، ومراقبة اجلودةتنسيق التدريب وختطيط"إطار البند 

مهام "عنواا ) االحتاد األورويب (AGISدراسة دولية، نسقتها جامعة ردباود يف جنميخي ولندا،ملشروع 2005
 تقرير عن نظام مكتب –" وصالحيات أجهزة االدعاء العام يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

 ).مع أرجيا ميكاليشا(التفيا، ومهامه، ووظائفه، إخل  املدعي العام يف

معهد الدراسات األوروبية يف التعاون بدعم من الشبكة األكادميية األوروبية (دراسة جلامعة بروكسل 2008
حتليل مستقبل االعتراف املتبادل يف الشؤون اجلنائية يف االحتاد "عنواا ) للقانون اجلنائي

 .صفة خبري حمليشاركت فيها ب":األورويب

أحداث نظِّمت يف إطار مشروع مولته إدارة االحتاد األورويب العامة للقضاء واحلرية واألمن  2009
 Atjaunojošais taisnīgums nepilngadīgo noziedzības"ــــــــ مؤمتر دويل عنوانه

aspektā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā) "جنوح القضاء اإلصالحي فيما خيص 
نوفمرب / تشرين الثاين26املؤمتر بتاريخ  أسدت مشورة شفوية إىل املشاركني يف):األحداث
 .2009نوفمرب / تشرين الثاين27،ونظَّمت حلقة تدارس بتاريخ 2009

التحقيق اجلنائي واملالحقة يف اجلرائم املاسة باملصاحل املالية "دراسة نسقتها جامعة لكسمربغ عنواا  2010
)" F2R-DRO-PEU-10CRIM(حتاد ــــــــ البعد املتعلق بالدول األعضاء لال

 .ــــــــشاركت فيها بصفة خبري حملي

 املنشورات يف اال العلمي

 مقاالت ضمن طبعات مراجعة

• Strada K. Kratīšanas kriminālprocesuālais institūts Latvijā un ASV ( يف مؤسسات حبوث اإلجراءات اجلنائية 
  .Latvijas Universitātes zinātniskie raksti 617. Procesuālais taisnīgums 1998 //(التفيا والواليات املتحدة

• Strada K. Vienošanās Latvijas kriminālprocesuālajā likumdošanā – izpratne, nozīme, pilnveides 

iespēja un nepieciešamība. ( جراءات اجلنائية الالتفي ــــــــ فهمها، وداللتها، التسوية يف إطار قانون اإل
 Starptautiskās konferences ‘’Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar (وإمكانيات حتسينها، وضرورا

integrāciju Eiropas Savienībā’’ R., LU, 2001.gada 1-2.februāris rakstu krājums R., 2002. 

• Strada K. Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā ( مسائل راهنة نظرية وعملية
 Starptautiskās zinātniskās konferences ‘’Tradicionālais un // (يف جمال الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية

novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā’’ rakstu krājums Rēzeknes augstskola, 2002.  
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• Strada K. Novitātes un aktualitātes kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to ietekme uz 

uzĦēmējdarbības tiesisko vidi ( ة يف اإلجراءات اجلنائية وأثرها على بيئةحاجات ومسائل راهنة يف نظرية الـممستجد
ةاألعمال القانوني ) // Starptautiskās zinātniskās konferences ‘’UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: 

procesi, tendences, rezultāti’’ rakstu krājums Biznesa augstskola Turība, 2002.  

• Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas pienākums un tā tiesiskā reglamentācija: attīstības perspektīvas 

kriminālprocesa reformas kontekstā ( آفاق التطور يف سياق إصالح اإلجراءات : عبء اإلثبات وتنظيمه القانوين
 Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis, 2002., 56.sējums, 4./5./6. numurs A daĜa: Sociālās un // (اجلنائية

humanitārās zinātnes. 50-58.lpp. 

• страда-розенберга к. предмет доказывания в уголовном процессе( موضوع اإلثبات يف اإلجراءات
  .вестник калининградского юридического института но2 2002 ,ст. 79-89 // (اجلنائية

• Strada-Rozenberga K. Latvija un Eiropas Savienības tiesību politika kriminālās justīcijas sfērā 

 .Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki// (السياسة القانونية لالتفيا ولالحتاد األورويب يف جمال القضاء اجلنائي)

2003., 1(49). 78.-88.lpp.  

• Strada-Rozenberga K. Novitātes pierādīšanas teorijā kriminālprocesā – draudi vai iespējas (تاملستجد 
 Starptautiskās zinātniskās// (يف نظرية الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية ــــــــ ديدات أم فرص متاحة

konferences “Personība. Laiks. Komunikācija. Tiesības, vēsture, kultūrvēsture” materiālu krājums 

Rēzekne, 2003. 86-95.lpp. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Criminal Procedure System of the Republic of 

Latvia//Transition of Criminal Procedure Systems ( االنتقال مننظام //نظام اإلجراءات اجلنائية يف مجهورية التفيا
 .Volume 2, Rijeka, 2004, P.147-179 ,(إىل آخر مننظماإلجراءات اجلنائية

• Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā 

20/21.gs.mijā ( تجاهات على صعيد حتديث وترشيد اإلجراءات اجلنائية يف التفيا فيمطلع القرن احلادي والعشريناال ) // 

starptautiskās konferences “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā” (Rīga, LU, 2004.gada 29-

30. janvāris) rakstu krājumā, Rīga, LU, 2006, 309.-326.lpp. 

• Strada-Rozenberga K. Vienkāršotās procesa formas un to piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas 

kriminālprocesā ( اءات اجلنائية الالتفيةأنواع اإلجراءات املبسطة والشروط املسبقة لتطبيقها يف إطار اإلجر ) 

//Starptautiskās zinātniskās konferences ‘‘Kriminālprocesa taisnīgums” (Rīga, LPA, 2005) rakstu 

krājums. Rīga, LPA, 2005. 134.-144.lpp. 

• Strada-Rozenberga K. Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti Latvijā 

1990-2007.g. ( 2007-1990أهم جوانب إعداد القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف التفيا،  ) // accepted 

for publication LU Starptautiskās konferences ‘‘Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES 

paplašināšanās” (Rīga, 2007.gada 24.-27.janvāris),rakstu krājumā 
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• K.Strada-Rozenberga Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā – 

izpratne, statuss un aktuālā problemātika. ( ين عليهية عن اجلرمية، واالشخص الذي يكون قد عاىن األضرار املتأت
هوم، والصفة، واملسائل ذات الصلةاإلجراءات اجلنائيةــــــــ املف يف ) // Starptautiskais semināra 

‘‘Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu” (Rīga, Rīgas StradiĦa universitāte, 2007.gada 23.-

24.augusts). Programma un tēzes, R., RSU, 2007, 16.-19.lpp. 

