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 متوّسط  مستوى  الشفوية(  (  متوّسط  مستوى  : )املكتوبة( الفرنسية -
 متوّسط  مستوى الشفوية(  ( متوّسط  ة مستوى: )املكتوب األملانية -

 : التعليمية المؤهالت

 جامعة زغرب، كرواتيا املؤسسة:  - :7/2003
 دكتوراه يف القانون املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -

 جامعة زغرب، كرواتيا  املؤسسة:  - :4/2002
 جامعة زغرب، كرواتيا القانون اجلنائيماجسرت يف القانون يف  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -

 اململكة املتحدة، كامربدججامعة   املؤسسة:  - :7/1997

 الدكتوراه يف علم اجلرميةشهادة  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -
 وزارة العدل، كرواتيا املؤسسة:  - :12/1994

 امتحان الدولة يف القضاء املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -
10/1988  
 :06/1992إىل 

 جامعة زغرب  املؤسسة:  -

يف املرتبة األوىل بني فئة التخرج ، إجازة يف احلقوق املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -
 .1992لعام 



  :العملية الخبرة

إىل  09/1995
 :اليوم 

 

 جامعة زغرب، كلية احلقوق      جهة العمل:  -
 (؛2014-2007قانون اإلجراءات اجلنائية )رئيسة قسم ال اللقب الوظيفي:  -

 (؛2016أستاذ حماضر )منذ عام    
-2007(؛ أستاذ مساعد )2016-2011معلومات أخرى؛   أستاذ مشارك )  -

 باحث مبتدئ (؛2007-2003مساعد: )       (؛ 2011
 (؛  1995-1997)
 اجلنائية )باللغة نسان والعدالةتدريس دورات يف: قانون اإلجراءات اجلنائية، حقوق اإل -

املسائل  اإلجنليزية(، اإلجراءات اجلنائية الدولية )باللغة اإلجنليزية(، التعاون الدويل واألورويب يف
القانون اجلنائي  (؛اإلجنليزيةاجلنائية )باللغة اإلجنليزية(؛ حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية )باللغة 

 والقانون والطب النفسي. نائية لألشخاص االعتبارينياألورويب )باللغة اإلجنليزية(؛ املسؤولية اجل
إىل   –2016

 :اليوم
 

جامعة لوكسمبورغ، ماجستري يف القانون األورويب، كلية احلقوق واالقتصاد  جهة العمل:  -
 واملالية؛ 

 أستاذ زائر؛ اللقب الوظيفي:   -
 ية والتعاون الدويل.اإلجراءات اجلنائو معلومات أخرى: تدريس القانون اجلنائي الدويل،  -

 إىل  11/2014
11/2016: 

 كلية احلقوق يف جامعة ييل، الواليات املتحدة األمريكية جهة العمل:  -
 باحث علمي كبري؛ اللقب الوظيفي:  -
معلومات أخرى: إجراء حبث علمي بشأن "حنو إجراء جنائي أورويب: االندماج على   -

 .(FP7لالحتاد األورويب )وري يمشروع ماري كحساب حقوق اإلنسان"، 
 إىل  01/2010
07/2010: 

 معهد بريكلي للقانون، جامعة كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية جهة العمل:  -
 أستاذ زائراللقب الوظيفي:   -
 تدريس دورة يف "اجلوانب القانون اجلنائي من االتفاقية األوروبية لومات أخرى: مع  -

 .نامج فولربايت للمنح الدراسيةحلقوق اإلنسان"، بر   
إىل  -2013/ 1

 :اليوم
 

 وزارة العدل جهة العمل:  -
 اللقب الوظيفي: أستاذة ُُمتحنة يف امتحان الدولة للقضاء -
 .معلومات أخرى: مسؤولة عن امتحانات القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية  -

إىل    3/2008
11/2012: 
 

 ية كرواتيامجهور جهة العمل:   -
 اللقب الوظيفي: عضو جلنة اللجوء -
 .هيئة الدرجة الثانية يف إجراءات اللجوء معلومات أخرى:  -

إىل  2/2010
6/2011: 

 

 جهة العمل: مجهورية كرواتيا  -
 اللقب الوظيفي: عضو يف جملس الدولة للمحامني -
وتعيني ولية التأديبيةئية لتحديد املسؤ معلومات أخرى: هيئة مستقلة ذات صالحيات قضا  -

