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 السيرة الذاتية

 بريمونتيان :العائلة اسم

 ومات األول: االسم

 أنثى الجنس: نوع

 5916 نيسان/أبريل 51 الميالد: تاريخ

  ةليتوانيال :الجنسية
 أوروبا الشرقية :اإلقليمية المعايير
 ةمتزوج :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
 ‘باء’القائمة 

 ةليتوانيالاللغة األم:   اللغات
      مستوى متقدم الشفوية(  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
           مستوى أساسي  (قراءة: )  الفرنسية -
      مستوى متقدم الشفوية(  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة(الروسية  ذلك غير -
      مستوى أساسي الشفوية(  (   مستوى أساسي :)املكتوبة(يةدالبولن 

 
  :التعليمية المؤهالت

1002 
 جامعة مايكوالس رومرييس            املؤسسة: -
 لقب بروفسور أكادميي   عليها: ةاملؤهل )املؤهالت( احلاصل -
 
12/02/2191 
 يف موسكو ة الرمسيجامعة لومونسوف         املؤسسة: -
 دكتوراه في الحقوق    عليها: ةالمؤهل )المؤهالت( الحاصل -
 

2121 - 2121 
 كلية احلقوق جامعة فيلنيوس         املؤسسة: -
 ماجستير في الحقوق بدرجة ج  تخر        عليها: ةالمؤهل )المؤهالت( الحاصل -

 
2121  

 مدرسة فيلنيوس الثانية والعشرين الثانوية         املؤسسة: -
  ج  تخر        عليها: ةلمؤهل )المؤهالت( الحاصلا -
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 العملية الخبرة
03/1005 – 03/1021 

 ليتوانيا جلمهورية الدستورية احملكمة  :العمل جهة -
  يةقاض اللقب الوظيفي: -
 

02/1001 – 03/1005 
 مكتب رئيس اجلمهورية   :العمل جهة -
  القانونية الدائرة ةرئيس ليتوانيا، مجهورية رئيس ةمستشار  اللقب الوظيفي: -
 

2115 – 02/1001 
 (حكومية غري منظمة) اإلنسان حلقوق التواني مركز  العمل: جهة -
 ةمدير  اللقب الوظيفي: -

 
2110 - 2111 

 ليتوانيا مهوريةجل الصحة وزارة   :العمل جهة -
 مستشارة الشؤون القانونية اللقب الوظيفي: -

 اغة القوانني التشريعية اجلديدةمسؤولة عن صي                    :معلومات أخرى

 
 حتى الوقت الراهن 2121

 جامعة مايكوالس رومرييس  :العمل جهة -
 0222إىل  5991من  ،)بروفسور( أستاذة ،ة بروفسورمساعدو  سامية ةر حماض   و رةحماض   اللقب الوظيفي: -

 بكلية يالدستور  القانون قسم ةرئيس 0222إىل  5991 من ،الرمسية الدولة كلية إدارة ةعميد
 احلقوق.

 الدميقراطيات يف الدستورية احلقوق املقارن، الدستوري والقانون الدستوري، القانون: مواد تدريس : أخرى معلومات -
 (القانونية النظريةو  القانوين، والتاريخ الصحة، وقانون واجلديدة، القدمية

  
  األخرى المهنية األنشطة

1000 - 1001 
 :ليتوانيا جلمهورية الرمسية املهنية ياتألخالقا جلنةيف  عضو   النشاط 

                  
2119 - 1003 
 :ليتوانيا يف النازي والسوفييت أنظمة االحتالل جرائم لتقييم الدولية اللجنة يف عضو   النشاط 
 

1001 - 1001 
   الصني مجهورية ثحل ييناوف لندنبيجينغ و  يف انعقدت اليت املؤمترات يف األورويب االحتاد وفديف  عضو  النشاط:

 .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص املتحدة لألمم الدويل العهد على التصديق على الشعبية  
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1001  

 .طهران يف واإليراين األورويب االحتاد بنياملشرتك  اإلنسان حقوق نتدىمل األورويب االحتاد وفديف  عضو    النشاط:
 

1001 - 1003 
 ليتوانيا مجهورية رئيس حتت رعاية الطفل لشؤون االستشاري لساجمل عضو    النشاط:

 
1003 - 1001 

 يةليتوانال علومال جوائز جلنة عضو    النشاط:
 

2111 - 1001 
 ةليتوانيال األحياء علمأخالقيات  جلنة عضو   النشاط:

 
 1002 - 100و  2119

 ليتوانيا مجهورية رئيساليت شكلها  نساناإل حقوق من خمتلفة مسائل حول عمل جمموعاتيف  عضو    النشاط:
 

2112 - 1002 
 ةليتوانيال احملامني نقابة رئيس ةنائب    النشاط:

 
2111 

 ةليتوانيال احملامني نقابةأمينة السر التنفيذية ل    النشاط:
 

2111 - 2113 
 ليتوانيا مجهورية رئيس انتخاب جلنة عضو    النشاط:

 
2112 - 1022 

  األوروبيةالصحة  قوانني صحيفة حترير يئةه عضو    النشاط:
 

