دوردوفيتش ،زالتا (كرواتيا)

[األصل :باإلنكليزية]

السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
اسم العائلة:
االسم األول
نوع اجلنس:
تاريخ امليالد:
اجلنسية:
املعايري اإلقليمية:
احلالة االجتماعية:
القائمة ’ألف‘/القائمة ’باء‘
اللغات
 اإلنكليزية الفرنسية -األملانية

دوردوفيتش
زالتا
أُنثى
 2تشرين األول/أكتوبر 1969
كرواتية
أوروبا الشرقية
متزوجة
القائمة باء
اللغة األم :اللغة الكرواتية
( :املكتوبة) مستوى متق ّدم
متوسط
( :املكتوبة) مستوى ّ
متوسط
( :املكتوبة مستوى ّ

)الشفوية) مستوى متق ّدم
متوسط
)الشفوية) مستوى ّ
متوسط
)الشفوية) مستوى ّ

المؤهالت التعليمية:
:2003/7

 املؤسسة :جامعة زغرب ،كرواتيا -املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :دكتوراه يف القانون

:2002/4
:1997/7

 املؤسسة :جامعة زغرب ،كرواتيا املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :ماجسرت يف القانون يف القانون اجلنائي املؤسسة :جامعة كامربدج ،اململكة املتحدة -املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :شهادة الدكتوراه يف علم اجلرمية

:1994/12

 املؤسسة :وزارة العدل ،كرواتيا -املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :امتحان الدولة يف القضاء

1988/10
إىل :1992/06

 املؤسسة :جامعة زغرب املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :إجازة يف احلقوق ،يف املرتبة األوىل بني فئة التخرجلعام .1992

الخبرة العملية:
 1995/09إىل
اليوم :

 –2016إىل
اليوم:

 2014/11إىل
:2016/11

 2010/01إىل
:2010/07

 -2013 /1إىل
اليوم:
 2008/3إىل
:2012/11
 2010/2إىل
:2011/6

جامعة زغرب ،كلية احلقوق
 جهة العمل: اللقب الوظيفي :رئيسة قسم القانون اإلجراءات اجلنائية ()2014-2007؛أستاذ حماضر (منذ عام )2016؛
 معلومات أخرى؛ أستاذ مشارك ()2016-2011؛ أستاذ مساعد (-2007مساعد)2007-2003( :؛ باحث مبتدئ
)2011؛
()1997-1995؛
 تدريس دورات يف :قانون اإلجراءات اجلنائية ،حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية (باللغةاإلجنليزية) ،اإلجراءات اجلنائية الدولية (باللغة اإلجنليزية) ،التعاون الدويل واألورويب يف املسائل
اجلنائية (باللغة اإلجنليزية)؛ حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية (باللغة اإلجنليزية)؛ القانون اجلنائي
األورويب (باللغة اإلجنليزية)؛ املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني والقانون والطب النفسي.
 جهة العمل :جامعة لوكسمبورغ ،ماجستري يف القانون األورويب ،كلية احلقوق واالقتصادواملالية؛
 اللقب الوظيفي :أستاذ زائر؛ معلومات أخرى :تدريس القانون اجلنائي الدويل ،واإلجراءات اجلنائية والتعاون الدويل. جهة العمل :كلية احلقوق يف جامعة ييل ،الواليات املتحدة األمريكية اللقب الوظيفي :باحث علمي كبري؛ معلومات أخرى :إجراء حبث علمي بشأن "حنو إجراء جنائي أورويب :االندماج علىحساب حقوق اإلنسان" ،مشروع ماري كيوري لالحتاد األورويب (.)FP7
 جهة العمل :معهد بريكلي للقانون ،جامعة كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية اللقب الوظيفي :أستاذ زائر معلومات أخرى :تدريس دورة يف "اجلوانب القانون اجلنائي من االتفاقية األوروبيةحلقوق اإلنسان" ،برنامج فولربايت للمنح الدراسية.
 جهة العمل :وزارة العدل اللقب الوظيفي :أستاذة ُُمتحنة يف امتحان الدولة للقضاء معلومات أخرى :مسؤولة عن امتحانات القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية. جهة العمل :مجهورية كرواتيا اللقب الوظيفي :عضو جلنة اللجوء معلومات أخرى :هيئة الدرجة الثانية يف إجراءات اللجوء. جهة العمل :مجهورية كرواتيا اللقب الوظيفي :عضو يف جملس الدولة للمحامني معلومات أخرى :هيئة مستقلة ذات صالحيات قضائية لتحديد املسؤولية التأديبيةوتعينيأعضاء النيابة العامة.

