
 :معلومات شخصية
 

 القاضي هاورد مورسون، حمامي امللكة        :االسم

 ١٩٤٩يوليو /  متوز٢٠      :تاريخ االزدياد

 
 بكالوريوس قانون من جامعة لندن، كلية قانون نقابات احملامني    :الشهادات اجلامعية

 ١٩٧٧نقابة كرايز إن     :متت دعوته للمحاماة

 ٢٠٠٨:  جملس إدارة النقابةعضو

 بريطاين       :اجلنسية

 
 املنصب احلايل

 قاضي باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 

 :املناصب السابقة
 

قاضي مقيم وبعد ذلك قاضي رئيسي بفيجي ويف الوقت ذاته كبري قضاة توفالو ميارس صالحيات مشاة لسلطات  •
 .كبار القضاة واحملققني يف أسباب الوفيات باململكة املتحدة

 .ام للقضايا اخلاصة بأنكيلّامدعي ع •

 .عضو جلنتي العالقات بني األجناس وتكافؤ الفرص التابعتني لس نقابة احملامني •

 .مساعد كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية و شؤون األسرة •

 .مدرب الدفاع لدى نقابة كايز إن/أستاذ •

 .كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية و شؤون األسرة •

 .الدفاع لدى احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني اخلاصتني بيوغوسالفيا السابقة وروانداحمامي  •

 .كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية •

 .قاضي رئيسي مبناطق القواعد الواقعة حتت السيادة الربيطانية يف قربص •

 .عضو جملس اإلدارة بنقابة كرايز إن •

 .قاضي باحملكمة اخلاصة بلبنان •

 
 :هنيةالسرية امل

 
  عين يف .عين قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة    : إىل اآلن٢٠٠٩من 

  مجلة أمور قاضيا يئة حماكمة رادوفان كرادزيتش بتهم اإلبادة اجلماعية         
 .واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم انتهاك قوانني و أعراف احلرب        

 
 .قاضيا باحملكمة اخلاصة بلبنان من طرف األمني العام لألمم املتحدةعين         :٢٠٠٩



 
 .عين قاضيا رئيسيا مبناطق القواعد الواقعة حتت السيادة الربيطانية يف قربص        :٢٠٠٨

 .انتخب عضوا مبجلس اإلدارة بنقابة كرايز إن        
 

 ن أجل خدماته للقانون حصل على وسام االمرباطورية الربيطانية بدرجة قائد م        :٢٠٠٧
 .الدويل        

 
  عين كبري قضاة القضايا اجلنائية واملدنية متمتعا جبميع اختصاصات كبار         :٢٠٠٤

 .وقضاة القضايا اجلنائية، مبا يف ذلك قضايا الدرجة األوىل  القضاة        
 

 . عين حمامي امللكة        :٢٠٠١

 
  احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني اخلاصتني بيوغوسالفيا عين حمامي دفاع لدى     :٢٠٠٤ إىل ١٩٩٨من

  قام بالدفاع يف عدة قضايا بارزة تضمنت اامات باجلرائم . السابقة ورواندا        
 .ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية        

 
 . عين قاضيا مؤقَّتا للقضايا اجلنائية واملدنية وقضايا األسرة        :١٩٩٨

 
 .مدرب للدفاع لدى نقابة كرايز إن/ أستاذ    :  إىل اآلن١٩٩٨من
 

 .عين قاضيا مساعدا مؤقتا للقضايا اجلنائية واملدنية وقضايا األسرة        :١٩٩٣

 
  عضو جلنتي العالقات بني األجناس وتكافؤ الفرص التابعتني لس نقابة     :١٩٩٨ إىل١٩٩٠من

 .احملامني        

  مدعي عام للقضايا اخلاصة بأنكيلّا ذو مسؤولية خاصة عن تفعيل التشريعات         :١٩٨٨
 .مت استدعاؤه للمحاماة لدى احملكمة العليا لشرق الكاراييب. ضد املخدرات        

  قاضي مقيم مث قاضي رئيسي بفيجي ويف الوقت ذاته كبري قضاة توفالو ميارس     :١٩٨٨ إىل ١٩٨٦من 
  كبار القضاة واحملققني يف أسباب الوفيات صالحيات مشاة لسلطات         
    حصل على وسام . مت استدعاؤه للمحاماة بفيجي. باململكة املتحدة        
   الربيطانية من أجل خدماته للقضاء الفيجي خالل االنقالبات اإلمرباطورية        
 .العسكرية        

ة ميدالند يف القضايا اجلنائية مارس القضاء بدائريت ميدالند وأوكسفورد مث دائر    :٢٠٠٤ إىل ١٩٧٧من 
  قام باالدعاء لدى شعبة . غالبا، موزعا عمله بالتساوي بني االدعاء والدفاع        
  املقاضاة التابعة للتاج الربيطاين واإلدارة امللكية للجمارك والضرائب ومكتب         
 .حماربة الغش اخلطري        



 
 . امليدان الطيب واهلندسيعمل جبمهورية مالوي يف توظيف املتطوعني يف        :١٩٧٥

 
  إىل اآلن٢٠٠٠أنشطة مهنية أخرى من 

 
مفوض لدى اللجان التحضريية الدولية لنظام روما األساسي مبقر األمم املتحدة بنيويورك مهتما مبسائل الدفاع  •

 )٢٠٠٢ إىل ٢٠٠١(

 مستشار للقضاة واحملامني العراقيني يف القانون الدويل •

ة لة جامعة أكسفورد للقانون اجلنائي الدويل، حماضر معتاد ومتحدث باملؤمترات يف عضو جملس املشورة القانوني •
 .شؤون القانون اجلنائي واإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

 عضو زائر ممتاز عن مؤسسة هولدينغ ردليش جبامعة موناش •

 حماضر زائر جبامعة فراي بأمسردام •

 اتانيا بصقليةحماضر زائر باملدرسة العليا جلامعة ك •

 قاضي باحملكمة التدريبية جبامعة اليدن •

 عضو جمموعة خرباء املشورة جبامعة أمستردام حول اإلجراءات اجلنائية الدولية •

 قاضي مالحظ بشبكة القانون اجلنائي الدويل باحملكمة اجلنائية الدولية •

 عضو املعهد الربيطاين للقانون الدويل والقانون املقارن •

  الكمنويلثعضو مجعية قضاة •

 .قام بتسيري دورات تدريبية يف الدفاع املختص للمحامني جبنوب إفريقيا عن طريق نقابة كرايز إن •

 
 املؤلفات

 
كتب القاضي موريسون عدة مقاالت ونصوص حول احملاكم الدولية والقانون اجلنائي الدويل لفائدة نشرات ودوريات متنوعة، 

مقاالت عن ممارسة وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ”در يف مبا يف ذلك فصال حول استقالل القضاء ص
 للقانون الدويل اإلنساين، وفصال يتعلق بالدفاع عن املتهمني جبرائم ٢٠٠٠بسلسلة “ على شرف القاضي كرك ماكدونالد

مبنشورات جامعة أكسفورد يف “ ادة اجلماعيةتعليق على اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية اإلب”اإلبادة اجلماعية صدر يف 
٢٠٠٩. 

 
 :اللغات

 
 ).لغته األم(بطالقة : االجنليزية

 )قراءة وحمادثة(جيد : الفرنسية

 
*** 


