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 التعليم والمؤهالت األكاديمية: 
عضو اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك باسم  :2017كانون الثاين/يناير 

 حمكمة البوسنة واهلرسك.
لوكا املستقلة، حياضر يف جمموعة من  أستاذ مساعد يف جامعة بانيا :2016أيار/مايو 

 املواضيع منها القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية.
يف  (Apeiron): حصل على شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة أبريون 2015و//أكتوبر تشرين األ 3

 بانيا لوكا.
كلية العلوم القانونية جبامعة أبريون يف بانيا لوكا أطروحة   أجاز جملس   : 2011 - 2010

االتفاقية األوروبية بشأن معايري حقوق اإلنسان انطباق ’’الدكتوراه املعنونة 
 ‘‘.ا جرائم احلربعلى قضاي

جامعة أبريون يف بانيا لوكا، كلية العلوم القانونية )استكما/ درجة  : 2010 - 2008
 املاجستري(، ماجستري يف القانون يف جما/ اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

 امتحان احملاماة، بودغوريتشا، اجلبل األسود. : 1993
 بلغراد، صربيا.جامعة بلغراد، كلية احلقوق،  : 1974 - 1970
 املدرسة الثانوية يف تريبينيي. : 1970 - 1966



 المؤتمرات الدولية ذات الصلة
(، بلغراد، برنامج العمل الدويل املتعدد املستخدمني Pravosudna konferencija: املؤمتر القضائي )2017

رئيس املشروع  (: كريس ألبيستون،WINPRO III، مشروع محاية الشهود الثالث )2015لعام 
نظام سبل االنتصاف القانوين يف قانون اإلجراءات اجلنائية ’’ورئيس املؤمتر العلمي الدويل 

، املعقود يف جبل فالسيتش، والذي نظمته كلية القانون، جامعة زينيتشا وجهات أخرى ‘‘املعاصر
يموفيتش، مبشاركة أساتذة جامعيني منهم الدكتور ستانكو بياتوفيتش، والدكتور ميودراغ س

 وغريهم ،والدكتورة تاديا بوبالوفيتش
، معهد املبادرة القانونية لبلدان أوروبا الوسطى ‘‘البت القضائي يف قضايا اإلرهاب’’: املؤمتر الدويل 2016

 (، براغ: مقرر باسم الوفد القضائي للبوسنة واهلرسكCEELIوالشرقية )
إصالح التشريعات ’’يف سراييفو: ‘‘ بوسنا’’ندق عضو فريق النقاش يف اجتماع املائدة املستديرة، ف 

تكافؤ وسائل الدفاع يف نظام فض ’’، حيث ألقى عرضا حو/ موضوع ‘‘اآلفاق اإلقليمية: اجلنائية
اشرتك وقد ‘‘. ومحاية حقوق الدفاع: جتارب احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية صربسكااملنازعات 
مريكية للتنمية الدولية، ورابطة احملامني األمريكية، الوكالة األ كل من  االجتماعهذا  يف تنظيم

البلقان، ومنظمة شركاء من أجل التغيري الدميقراطي يف منطقة والشبكة اإلقليمية لسيادة القانون يف 
صربيا، ونقابة احملامني الصربية، ونقابة احملامني املقدونية، ونقابة احملامني البوسنة واهلرسك، وجهات 

 أخرى
قمع العنف  - قانون مكافحة التمييز والقانون اجلنائي’’يب القضاة واملدعني العامني: دورة تدر  

ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية: جتارب من البوسنة 
، نظمها مركز تدريب القضاة واملدعني العامني يف البوسنة واهلرسك، ومركز ‘‘واهلرسك واملنطقة

 2016أيار/مايو  10 و 9ييفو املفتوح، وسفارة النرويج، ياهورينا، سرا
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اشرتك يف تنظيمها كل من حلقة دراسية للقضاة واملدعني العامني،  

التعزيز ’’ومركز مجهورية صربسكا لتدريب القضاة واملدعني العامني يف بانيا لوكا يف إطار مشروع 
، بانيا لوكا، ‘‘كفاءة حماكمات جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسكــــــــــقدرات حتقيقا لـــــــمل للشاــــــــال