 2005/3إىل
:2008/12

 2007/4إىل
2007/6

:2005/10

:2004/07

 2001/10إىل
:2002/09

 1999/09إىل
2000/07
 1993/3إىل
:1995/6
 1993/6إىل
1993/10
 1992/11إىل
1993/3
 1993/6إىل
1993/9

 جهة العمل :مجهورية كرواتيا اللقب الوظيفي :عضو يف جلنة الدولة لتضارب املصاحل معلومات أخرى :هيئة مستقلة ذات صالحيات قضائية لتحديد مسؤولية املوظفنيالعموميني لتضارب املصاحل.
 جهة العمل :معهد ماكس بالنك للقانون األجنيب والدويل اجلنائي ،فرايبورغ ،أملانيا اللقب الوظيفي :باحث زائر معلومات أخرى :حبث حول مذكرة التوقيف األوروبية والقانون اجلنائي حلماية املصاحلاملالية لالحتاد األورويب.
 جهة العمل :املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية ،سرياكوزا ،إيطاليا اللقب الوظيفي :باحث زائر معلومات أخرى :دورة متخصصة يف التعاون األورويب والدويل يف املسائل اجلنائية جهة العمل :وزارة اخلارجية األمريكية الواليات املتحدة اللقب الوظيفي :برنامج الزوار الدويل "النظام القضائي األمريكي" معلومات أخرى :زيارة وتعلّم عملي للمؤسسات السياسية والقضائية والسجون(الكونغرس األمريكي واحملاكم والنيابات ،ومكتب الدفاع العام ،والسجون) يف عدة واليات
أمريكية (واشنطن ،وليامزبريغ ،بروفيدانس ،سياتل ودنفر).
 جهة العمل :كلية احلقوق ،جامعة غراتس ،النمسا ،برنامج املنح الدراسية للبحوث اللقب الوظيفي :باحثة دكتوراه معلومات أخرى :حبث يف القانون اجلنائي األورويب والقانون اجلنائي واإلداري يف محايةاملصاحل املالية لالحتاد األورويب.
 جهة العمل :كلية احلقوق ،جامعة أوغسبورغ ،أملانيا ،الدائرة األملانية للتبادل األكادميي اللقب الوظيفي :باحثة دكتوراه معلومات أخرى :قانون االحتاد األورويب ،وقانون اإلجراءات اجلنائية جهة العمل :مجهورية كرواتيا اللقب الوظيفي :متدرب يف احملكمة اجلزئية يف زغرب ،الشعبة املدنية واجلنائية معلومات أخرى :صياغة األحكام جهة العمل :احملكمة الكانتونية للفاليه ،سويسرامتدرب يف احملكمة الكانتونية للفاليه ،سويسرا
 اللقب الوظيفيّ : جهة العمل :مجهورية كرواتيا اللقب الوظيفي :متدرب يف احملكمة البلدية يف زغرب. جهة العمل :خدمات الشرطة الكانتونية ،كانتون فاليه ،سويسرا -اللقب الوظيفي :دورة تدريبية يف العلوم اجلنائية.