• страда-розенбергак. 

Альтернативиуголовногопреследованияиихвоздействиянауровеньпреступностинесовершенно

летних (بدائل املالحقة اجلنائية وأثرها على جنوح األحداث) // Mатериалымеждународнойнаучно – 

практическойконференцииМежотраслевиепроблемипредупрежденияидорьбыпротивпреступн

остивсреденесовершеннолетнихнасовременномэтапе, Молдова, Кишинев, 2007. 

• Strada-RozenbergaK. ‘‘Personas, kuraiarnoziedzīgunodarījumuradītskaitējums, 

lomakriminālprocesauzsākšanā”( دور الشخص الذي يكون قد عاىن األضرار املتأتية عن اجلرمية يف مباشرة اإلجراءات 
 .Administratīvā unkriminālā justīcija, LPA, 2007.g. Nr.4(41), 145.-160.lpp// (اجلنائية

• Strada-RozenbergaK. Nepilngadīgā, kuramarnoziedzīgunodarījumunodarītskaitējums, 

statusskriminālprocesā/(ية عن اجلرمية يف اإلجراءات اجلنائيةصفة القاصر الذي يكون قد عاىن األضرار املتأت) / 

Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference‘‘Nepilngadīgodrošībaunaizsardzība”( Rīga, LPA, 

2007.gada 24.-25.janvāris) rakstukrājums, R., LPA, 2008., 192-201.lpp. 

• Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar 

noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā ( تناول أدوات اجلرمية، واملواد وغريها من األشياء
 LU 69.konferences rakstu krājums ‘‘Aktuālās tiesību realizācijas// (املتصلة باجلرمية يف اإلجراءات اجلنائية

problēmas”, Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011, 405-411.lpp.  

• Strada-Rozenberga K., Meikališa A. Alternatives to criminal prosecutions: Latvia’s experience//The 

role of national criminal law in the European Union area and the alternative resolutions of criminal 

procedure ( دور القانون اجلنائي الوطين يف فضاء االحتاد األورويب واحللول البديلة //جتربة التفيا: حقات اجلنائيةبدائل املال
 Collection of papers from International Scholastic Conference Law as Unifying ,(يف اإلجراءات اجلنائية

factor of Europe – Jurisprudence and Practice ( االت من املؤمتر الدراسي الدويل املعين بالقانون باعتباره جمموعة مق
 .Comenius University in Bratislava, 2011, P ,(عنصر توحيد يف أوروبا ــــــــ االجتهاد واملمارسة

293-299 

• Strada-Rozenberga K. Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā (  تنازع املصاحل العامة
 .Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4 // (واملصاحل اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية

kongress ‘‘Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Latvija, Rīga, 2011.gada 24.-27.oktobris, 

rakstu krājums ‘‘Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība”, R., LU 

Akadēmiskais apgāds, 2012, 2-29.lpp. 

 الدراسات األحادية املوضوع

• Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daĜa ( ة يفحاجنظرية الـم
اجلزء العام. اإلجراءات اجلنائية ) R., Biznesa augstskola Turība, 2002. 
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• Strada-Rozenberga K. Savstarpējās atzīšanas princips starptautiskajā kriminālprocesuālajā 

sadarbībā Eiropas Savienības telpā – teorija un prakse ( ل يف التعاون الدويل يف جمالمبدأ االعتراف املتباد
 Kolektīva monogrāfija// ( فضاء االحتاد األورويب ــــــــ النظرية واملمارسةاإلجراءات اجلنائية يف

Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola, 2009, 

159.-173.lpp. 

 الكتب الدراسية

• Meikališa Ā. Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas ( . حقوق مؤسسات السلطة القضائية
  .R., P un Ko, 1999 (خمطَّطات

• Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts 

izdevums ( طبعة مكررة ومعدلة ومزيدة. خمطَّطات. حقوق مؤسسات السلطة القضائية ) R., P un Ko, 2000. 

• Meikališa Ā. Strada K.Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas ( اجلزء . قانون اإلجراءات اجلنائية
خمطَّطات. العام ) R., P un Ko, 2000.  

• Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. 2.papildinātais un 

labotais izdevums (لةقاموس شرحي ملصطلحات اإلجراءات اجلنائية، طبعة ثانية مزيدة ومعد) R., RaKa, 2001. 

• Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts 

izdevums ( دةطبعة مكررة ومعدلة ومزي. خمطَّطات. حقوق مؤسسات السلطة القضائية ) R., P un Ko, 2001.  

• Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas Atkārtots, labots, 

papildināts izdevums ( طبعة مكررة ومعدلة ومزيدة. خمطَّطات. اجلزء العام. قانون اإلجراءات اجلنائية ) R., P un Ko, 

2001. 

• Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 1. ( جمموعة متارين يف قانون اإلجراءات
1اجلنائية  ) R., P un Ko, 2001.  

• Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 2. ( جمموعة متارين يف قانون اإلجراءات
2اجلنائية  ) R., P un Ko, 2001.  

• Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 3. ( جمموعة متارين يف قانون اإلجراءات
3اجلنائية  ) R., P un Ko, 2002. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā ‘‘Krimin ālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar 

paskaidrojumiem. A(vispārīgā) daĜa.” ( )عموميات(اجلزء ألف . خمطَّطايكلية مع شروح.إلجراءات اجلنائيةا ) R., 

Latvijas Vēstnesis, 2007.  

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. ‘‘Krimin ālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar 

paskaidrojumiem. B un C daĜa.”( ن باء وجيماجلزءا. خمطَّطايكلية مع شروح.اإلجراءات اجلنائية ), R., Latvijas 

Vēstnesis, 2009.  
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 املنشورات األخرى

• Strada K. Par pieaicināto institūtu kriminālprocesā (ين يف اإلجراءت اجلنائيةيف إرساء إشراك األشخاص املدعو) 

//Latvijas Vēstnesis 11.12.1997, turpinājums 18.12.1997.  

• Strada K. Par kratīšanas kriminālprocesuālo institūtu (يف إرساء البحث يف اإلجراءات اجلنائية) // Latvijā un 

Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas Vēstnesis 24.09.1998 , turpinājums 08.10.1998.  

• Strada K. Par atteikšanos dot liecību un pierādījumu neizdošanu ( شهادة وتسليم األدلةيف رفض اإلدالء ب ) // 

Latvijas Vēstnesis 26.08.1999, turpinājums 02.09.1999.  

