
 

 

 

 (غانا) أدجاي، دينيس دومينيك

 ]األصل: باالنكليزية[

 

 السيرة الذاتية

 شخصيةاليانات الب

 1964مارس آذار/ 25 تاريخ الميالد:

 غاني  الجنسية:

 الميالد: أسويبوا، كوماسي كانم

 اإلنكليزيةو تويالاللغات: 

 تعليمال

 .2019ديسمبر كانون األول/، أكاديمية غانا للفنون والعلوم :الزمالة

 ينال، كلية الحقوق بجامعة ديوك، دورهام، كاروماجستير في الدراسات القضائية
 (.2014، الواليات المتحدة األمريكية )الشمالية

دن، المملكة جامعة لندن، لن والعدالة الجنائية(، اإلجرامماجستير في القانون )علم 
 (.2010المتحدة، )

واإلدارة العامة، أكرا، غانا تنظيم ، معهد غانا للماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة
(2010.) 

 (.1993غانا، أكرا، غانا )حقوق في كلية ال، ليسانس الحقوق

 (.1991، جامعة غانا، ليغون، أكرا، غانا )ليسانس اآلداب )القانون واللغويات(

 يةوظيفاألعمال ال

حتى اآلن -2010

  
 غانا. في بمحكمة االستئنافقاض 

في  واإلدارة العامةالتنظيم معهد  -الحقوق بكلية فخريعميد  2019-2020
 غانا.

 ، جامعة كيب كوست.الحقوق بكلية ساعدأستاذ م حتى اآلن -2016

جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا، ب أستاذ مساعد حتى اآلن -2016
 كوماسي.

 .غانا، أكرافي  حقوقلية البك محاضر أول حتى اآلن - 2010

بجامعة غانا، أكرا، حقوق كلية الباللجنة اإلدارية ل عضو حتى اآلن - 2014
 غانا.

 غانا. في معهد التدريب القضائي مدير 2014-2019

 المحاكم في أشانتي وبرونغ أهافو علىمشرف قاضي الال   2015-2019



 

 والمناطق الشمالية والغربية العليا والشرقية العليا في غانا.

المناطق الغربية المحاكم في  علىمشرف قاضي الال 2015 -2012
 .والوسطى من غانا

وحدة الشكاوى العامة ووحدة التفتيش على المحاكم  مدير 2013-2014
 في غانا. االقضايدائرة التابعة ل

هولي ترينيتي تشامبرز في  اإلداريالمؤسس والشريك    1999-2010
 كوماسي، غانا.ب

كوماسي، ب همبايأووسو ب في يةقانونالدوائر لل قضائي مساعد   1993-1999
 .غانا

 اللجان الوطنية

 .2021اآللية الوطنية لإلبالغ عن حقوق اإلنسان والمتابعة،  فيعضو  -1

اللجنة التوجيهية المشتركة  فينائب العام ووزير العدل للرك امشالرئيس ال -2
 .2017-2015، لبرنامج إصالح قطاع القانون والعدالة

 .2016-2014رئيس لجنة المصادقة على األخشاب، غانا،  -3

لعام  مراجعة قانون العقوباتالمعنية برئيس لجنة مراجعة القانون الجنائي  -4
الصك ، 1975لعام  وقانون االثبات   (،29 رقم القانون) 1960

 بشأن قوانين الفساد. 323رقم ي الدستور

 األخرى )أنشطة مختارة( مهنيةاألنشطة ال

حتى اآلن  2017

  
 الشبكة القضائية األفريقية للقانون البيئي. رئيس

، إصالح القضاء في سيراليون لتحسين كفاءة تقديم مستشار  2016
 شعب سيراليون.لالعدالة 

 المؤتمر القضائي األول لسيراليون. رئيس  2016

في  المحاكم وقضاةمعنية بقضاة الصلح رابطة الال رئيس 2016 - 2012
 غانا.

لجنة إجراءات االستئناف التابعة للدائرة القضائية  رئيس حتى اآلن - 2012
 في غانا.

لجنة خدمة العمليات الخاصة التابعة للخدمة  رئيس حتى اآلن -2010
 القضائية في غانا.