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا(: من . مدرب مرخص له )2016أيار/مايو  13 و 12
 ‘‘أشكا/ ارتكاب اجلرائم وأنواع الذنب’’

تطبيق القانون اجلنائي الدويل ’’متحدث يف احللقة الدراسية لطالب كلية احلقوق، جامعة توزال:  
نظمتها بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف البوسنة  ؛توزال ،‘‘أمام احملاكم الدولية والوطنية

 واهلرسك
رهاب وغريه من اجلرائم صكوك القانون اجلنائي ملكافحة اإل’’متحدث يف املؤمتر العلمي الدويل  

 2016بريل نيسان/أ 23 و 22، الذي عقد يف تيسليتش، البوسنة واهلرسك، ‘‘العنيفة
 : عضو اللجنة األوروبية لكفاءة العدالة يف البوسنة واهلرسك.2014
وة ند، : بلغراد، صربيا، مؤسسة القانون اإلنساين، تراث احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة2011

 ، سراييفو، عرض قدمه السيناتور جيانريكو كاروفيليو.‘‘فن الشك’’
الوكالة السويدية  ايف احملكمة العليا للسويد ونظمته تقدأسبوع واحد ع   امدهت ةقضائي يةتدريبدورة : 2009

 للتنمية الدولية. 
 ان، سرتاسبورغيف جما/ القضاء والتعاون يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس يةتدريبدورة : 2008



 وزارة العد/ األمريكية اأسبوعان يف الواليات املتحدة، نظمته امدهت ةقضائي يةتدريبدورة  
 يوميإليدزا،  - اضي أملريو رودريغز، متحدث يف املؤمتر الذي عقد يف سراييفوـــــانب القـــــإىل ج 

احملكمة يف ضوء ضمان االتصاالت يف قاعة ’’، بشأن موضوع 2008حزيران/يونيه  26 و 25
 ‘‘املساواة يف معاملة املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية ملختلف األمناط االجتماعية والثقافية

 : تدريب قضائي يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة2008و  2006آذار/مارس 
سفارة اململكة املتحدة يف  اظمتهن ،أسبوع واحد يف اململكة املتحدة امدهت ةقضائي يةتدريبدورة : 2007

 البوسنة واهلرسك بالتعاون مع جملس االحتاد األورويب 
لقيت احملاضرات يف مدرسة القضاء واالدعاء العام أ   ؛ن يف فرنسااشهر  هتامد ةقضائي يةتدريبدورة : 2002

 يانيف حمكمة االستئناف، سانت إت التطبيقيوق دم التدريب  ،ويف حمكمة االستئناف بباريس
 ؛ستة أشهر يف فرنسا امدهت ةقضائي يةتدريبدورة : 1998يونيه /حزيران - 1997نوفمرب /تشرين الثاين

يف حمكمة التطبيقي وقدم التدريب  ،أ لقيت احملاضرات يف مدرسة القضاء واالدعاء يف باريس
االستئناف يف تارب، ومشل دورة دراسية مكثفة يف اللغة الفرنسية ملدة شهرين يف فيشي، جامعة  

فريان، ودورة دراسية يف اللغة الفرنسية ملدة شهر واحد يف مقر الرابطة الفرنسية  - كلريمون
(Alliance Françaiseباريس ،) 
 وبا ووزارة العد/ الفرنسية: برنامج تدرييب مدته شهر واحد نظمه جملس أور 1997

 األنشطة المهنية ذات الصلة
 األنشطة القضائية

مسية للقضاة القائمة الر  ،: قاض خمصص يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ2010
 2016املخصصني لعام 

فيا السابقة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالب: مرشح رمسي باسم البوسنة واهلرسك ملنصب قاض 2009
 يف نيويورك  2009يناير /الهاي يف دورة مجعية الدو/ األطراف املعقودة يف كانون الثاين

حىت اآلن: قاض يف حمكمة البوسنة واهلرسك )حمكمة الدولة( يف سراييفو، شعبة االستئناف،  2005
 القسم الثاين املعين باجلرمية املنظمةو القسم األو/ املعين جبرائم احلرب 