• Strada K. Kriminālatbildības noilgums un procesuālā nozīme ( النظام األساسي للحد من املسؤولية اجلنائية
  .Latvijas Vēstnesis 27.04.2000 // (ومدلوله اإلجرائي

• Strada K. Par grozījumiem Kriminālprocesa kodeksā, kas stājas spēkā šodien ( يف تعديالت قانون
  .Latvijas Vēstnesis 20.03.2001 // (اإلجراءات اجلنائية، الذي يبدأ نفاذه اليوم

• Strada K. Vai šobrīd jaunais nav labi aizmirsts vecais/ (الغابر يساحلاضرونأليس ذلكجديد) / Latvijas 

Vēstnesis 03.04.2001.0,15 a.l. 

• Strada K. Par vienošanos kriminālprocesuālajā likumdošanā (يف التسوية يف تشريعات اإلجراءات اجلنائية) // 

Latvijas Vēstnesis 10.04.2001, turpinājums 24.04.2001. 

• Strada K. Par grozījumiem kriminālprocesa kodeksā ( نون اإلجراءات اجلنائيةيف تعديالت قا ) // Latvijas 

Vēstnesis 02.10.2001. 

• Strada K. Ar netradicionālu skatu uz pierādīšanas teoriju kriminālprocesā ( تعديل غري تقليدي يف نظرية
 .Latvijas Vēstnesis, 09.04.2002, turpinājums 23.04.2002, 07.05.2002 //(الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية

• Strada K. Objektīvā patiesība vai subjektīvā pārliecība kā pieradīšanas standarta kritēriji 

kriminālprocesā (ة القياسية يف اإلجراءات اجلنائيةحاجاحلقيقة املوضوعية أو القناعة الوجدانية مبثابة معيارين للم) // 
Likums un tiesības. 2002.g. marts, aprīlis.  

• Strada K. Par netradicionālu pierādīšanas izpratni kriminālprocesā ( ة يفحاجيف الفهم غري التقليدي للم
  .Latvijas Policijas akadēmijas raksti 9 Zinātnisko rakstu krājums Rīga, 2002 // (اإلجراءات اجلنائية

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mājas arests un tā ieskaitīšana brīvības atĦemšanas soda 

termiĦā (اإلقامة اجلربية وإدراجها ضمن نطاق العقوبة باحلرمان من احلرية) //Latvijas vēstnesis, Jurista vārds 

08.07.2003. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Tiesneša loma apcietinājuma piemērošanā pirmstiesas 

izmeklēšanā (دور القاضي يف تطبيق االحتجاز يف التحقيق التمهيدي) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 

03.08.2004. 

• Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa vienkāršošana: izpratne, tendences, problēmas ( تبسيط
املفهوم، واالجتاهات، واملشكالت: اإلجراءات اجلنائية ) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 10.08.2004., 

17.08.2004.  
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• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa izpratne, mērėis un kriminālprocesa tiesību 

avoti (اإلحاطة باإلجراءات اجلنائية، والغرض منها، ومصادرها يف القانون)/ Rakstu kopas ‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā” 1.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 21.02.2006. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un 

pamatprincipi/ (أنواع اإلجراءات اجلنائية، وخصائص بنيتها، ومبادئها األساسية) The second article in the series 

of articles (مقالة ثانية يف سلسلة مقاالت بعنوان)‘‘PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” ( اإلجراءات أوان التغيري يف 
 .Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 14.03.2006// (اجلنائية

• Strada-Rozenberga K. Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme ( طبيعة ومظهراالحتجاز يف
 .Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 24.04.2006// (اإلجراءات اجلنائية

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa dalībnieki (األطراف يف اإلجراءات اجلنائية) /The 

third article in the series of articles ( مقاالت عنوااقالةالثالثة يف سلسلة امل )‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā” ( اإلجراءات اجلنائيةأوان التغيري يف  ) /Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 23.05.2006., 

turpinājums 30.05.2006. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Pierādīšana un izmeklēšanas darbības ( يقأنشطة الـمحاجة والتحق ) 

/ The fourth article in the series of articles ( قالةالرابعة يف سلسلة مقاالت عنوااامل )‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā” ( اإلجراءات اجلنائيةأوان التغيري يف  ) /Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 13.06.2006. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie piespiedu līdzekĜi un procesuālās sankcijas ( الوسائل
) The fifth article in the series of articles /(القسرية اإلجرائية والعقوبات اإلجرائية قالة اخلامسة يف سلسلة مقاالت امل
) ”PārmaiĦu laiks kriminālprocesā‘‘(عنواا اإلجراءات اجلنائيةأوان التغيري يف  ) //Latvijas Vēstnesis, Jurista 

vārds 04.07.2006. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie termiĦi, dokumenti un mantiskie dokumenti 

) The sixth article in the series of articles / (املصطلحات اإلجرائية، والوثائق، ومسائل امللكية) قالة السادسة يف امل
ت عنوااسلسلة مقاال )‘‘PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” ( اإلجراءات اجلنائيةأوان التغيري يف  ) /Latvijas 

Vēstnesis, Jurista vārds 01.08.2006., turpinājums 08.08.2006. 

• Strada-Rozenberga K. Kasācijas instances tiesas prakse Kriminālprocesa likuma normu 

skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 15.septembrim ( اجتهاد حمكمة النقض يف تفسري أحكام
2006سبتمرب / أيلول15 إىل 2005أكتوبر /قانون اإلجراءات اجلنائية من األول من تشرين األول ) // Konferences 

‘‘Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” rakstu krājumā, Rīga, 

LPA, 2006. 

• Strada-Rozenberga K. Cietušais un tā tiesības kriminālprocesā (ين عليه وحقوقه يف اإلجراءات اجلنائيةا) // 
Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.11.2008. 

• Strada-Rozenberga K. Privātās apsūdzības process: likums un prakse Latvijā ( : إجراء االتهام اخلاص
 .Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 9.12.2008., 16.12.2008 // (القانون واملمارسة يف التفيا
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• Strada-Rozenberga K. ‘‘Kriminālprocesuālās aizturēšanas kā kriminālprocesuālā piespiedu līdzekĜa 

būtība – nacionālie un starptautiskie aspekti” ( طبيعة االحتجاز يف اإلجراءات اجلنائية مبثابة تدبري قسري يف
ــــــــ اجلوانب الوطنية والدولية إطارها ) // Zinātniski pētnieciskā projekta ‘‘Kriminālprocesuālās 

aizturēšanas tiesiskums” rakstu krājums, LPA, 2008. 