 فرع نقابة المحامين في غانا بمنطقة أشانتي. رئيس  2008-2010

 مجلس نقابة المحامين بغانا.في  عضو 2008-2010

حضرها والتي قدم التي ولية الدمؤتمرات التدريب ووالعمل حلقات ال
 فيها اعروض

 .2018القضائية، ترينيداد وتوباغو، دعاوى إدارة ال -1

 .2018موزمبيق،  -تخضير الجهاز القضائي، مابوتو  -2



 ،حقوق اإلنسان والمتحولين جنسيا، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا -3
2018. 

الهجرة وحقوق اإلنسان، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة  -4
 .2018األمريكية، 

 .2017البرازيل،  -المياه، برازيليا المعني بمؤتمر ال -5

 .2017، جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، الحتباس الحرارياالبيئة و -6

الكومنولث، جزيرة جيرسي المحاكم في قضاة قضاة الصلح ورابطة  -7
 .2011إدارة القضايا،  -

حضرها والتي قدم التي  محليةالمؤتمرات التدريب ووالعمل حلقات ال
 فيها اعروض

في أكاديمية غانا للفنون والعلوم حول  الزمي همحاضرة افتتاحية بصفت -1
موضوع "االتجاهات المتغيرة في قانون األراضي والسياسة والحوكمة 

 29، (" في أكرا1036)القانون  2020واإلدارة بموجب قانون األراضي لعام 
 .2021أبريل نيسان/

على للتطبيق ( 921 رقم )القانون 2016لعام قانون إدارة المالية العامة  قابلية -2
 .2021 هيوليتموز/ -اإلدارة وكبار الموظفين في لجنة الطاقة بغانا 

واإلجراءات القانونية الواجبة: فحص الحق في الصمت في الكشف عن األدلة  -3
نقابة المحامين في  -وإدارة القضايا الجنائية في غانا عن األدلة عملية الكشف 

 .2021أبريل نيسان/ -انوني المستمر، أكرا التعليم الق -غانا 

 -دور أعضاء اللجنة القضائية لمجلس رؤساء القبائل الوطني في كوماسي  -4
 .2021أبريل نيسان/

حق في الصمت في دراسة للواإلجراءات القانونية الواجبة: الكشف عن األدلة  -5
للقضاة محاضرة  -وإدارة القضايا الجنائية في غانا عن األدلة عملية الكشف 

 .2020غسطس أآب/ -أكرا هيئة التدريس في والمحامين وأعضاء 

ساسي على قواعد اإلثبات لهيئة تنظيم المرافق العامة في األتدريب ال -6
 .2019 هيوليتموز/كوفوريدوا، 

دور الوسيط واالستدالل في كتابة أحكام الوساطة للمفوضين والوسطاء في  -7
 .2019ريل أب نيسان/ مفوضية العمل،

 ،المستقبل التحديات وآفاق، كلية الحقوقالتعليم القانوني في غانا وخريج  -8
 .2019مارس آذار/ 20 ،كيب كوستالسادس بجامعة القانوني المؤتمر 

االختصاص التفسيري للمحكمة العليا لإلدارة وكبار أعضاء لجنة المساعدة  -9
 .2019القانونية في أبوري، آذار/مارس 

تفاق مع ية االكيف -الحكم صدور إلى  اتاإلجراءء تشريح المحاكمة من بد -10
للقضاة محاضرة  - 87رقم الصك الدستوري التغييرات التي أجراها 

 .2019يناير كانون الثاني/عضاء هيئة التدريس، والمحامين وأ

واألخالقيات واالتجار بالبشر، مركز التدريب اإلقليمي لغرب قضايا إدارة ال -11
 2017و 2016و 2015و 2014و 2013و 2012في األعوام أكرا،  -فريقيا إ
 .2019و 2018و

إنفاذ حقوق اإلنسان األساسية وصالحيات المحاكم الرقابية. نقابة المحامين في   -12
 .2018سبتمبر أيلول/ 12في وريدوا فكو غانا في مؤتمرها العام السنوي في



 

األعمال التجارية وصلتها بالمجتمع الغاني؛ تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان في   -13
 27واإلدارة العامة في  تنظيممؤتمر حقوق اإلنسان في معهد غانا لل

 .2018أغسطس آب/

عملية التنفيذ فيما يتعلق بقرارات المحاكم والهيئات شبه القضائية. نقابة  -14
س مارآذار/ 27المحامين في غانا كجزء من التعليم القانوني المستمر في 

2018. 