األنشطة المهنية األخرى:

شاهد خبري يف حتكيم "جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل" و "املركز الدويل لتسوية
 2015إىل
2017
منازعات االستثمار" يف قضية؛ شركة النفط والغاز اهلنغارية احملدودة ضد مجهورية كرواتيا حيث
قدمت أربعة شهادات خطية وشهادتني شفويتني لكلتا حمكم ي التحكيم.
 2013إىل  2014املبعوث الشخصي لرئيس مجهورية كرواتيا للجنة اإلقليمية املعنية بكشف احلقائق حول جرائم
احلرب وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة يف
الفرتة املمت ّدة من  1991إىل .2001

التعاون (املؤمترات والتقارير والنشر واحملاضرات) مع املنظمات غري احلكومية الكرواتية ال ي تعاجل
 2010حىت اليوم
جرائم احلرب يف إقليم يوغوسالفيا السابقة ،مثل مركز املنظمات غري احلكومية لضحايا احلرب من
النساء – "روزا" و "دوكومنتا"  -مركز التعامل مع املاضي ).(www.documenta.hr
 2012إىل  2014ألّفت الدراسة حول االمتثال للمعايري الكروايت مع اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف
املنزيل (اتفاقية اسطنبول) ملركز ضحايا احلرب من النساء – "روزا" ،منظمة نسائية غري حكومية
يف كرواتيا .واملشاركة يف أنشطة الدعوة إىل التصديق على اتفاقية اسطنبول ،مثل عرض تقدميي
يف الربملان الكروايت ،وإعطاء حماضرات جملموعات املنظمات غري احلكومية يف كرواتيا.
 2011حىت اليوم خبري يف حقوق الضحايا ورئيسة فريق البحث يف كرواتيا الذي يعمل حلساب "وكالة احلقوق
األساسية" على تقييم حالة الضحايا يف كرواتيا للتقارير السنوية ،مع الرتكيز بشكل خاص على
ضحايا جرائم الكراهية ،والعنف املنزيل وتقييم حقوق الضحايا يف املمارسة.
 2012إىل  2013رئيسة جلنة اخلرباء لصياغة القانون اجلنائي اإلجرائي الكروايت اجلديد ،وزارة العدل.
 2003حىت اليوم اإلدالء بانتظام باآلراء القانونية يف القضايا اجلنائية حملامي الدفاع وللمحكمة العليا.
توفري اآلراء القانونية للمحكمة الدستورية يف إجراءات الطعن يف دستورية القوانني التشريعية يف
2010حىت اليوم
جمال العدالة اجلنائية.
رئيسة حترير اجمللة اإللكرتونية ملراجعة القانون يف زغرب ،ال ي تنشرها جامعة زغرب ،منذ عام
 2011حىت اليوم
http://revija.pravo.unizg.hr ،2011
رئيسة حترير الدليل السنوي الكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسات ،مسؤولة عن التحرير واملراجعة
 2015حىت اليوم
والنشر منذ عام .www.pravo.hr/hljkpp ،2007
ترأّس واملشاركة يف مثانية مشاريع علمية حملية و تسعة دولية تتعلّق باإلجراءات اجلنائية وحقوق
 2005حىت اليوم
اإلنسان والتعاون يف املسائل اجلنائية ،والقانون اجلنائي األورويب ،وحقوق األشخاص املعوقني
عقليا ،وإنشاء مكتب املدعي العام األورويب.
إىل عضو يف فريق التفاوض جلمهورية كرواتيا حول الفصل " 24العدل واحلرية واألمن" والفصل 32
2005
عن "الرقابة املالية" لالنضمام إىل االحتاد األورويب (.)2010 - 2005
2010
 2009إىل  2017ترأست املؤمترات الدولية التالية" :الرتاث القانوين واالجتماعي للمحكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة" ،جامعة زغرب ،زغرب 24 ،شباط/فرباير 2011؛ القسم  3يف املؤمتر
الدويل الثامن عشر للقانون اجلنائي يف اسطنبول عام  )www.penal.org( 2009؛ الندوة
القسم  3التحضريية حول قانون اإلجراءات اجلنائية "جمتمع املعلومات والقانون اجلنائي" للرابطة

الدولية للقانون اجلنائي ،أيلول/سبتمرب  ،2013أنطاليا ،تركيا ( )www.penal.org؛ القسم 3
يف املؤمتر الدويل التاسع عشر للقانون اجلنائي يف ريو دي جانريو عام 2014
(.)www.penal.org
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 2000حىت اليوم

