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 بيان المؤهالت

 األساسي روما نظام من 63 للمادة وفقا هذا املؤهالت يانبب ليتوانيا مجهورية قدم حكومةتت
 .الدولية اجلنائية احملكمة قضاة انتخابات اخلاصة باإلجراءب املتعلقة

سابقة لدى  يةوقاض ستاةةاأل، بريمونتيانقررت حكومة مجهورية ليتوانيا ترشيح السيدة توما 
يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت  ةقاضيك االدستورية جلمهورية ليتوانيا، النتخاهبحملكمة ا

نيويورك  يف خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف املقرر عقدها يف مقر األمم املتحدة ستنعقد
 .4872ديسمرب كانون األول/ 71إىل  80من 

 2 الفقرة ألحكام وفقا اإلجنليزية، باللغة الذاتية هتاسري طيا املرفق  ،انبريمونتي ستاةةاأل ترشيح يتم
 الختيار) ليتوانيا مهوريةجل الوطنية اإلجراءات لقوانني وفقاو  األساسي روما نظام من 63 املادة من( 7()أ)

 قبل من انبريمونتي ستاةةاأل ترشيح على املوافقة متتلقد (. الدولية اجلنائية لمحكمةل قاضنب  مل مرشح
التابعة  الوطنية اجملموعة من باإلمجاع توصية على بناء 4872 مايوأيار/ 1 بتاريخ ليتوانيا مجهورية حكومة
 .الدائمة لتحكيما حملكمة

املشهود هلم  رشحنيامل تشملاليت  باء، القائمة ضمن إلدراجها بريمونتيان ستاةةاأل حيرشيتم ت
 اإلنسان، حقوق وقانون الدويل اإلنساين القانون مثل البلة تةا الدويل القانون جماالت يفبالكفاءة 

 األستاةةإن ". لمحكمةلالقضائي  العملب البلة هلا اليت املهنية ةقانونيال املمارسة يف واسعةال ربةباخلو 
 من 63 املادة من( ج) و ،(4( )ب) و( أ) 6 الفقرة يف عليها املنبوص الشروط مجيع ستويفت بريمونتيان
 .األساسي مارو  نظام

 يةببفة قاض سنوات تسع ملدة لقد خدمت. بالغة قضائية ربةخب بريمونتياناألستاةة  تتحلى
 يةمنببها كقاض يفو (. 86/4872إىل  86/4882من ) ليتوانيا جلمهورية الدستورية لمحكمةل
 ليس تعلقت مسائل تضمنت اليت وبارزة معقدةقضايا  بريمونتياناألستاةة  تتناول الدستورية، لمحكمةل
 صياغة بشأن قرارال اختاة يف وكذلك الدولية، اإلنسان قوقحب أيضا بل وحس  الدستورية اإلنسان قوقحب

 ومحاية لألسرة، الدستوري فهوماملو  ليتوانيا، جلمهورية اجلنائي القانون يف اجلماعية اإلبادة جرمية تعريف
 وكذلك اجلنائي، والقانون اجلنائية لإلجراءات فةاملختل واجلوان  االنتخابية، احلقوقو  االجتماعية، احلقوق
  .الربملان أعضاء من اثننيبإقالة املتعلقة  القضايا حل يف

 مكرسة بريمونتياناألستاةة  كانت معظم أنشطة الدستورية، لمحكمةل يةأن ختدم ببفة قاض قبل
 .اإلنسان حقوق أموروتطبيق  نشاءإل

 اإلنسان حقوق مسائل بريمونتيان األستاةة توما تناولت ،تهااستقاللي ليتوانيا مجهورية استعادة بعد
 ركزة املمدير ببفتها ك 4882إىل  7992 الفرتة من يفو  خمتلفة. وظائف يف هاعملأثناء  واسع نطاق على

 بشكل رئيسي موجهة أنشطتها كان اليت األخرى الدول مؤسسات مع تعاونت اإلنسان، قوقالليتواين حل
 املتحدة األمم برنامج مبوج  تبدأ اليت املشروعات لقد قامت بإدارة. نساناإل حقوق محاية جتاه