عرض حول "أنواع الطلبات التي يمكن تقديمها بموجب قواعد )اإلجراءات(   -15
نقابة  ،"(47رقم  الصك الدستوري) 2004لعام المدنية للمحكمة العليا 

مارس آذار/ 26المحامين في غانا كجزء من التعليم القانوني المستمر في 
2018. 

  .2018رس ماآذار/ 20لتعليم القانوني المستمر في ا -16

نقابة  ،استخدام التطبيقات والبروتوكوالت التمهيدية الختصار المحاكمات -17
بأحكام قضاة المحكمة العليا ، حلقة العمل المعنية بتوعية غانافي المحامين 
 .2018فبراير شباط/ 8غانا، التبني في 

زعامة التؤثر على التي مسائل حكمة العليا حول "األسباب أو الندوة لقضاة الم -18
 .2018يناير كانون الثاني/ 18 ،"ائلالقبفي 

 .2018و 2017مجلس أوروبا بشأن األدلة اإللكترونية،  -19

كلية الحقوق بجامعة لبة بطالدور الهيئات التنظيمية في بناء األمة في أسبوع  -20
 .2017أكتوبر تشرين األول/ 25في  ،ويسكونسن، أكرا

مستقبل التعليم القانوني في غانا. التفكير في قضية البروفيسور ستيفن كواكو   -21
ن ين القانونييندوة األكاديمي أساري ضد النائب العام والمجلس القانوني العام.

تشرين  21و 20كوماسي،  ،وامي نكروما للعلوم والتكنولوجياجامعة كب
 .2017أكتوبر  األول/

كلية العلوم و رويال بنكجوائز  -لهدف أسمى مكافأة التميز األكاديمي  -22
 3، كنولوجياكوامي نكروما للعلوم والت بجامعة اإلنسانية واالجتماعية 

 .2017مارس آذار/

ألعوام في االقانون البحري على ئي القضاالتدريب لشاحنين وهيئة امؤتمرات   -23
  .2017و 2015و 2014و 2013و 2012و 2011

 2016، غانافي ة يتجارالغرفة التدريب على قوانين المعادن والتعدين، ال  -24
 .2017و

هيئات والمحامين والقضاة الدقة والخطأ في عملية العدالة الجنائية. دور   -25
الحقوق بجامعة كيب كوست، لية المؤتمر القانوني الثاني لك - التدريس
 .2015أبريل نيسان/

بالتعاون مع السفارة الفرنسية لمكافحة االتجار معهد التدريب القضائي  -26
 .2015 ،بالبشر

المحاكم وقضاة الصلح مؤتمر رابطة قضاة  -المحكمة في غانا نتهاك حرمة ا -27
 .2014أكتوبر تشرين األول/، غانافي 

 .في غاناقانوني للمحاكمات واإلنهاء غير الالتأجيل نظرية  -28

 .2004، جراءات المدنية للمحكمة العلياإلإدارة القضايا بموجب قواعد ا  -29

 .47رقم  الصك الدستوري -30



 2012و 2011الصلح وقضاة المحاكم في األعوام رابطة قضاة  اتمؤتمر -31
  .2014و 2013و

 (ةقانونيالمناصب )غير ال

المسيح الملك، أكرا،  لكنيسة رئيس المجلس الرعوي 2016 - 2014
 .غانا

 القديس جون انترناشيونال فرسان لرابطة الوصي األعلى 2016 - 2014
 )الواليات المتحدة األمريكية(.في جميع أنحاء العالم 

 فرسان سانت جون، غانا. رئيس   2012-2014

كلية سانت لويس للتربية،  إدارةمجلس في عضو  2012-2013
 كوماسي، غانا.