• Strada-Rozenberga K. ‘‘Cietušo tiesību realizācija privātās apsūdzības lietās – krimināltiesiskais 

regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” ( هام اخلاصين عليهم يف قضايا االتحتقيق حقوق ا
 pētījuma, kas veikts saskaĦā ar) (ــــــــ تنظيم القانون اجلنائي، واملمارسة، واملشكالت، واحللول

Tieslietu ministrijas un K.Stradas-Rozenbergas 2008.gada 9. jūlija l īgumu, nr.1-6.1/66 pārskats) 

2008.gada novembris// 

http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.doc  

• Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi ( اإلجراءات اجلنائية
 .Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 31.03.2009 // (يف النظرية واملمارسة ــــــــ املنافع واخلسائر

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 2005-2009. Vispārīgs 

raksturojums. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri- kriminālprocesa pamatnoteikumi un 

pamatprincipi ( تعليقات على تعديالت قانون . اخلصائص العامة. 2009-2005: تطور قانون اإلجراءات اجلنائية
القواعد واملبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية: اإلجراءات اجلنائية / (The first article in the series of articles ( املقالة

أوان التغيري يف اإلجراءات اجلنائية ) ”PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās‘‘(األوىل يف سلسلة مقاالت عنواا
  .Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 30.06.2009//(مستمر

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 01.06.2009-30.06.2009. 

Kriminālprocesa likumu grozījumu komentāri – Kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā 

procesuālā aizsardzība. Pierādījumi un izmeklēšanas darbības (  01/06/2009: تطور اإلجراءات اجلنائية
أنشطة . احلماية اإلجرائية اخلاصة: تعليقات على تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية. 30/06/2009ــــ 

 الـمحاجة والتحقيق
the second article in the series of articles (ااملقالة الثانية فيسلسلة مقاالت عنوا)‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā turpinās” ( اجلنائية مستمرأوان التغيري يف اإلجراءات  ) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 

11.08.2009., 18.08.2009.  

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri – Procesuālie 

piespiedu līdzekĜi. Procesuālie termiĦi un dokumenti. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā ( تعليقات
املصطلحات اإلجرائية، والوثائق، ومسائل امللكية يف اإلجراءات اجلنائية. على تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية / the 

third article in the series of articles (ااملقالة الثالثة يف سلسلة مقاالت عنوا)‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā turpinās” ( ان التغيري يف اإلجراءات اجلنائية مستمرأو ) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 

01.09.2009. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri – 

Kriminālprocesa uzsākšana un atsevišėi vispārīgi jautājumi. Pirmstiesas kriminālprocess ( تعليقات
اإلجراء اجلنائي . على تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية ــــــــ مباشرة اإلجراء اجلنائي وبعض املسائل العامة

) The fourth article in the series of articles/(التمهيدي قالة الرابعة يف سلسلة مقاالت عنوااامل )‘‘PārmaiĦu laiks 

kriminālprocesā turpinās” (أوان التغيري يف اإلجراءات اجلنائية مستمر) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 

01.09.2009. 
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• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri – Tiesvedība 

krimināllietās. Vienkāršotie un sevišėie procesi ( ن اإلجراءات اجلنائية تعليقات على تعديالت قانو
اإلجراءات املبسطة واإلجراءات اخلاصة. ــــــــ إجراءات احملكمة يف القضايا اجلنائية )/ The fifth article in 

the series of articles ( قالة اخلامسة يف سلسلة مقاالت عنوااامل )‘‘PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” 

( راءات اجلنائية مستمرأوان التغيري يف اإلج ) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 06.10.2009.  

• Strada-Rozenberga K. Krīze un juridiskā izglītība Latvijā (األزمة وتعليم القانون يف التفيا) //Latvijas 

Vēstnesis, Jurista vārds, 15.12.2009. 

• Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kārtējie jaunumi Kriminālprocesa likumā ( رالتجديدات املتكر
 .(Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 23.02.2010// (إدخاهلا على قانون اإلجراءات اجلنائية

• Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010 ( املواد . اإلجراءات اجلنائية
2010ــــ2005 ), Latvijas Vēstnesis, 2010 – the collection of articles contains 31 previously 

published articles with annotations and comments and 4 previously unpublished 

articles(  مقالة سبق نشرها مع شروح وتعليقات وأربع مقاالت مل يسبق 31ــــــــ جمموعة مقاالت تضم 
 .(نشرها

• Strada-Rozenberga K. Latvijas tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos ( استنتاجات
 Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 16.11.2010 un LR// (الفقهاء القانونيني الالتفيني يف أحكام احملكمة العليا

Augstākās tiesas biĜetens nr.1/2010. 

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma alfabētiskais rādītājs ( أجبدي لقانون فهرس
 .Zvaigzne, 2010 , (اإلجراءات اجلنائية

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas 

Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana ( التنظيم القانوين ملصادرة امللكية يف التفيا
  .http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html// (واالحتاد األورويب، التكفلبفعالية آلية إنفاذه

• Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Taisnīgums kriminālprocesā (العدل يف اإلجراءات اجلنائية) //Latvijas 

Vēstnesis, Jurista Vārds, 29.11.2011. 

• Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā/ ( تناول املمتلكات احملصول
 .LR Augstākās tiesas biĜetens nr.3/2011, 29-24.lpp/ (عليها بصورة غري شرعية يف إطار اإلجراءات اجلنائية

 التقارير اليت قُدمت يف مؤمترات علمية دولية

مسائل التحول ) ’Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā‘ املؤمتر الدويل •
 R., LU, 2001, 1-2 February - presentation of a (يف القانون على حنو متصل باالندماج ضمن االحتاد األورويب

report (تقدمي تقرير عنوانه) ‘’Vienošanās kriminālprocesā – izpausme, pilnveides iespējas un 

nepieciešamība’’ (االتسوية يف اإلجراءات اجلنائية ــــــــمظهرها، وإمكانات حتسينها، وضرور). 

