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 كوت، برونو  

 رتشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةاملعنية بالنتخابات اللجنة االستشارية  فرنسامرشح 

 

 السيرة الذاتية

 برونو كوت

 (، فرنسا69002يف ليون ) 1945يونيو حزيران/ 10 مولود يف

 أحفادثالثة أطفال وسبعة  وله تزوجم

 

 التعليم

- Ecole Nationale de la Magistrature( )1967) املدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء 1966
 يف باريس( الثالثةالسنة و يف ليون،  الثانيةالسنة و يف بوردو،  األوىل: السنة 1969

 دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص، جامعة ليون 1968

 بكالوريوس وماجستري يف القانون العام، جامعة ليون 1962-1966

 الثانوي يف ليون التعليم 1955-1962

 

 معهد فرنسا

العلوم  ةأكادميي لدى شعبة القانون والتشريع والفقه عضو يفمت انتخابه ك، 2010ديسمرب عام كانون األول/ 10يف 
 الفرنسيةوالسياسية  األخالقية

 

 العمل القضائي والخبرة المهنية

 2014يونيو حزيران/ 1 - 2008يونيو حزيران/ 1

املدعي قضية ، الدائرة الثانية )رئيس احملكمةقاض بصفة ئية الدولية يف الهاي )هولندا(. احملكمة اجلنا لدى قاض
تشرين  30من قبل مجعية الدول األطراف يف  مت انتخابه كقاض(. العام ضد جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو

 2007نوفمرب الثاين/
 

 2007مايو وأيار/أبريل، نيسان/مارس، آذار/

  الفرنسية التمييزحملكمة  نابةباإل الرئيس األول
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 2008مايو أيار/ - 2000يونيو حزيران/

 حمكمة االستئناف العليا الفرنسية  لدىاجلنائية  الدائرةرئيس 
 

 2000يونيو حزيران/ - 1995أكتوبر تشرين األول/

 حكمة االستئناف العليا الفرنسية )الدائرة اجلنائية(ا لدىحمامي االدعاء 
 

 1995أكتوبر تشرين األول/ - 1990سبتمرب أيلول/

 (Tribunal de Grande Instance de Paris) اجلزئية كمة باريسحم لدىاملدعي العام 
 

 1990سبتمرب. أيلول/ - مايوأيار/

 فرساي يف النائب العام لدى حمكمة االستئناف
 

 1990مايو أيار/ - 1984فرباير شباط/

 لوزارة العدلدى  مدير الشؤون اجلنائية والعفو
 

 1984فرباير شباط/ - 1983 مايوأيار/

 ديرية الشؤون اجلنائية والعفو بوزارة العدلمل نائب مدير العدالة اجلنائية
 

 1983مايو أيار/ - 1981أكتوبر تشرين األول/

 املدعي العام لدائرةاألمني العام  ةباريس، بصفيف مساعد خاص للنائب العام، حمكمة االستئناف 
 

 1981أكتوبر تشرين األول/ - 1980ر أكتوبتشرين األول/

 مساعد خاص للرئيس األول حملكمة االستئناف العليا
 

 1980أكتوبر تشرين األول/ - 1975سبتمرب أيلول/

 )الشؤون االقتصادية واملالية واالجتماعية(، مديرية الشؤون اجلنائية والعفو االدعاءرئيس مكتب 
 

 1975سبتمرب أيلول/ - 1973سبتمرب أيلول/

 حملكمة ليون اجلزئية ةواملالي ةاالقتصادي للشعبةئب املدعي العام نا
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 1973سبتمرب أيلول/ - 1970يناير كانون الثاين/

 رئيس مكتب مدير الشؤون اجلنائية والعفوو وزارة العدل،  لدى قاض
 

 األوسمة الشرفية

 2005يونيو حزيران/ 14، برتبة قائد جوقة الشرفوسام 

 2001يونيو حزيران/ 14 ،قائدبرتبة  الفرنسياالستحقاق الوطين وسام 
 

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 مجعية الدراسات القانونية املقارنة

 (Le Cercle des Constitutionnalistes) مجعية خرباء الدستور

 (PARIS AIDE aux VICTIMES) ضحايا اجلرائم اجلنائيةدعم لمجعية 

 École Nationale Supérieure de)لشرطة لتدريب كبار ضباط ادرسة الوطنية العليا عضو سابق يف جملس إدارة امل

Police) 
 

 اللجان واللجان المفوضة

سيتم نشر ) 2014مارس آذار/ 31يف ( Garde des Sceaux) وزير العدل أنشأهاحاليا رئيس جلنة العقوبات اليت 
 (2015 هناية عامتقرير يف ال