 حتى الوقت الراهن 1022
 "Konstitucinė juriprudencija" ليتوانيا جلمهورية الدستورية احملكمة نشرة حترير هيئة ةرئيس    النشاط:

 
 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر

 .من عاما 02. // االقتصادية األزمة خالل االجتماعية حلقوقا محاية: الدستورية اتاملراجع حتديات  - بريمونتيان ت 
 - رومانيا يف الدستورية احملكمة/  ووجهات النظر ليداالتق - الدستور مراجعة: الدستورية اتاملراجع من عام 522 و وجودها

 .005إىل  029، ص. 0252 (Universul Juridic)الكون القانوين  :بوخارست
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  .الدستورية العدالة .الدستورية احملكمة دور: )اإلقالة( لسحب الثقة دستوريال فهومامل  -بريمونتيان ت :- 

 Конституционное правосудие: вестник Конференции органов конституционного контроля 

стран молодой демократии. - Ереван: Центр конституционного права Республики Армения, - 

Вып. 4(62):   3102.   .96إىل  15ص . ISSN 1829-0125. - UDK: 342.565  

  .بريمونتيان ت– Конституційна система гарантій незалежності судів. // Вісник 

Конституційного Суду України. Nr. 1.,  3102.   .60إىل  22ص. 

  .بريمونتيان ت-  Jurėnienė V .حق أجل من النضال//  السياسية املساواة لتحقيق السعي: ليتوانيا يف املرأة حقوق تطور 
 ،ليدن بريل و مارين روبيو روث و رويز-رودريغيس بالنكا حترير. مواطنني ليصبحوا التصويت. أوروبا يف لإلناث االقرتاع

 .92 إىل 19ص. . 0250 بوسطن،

  .القانون تأثري. الوطنية القانونية األنظمة يف التقليدية املواقف لتغيري وسيلة باعتباره الصحة قانون تطوير  -بريمونتيان ت 
 مارتينوسنشر (. 0252) 51 ،الصحة األوروبية صحيفة قوانني//  الوطين؟ للمشرعذا تبقى ما: اإلنسان حلقوق الدويل

 .21إىل  02ص. . نيهوف

  .00. اجمللد. العام للقانون أوروبية مراجعة//  الدستورية النزاعات إىل تؤدي اليت القانونية الثغرات  -بريمونتيان ت، 
 .912إىل  925ص. . 2/0252

  .بريمونتيان ت-  Jurėnienė V .الفقه القانوين//  للمرأة السياسية باحلقوق االعرتاف: ليتوانيا يف املرأة حقوق تطوير، 
 .22إىل  02(. ص. 556)0 ،0229

  .حمكمة ليتوانياالذي أنشأته  الدستوري بدأاملو  اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية. القانوين الفقه تقاطع  -بريمونتيان ت 
 .05إىل 1ص. (. 559) 5 ،0252 ،القانوين الفقه//  الدستورية

  .اإلنسان حلقوق األوروبية واالتفاقية الدستورية ليتوانيا حمكمة فقه: االجتماعية قوقمبدأ احل  -بريمونتيان ت // Teisė 

besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: 

Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras ،0221 . .92إىل  69ص.  

  .األكادميية القانون، معهد. الصني. اإلعدام عقوبة حول الدولية الندوة. ليتوانيا يف اإلعدام عقوبة إلغاء  -بريمونتيان ت 
 .61-62ص.  .شيانغتان جامعة ،(الشعبية الصني مجهورية) اإلنسان حلقوق الدامنركي واملركز االجتماعية، مللعلو  الصينية

 لكتب املدرسية حول مواضيع خمتلفة من قانون حقوق اإلنسان والقانون الدستوريواالدراسات العلمية ؤلفة مشاركة يف م. 

 

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر

 0221  نظمتها الدستوري والقانون اإلنسان حقوق جمال يف الدولية املؤمترات من عدد يف عروضقّدمت  – 0252إىل 
 (.اخلاصة احملاكم) األوروبية الدستورية احملاكم



5/5 

  تدريب يف جمال قضايا حقوق اإلنسان يف الدامنرك )املركز الدامنركي حلقوق اإلنسان(، والسويد )جامعة لوند(، وكندا فرتات
 الكندية حلقوق اإلنسان(، والواليات املتحدة األمريكية )جامعة كاليفورنيا يف سانتا كروز(.)املؤسسة 

 

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

 ةليتوانيال احملامني نقابة. 
 

 واألوسمة الجوائز

 (0222) من فئة ضابط صليب وسام فيتوتاس الكبري 
 الشخصية االهتمامات

 ،الكالسيكية والموسيقى األدب. 

 

 الصلة ذات األخرى الحقائق

 املرضى، وحقوق العقلية، الصحية والرعاية املعلومات، على احلصول يف قواحل االلتماسات،) القوانني صياغة يف املشاركة 
 (.اخل

 

http://www.prezidente.lt/en/activities/state_decorations/state_orders_medals_and_other_decorations/cross_of_officer_of_the_order_of_vytautas_the_great.html