التنمية الـمستدامة ) ’Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā‘ املؤمتر العلمي الدويل •
 – Rēzekne, Rēzekne Higher Education Institution, 2002, 2 March (للمجتمع التقليدي وللمجتمع التجديدي

presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi 

kriminālprocesā’’(  .(املسائل الراهنة يف نظرية وممارسة الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية 
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Uz’‘املؤمتر العلمي الدويل • Ħēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti’’ ( روح املبادرة 
 R., University Turība, 2002, 12 April– presentation of a ( واالتجاهات، والنتائجالسريورات،: وبيئتها القانونية

report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Novit ātes un aktualitātes kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to 

ietekme uz uzĦēmējdarbības tiesisko vidi’’ ( لة يف نظرية الـمحاجة يف اإلجراءات املستجدات واملسائل ذات الص
  .(اجلنائية وأثرها على بيئة األعمال القانونية

)”Tiesu vara Latvijā“ املؤمتر الذي نظَّمته وزارة العدل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي •  ,.R (السلطة القضائية يف التفيا

2002, 4 December – presentation of a report (  Tiesu varas neatkarība – izpratne un“ ( عنوانهتقدمي تقرير

problēmas” (  .( املفهوم واملشكالت–استقالل السلطة القضائية 

 ”PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA. Tiesības, vēsture, kultūrvēsture“ املؤمتر العلمي الدويل •

( القانون، والتاريخ، والتاريخ الثقايف. اإلحالة. الوقت. الشخصية ). Rēzekne, 2003, 27-28 February – 

presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه) “Novitātes pierādīšanas teorijā kriminālprocesā – draudi 

vai iespējas” (ديدات أم فرص متاحة ة يف اإلجراءات اجلنائيةــــــــحاجاالبتكارات يف نظرية الـم). 

Krimin“ املؤمترالدويل • ālprocesa modernizācija cilvēktiesību garantēšanai” ( حتديث اإلجراءات اجلنائية لضمان
 (تقدمي تقرير عنوانه) R., the Ministry of Justice, 2003, 1 October – presentation of a report (حقوق اإلنسان
“Pierādīšanas teorijas aktualitātes” ( الـمحاجةة املسائل الراهنة يف نظري ). 

إضفاء اإلنسجام على القوانني يف منطقة حبر ) ”Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā“ املؤمتر العلمي الدويل •
Krimin“ (تقدمي تقرير عنوانه) R., LU, 2004, 29-30. January – presentation of a report (البلطيق ālprocesa 

modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā 20/21.gs.mijā” ( االتجاهات يف جمال حتديث وترشيد 
 .(اإلجراءات اجلنائية يف التفيا عند الـمنتقَل من القرن العشرين إىل القرن احلادي والعشرين

Krimin“ املؤمتر العلمي الدويل • ālprocesuālais taisnīgums” ( اإلجراءات اجلنائيةالعدالة يف  ) R., LPA, 2005, 25 -26 

August – presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Vienk āršotās procesa formas un to piemērošanas 

priekšnoteikumi Latvijas kriminālprocesā” ( أنواع اإلجراءات املبسطة والشروط الـمسبقة لتطبيقها يف إطار 
 .(اإلجراءات اجلنائية الالتفية

ملؤمتر العلمي الدويلا • ‘‘Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES paplašināšanās” ( إضفاء
 – R., LU, 2007, 24-27 January (االنسجام على القوانني يف منطقة حبر البلطيق إثر توسيع االحتاد األورويب

presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Krimin āltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības 

galvenie aspekti Latvijā 1990-2007.gadam” ( أهم جوانب تطوير القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف
2007-1990التفيا،  ). 

) ”Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu‘‘حلقة التدارس الدولية •  كيف تجبر –اين عليهم يف اجلرائم 
تقدمي تقرير ) Riga, Riga Stradins University, 2007, 23- 24 August – presentation of a report,(أضرارهم؟
 Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā – izpratne, statuss un‘‘(عنوانه

aktuālā problemātika”. ( ألضرار من جراء اجلرائم واين عليه يف إطار اإلجراءات اجلنائية الشخص الذي يعاين ا
 .(ــــــــاملفهوم، والصفة، واملسائل الراهنة

جنوح األحداث )”Juvenile Delinquency – a Social Phenomenon“ املؤمتر العملي العلمي الدويل •
 Moldova, Kishinev, 2007, 4-7 October– presentation of a report ,(ــــــــ ظاهرة اجتماعية

 Alternatives to Criminal Prosecution and their Impact upon Juvenile“ (تقدمي تقرير عنوانه)

Delinquency” (بدائل املالحقة اجلنائية وأثرها على جنوح األحداث). 
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 ,Latvia, Riga , (سالمة القاصرين ومحايتهم) ”Nepilngadīgo drošība un aizsardzība‘‘املؤمتر العملي العلمي الدويل •

LPA, 2008, 24-25 January – presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Nepilngadīgā, kuram ar 

noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss kriminālprocesā” ( د عاىن األضرار القاصر الذي يكون ق
صفته يف اإلجراءات اجلنائية:املتأتية عن اجلرمية ). 

M‘‘املؤمتر العلمي الدويل • ācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas balsts” ( التعلُّم يف االحتاد
القانون ــــــــ عماد الدميقراطية. األورويب ), 2008, 11-12 April Latvia, Riga, Riga Graduate 

School of Law – presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Starptautiskajā kriminālprocesuālajā 

sadarbībā– teorija un prakse” (التعاون الدويل يف اإلجراءات اجلنائية ــــــــ النظرية واملمارسة). 

) ”Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā‘‘املؤمتر العلمي الدويل • قضاء 
 Latviaa, Riga, LU, 2010, 15 October – presentation of ,(احملكمة العليا ودوره يف تطوير الفكر القانوين يف التفيا

a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Latvijas tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos” ( استنتاجات
 .(الفقهاء القانونيني الالتفيني فيما خيص األحكام الصادرة عن احملكمة العليا

القانون مبثابة ) ”Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice“املؤمتر العلمي الدويل •
 Slovakia, Bratislava, 2010, 21- 23 October - presentation of ,( االجتهاد واملمارسة–عامل توحيد يف أوروبا 

a report (تقدمي تقرير عنوانه) “Alternatives to Criminal Prosecution: Latvia’s Experience” ( بدائل املالحقة
جتربة التفيا: اجلنائية ). 

Zin‘‘املؤمتر الثالث املشترك لفقهاء التفيا وفقهاء العامل واملؤمتر الرابع للدراسات الالتفية • ātne, sabiedrība un nacionālā 

identitāte” (تمع، واهلوية الوطنيةالعلم، وا), Latvia, Riga, 2011, 24-27 October – presentation of a report 

تعارض املصاحل العامة واملصاحل ) ”Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā‘‘(تقدمي تقرير عنوانه)
صة يف اإلجراءات اجلنائيةاخلا ). 