املشكالت املتعلقة  معاجلة باإلضافة إىل األخرى، الدولية واملنظمات األورويب، االحتاد وجملس اإلمنائي،
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 أنشطة هج  تو  ومبا أن. األورويب االحتاد إىل النضماما فرتةخالل و  االنتقالية الفرتة خالل اإلنسان قوقحب
األستاةة  انتفقد ك اإلنسان، حقوقاملتعلقة مبسائل  املعرفة نشر شملي كان  الرئيسية اإلنسان حقوق مركز

 القانونية النبوص أي اإلنسان، حبقوق املتعلقة ةليتوانيال القانونية النبوص خمتلف بياغةتقوم ب بريمونتيان
 املشاريع إدارة باإلضافة إىل اخل، االستفتاء،و  لتماس،ا قدميلت واحلق املعلومات، إىل الوصول حبق املتعلقة
 .اخل الوطنية األقليات ضد التمييز ومنع ،اإلعدام عقوبة منع إىل الراميةبنجاح 

 بريمونتيانت األستاةة شاركلقد  البحافة، حرية مثل وغريها، السابقة الذكر وفيما يتعلق باملسائل
 يف كعضووببفتها  . الشعبية البني مجهورية بينها من خمتلفة، لدو  يف عقدتان اليت الدولية املؤمترات يف
 حلث عقدتان اليت املؤمترات يف ،4883إىل  4882 من الفرتة يف شاركتلقد  األورويب، االحتاد وفد

 يفو . املتحدة لألمم والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد تبديق على الشعبية البني مجهورية
 اإلنسان، حلقوق إليراينا األورويب االحتاد املنتدى إىل األورويب االحتاد بعثة يف عضوا تانك ،4882 عام
لقد . الشرطة ضباطبو  الطفل حقوقبشؤون  للمتخببني مشاريع يف عملتلقد . طهران يف عقدان الذي
 تدري  يف اإلنسان حلقوق الدامنركي املركز من املتخببني معسوية  اإلنسان حلقوق الليتواين املركز شارك
 .مالوي مهوريةجل الشرطة ضباط

 احتالل جرائم لتقييم الدولية اللجنة يف كعضو أثناء عملها ،4886إىل  7990 الفرتة من يف
 املؤملة التارخيية احلقائق تقييم يف ربةاخل بريمونتياناألستاةة  اكتسبت ليتوانيا، يف والسوفييت النازي النظامني
 كانتلقد   ةلك، إىل باإلضافة. والنازي السوفييت االحتالل خالل تب  ك  ارت   اليت ةاإلنساني ضد واجلرائم
 .التطهري أمور لتحليلالذل ش كل  العامل الفريق يف عضوا

 هاشكل عمل جملموعات ورئيسا عضوا كانت ،4887و  4888 يف الفرتة بنيو  7990 عام يف
 حول القانونية النبوص صياغة يف تسامهما ك الطفل قوقتتعلق حب مسائل حلل ليتوانيا مجهورية رئيس
 لشؤون االستشاري اجمللس يف عضوا انتك ،4886إىل  4884 من الفرتة يفو . الطفل حقوق محاية
 .ليتوانيا مجهورية رئيس حتت رعاية الطفل

 يف البحة وزارة يف قانوين مستشار نب أثناء شغلها مل ،7993إىل  7998 الفرتة من يفو 
 لقانون جديد وهنج القانوين اإلطار إنشاء يف بشكل ناشط بريمونتياناألستاةة  تشارك ،ليتوانيا مجهورية
لقد . البحية الرعاية جمال يف اإلنسان قوقحل األولويةمرتبة  مبدأ توحيد يف وسامهت الليتواين البحة
تلحق  ليتا األضرار عن والتعويض املرضى قوقاملتعلقة حب وطنيةال لقواننيا صياغةكمسؤولة عن  عملت