تعليم املمارسني :تعاون مكثف مع األكادميية القضائية الكرواتية ونقابة احملامني.
عضو يف فريق اخلرباء التابع لوزارة العدل املعين بإعداد عدد من القوانني التشريعية يف جمال العدالة
اجلنائية والقانون اجلنائي األورويب.
عضو يف جلنة أخالقيات يف اإلذاعة والتلفزيون الكرواتية منذ عام .2012
تنظيم املؤمترات وحلقات العمل الدولية" - :قانون اإلجراءات اجلنائية األوروبية خلدمة محاية
مصاحل االحتاد األورويب املالية" :حالة العمل احلالية والتحديات" ،دوبروفنيك ،كرواتيا15 ،
أيار/مايو 2015؛ ندوة بعنوان "جوانب العدالة اجلنائية للعضوية الكرواتية يف االحتاد األورويب"
نيابة عن االحتاد الكروايت للقانون اجلنائي األورويب وكلية احلقوق يف زغرب ،جامعة زغرب3 ،
متوز/يوليو 2013؛ تنظيم حلقة عمل بشأن مشروع االحتاد األورويب "قواعد االحتاد األورويب
النموذجية للتحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية إلجراء مكتب املدعي العام األورويب املقرتح"
بتمويل من جامعة لوكسمبورغ واملكتب األورويب ملكافحة الغش ،يف زغرب 29 ،أيلول/سبتمرب
إىل  2تشرين األول/أكتوبر 2011؛ تنظيم املؤمتر الدويل ""الرتاث القانوين واالجتماعي
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة" 24 ،شباط/فرباير  ،2011جامعة زغرب،
كرواتيا؛ تنظيم نيابة عن اجملموعة الوطنية الكرواتية للرابطة الدولية للقانون اجلنائي ،تنظيم الندوة
التحضريية "التدابري اخلاصة اإلجرائية واحرتام حقوق اإلنسان" الرابطة الدولية لقانون العقوبات،
 9-6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2008بوال ،كرواتيا؛ نيابة عن االحتاد الكروايت للقانون اجلنائي
األورويب وبالتعاون مع اجلمعية النمساوية للقانون اجلنائي األورويب ،وبدعم مايل من املكتب
األورويب ملكافحة الغش( ،املكتب األورويب ملكافحة االحتيال) مسؤولة عن تنظيم املؤمتر الدويل
بالعنوان "القضايا الدولية احلالية يف القانون اجلنائي األورويب ومحاية املصاحل املالية لالحتاد
األورويب" ،دوبروفنيك ،كرواتيا 15-13 ،أيار/مايو 2005؛ عقد مؤمترات وطنية سنوية
منتظمة يف كانون األول/ديسمرب للرابطة الكرواتية للعلوم واملمارسات اجلنائية يف أوباتيا.
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Law), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Editor and author of the
introduction

-

-

-

-

-

-
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Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentary on the Act on
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Legal and political limitations of the ICC enforcement system: blurring the distinctive
features of the criminal court , forthcoming in Ackerman, Ambos, Sikirić (eds.), Visions
of Justice, Essays in Honor of Professor Mirjan Damaška, Duncker & Humblot, Berlin,
2016
Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union,
forthcoming in Ligeti, Katalin (ed.), Toward a Prosecutor for the European Union,
Volume 2, Oxford: Hart Publishing, 2017
Constitutional rights, the European Arrest Warrant and EU Criminal Law, chapter in the
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االهتمامات الشخصية
الفن ،والتاريخ ،واملشاركة يف النقاشات العامة حول قضايا القانون اجلنائي.
الحقائق األخرى ذات الصلة
مل أكن عضوا يف أي حزب أو حركة سياسية يف كرواتيا أو يف اخلارج .لقد شاركت يف املناقشات
ال عامة واإلعالم حول العديد من القضايا ذات الصلة بالقانون اجلنائي الدويل والتعاون والعدالة اجلنائية
وحقوق اإلنسان .ويف عملي العلمي ،عندما أقوم بإدالء رأي قانوين أو بتصريح علين ،كنت دائما مستقلة
ونزيهة ،ومل أكن أعتمد إال على معرف ي املهنية واحلجج القانونية.
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