 تقارير قُدمت يف مؤمترات أخرى

تقدمي تقرير ) presentation of a report ــــــــ February ,2000,املؤمتر الثامن واخلمسون جلامعة التفيا •
Krimin‘‘ (عنوانه ālatbildības noilguma krimināltiesiskā izpratne un kriminālprocesuālā nozīme’’( هم ف
 .(النظام األساسي للحد يف القانون اجلنائي وأمهيته يف اإلجراءات اجلنائية

 (تقدمي تقرير عنوانه) presentation of a reportــــــــ February 6 ,2002 ,املؤمتر الستون جلامعة التفيا •
‘‘Pierādīšanas teorijas problēmas kriminālprocesā’’ (  .( اإلجراءات اجلنائيةمشكالت نظرية الـمحاجة يف

ؤمترامل • ‘‘Krimin ālprocesuālās likumdošanas pilnveides problēmas’’ ( املشكالت يف حتسني التشريعات املتعلِّقة
 (تقدمي تقرير عنوانه) R., LPA, 2002, 26 April - presentation of a report ,(باإلجراءات اجلنائية
‘’Problēmjautājumi un novitātes pierādīšanas priekšmeta noteikšanā kriminālprocesā’' ( املسائل
 .(اإلشكالية والعناصر اجلديدة يف حتديد موضوع الربهان يف اإلجراءات اجلنائية 

تفيا اليد يف إطار املؤمتر الرابع والستني جلامعة ال. املؤمتر العملي العلمي الذي عقد إحياًء للذكرى السنوية املائة للربوفيسور أ •
تقدمي تقرير ) R., LU, 2006, 15 February – presentation of a report ,بشأن املسائل الراهنة يف اإلجراءات اجلنائية
Aiztur‘‘(عنوانه ēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme Latvijas kriminālprocesā” ( طبيعة

ءات اجلنائية الالتفيةاالحتجاز يف اإلجراءات اجلنائية وظهوره يف اإلجرا ).  
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املشكالت يف تطبيق قانون ) ”Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas‘‘مؤمتر •
 R., LPA, 2006, 15 December – presentation of a (اإلجراءات اجلنائية الالتفي خالل السنة األوىل من نفاذه

report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Kasācijas instances tiesas prakse Kriminālprocesa likuma normu 

skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 15.septembrim” ( ممارسة حمكمة النقض يف تفسري
2006سبتمرب / أيلول15 إىل 2005أكتوبر /أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية من األول من تشرين األول ). 

رمؤمت • ‘‘Latvijas Tiesību sistēma šodien” (النظام القانوين الالتفي اليوم) مؤمتر خمصص للذكرى السنوية للمجلة :
) ”Jurista vārds‘‘األسبوعية 500االحتفال بصدور عددها الـ ) R., LU, 2007, 16 November – presentation of 

a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Publiskā un privātā apsūdzība kriminālprocesā” ( االتهام العام واالتهاماخلاص يف 
 .(اإلجراءات اجلنائية

 ”Publisko apsūdzību kriminālprocesa uzsākšanas teorētiski praktiskās problēmas‘‘املؤمتر العملي العلمي •

( م العاماملشكالت النظرية والعملية يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية على أساس االتها ) , R., LPA, 2007, 12 December– 

presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Personas, kurai nodarīts kaitējums, loma kriminālprocesa 

uzsākšanā” (دور الشخص الذي يكون قد عاىن األضرار يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية).  

ةحلقة التدارس العملية ــــ العلمي • ‘‘Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros” ( حتقيق حقوق
 R., the Ministry of Justice, 2008, 25 September – presentation of a ,(اين عليه يف إطار اإلجراءات اجلنائية

report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Cietušā tiesību realizācija kriminālprocesā” ( يق حقوق اين عليه يف إطار حتق
 .(اإلجراءات اجلنائية

حتقيق حقوق ) ”Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros‘‘حلقة التدارس العملية ــــ العلمية •
 R., the Ministry of Justice, 2008, 25 September – presentation of a ,(اين عليه يف إطار اإلجراءات اجلنائية

report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Priv ātās apsūdzības process un cietušā loma” ( ينهام اخلاص ودور اإجراء االت
 .(عليه

 ,.R(إالم يفضي قانون اإلجراءات اجلنائية؟) ”?Kurp ved kriminālprocesa likums‘‘املؤمتر العملي ــــ العلمي •

LU Faculty of Law, 2008, 14 November – presentation of a report ( تقدمي تقرير
Krimin‘‘(عنوانه ālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi” ( اإلجراءات اجلنائية يف النظرية
 .(واملمارسةــــــــ املنافع واخلسائر

 R., LU (إالم يفضي قانون اإلجراءات اجلنائية؟) ”?Kurp ved kriminālprocesa likums‘‘املؤمتر العملي العلمي •

Faculty of Law, 2008, 14 November – presentation of a report (تقدمي تقرير عنوانه)‘‘Pierādīšana 

kriminālprocesā – aktualitātes teorijā un praksē” ( نائية ــــــــ مسائل الـمحاجة يف اإلجراءات اجل
 .(راهنة يف النظرية واملمارسة

Kr‘‘مؤمتر • īze un tieslietas” (األزمة والعدالة) R., LU, 2009, 27 November - presentation of a report ( تقدمي
Kr‘‘(تقرير عنوانه īze un augstākā juridiskā izglītība Latvijā” ( ون يف التفيااألزمة والتعليم العايل يف جمال القان ). 

Krimin‘‘حلقة التدارس العملية ـــــ العلمية • ālprocesa aktuālās problēmas” ( املشكالت الراهنة يف
تقدمي تقرير ) R., LU, 2009, 19 November – presentation of a report (اإلجراءات اجلنائية
Krimin‘‘(عنوانه ālatbildības noilguma konstatēšanas kriminālprocesuālā kārtība” ( وضع النظام األساسي
 .(للحدمن املسؤولية اجلنائية وفقاًلإلجراءات اجلنائية
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 Ar“ (تقدمي تقرير عنوانه) February - presentation of a report 9 ,2010 ,املؤمتر الثامن والستون جلامعة التفيا •

pierādīšanu saistīto jautājumu aktualitātes Kriminālprocesa likumā, teorijā un praksē’’ ( املسائل الراهنة 
النظرية واملمارسة : املتصلة بالـمحاجة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ). 

 R., 2010, 24 September – presentation of a ,حلقة عمل لسفارة سويسرا واجلمعية السويسرية للشؤون اجلنائية •

report (introductory report) ( عنوانه) متهيدي(مي تقرير تقد )’‘ Īss ieskats Latvijas krimināltiesiskajā 

sistēmā” (إحاطة وجيزة بالنظام الالتفي للقانون اجلنائي). 