 البحة رعايةو  ،احليوي الط  يف جمال والبحوث البشرية، واألنسجة األعضاء زرع علىو  البحة،ب
 جديدا   موقفا   وتشكيل العقلية، البحة رعايةاملتعلق ب قانونال تنفيذ يف مهم عمللقد قامت ب . اخل العقلية،

 الدولية للمعايري وفقا قوقهمحل ضمانات إنشاء يف وكذلك عقلية، أمراض من يعانون الذين لألشخاص
 .اإلنسان حلقوق

 يف بشكل ناشط تشارك بريمونتياناألستاةة كانت   ،ستقالليتهاال ليتوانيا مجهورية استعادة بعد
شغلت ") ةليتوانيال احملامني نقابة رئيس نائبة انتك ،4887إىل  7991 الفرتة من يفو . احملامني أعمال
 الدميقراطية أسس بناء يف كبري بشكل توسامه( اجلمعية هلذه يالتنفيذ األمنيمنب   ،7992 عام يف
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 الفرتة يفو . القانون سيادة موقي   اإلنسان حقوق احرتام تعزيزب ،استقالليتها ستعادةامل ليتوانيا لدولة ةالقانوني
 أول انتخاب جلنة يف عضوا لتكون ةليتوانيال احملامني نقابة قبل من مفوضة كانت ،7996و  7994بني 
 .استقالليتها ستعادةامل ليتوانيا جلمهورية ئيسر 

 بريمونتياناألستاةة  كانت  قدل ،املشهود هلا هبا املهنية والقانونية القضائية هتاخرب  إىل باإلضافة
 القانون معهد يف اإلنسان حقوقموضوع  يف تحاضر  قدل. األكادميي اجملال يفمشاركة بشكل ناشط 

 هذه يف األخرى األقسام يف وكذلك رومرييس، مايكوالس جامعة يف وقاحلق كلية يف اإلداري و الدستوري
 تقدم ،الراهن الوقت يف. هانفس اجلامعة يف الدولة إدارة كليةل عميد مبنب  عملتكما أهنا  اجلامعة،
 وكذلك ،واحلديثة و القدمية الدميقراطيات يف الدستورية احلقوق موضوع حول حماضرات بريمونتياناألستاةة 

 قدمت ،األكادميية وببفتها. كييف يف الوطنية شيفتشينكو تاراس جامعة يف املقارن الدستوري قانونال يف
 إعدادقامت بو  األوروبية، اجلامعات من العديد يف زيارات إىل اتاحملاضر  من ا  عدد بريمونتياناألستاةة 
 اإلنسان حقوق اياقض من العديد أوراق حول واسع نطاق على نشرتكما أهنا  خمتلفةدراسية  برامج
 القانون بني التوافق ومسائل الدستوري القانون حول وكذلك االجتماعية، احلقوق وضمانات املرأة وحقوق
 الدامنركي املركز) الدمنرك يف اإلنسان حقوق جمال يف تدري دورات  أكملت لقد. الوطينالقانون و  الدويل
 الوالياتويف  (اإلنسان حلقوق الكندية املؤسسة) نداويف ك ،(لوند جامعة) السويديف و  ،(اإلنسان حلقوق
 كروز(. سانتا يف كاليفورنيا جامعة) املتحدة

 اهلادفة عمالاأل يف الواسعة باشرةوخربهتا امل القضائي اجملال يف املتنوعة بريمونتياناألستاةة  خربةإن 
 كبرية صلة ةات مجيعا   ثابتةال ومعرفتها الدميقراطي القانون وضع موقي   اإلنسان حقوق محاية تعزيز إىل
 .الدولية اجلنائية للمحكمة ةقاضيك عملتل

 البولندية تفهم هناكما أ  الفرنسية اللغة قراءة هاوميكن والروسية، ليزيةاإلجن بريمونتياناألستاةة  يدجت
 .واألوكرانية

 مجهورية ليتوانيا  من رعايابريمونتيان  ستاةةإن األ

____________ 