 .أعضاء النيابة العامة



إىل  3/2005
12/2008: 
 

 مجهورية كرواتياجهة العمل:   -
 اللقب الوظيفي: عضو يف جلنة الدولة لتضارب املصاحل -
هيئة مستقلة ذات صالحيات قضائية لتحديد مسؤولية املوظفني معلومات أخرى:   -

 العموميني لتضارب املصاحل.
إىل  4/2007
6/2007 

 

 جهة العمل: معهد ماكس بالنك للقانون األجنيب والدويل اجلنائي، فرايبورغ، أملانيا  -
 باحث زائراللقب الوظيفي:  -
معلومات أخرى: حبث حول مذكرة التوقيف األوروبية والقانون اجلنائي حلماية املصاحل   -

 املالية لالحتاد األورويب.
 دويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، سرياكوزا، إيطالياجهة العمل: املعهد ال  - :10/2005

 اللقب الوظيفي: باحث زائر -
 دورة متخصصة يف التعاون األورويب والدويل يف املسائل اجلنائيةمعلومات أخرى:   -

 وزارة اخلارجية األمريكية الواليات املتحدة   جهة العمل:    - :07/2004
 الزوار الدويل "النظام القضائي األمريكي" برنامجاللقب الوظيفي:  -
زيارة وتعّلم عملي للمؤسسات السياسية والقضائية والسجون معلومات أخرى:    -

)الكونغرس األمريكي واحملاكم والنيابات، ومكتب الدفاع العام، والسجون( يف عدة واليات 
 أمريكية )واشنطن، وليامزبريغ، بروفيدانس، سياتل ودنفر(.  

إىل  10/2001
09/2002: 

 ، جامعة غراتس، النمسا، برنامج املنح الدراسية للبحوثاحلقوقجهة العمل: كلية   -
  باحثة دكتوراهاللقب الوظيفي:  -
محاية يف  معلومات أخرى: حبث يف القانون اجلنائي األورويب والقانون اجلنائي واإلداري  -

 املالية لالحتاد األورويب. املصاحل
 إىل 09/1999
07/2000 

 الدائرة األملانية للتبادل األكادمييكلية احلقوق، جامعة أوغسبورغ، أملانيا، جهة العمل:    -
  اللقب الوظيفي: باحثة دكتوراه -
 اجلنائية اإلجراءات وقانون األورويب، االحتاد قانون معلومات أخرى:  -

إىل  3/1993
6/1995: 

 

 جهة العمل: مجهورية كرواتيا  -
 لوظيفي: متدرب يف احملكمة اجلزئية يف زغرب، الشعبة املدنية واجلنائيةاللقب ا -
 معلومات أخرى: صياغة األحكام  -

إىل  6/1993
10/1993 
 

 احملكمة الكانتونية للفاليه، سويسراجهة العمل:   -
 اللقب الوظيفي: متدّرب يف احملكمة الكانتونية للفاليه، سويسرا -

إىل  11/1992
3/1993 

 مجهورية كرواتياالعمل:  جهة  -
 متدرب يف احملكمة البلدية يف زغرب.اللقب الوظيفي:  -

إىل  6/1993
9/1993 

 جهة العمل:  خدمات الشرطة الكانتونية، كانتون فاليه، سويسرا        -
 اللقب الوظيفي:  دورة تدريبية يف العلوم اجلنائية. -



 

 :األخرى المهنية األنشطة

إىل  2015
2017  

املركز الدويل لتسوية و " "جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل"د خبري يف حتكيم شاه
حيث ضد مجهورية كرواتيا  ة احملدودةالنفط والغاز اهلنغاري" يف قضية؛  شركة منازعات االستثمار

  لكلتا حمكم ي التحكيم.تنيشفويوشهادتني أربعة شهادات خطية قدمت 
جرائم كشف احلقائق حول للجنة اإلقليمية املعنية ب كرواتيامجهورية  رئيس لشخصي الث بعو امل 2014إىل  2013

يف  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة احلرب وغريها من
 .2001إىل  1991الفرتة املمتّدة من 

ال ي تعاجل  الكرواتية احلكومية غري املنظمات مع( حملاضراتوا والنشر والتقارير املؤمترات) التعاون  اليوم حىت 2010
مثل مركز املنظمات غري احلكومية لضحايا احلرب من  السابقة، يوغوسالفيا إقليم يف احلرب جرائم