 رئيس أو/ للجنة جرائم احلرب يف حمكمة البوسنة واهلرسك 
 حكمة مقاطعة تريبينيي، البوسنة واهلرسكمب ي: قاض2005  - 1998
 احملكمة االبتدائية يف تريبينيي، البوسنة واهلرسكب ي: قاض1998  - 1993

 األنشطة غري القضائية
يف اللجنة املعنية بانتخاب قضاة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان باسم البوسنة  ني عضواع   :2017

 واهلرسك
 )شركة توزيع الكهرباء( يف تريبينيي Elektrodistribucija: حمامي شركة 1993 - 1975



 يف جماالت غري القانوناألنشطة املهنية 
مركز التدريب يف  ،من املؤسسة العامةني مدربا للقضاة واملدعني العامني بقرار : ع  2012  - 2009

 القضاء واالدعاء العام الحتاد البوسنة واهلرسك.
 : عضو جملس الدولة للمشرفني على امتحانات احملاماة يف القانون اجلنائي2017  - 2010

 األنشطة والخبرات في مجال حقوق اإلنسان
يف الواردة على أن احلقوق وااللتزامات من املادة الثانية من دستور البوسنة واهلرسك  2تنص الفقرة  

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا تنطبق مباشرة يف البوسنة واهلرسك، وأن تلك الصكوك تعلو 
القسم األو/ املعين جبرائم احلرب والقسم الثاين بعلى مجيع القوانني األخرى. وهلذا السبب، وبصفيت قاضيا 

أتيحت يل الفرصة للبت االستئناف،  لشعبةالتابعني  نظمة واجلرائم االقتصادية وجرائم الفساداملعين باجلرمية امل
حتجاز )الطعن يف شرعية االحتجاز( حني احتج صاحب يف أسباب االستئناف املتعلقة بقضايا تشمل اال

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وكذلك يف الطعون املتعلقة بانتهاك املادة  5الشكوى بانتهاك املادة 
صدرت أحكاما بشأن انتهاكات أمن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. ومن اجلدير بالذكر أيضا أين  6

من االتفاقية األوروبية  3أي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، أي املادة حقوق اإلنسان، 
حلقوق اإلنسان اليت حتظر التعذيب. وحني أتصرف بصفيت قاضيا يف الشعبة اإلدارية، فإين عادة ما أختذ 

من الربوتوكو/ األو/  1 القرارات وأتداو/ بشأن الطعون املتعلقة بانتهاك احلق يف امللكية اليت تكفلها املادة
 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. 

وبعد تسع سنوات من اخلدمة قاضيا يف حمكمة البوسنة واهلرسك، أمضيت معظم الوقت يف العمل  
لطعون. وأنا أكفل أن معاريف بالقانون الدويل املعين بايف جما/ جرائم احلرب بصفيت عضوا يف الفريق الدويل 

 تفاقيات الدولية والقانون الدويل العام معارف من أعلى املستويات.اإلنساين واال
 األنشطة العامة

اعتمد اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك مدونة األخالقيات القضائية هبدف 
وتنص املدونة يف  النهوض باملعايري املهنية واألخالقية يف أداء النظام القضائي يف البوسنة واهلرسك لوظائفه.

أي نشاط أو  تفاديمجلة أمور على أن للقضاة حرية املشاركة يف األنشطة املدنية واخلريية والدينية، شريطة 
 - 2 - 2ارتباط من شأنه أن ينعكس سلبا على حيادهم أو أن يتعارض مع أداء مهامهم القضائية )املادة 

 جيب على القضاة االمتناع عما يلي: أيضا،  3 - 2 - 2(. ووفقا ملا تنص عليه املادة  3
 )أ( العضوية يف األحزاب السياسية؛ 

 )ب( حضور التجمعات السياسية واملناسبات السياسية اليت تنظم ألغراض مجع األموا/؛ 
 )ج( التربع لفائدة األحزاب السياسية أو احلمالت السياسية؛ 

