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  )إتقان(والروسية ) جيد(والفرنسية ) إتقان(اإلنكليزية : املهارات اللغوية

  األنشطة املهنية ذات الصلة

قضية املدعي العام (ولية لرواندا، أروشا قاض خمصص لدى احملكمة اجلنائية الد  2010-2011

  )إلديفونس نزمياناضد 

  قاض لدى احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية  2009-2010

ة املدعي العام ضد قضي(قاض خمصص لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   2006-2008

  )غو وقضية املدعي العام ضد سيمون بيكينديسيميون نشامهي

  قاض لدى احملكمة العليا يف اجلمهورية التشيكية  2004-2005

  )القسم اجلنائي(قاض لدى احملكمة العليا يف براغ   1989-2003

  )القسم اجلنائي(قاض لدى حمكمة االستئناف يف براغ   1986-1989

  4قاض لدى احملكمة احمللية يف براغ   1983-1986

  اغكمة البلدية يف براحمل –ممارس قضائي   1981-1983

  املؤهالت التعليمية واألكادميية واملؤهالت األخرى

  كلية احلقوق يف جامعة تشارلز يف براغ  1976-1980

، موضوع )دكتوراه يف القانون املدين وقانون الكنيسة(دكتوراه يف القانون   1981

  الغرض من العقاب: رسالة الدكتوراه

 يف كلية احلقوق جبامعة تشارلز يف دراسات عليا يف قانون اإلجراءات اجلنائية  1989-1991

  براغ



  دراسات أخرى على املستوى الدويل

 زيادة الفعالية يف إصدار دارئة – ندوة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  2010

  )أروشا، ترتانيا(احملاكمة ألحكام عالية اجلودة يف الوقت املناسب 

  )برشلونة، أسبانيا( ندوة – العدالة األوروبية واملشاركون فيها  2010

  )ترير، أملانيا( ندوة – مكافحة الفساد  2009

 ندوة عن اجتهادات احملكمات الدولية – احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  2008

  )أروشا، ترتانيا(

 دورة عن سيادة القانون، مشروع االحتاد – مركز الدراسات القضائية  2005

  )مدريد، أسبانيا(األورويب 

 فترتا إقامة دراسيتان ملدة شهرين –  للمبادالت الدراسية أيزاورالتزما  1999

 العموميالقانون مبوجب تركزان على املقارنة بني اإلجراءات القانونية 

واشنطن وفيالدلفيا ونيويورك (واإلجراءات القانونية مبوجب القانون املدين 

اليات املتحدة س أجنلس، بالووتل روك ورينو وليوشيكاغو ودنيفر وميامي ول

  )األمريكية

 دراسة عن – يف اال القضائيمركز كاليفورنيا للتعليم والبحث   1999

كوستا ميسا، الواليات املتحدة (احملاكمات اليت تصدر فيها أحكام باإلعدام 

  )األمريكية

  )ستوكهومل، السويد( دراسة مقارنة – االستقالل للمحاكم  1998

  )أدنربه، اسكتلندا(عن القانون األورويب  دورة - جامعة أدنربه  1997

ليرت، ( إقامة دراسية عن نظام اإلجراءات اجلنائية – احملكمة اإلقليمية يف ليرت  1995

  )النمسا

 إقامة دراسية للقضاة املختارين ينظمها – احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  1994

 أمام هذه يف الدعاوى املرفوعةجملس أوروبا وتركز على القضايا العملية 

  ) هولندا–الهاي (احملكمة 

 دورة تدريبية يف حقوق اإلنسان – أكادميية الهاي للقانون الدويل  1992

  )الهاي، هولندا(للممارسني القانونيني 



  أنشطة حملية أخرى

جلنائي حماضرات يف القانون ا (كلية احلقوق جبامعة تشارلز يف براغحماضر يف    حىت اآلن– 1995

للطالب التشيكيني، ودورات يف املقارنة بني القانون اجلنائي التشيكي وغريه 

  )من األنظمة اجلنائية للطالب األجانب باللغة اإلنكليزية

األكادميية القضائية حماضر يف دورات للممارسني القضائيني والقضاة تنظمها    حىت اآلن– 1998

  اجلمهورية التشيكيةبيف وزارة العدل 

 حماضرة – برنو باجلمهورية التشيكية – ندوة دولية – احملرقة وجرائم احلرب  2010

  عن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

 حماضرة عن آفاق احملكمة اجلنائية – املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي  2010

   برنو باجلمهورية التشيكية–الدولية 

  أنشطة دولية

الدورة التاسعة جلمعية الدول هورية التشيكية إىل عضو يف وفد اجلم  2010

   يف نظام روما األساسي، نيويوركاألطراف

الس االستشاري للقضاة األوربيني التابع ممثل اجلمهورية التشيكية يف    حىت اآلن– 2000

 يف هاقدم آراءتلجنة الوزراء يف جملس أوروبا ل هيئة استشارية – لس أوروبا

  ية األساسية على املستوى األورويبالشؤون القضائ

فريق اخلرباء يف عضو  – التابعة لس أوروبا جمموعة الدول املناهضة للفساد   حىت اآلن– 2002

 رصد البوسنة ياتول يف الفريقني الدوليني اللذينعضو  – املعني ألفرقة الفحص

  )2004( وبلغاريا )2002(واهلرسك 

تعدد التخصصات املعين مبكافحة املالفريق شيكية يف ممثل اجلمهورية الت  2001 – 1995

  الفساد التابع لس أوروبا

، للفريق العامل املعين بالفساد يف متويل األحزاب السياسيةالرئيس املنتخب   2001 – 1999

 أوروبا يف جمال اجلماعةوكال اهليئتني جهزتا العديد من املشاريع التفاقيات 

  عة الدول املناهضة للفساد التابعة لس أوروباجممومكافحة الفساد ومشروع 

الواليات عضو وفد اجلمهورية التشيكية يف املفاوضات احلكومية الدولية بني   1997 – 1996

  معاهدة تسليم ارمني املتحدة األمريكية واجلمهورية التشيكية بشأن

شترك بني جملس مشروع م (مشروع أوكتوبسممثل اجلمهورية التشيكية يف   2000 – 1997



  )أوروبا واملفوضية األوروبية يركز على مكافحة خمتلف أشكال اجلرمية املنظمة

ممثل اجلمهورية التشيكية يف الفريق العامل املعين برشوة املسؤولني العامني   2004 – 1998

ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان األجانب يف املعامالت التجارية التابع 

وفنلندا ) 2000(سلوفاكيا التقييم اليت فحصت  أفرقةضو ع – االقتصادي

  )2004( والنرويج )2002(

 
  

***  