 للجان مبا يف ذلك:سابق يف العديد من اعضو 

 [(Garde des Sceauxوزير العدل ] بادينرت، ريلقانون اجلنائي )برئاسة روبلجلنة املراجعة 

 ([Georges Leauteلوت ])برئاسة الربوفسور جورج  ةاجلنائياإلجراءات قانون لجلنة املراجعة 

 ([Mireille Delmas-Marty] ماريت-برئاسة الربوفسور مرياي دملاسجلنة العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان )

، رئيس شعبة الشؤون املالية التابعة جمللس [Jean Massotماسو ])برئاسة جان  املتعمدةلجرائم غري ل القانون إنفاذ جلنة
 [(الشوري الدولة ]جملس الدولة

 

خمتلف اجلامعات  ويفلقضاء الوطنية الفرنسية ايف مدرسة : شارك يف العديد من املؤمترات المؤتمرات وهيئات المحلفين
 الفرنسية، ال سيما يف العدالة اجلنائية الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية

 

 المنشورات

 مبا يف ذلك: 



4  

" في Un juge français à la Cour pénale internationale: "2015سيتم نشرها يف هناية عام   -

"Liber Amicorum"   بادينرت ريميا لروبتكر 
 

 Etre directeur des affaires criminelles et des gràces en France lors“: 2015يوليو متوز/  -

des attentats terroristes des années 1980. Colloque du bicentenaire de la direction des 

affaires criminelles et des grâces du ministère français de la justice”.  سيتم نشر إجراءات
 . املؤمتر الحقا  

 

-  2011 :“L'article 64 du Statut de Rome sur les fonctions et les pouvoirs de la 

Chambre de première instance”  يف تأليفه ماريان ساراكو تشارك [Marianne Saracco] 

 بإدارة ”Commentaire du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale“عمل تعاوين: 

[Centre Thucydite ]والتوجيه من قبل الربوفسور سريج سور [Serge Sur ] والربوفسور إمانويل ديكو
[Emmanuel Decaux] 

 

-  2010  :“La manifestation de la vérité en droit pénal international” 

Co-authored by Julien Seroussi. Archives de philosophie du droit 

  

-  2007 :“La place du droit européen dans la répression des infractions 

Douanières”   شارك يف تأليفه[ كريستوف سوالردChristophe Soulard .] 

 La création du droit“[، Jacques Boréموجز تكرميا  لـ جاك بوري ]

jurisprudentiel” 

 

-  2006: “Ultimes et brèves réflexions sur le rôle de la Chambre criminelle de la 

Cour de cassation”  عمل تعاوين“De la Justice dans l'affaire Dreyfus” (Fayard, 2006) 

 

-  2006 :“Les délits non intentionnels. La loi Fauchon: 5 ans après” 

 2006مارس آذار/ 1 إىل جملس الشيوخ يف مت تقدميه
 

-  2006 :“Que reste-t-il du code de procédure pénale” 

Conference series “La procédure pénale en quête de cohérence” 

 

-  2001 :“Le choix de la peine” 

Collaborative work “De Saleilles à aujourd'hui” (Erès, 2001) 

 

-  2000 :Quelques réflexions sur la dignité du Juge” Symposium “La protection de la 

dignité et les réponses du droit” 
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 14جامعة الروح القدس الكسليك، لبنان، ، محاية كرامة اإلنسان واإلجابات اليت ينص عليها القانون(
 2000أبريل نيسان/

 

-  1997 : “La délinquance d'affaires” 

، مدير [Pierre Lascoumes]والسيد  [Marie-Paule Lucas de Leyssac] ربوفسوراللقاء وحوار مع 
 1997ديسمرب كانون األول/ 6جامعة نانتري، ، ةث العلميو األحباث يف املركز الوطين للبح

 

-  1997 :“Le rôle de la Prokuratura dans la défense des droits des citoyens contre les 

décisions illégales de l’administration”  

 La Prokuratura dans un Etat gouverne par la règle“عمل تعاوين بشأن 

de droit”  (1998)جملس أوروبا، نيسان/أبريل 
 

-  1996: “Sanction et Thérapeutique. Communication au XXI ème congres de 

l'Association française de criminologie sur ‘Sante et Système pénitentiaire’ ” 

 مل يتم نشر اإلجراءات
 

-  1988 :“Sanctions pénales. Alternatives pour la peine privative de 

liberté”. Collaborative work: “Criminal law in action” (Kluwer Law and taxation 

Publishers, Deventer/ Netherlands)  