• احلقة التدارس املعنية باإلفادة واملالحظات اخلتامية فيما خيص منحة حبث عنوا ‘‘Krimin ālprocesa modernizācijas 

rezultāti un turpmākās attīstības virzieni” (هات األخرى لتطويرهانتائج حتديث اإلجراءات اجلنائية والتوج), R., 

LU, 2010, 16 December – presentation of a report (تقدمي تقريرعنوانه)‘‘Lietiskais pierādījums 

kriminālprocesā – atsevišėi aktuāli jautājumi” ( جلنائية ــــــــ بعض األدلةاهلامة يف اإلجراءات ا
 .(املسائل الراهنة

R‘‘(تقدمي تقريرعنوانه) February– presentation of a report 8 ,2011 ,املؤمتر التاسع والستون جلامعة التفيا • īcība ar 

noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem 

objektiem kriminālprocesā” (ا يف اإلجراءات اجلنائية صلةتناول أدوات اجلرمية، وموادها، وسائر األشياء املت). 

مؤمتر قضاة التفيا، القسم املعين مبراجعة القانون اجلنائي، احملكمة العليا يف مجهورية التفيا بالتعاون مع كلية القانون يف  •
R‘‘(تقدمي تقريرعنوانه) November – presentation of a report 25 ,2011 ,جامعةالتفيا īcība ar noziedzīgi 

iegūtu mantu kriminālprocesā” (تناول املمتلكات احملصول عليها بصورة غري شرعية يف اإلجراءات اجلنائية). 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personāla profesionālā‘‘مؤمتر وزارة الداخلية يف مجهورية التفيا •

izglītība” (التعليم املهين للعاملني يف مؤسسات منظومة وزارة الداخلية), R., Ministry of Interior, 2012, 23 March 

– speech on the topic (كلمة يف موضوع)‘‘Augstākā juridiskā izglītība Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu personāla profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai Latvijā – esošā situācija un tās 

attīstības perspektīvas” ( التعليم العايل يف جمال القانون الرامي إىل ضمان التأهيل املهين للعاملني يف مؤسسات منظومة
 .(وزارة الداخلية يف التفياــــــــ الوضع الراهن وآفاق التطور

 R., LU, 2012, 29 March – speech on ,(زيادة فعالية إجراءات احملاكم) ”Tiesu procesu efektivizācija‘‘مؤمتر •

the topic (كلمة يف موضوع) “Using Information Obtained through Intelligence Activities as Proof” 

( بة أدلة إثباتاستخدام املعلومات احملصول عليها من خالل أنشطة االستخبار مبثا ). 

 األنشطة التعليمية

 الدورات التدريسية اليت علَّمت فيها ــــ اإلجراءات اجلنائية

-2001إبريل /نيسان
يناير /كانون الثاين
2003 

ــــــــ يف إطار منهاج املرحلة الثانية من التعليم املهين )  نقاط حتصيل3(جامعة توريبا 
 .العايل

 يف إطار منهاج املرحلة الثانية من ــــــــ)  نقاط حتصيل6(التفيا، كلية القانون جامعة   الوقت احلاضر-1998
 . يف إطار منهاج البكَلوريوس– 2005/2006التعليم املهين العايل؛ منذ السنة اجلامعية 
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 ) نقاط حتصيل3(القانون اجلنائي 

 . املهين العايلجامعة توريبا، يف إطار منهاج املرحلة الثانية من التعليم 2001-2003

 )نقطتا حتصيل(نظرية الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية 

 .جامعة توريبا ــــــــمنهاج املرحلة الثانية من التعليم املهين العايل 2002-2003

 .جامعة التفيا، كلية القانون ــــــــ يف إطار املنهاج اجلامعي للماجستري  الوقت احلاضر-2002

 )نقطتا حتصيل(القانون يف التفيا وخارجها مؤسسات إنفاذ 

1999-2000 ،
2000-2001 ،
 .جامعة التفيا، كلية القانون ــــــــ يف إطار منهاج املرحلة الثانية من التعليم املهين العايل 2001-2002

 )نقطتا حتصيل(املشكالت الراهنة يف اإلجراءات اجلنائية 

 . ــــــــ يف إطار منهاج املرحلة الثانية من التعليم املهين العايلجامعة التفيا، كلية القانون 2003-2004

جامعة التفيا، كلية القانون ــــــــ يف إطار منهاج املرحلة الثانية من التعليم املهين  2005-2006
 ). نقاط حتصيل4(مشكلة الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية :العايل

، كلية القانون ــــــــ يف إطار منهاج دراسات املاجستري املهنية، ومنهاج جامعة التفيا  الوقت احلاضر-2007
  .الدراسات اجلامعية للماجستري
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 قانون اإلجراءات اجلنائية الـمقارن

 .جامعة التفيا، كلية القانون ــــــــ يف إطار منهاج الدراسات اجلامعية للماجستري 2009-2010

 اجلامعات األجنبية

 ).إستونيا(جامعة كونكورديا الدولية . جراءات اجلنائيةاإل 2001

إرامسوس للتبادل اجلامعي الدويل يف جامعة /حماضرات يف اإلجراءات اجلنائية يف إطار برنامج سقراط 2006
 .ميكولو رومرييو يف لتوانيا

نامج للتبادل تتكفل به الشبكة دراسة نظام التعليم املستمر للقضاة واملدعني العامني الكرواتيني يف إطار بر 2007
 .القضائية األوروبية

 العمل يف جملس برامج الدراسات

 .عضوة جملس برامج الدراسات يف العلوم القانونية يف جامعة التفيا الوقت احلاضر-2003

 .رئيسة جملس برامج الدراسات يف العلوم القانونية يف جامعة التفيا 2007-2008

عمقةدورات الدراسة الـم 

 .اإلجراءات اجلنائية ــــــــدورة جيري تنفيذها يف إطار منهاج الدراسات املهنية يف العلوم القانونية •

نظرية الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية ــــــــدورة جيري تنفيذها يف إطار منهاج دراسات املاجستري يف  •
 .العلوم القانونية

نائية ــــــــدورة جيري تنفيذها يف إطار منهاج الدراسات املهنية يف العلوم املشكالت الراهنة يف اإلجراءات اجل •
 .القانونية

نظرية الـمحاجة يف اإلجراءات اجلنائية ــــــــدورة جيري تنفيذها يف إطار منهاج دراسات املاجستري املهنية  •
 .يف العلوم القانونية

 برامج الدراسات اليت أعدا

 اجلامعية للبكَلوريوس يف العلوم القانونية ومنهاج دراسات ماجستري التعليم املهين العايل يف منهاج الدراسات •
 .2004يناير / كانون الثاين26العلوم القانونية ــــــــ أقره جملس إدارة جامعة التفيا يف 