مامبونج أمانيامبونج الثانوية،  مدرسة رئيس مجلس إدارة 2007-2009
 ، أشانتي

دينياسمان الكاثوليكية مدرسة  رئيس مجلس إدارة 2004-2014
 الثانوية، بوانو، غانا.

سانت باتريك، أوفينسو، مستشفى  رئيس مجلس إدارة حتى اآلن 2002
 غانا.

، الدوليةفرسان القديس جون لرابطة  ألعظمالرئيس ا   2002-2006
 غانا.

 مدرسة عافية كوبي الثانوية للبنات رئيس مجلس إدارة 2000-2014
 كوماسي، غانا. في

على تدريب لباتريك لسانت مدرسة  رئيس مجلس إدارة 2000-2009
 القبالة، أوفينسو.

المجلس الرعوي ألبرشية كوماسي الكاثوليكية،  رئيس 2000-2008
 غانا.

 مدرسة القديس بطرس المهنية. رئيس 2008 - 2000

كنيسة القديس بطرس الكاثوليكية، أسوييبوا، رئيس  1996-2006
 كوماسي، غانا.

 وسمةالجوائز واأل

 18في األعظم قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وسام القديس غريغوريوس منحه 
 .2005أكتوبر تشرين األول/

 المنشورات

  الكتب

1. Adjei, D.D. & Ackah- Yensu B.F. (2021) Alternative Dispute Resolution- A 

Ghanaian Perspective; Buck Press Limited Publisher, Ghana. 

2. Adjei, D.D. (2021), Modern Approach to the Law of Interpretation in Ghana, 3rd 

Edition (Reprinted) Buck Press Limited Publisher, Ghana. 



 

3. Book - Criminal Practice and Procedure in Ghana (G- PAK Limited, 2nd Edition 

2019). 

4. Book - Modern Approach to the Law of Interpretation in Ghana (G- PAK Limited, 

3rd Edition 2019).  

5. Book - Land Law, Practice and Conveyancing in Ghana (Adwinsa,   2nd Edition 

2018). 

6. Book- Contemporary Criminal Law in Ghana (G- PAK Limited, 2017). 

7.  Book Chapter -A Commitment to law, Development and Public Policy. 

"Progressive Chief”, “Service Chiefs” and “Heads of Communities” in the 

Chieftaincy Institution of Ghana and their Legal Effect, pages 476 – 478. A 

Festchrift in Honour of Nana Dr SKB Asante edited by Richard Frimpong Oppong 

and Kissi Agyebeng published by Wildy, Sommonds & Hill Publishing 2016. 

 المقاالت

1. Is Consent a sine Qua Non in Seeking Medical Treatment? 

2020- GIMPA Law Journal –Fifth Edition. 

2. Non –Ghanaian Citizens Weep for Losing Their Lands Whiles Ghanaians Laugh, 

21 August 2019: The Day of Reckoning. 2020- GIMPA Law Journal –Fifth 

Edition. 

3. Rescuing Lessors and Lessees from Hardship Emanating From Rent Review and 

Renewal Clauses. 

2019- Lancaster University Law Journal- 2019 Edition. 

4. Deference Theory and Unfair Termination in Ghana. 

2019- Judges and Magistrates Law Journal. 

5. Case Management under the High Court Civil Procedure Rules, C.I 47 

   2019- Judges and Magistrates Law Journal. 

6. Building a Strong Judiciary: Discharging the Constitutional Mandate, 2011- 

AMJG News Journal, Oct. 2011 Edition. 

7. Applications before the Court of Appeal, 2012, at www.ghanabar.org/ 

publications. 

8. Systematic Violations of Prisoner’s rights, Who is to blame? CLE 2013, at 

www.ghanabar.org/publications. 

9. Contempt of Court in Ghana, AMJG News Journal, October, 2015 Edition. 

 مراجعال

، رئيس األساقفة الفخري ألبرشية كوماسي المطران بيتر كواسي ساربونغ -1
 .الكاثوليكية

كوماسي. الرئيس السابق لنقابة بول أدو جيامفي. أفريكانا تشامبرز، السيد  -2
 المحامين في غانا.



 .غانا فيقاضية بمحكمة االستئناف ، الينسو -را فرانسيس آكاه االقاضية برب -3
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