 .(www.documenta.hr)املاضي مركز التعامل مع  - "دوكومنتا"و  "روزا" –النساء 

 والعنف املرأة ضد العنف ومكافحة منع اتفاقية مع الكروايت للمعايري ثالاالمت حول الدراسة أّلفت 2014 إىل 2012
 حكومية غري نسائية منظمة ،"از رو " – النساء من احلرب ضحايا ملركز( اسطنبول اتفاقية) املنزيل

 تقدميي عرض مثل اسطنبول، اتفاقية على التصديق إىل الدعوة أنشطة يف املشاركةو . كرواتيا يف
 .كرواتيا يف احلكومية غري املنظمات حماضرات جملموعات وإعطاء كروايت،ال الربملان يف

 احلقوق وكالة" حلساب الذي يعمل كرواتيا يف فريق البحث ةورئيس الضحايا حقوق يف خبري حىت اليوم  2011
 على خاص بشكل الرتكيز مع السنوية، للتقارير كرواتيا يف الضحايا حالة تقييم على "األساسية

 .املمارسة يف حقوق الضحايا وتقييم املنزيل والعنف الكراهية، رائمج ضحايا
 .العدل وزارة اجلديد، اإلجرائي الكروايت اجلنائي القانون لصياغة اخلرباء جلنة ةرئيس 2013 إىل 2012
 .علياال وللمحكمة الدفاع يحملام   اجلنائية القضايا يف القانونية باآلراء بانتظام اإلدالء حىت اليوم  2003
 يف التشريعية القوانني دستورية يف الطعن إجراءات يف الدستورية للمحكمة القانونية اآلراء توفري حىت اليوم2010

 .اجلنائية العدالة جمال
نشرها جامعة زغرب، منذ عام تزغرب، ال ي يف راجعة القانون ملحترير اجمللة اإللكرتونية  ةرئيس حىت اليوم 2011

2011، http://revija.pravo.unizg.hr   

راجعة املتحرير و الالكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسات، مسؤولة عن  الدليل السنويحترير  ةرئيس حىت اليوم 2015
 .www.pravo.hr/hljkpp، 2007والنشر منذ عام 

 وحقوق اجلنائية تتعّلق باإلجراءات و تسعة دولية حملية علمية مشاريع مثانية يف ةشاركاملترّأس و  حىت اليوم 2005
 املعوقني األشخاص وحقوق األورويب، اجلنائي والقانون اجلنائية، املسائل يف والتعاون اإلنسان

 .األورويب العام املدعي مكتب وإنشاء عقليا،
  إىل 2005
2010 

 32 والفصل" واألمن واحلرية العدل" 24 لالفص حول كرواتيا مهوريةجل التفاوض فريق يف عضو
 (.2010 - 2005) األورويب االحتاد إىل لالنضمام" املالية الرقابة"عن 

 الدولية اجلنائية للمحكمة واالجتماعي القانوين الرتاث: "الدولية التالية املؤمترات ترأست 2017 إىل 2009
 املؤمتر يف 3 القسم؛ 2011 ايرشباط/فرب  24 زغرب، زغرب، جامعة ،"السابقة ليوغوسالفيا

 الندوة؛   (www.penal.org) 2009 عام اسطنبول يف اجلنائي لقانونل الثامن عشر الدويل
 للرابطة" اجلنائي والقانون املعلومات جمتمع" اجلنائية اإلجراءات قانون حول التحضريية 3 القسم

http://revija.pravo.unizg.hr/


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

(www.penal.org). 

 .احملامني ونقابة الكرواتية القضائية األكادميية مع مكثف تعاون: املمارسني تعليم حىت اليوم 2004
 العدالة جمال يف التشريعية القوانني من عدد املعين بإعداد العدل لوزارة التابع اخلرباء فريق يف عضو  اليومحىت 2003

 .األورويب اجلنائي والقانون اجلنائية
 .2012 عام الكرواتية منذ والتلفزيون يف اإلذاعة أخالقيات جلنة يف عضو حىت اليوم 2012
دمة محاية خل"قانون اإلجراءات اجلنائية األوروبية  -: الدولية العمل حلقاتو  املؤمترات تنظيم حىت اليوم 2000

