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 مذكرة بالسيرة الذاتية
 

غون كوون بصفته أحد القضاة الدائمني يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة من -عمل السيد أو
إىل عام  ٢٠٠٨نائب رئيس هذه احملكمة من عام  . وشغل منصبَ ٢٠١٦إىل آذار/مارس  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب 

. وخالل فرتة واليته، جلس السيد كوون رئيسا هليئة حماكمة زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش. ويف ٢٠١١
وقت سابق، جلس قاضيا يف حماكمة سلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس السابق جلمهورية صربيا ومجهورية يوغوسالفيا 

ية، ويف حماكمة بوبوفيتش وآخرين، ال  اتم فيها سبعة من صرب البوسنة بالتورط يف اجلرائم املرتكبة عقب سقوط االحتاد
. وشارك أيضا يف عدد من اإلجراءات التمهيدية وحماكمات التحقري وجلسات ١٩٩٥ا يف متوز/يوليه شجيب سريربينيت

إحالة بعض القضايا املعروضة أمام  جبواز ىقضحالة الذي إصدار األحكام. وعالوة على ذلك، كان عضوا يف جملس اإل
اهليئة تبت فيها احملكمة. وعمل أيضا بصفته عضوا يف أن احملكمة على نظر احملاكم الوطنية لدولة من الدول، بدال من 

إىل  ٢٠١٠ية من الئتالف احملكمة اجلنائية الدول ةالتابعو حملكمة اجلنائية الدولية ابانتخابات قضاة  ةاملعني ةاملستقل
٢٠١٢. 

عاما قاضيا يف  ٢٢خدمته الدولية، عمل السيد كوون يف اجلهاز القضائي جلمهورية كوريا ملدة  ةوقبل ابتداء مد
خمتلف احملاكم، ومنها حمكمة مقاطعة سيول، وحمكمة مقاطعة تشانغوون، وحمكمة مقاطعة سوون، واحملكمة العليا يف 

لتخطيط يف مكتب إدارة ل ا)، ومدير ١٩٨٤-١٩٨١مساعدا لرئيس مجهورية كوريا (تايغو. كما عمل مستشارا قانونيا 
-١٩٩٧لبحوث يف احملكمة الدستورية لكوريا (ا ل)، ومدير ١٩٩٢-١٩٩٠احملكمة لدى احملكمة العليا لكوريا (

١٩٩٩.( 
القضاة أي جلمعية الكورية للقانون، وهي مجعية تضم مجيع فقهاء القانون، ا سةالسيد كوون حاليا رئا يتوىلو 

عون العامون واحملامون وأساتذة القانون يف كوريا. وهو يعمل أيضا حماميا يف مؤسسة كيم آند تشانغ، وهي واحدة واملدّ 
املؤسسة. وعالوة على ذلك، فإنه من أبرز مؤسسات احملاماة يف كوريا، ويعمل رئيسا ملعهد القانون الدويل التابع هلذه 

يرأس أيضا جلنتني أنشهتما احملكمة العليا جلمهورية كوريا، ومها جلنة إدارة معهد البحوث يف جمال السياسات القضائية 
وجلنة تطوير العدالة اجلنائية. وهو يعمل باإلضافة إىل ذلك عضوا يف جملس حمرري جملة العدالة اجلنائية الدولية (جامعة 

 .٢٠٠٧فورد) منذ عام أكس
) ١٩٧٦يف القانون من كلية القانون جبامعة سيول الوطنية ( البكالوريوسوقد حصل السيد كوون على شهادة 

). وتلقى تدريبه املهين يف ١٩٨٣وعلى شهادة املاجستري يف القانون من كلية الدراسات العليا يف جامعة سيول الوطنية (
). وهو حاصل أيضا على ١٩٧٩دريب القضائي التابع للمحكمة العليا لكوريا (جمال احملاماة يف معهد البحث والت

 ). ١٩٨٥شهادة املاجستري يف القانون من كلية احلقوق جبامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية (
 . وحصل٢٠٠٨وقد حصل على وسام موران برتبة االستحقاق املدين من رئيس مجهورية كوريا يف أيلول/سبتمرب 

وعلى جائزة يونغسان للثقافة  ٢٠١٣أيضا على جائزة الثقافة القانونية الكورية من نقابة احملامني الكوريني يف عام 
. كما إن نادي الصحافة القانونية منحه لقب حمامي السنة يف عام ٢٠١١القانونية من مؤسسة يونغسان يف عام 

٢٠٠٩.  
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 التعليم

 )١٩٨٥جبامعة هارفارد (شهادة املاجستري يف القانون، كلية احلقوق 
 )١٩٧٩معهد البحث والتدريب القضائي، احملكمة العليا لكوريا (

