
 

 

  )التفيا(روزنربغا، كرستني -سترادا

  ]إنكليزي: األصل[                       مذكرة شفوية 

ية دي وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية التفيا حتياا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ  
 –الدولية، وتتشرف بإعالمها بقرار حكومة مجهورية التفيا أن تقدم ترشيح الربوفيسورة الدكتورة يف القانون كرستني سترادا 

احملكمة اجلنائية الدولية، الذي سيجرى خالل الدورة احلادية عشرة اللجنة االستشارية املعنية بترشيحات قضاة روزنربغاالنتخابأعضاء
  .2012نوفمرب / تشرين الثاين22 إىل 14األطراف يف الهاي من جلمعية الدول 

 روزنربغا تتمتع بدراية وخربة متميزتني ومستفيضتني يف جمال القانون –إن الربوفيسورة الدكتورة يف القانون كرستني سترادا   
ويف كلية القانون يف ) 2002منذ عام (ضائي  روزنربغا حماضرة يف مركز التدريب الق–فالسيدة سترادا . اجلنائي واإلجراءات اجلنائية

ورئاسة كرسي ) 2001( روزنربغا رئاسة كرسي القانون اخلاص –وقد تولَّت السيدة سترادا ). 2003-2000(جامعة التفيا 
-2006(فيا ورئاسة كرسي القانون اجلنائي يف كلية القانون يف جامعة الت" توريبا"يف جامعة ) 2001( القانون العام ونظرية القانون

-2006(الفريق العامل الدائم التابع لوزارة العدل املعين بإعداد تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية  وكانت عضواً يف). 2007
روزنربغا خبريةً يف اال القانوين يف القطاع الفرعي للقانون اجلنائي يف جملس العلوم - عينت السيدة سترادا2006ويف عام ). 2007
  .وهي حالياً عميدة يف كلية القانون يف جامعة التفيا وقانونية حملَّفة. فيالالت

 منشوراً علمياً، منها 45روزنربغا يف حبوث دولية شتى يف علم القانون وألَّفت أكثر من -لقد شاركت السيدة سترادا  
مبدأ االعتراف "وعنوان األخرى ) 2002" (اجلزء العام. نظرية احملاجة يف اإلجراءات اجلنائية"دراستانأحاديتا املوضوع عنوان إحدامها 

"  النظرية والتطبيقــــــــاملتبادل ضمن نطاق التعاون الدويل يف جمال اإلجراءات اجلنائية يف فضاء االحتاد األورويب 
ن اجلنائي وقانون اإلجراءات  مسائل راهنة يف القانو كما إا ظهرت يف مؤمترات على املستوى الدويل، مقدمةً تقارير عن). 2009(

  .اجلنائية

 من وثيقة االختصاصات املتعلقة بإنشاء 2اً للوفاء مبقتضيات الفقرة عاليإن هلا من خربا املهنية املديدة ما جيعلها مؤهلة تأهيالً   
وهيذات مناقب ). 2، الفقرة ICC-ASP/10/36ثيقة  الومرفَق(احملكمة اجلنائية الدولية اللجنة االستشارية املعنية بترشيحات قضاة 

  .أخالقية رفيعة، وتتمتع بكفاءة وخربة راسختني يف القانون اجلنائي

  . روزنربغا–ويرفَق ذه املذكرة البيان املفصل مبؤهالت وخربة الربوفيسورة الدكتورة يف القانون كرستني سترادا   

      * * *  