 15والتحديات"، دوبروفنيك، كرواتيا،  العمل احلاليةحالة " مصاحل االحتاد األورويب املالية:
" األورويب االحتاد يف الكرواتية للعضوية اجلنائية العدالة جوانب"ندوة بعنوان ؛ 2015مايو أيار/
 3 زغرب، جامعة زغرب، يف احلقوق وكلية األورويب اجلنائي للقانون الكروايت االحتاد نع نيابة

 األورويب االحتاد قواعد" األورويب االحتاد بشأن مشروع عمل حلقة تنظيم؛  2013 متوز/يوليو
" املقرتح األورويب العام املدعي مكتب إلجراء القضائية واملالحقة اجلنائي للتحقيق النموذجية

 أيلول/سبتمرب 29 زغرب، يف الغش، ملكافحة واملكتب األورويب لوكسمبورغ جامعة من ويلبتم
 واالجتماعي القانوين الرتاث"" الدويل املؤمتر تنظيم؛ 2011 تشرين األول/أكتوبر 2 إىل

 زغرب، جامعة ،2011 شباط/فرباير 24 ،"السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة
 الندوة اجلنائي، تنظيم للقانون الدولية للرابطة الكرواتية الوطنية اجملموعة عن نيابة؛  تنظيم كرواتيا

الرابطة الدولية لقانون العقوبات،  "اإلنسان حقوق واحرتام اإلجرائية اخلاصة التدابري" التحضريية
 نائياجل للقانون الكروايت االحتاد عن نيابة؛ كرواتيا بوال، ،2008 تشرين الثاين/نوفمرب 6-9

املكتب  من مايل األورويب، وبدعم اجلنائي للقانون النمساوية اجلمعية مع وبالتعاون األورويب
 عن تنظيم املؤمتر الدويل ةمسؤول)املكتب األورويب ملكافحة االحتيال(  الغش، ملكافحة األورويب

 لالحتاد املالية املصاحل األورويب ومحاية اجلنائي القانون يف احلالية الدولية القضايا"بالعنوان 
عقد مؤمترات وطنية سنوية ؛  2005 أيار/مايو 15-13 كرواتيا، دوبروفنيك، ،"األورويب

 .أوباتيالرابطة الكرواتية للعلوم واملمارسات اجلنائية يف لديسمرب /منتظمة يف كانون األول

 أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

 ورقة 46ونشرت  كتب، أربعة حترير نت رئيسةوكمخسة،  تأليف يف وشاركت كتب، أّلفت ثالثة
 :أمهها. كتيبات وعشرة أخرى ورقات وعشر علمية،
 الُكتب

- European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union 

Financial Interests: State of Play and Challenges, Zagreb University Press, 2015. Co-

editor and co-author. 

- Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i 

borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Baseline Study on the Compliance 

of the Legal Framework of the Republic of Croatia with the Convention on Preventing 

and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul 

Convention)), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014. 

- Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim 

predmetima (Judgements of the European Court of Human Rights Against the Republic 

of Croatia in Criminal Matters), Zagreb University Press, 2013. Co-editor and co-

author. 

- Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Collection of Laws of Criminal Procedural 

Law), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. Editor and author of the 

introduction 

http://www.penal.org/


- Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Criminal Procedural Law: Practicum), 4nd 

edition, Zagreb: Narodne Novine, 2012. Editor and Co-author 

- Current Issues in European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, 

Zagreb: Zagreb University Press, 2006. Editor and Co-author 

- Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Commentary on the 

Act on the Liability of Legal Persons for Criminal Offences), Zagreb: Narodne novine, 

2005. 

- Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Legal Position of 

Mentally Disturbed Perpetrators of Criminal Offences), Zagreb, 2002. 

- Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentary on the Act on 

the Protection of Persons Suffering from Mental Disorder), Zagreb: Pravni fakultet u 

Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 2002. Co-author 
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- Arrest and pre-trial detention: Towards a prosecutor for the European Union, 
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constitutionalisation, and Europeanisation of the Croatian criminal procedure with the 

5th Amendment of the Criminal Procedure Act/08: Part One?), Croatian Annual of 
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- Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom 

(Decision of the Constitutional Court of the Republic of Croatia on the compliance with 

the Constitution of the Criminal Procedure Act), Croatian Annual of Criminal Law and 

Practice, 2/2012, 409-438. 
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ustavnim jamstvima (Illegal evidence in the Croatian Criminal Procedure: Compliance 

with international and constitutional guarantees), Proceedings of the Law Faculty 

"Justinian first" in Skopje, in honour of Nikola Matovski, Skopje, 2011, 119-141 

- Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda (Freedom of expression: Article 10 European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), in: Ivana Radačić (ed) 

Harmonisation of Croatian Legislation and Practice with the European Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, London: Centre for Peace 

Studies, 2011, 153-189. 

- Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian perspective, Ochrona 

interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varšava: WAiP, 

2010, 163-184. 

- Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro 

futuro (Criminal law protection of the European Union’s financial interests (according 

to the working Draft Proposal of the Criminal Code of 21 October 2010), Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, 2/2010, 769-784. 

- Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i 

ustavni aspect (Judicial control of criminal prosecution and investigation: Comparative 
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- National Report - Croatia: Special procedural measures and respect of human rights, 
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Narodne novine, 2009. 
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za kazneno pravo i praksu, (Procedural rights of the defence in relation to the co-

defendant as a witness for the prosecution) Croatian Annual of Criminal Law and 

Practice,. 2/2009, 783-808. 

- Dopuštenost dokaza prikupljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, (Admissibility of 

evidence collected by the violation of fundamental human rights), co-author, Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 15, 2/2008 

- Criminal law protection of the EU’s financial interests in Croatia, Eucrim, 3-4, 2007 

(www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf)  



- Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga (The European Court of 

Justice and the legitimacy of the European arrest warrant), Croatian Annual of Criminal 

Law and Practice, no. 2/2007, 1021-1027. 

- Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (Duration 

of detention in the light of international standards, domestic law and case law), co-

author, Croatian Annual of Criminal Law and Practice 2/2006, 551-596.  

- Forms and methods of perpetration of EU fraud, Financial Theory and Practice, no. 

3/2006, 253-281. 

- Criminal liability of legal persons (Annex: the Croatian Perspective), Current Issues in 

European Criminal Law and the Protection of EU Financial Interests, Zagreb: 2006, 73-
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political prosecution, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 3, 1/1996, 
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- Lecture "Investigative powers and admissibility of evidence", ECLAN Symposium on 

the European Public Prosecutor’s Office, Colégio da Trindade - University of Coimbra, 

Portugal, 29-30 March 2017. 

- Lecture “Environmental Crimes and the International Criminal Court“, the Second 

AIDP World Conference „Protection of the Environment through Criminal Law“, 

Bucharest, Romania, May 19, 2016 

- Key speech “Foundations and structure of the Right to Appeal in Continental Europe”, 

International Conference " Criminal Appeals in Europe ", University of Luxembourg, 

June 30, 2016 

- Presentation “The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal 

Proceedings filling a human rights gap in the European Union legal order”, conference“ 

The Defense Rights in the criminal law cooperation of the EU Member States”, 

University of Zagreb, February 17, 2016 

- Lecture “Cooperation with the ICC: International justice in the jaws of politics”, 

International Conference "Administration of Justice – Past Experiences and Challenges 

of the Future", Cavtat, Croatia, May, 29 2015 

- Lecture “Right of access to a Lawyer: from Salduz to EU Directive”, International 

Conference "European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European 

Union Financial Interests: State of Play and Challenges”, Dubrovnik, Croatia, May 15, 

2015 

- Presentation “International cooperation with the ICC: status quo or improvements?” at 

Ancillary meeting "International cooperation in criminal matters in the XXIth century: 

towards a new approach?", Thirteenth United Nations Congress of Crime Prevention 

and Criminal Justice, Doha, Qatar, April 14, 2015 

- Lecture "Prosecutorial investigation and the Croatian Criminal Procedure", Regional 

conference “Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislations and 

experiences in application”, Belgrade, 20 June 2014. 

- Lecture "Judicial control in the proceedings before the EPPO from the ECHR 

perspective", Conference "Le contrôle judiciaire du parquet européen: nècessité, 



modèles, enjeux, Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE), Paris, 9-10 

Avril, 2014. 

- Lecture "Reform of the Croatian Criminal Procedural Act in 2013: Compliance with 

constitutional and European standards?", Conference "Structural changes of criminal 

procedural law" (Strukturne Spremembe kazenskega procesnega prava), Slovenian 

Academy of Sciences and Art, Slovenia, Ljubljana, November 8, 2013. 