 )١٩٨٣، كلية الدراسات العليا، جامعة سيول الوطنية (شهادة املاجستري يف القانون
 )١٩٧٦يف القانون،  البكالوريوسكلية احلقوق، جامعة سيول الوطنية (شهادة 

 
 الخبرة

 إىل اآلن) ٢٠١٧رئيس اجلمعية الكورية للقانون (من 
 إىل اآلن) ٢٠١٦رئيس معهد القانون الدويل يف مؤسسة كيم آند تشانغ (من 

إىل  ٢٠١٤رئيس جلنة إدارة السياسات القضائية يف معهد البحث والتدريب القضائي التابع للمحكمة العليا لكوريا (من 
 اآلن)

 إىل اآلن) ٢٠١٦لة اجلنائية، احملكمة العليا لكوريا (من رئيس جلنة تطوير العدا
 إىل اآلن) ٢٠٠٧عضو جملس حمرري جملة العدالة اجلنائية الدولية، مطبعة جامعة أكسفورد (من 
 )٢٠١٦-٢٠٠١قاض دائم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، هولندا (

 )٢٠١١-٢٠٠٨ية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، هولندا (نائب رئيس احملكمة اجلنائية الدول
-٢٠١٠( الئتالف احملكمة اجلنائية الدولية ةالتابعو حملكمة اجلنائية الدولية ابانتخابات قضاة  ةاملعني ةاملستقلاهليئة عضو 
٢٠١٣( 

 ) ٢٠٠١-٢٠٠٠رئيس احملكمة العليا يف تيغو (
 ) ٢٠٠٠-١٩٩٩رئيس حمكمة مقاطعة سيول (

 )١٩٩٩-١٩٩٧البحوث يف احملكمة الدستورية يف كوريا (مدير 
 ) ١٩٩٧رئيس حمكمة املقاطعة الشرقية يف سيول (

 )١٩٩٧-١٩٩٥رئيس حمكمة مقاطعة سوون (
 )١٩٩٥-١٩٩٤دو (-رئيس جلنة التحكيم الصحفي يف مقاطعة جيونغسانغنام
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 )١٩٩٥-١٩٩٣رئيس حمكمة مقاطعة تشانغوون (
 )١٩٩٣-١٩٩٢يا لكوريا (قاضي باحث لدى احملكمة العل

 )١٩٩٢-١٩٩٠مدير التخطيط يف وزارة إدارة احملاكم، احملكمة العليا لكوريا (
 )١٩٩٠-١٩٨٨قاضي لدى احملكمة العليا يف تايغو (

 )١٩٨٨-١٩٨٦ول (يقاطعة سملقاضي لدى احملكمة اجلنائية 
 )١٩٨٤-١٩٨٠مستشار قانوين مساعد لدى مكتب األمانة العامة لرئاسة مجهورية كوريا (

 )١٩٨٦-١٩٧٩قاضي لدى احملكمة املدنية ملقاطعة سيول (
 

 المؤسسات التي قبل فيها
 ١٩٧٩انضم إىل نقابة احملامني يف سيول، مجهورية كوريا، 

 

 المنشورات
 الكتب

Commentary on the Civil Code (Pakyoungsa, 1993) 
 المقاالت 

• Forgotten Victims, Forgotten Defendants, 227 Beyond Victor’s Justice (2011) 
• The Challenge of an International Criminal Trial as Seen from the Bench, Journal of International 

Criminal Justice (Oxford University Press), 5 (2007) 
• A Comparative Study on International Criminal Trials and Korean Criminal Trials, 15 Human 

Rights and Justice 359 (2006, Korean Bar Association) 
• Recent Trends in International Humanitarian Law: the case of the ICTY, 12 Criminal Cases Study 

578 (Pakyoungsa, 2004) 
• Small Claims Court in the U. S. and Korea, 15 Korean Journal of Comparative Law 95 (LL.M. 

paper, Harvard Law School, 1985) 
• A Study on Maritime Liens (LL.M. paper, Graduate School of Seoul National University, 1983) 

 وغري ذلك الكثري.
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 الجوائز
 )٢٠١٣جائزة الثقافة القانونية الكورية، نقابة احملامني يف مجهورية كوريا (

 )٢٠١١يونغسان للثقافة القانونية (جائزة 
 )٢٠٠٩لقب حمامي السنة، نادي الصحافة القانونية (

 )٢٠٠٨وسام موران برتبة االستحقاق املدين، رئاسة مجهورية كوريا (
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