على  مباشرة تؤثر اليت باملسائل يتعلق ما عدا للجد/ املثرية السياسية املناقشات يف)د( املشاركة علنا 
 / القضاء أو اجلوانب األساسية إلقامة العد/؛ واستقال احملاكم عمل سري

 ت السياسية. ا)هـ( توقيع العرائض للتأثري على القرار 
احملتملة العامة ويفرض ما سبق ذكره شروطا تقييدية نوعا ما على القضاة فيما يتعلق بأنشطتهم  

االمتثا/ ألخالقيات مهنة القضاء، مل أقم أبدا يف  حرصًا مين علىهبدف ضمان حيادهم. وبالتايل فإين، 



حيايت، بصفيت قاضيا، بأي نشاط من شأنه أن يثري الشكوك حو/ استقاللييت أو حيادي أو نزاهيت. ولذلك 
 فإين أجيب سلبا على البنود )أ( و )ب( و )ج( أدناه:

 العامة؛ )أ( الوظائف
 )ب( الوظائف املنتخبة؛

 اة ضمن أي حزب سياسي أو حركة سياسية.)ج( الوظائف املؤد  
 أنشطة أخرى

 نادي الفرانكوفونية يف تريبيين -  باللغة الفرنسيةنياملعجب اجملا/: رابطة املواطنني
 2006 - 2000املدة: 

 الوظيفة: رئيس النادي
 المنشورات والمؤلفات والمؤتمرات

 10 - 7، نيوم، ‘‘اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظمة يف البوسنة واهلرسك’’دراغومري فوكويي،  -
  ، جملة االجتهاد القضائي والنظرية القضائية، سراييفوحزيران/يونيه، القانون والعدالة

 22و  21يل )ميليتشي، ، املؤمتر العلمي الدو ‘‘مشروعية األدلة يف القانون اجلنائي’’دراغومري فوكويي،  -
 (2017نيسان/أبريل 

مظاهر اجلرمية املنظمة يف البوسنة واهلرسك يف إطار القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات ’’دراغومري فوكويي،  -
، املنشور يف جملة 2017حزيران/يونيه  10 - 7، مؤمتر القانون اجلنائي السادس عشر، نيوم، ‘‘اجلنائية

 2017(، سراييفو، Pravo i Pravda) ‘‘القانون والعدالة’’
، املؤمتر ‘‘جتارب القضاء يف البوسنة واهلرسك - اإلرهاب ودور القانون يف مكافحته’’دراغومري فوكويي،  -

حزيران/يونيه  5 و 4جيل جديد من املخاطر والتهديدات،  - مفاهيم وسياسات األمن :العلمي الدويل
 UDK: 323.285:347.962.096 (497.6) ,(110-99) ،2017، أوهريد، اجمللد األو/، سكوبيي 2017

، وزارة العد/ يف مجهورية صربسكا، ‘‘مفهوم اإلرهاب ودور القانون يف مكافحته’’دراغومري فوكويي،  -
الرابطة الصربية لنظرية القانون اجلنائي وممارسته، الرابطة الدولية خلرباء اإلجرام، بانيا لوكا، التجمع العلمي 

، خالصة وافية، جمموعة ‘‘القانون اجلنائي ملكافحة اإلرهاب واجلرائم العنيفة األخرىصكوك ’’الدويل 
 2016أبريل /نيسان 22و  21أوراق حبثية، تيسليتش، 

مشاورات خرباء اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القطاع القضائي والقانون الدويل اإلنساين، جنيف،  -
اكتساب فهم أفضل للطرق اليت أسهمت هبا ’’مل األو/، ، الفريق العا2015مايو /أيار 29 - 28

احملاكم الوطنية يف تفسري وتوضيح وإنفاذ وتطوير القانون الدويل اإلنساين أو كيف ميكنها أن تسهم يف 
املشاركون  ؛يف شعبة االستئناف، حمكمة البوسنة واهلرسك يمقرر الفريق: دراغومري فوكويي، قاض، ‘‘ذلك

لفغانغ شومربغ، أستاذ فخري، حاصل على دكتوراه فخرية يف القانون املدين؛ يوهان اآلخرون: القاضي وو 
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