- Lecture on "Judicial control, admissibility of evidence and procedural rights in the 

proceedings before the EPPO", International Conference "Protecting Fundamental and 

Procedural Rights from the Investigations of OLAF to the Future EPPO", Foundations 

Basso and OLAF, financed from the Hercule II programme, Rome, 12-14 June, 2013. 

- Lecture on "Reform of the Croatian pre-trial criminal procedure", V. Conference on 

Criminal Law and Criminology, December 4-5, 2012, Catez, Slovenia 

- Presentation at the panel: Legacy of the International Court and its role in processes of 

transitional justice, Conference "ICTY Legacy in ex-Yugoslavia", Hotel Westin, 
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- Presentation "Act on the nullity of certain legal acts of judicial authorities of the former 

Yugoslav People's Army, the former Yugoslavia and the Republic of Serbia," the round 

table "The Necessity of Effective Prosecution of War Crimes by Strengthening Regional 

Cooperation and the Prosecution of Persons with Command Responsibility," National 

Press Club, Zagreb, March 14, 2012. 

- Lecture 'Right of freedom of expression under the European Convention on Human 

Rights', International Human Rights Law Institute, DePaul University, Chicago, August 
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- Conference paper “Some issues on the European Public Prosecutor from the Croatian 

perspective”, International Conference “Protection of the Financial Interests of the 

European Community and the Changes of the EU Institutional Framework”, Warsaw, 

Poland, May 7-9, 2009. 

- Conference paper “Constitutional challenges of European criminal law” AIDP Regional 

Conference, Gyarmatpuszta, Hungray, 30 April - 2 May, 2009 

 ةالمهني والجمعيات الرابطات في العضوية

 أعيد انتخايب، و 2009 عام منذ العقوبات، لقانون الدولية والرابطة التنفيذية، اللجنة يف عضو -
 (. www.penal.org) 2014عام 

 . 2013 آذار/مارس منذ األورويب، اجلنائي للقانون الكروايت االحتاد رئيسة -
 . 2012 عام منذ ،للقانون اجلنائي الكروايت االحتاد ةرئيس -
 منذ(، www.eclan.eu) اجلنائي للقانون األكادميية األوروبية لشبكةل كرواتيا،  يف االتصال نقطة -

 . 2007 عام
 . 2013-2009 األورويب، اجلنائي للقانون الكروايت االحتاد رئيس نائبة -
 . العلمي اجمللس نائبة رئيس والقانون، النفسي للطب الكرواتية معيةاجل -
 . 2007 عام منذ عضو واتيا،كر  الصندوق األملاين للتبادل األكادميي، -
 .1997 عام منذ عضو مجعية خرجيي جامعة كامربيدج، -

  الجوائز واألوسمة

 املسابقة الذي احتل املرتبة األوىل يف الصورية، احملكمة لفريق زغرب، يف احلقوق كلية لدىبة ر  مد   -
، 2008 عامو  2007 عام حقوق اإلنسان يف بلغراد جمال يف للمحكمة الصورية اإلقليمية

 .2011و  2010و  2009 األعوام يف ةالثالث واملرتبة



عن  2002 عام يف الشباب والفنانني وغريهم من العلماء، للعلماء اجلامعات أساتذة جائزة مجعية -
 عام يف شرنُ  الذي" اجلنائية املضطربني عقليا اجلرائم ملرتكيب القانوين املوقف"بالعنوان  الكتاب 
 . زغرب يف 2002 

 .1992 ضمن املتخرجني عام األوىل للمرتبةزغرب  جامعة يدعم جائزة -

 االهتمامات الشخصية

 .اجلنائي القانون قضايا حول العامة النقاشات يف واملشاركة والتاريخ، الفن،

 الحقائق األخرى ذات الصلة

شاركت يف املناقشات لقد مل أكن عضوا يف أي حزب أو حركة سياسية يف كرواتيا أو يف اخلارج. 
عامة واإلعالم حول العديد من القضايا ذات الصلة بالقانون اجلنائي الدويل والتعاون والعدالة اجلنائية ال

رأي قانوين أو بتصريح علين، كنت دائما مستقلة أقوم بإدالء وحقوق اإلنسان. ويف عملي العلمي، عندما 
 ونزيهة، ومل أكن أعتمد إال على معرف ي املهنية واحلجج القانونية.

____________ 