 اإلشراف على إعداد أطروحات املاجستري والدكتوراه

 .30 على أطروحات ماجستري زاد عددها عن 2011 إىل عام 2002 أشرفت يف الفترة املمتدة من عام •

 على أطروحات دكتوراه بلغ عددها ستة، مع العلم 2011 إىل عام 2002أشرفت يف الفترة املمتدة من عام  •
 .بأنأحد طالب الدكتوراه مخرج حالياً من عداد املسجلني باعتباره أمتَّ منهاج الدراسة

 تقدمي أطروحتني ومنح درجة الدكتوراه عليهما، ومها على الترتيب أطروحة 2010ام  وع2009متَّ يف عام  •
و أطروحة " نظرية الـمحاجة القانونية واألدلة الظرفية، واألدلة ذات األمهية اإلجرائية يف اإلجراءات اجلنائية"بندورس  .أ
 ".ائيةحصانة املوظفني العموميني من اإلجراءات اجلن"بريديىت -زيبا .ف
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 األنشطة التنظيمية

 .عضوة جملس برامج الدراسات يف العلوم القانونية يف كلية القانون يف جامعة التفيا  الوقت احلاضر-2003

رئيسة جملسدعم جامعة التفيا يف العلوم القانونية، القطاع الفرعيلقانون الدولة، القانون اجلنائي  2006-2008
 .والقانون الدويل

 .ئيسة جملس برامج الدراسات يف العلوم القانونية يف كلية القانون يف جامعة التفيار 2007-2008

 .خبرية جملس الدراسات يف جامعة التفيا 2007-2008

 .عضوة الشبكة األوروبية اجلامعية للقانون اجلنائي، ومنسقة أنشطة هذه الشبكة يف التفيا  الوقت احلاضر-2007

 .اجلمعية التأسيسية جلامعة التفياعضوة   الوقت احلاضر-2008

 ".مركز التدريب القضائي"عضوة جملس مؤسسة   الوقت احلاضر-2008

 .عضوة جملس إدارة جامعة التفيا، ورئيسة جلنته الدستورية  الوقت احلاضر-2010

 .ممثلة جامعة التفيا يف جملس إدارة املنظمة األوروبية للقانون العام  الوقت احلاضر-2012

 .عضوة فريق اخلرباء املعين بالسياسة اجلنائية لالحتاد األورويب  الوقت احلاضر-2012

 العمل يف جلان تنظيم املؤمترات، وما إىل ذلك

) ”UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti“ املؤمتر العلمي الدويل • روح املبادرة 
السريورات، واالجتاهات، والنتائج: ةوأثرها على البيئة القانوني ) R., University Turība, 2002, 12 April –  عضوة

 .اللجنة التنظيمية، رئيسة قسم القوانني

هإرامسوس للتبادل اجلامعي الدويل والندوة اليت عقدت يف إطار/االجتماع السنوي ملنسقي برنامج سقراط • “The European 

Union as a Uniform Legal Space”(حداالحتاد األورويب مبثابة فضاء قانوين مو), Riga, the University of Latvia 

Law faculty, 2004, 27-29 May, نظِّمة املسؤولةالـم. 

)إيطاليا(امللتقى الصيفي لكلية القانون يف جامعة التفيا وجامعة كاغلياري  •  “Collective Labour Relationship” عالقة "
"اعيةالعمل اجلم , Riga, the University of Latvia, 2004, 30 August – 3 September – نظِّمة املسؤولةالـم. 

”Justice in Criminal Procedure“ املؤمتر العلمي الدويل • "العدالة يف اإلجراءات اجلنائية" , R., LPA, 2005, 25-26 

August – املوادعضوة اللجنة التنظيمية، وعضوة هيئة حترير جمموعة . 

املشكالت القائمة يف ) ”Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas“ املؤمتر •
عضوة هيئة – R., LPA, 2006, 15 December (تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية الالتفي خالل السنة األوىل من إنفاذه
  .حترير جمموعة املواد

إضفاء ) ”Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES paplašināšanās“ املؤمتر العلمي الدويل •
عضوة  – R., LU, 2007, 24- 27 January ,(االنسجام على القوانني يف منطقة حبر البلطيق إثر توسيع االحتاد األورويب
 .اللجنة التنظيمية
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 ,Latvia ,(سالمة القاصرين ومحايتهم)”Nepilngadīgo drošība un aizsardzība“املؤمتر العملي ــــ العلمي •

Riga, LPA, 2007, 24- 25 January– عضوة اللجنة التنظيمية، وعضوة هيئة حترير جمموعة املواد. 

 ,(إالم يفضي قانون اإلجراءات اجلنائية؟) ”?Kurp ved kriminālprocesa likums“املؤمتر العملي ــــ العلمي •
Latvia, Riga, LU, the Faculty of Law, 2008, 14 November - عضوة اللجنة التنظيمية. 

Krimin“املؤمتر العملي ــــ العلمي • ālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” ( قانونية االحتجاز يف إطار
ر جمموعة املوادعضوة هيئة حتري - Latvia, Riga, LPA, 2008, 9 December ,(اإلجراءات اجلنائية . 

)”Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā“ املؤمتر الدويل • أحكام احملكمة 
 .منظِّمة املؤمتر – Latvia, Riga, LU, 2010, 15 October ,(العليا ودورها يف تطوير الفكر القانوين يف التفيا

  املنظمات العمومية واملنظمات غري احلكومية، وجلان اخلرباء، عاملةًبصفة خبرياملشاركة يف إسداء املشورة إىل

 .جيزتبقرار جملس العلوم الالتفي بصفتها خبرية يف العلوم ــــــــ جمال العلوم القانونيةأُ 2006منذ عام 

 غري ذلك

2002 حاجت على أساس عقد صيغة أخرى من الفصل املتعلق باألدلة والـمة الوارد يف مشروع قانون أعد
 .اإلجراءات اجلنائية

، فيما يتصل بالتوطئة إىل "تعديالت القانون اجلنائي"عضوة الفريق العامل املعين بإعداد مشروع قانون  2003، 2002
 . املسؤولية اجلنائية الواقعة على عاتق األشخاص االعتباريني

من أجل تقدمي فتوى بشأن مشروع ) Saeimaٍ)ية يف الربملان نونخبرية مدعوة إىل جلنة الشؤون القا 2004، 2003
 .قانون اإلجراءات اجلنائية

 .عضوة الفريق العامل املعين بربامج الدراسات يف مركز التدريب القضائي  الوقت احلاضر-2004

 .تقانون اإلجراءات اجلنائيةعضوة الفريق العامل الدائم يف وزارة العدل املعين بإعداد تعديال 2007، 2006
  * * *   


