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السيرة الذاتية

مشيت:العائلةاسم

برتراماألول:االسم

األوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع

١٩٥٨أيلول/سبتمرب ٨الميالد:تاريخ

أملانية:الجنسية
جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘ألف’القائمة 

األلمانيةاللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متوسطية)الشفو (مستوى متوسط: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)األسبانية-
مستوى متوسطالشفوية)(مستوى متوسط:(املكتوبة)اإليطالية-

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، ،املؤهلعلى تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذيُرجى االستنساخ واللصق-

٠٧/١٩٨٨
والية هسناملؤسسة:-
امتحان الوالية النهائي يف القانون املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

٠٧/١٩٨٥
ماينجامعة فرانكفورت أماملؤسسة:-
حاز على دكتوراه يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٢/١٩٨٣
جامعة فرانكفورت أم ماين / والية هسناملؤسسة:-
امتحان الوالیة األول في القانونالمؤھل (المؤھالت) الحاصل علیھا:-
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)باألحدث(مع البدء معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلايُرجى 
حتى الوقت الراهن٠٨/٢٠٠٩
جملس أوروباالعمل:جهة-
اإلنسانحلقوقاألوروبيةاحملكمةلدىخمصصقاضياللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

حتى الوقت الراهن٠٦/٢٠٠٩
اإلحتاد األورويبالعمل:جهة-
عضو أملاين يف جملس اإلشراف املشرتك لدى يوروجست اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

حتى الوقت الراهن٠٥/٢٠٠٥
مجهورية أملانيا االحتاديةالعمل:جهة-
لعدل االحتادية (احملكمة العليا) قاض لدى حمكمة االلقب الوظيفي:-
) ٢٠٠٨عاممنذ(االحتاديةالعدلحملكمةالثانيةاجلنائيةالدائرة-:معلومات أخرى-

) ٢٠٠٨عاممنذ(االحتاديةالعدلحملكمةالصحفياملسؤول-
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(االحتاديةالعدلحمكمةدىلحتقيققاضي-
)٢٠٠٧-٢٠٠٥(االحتاديةالعدلكمةحملةعشر ةاحلادياملدنيةالشعبة- 

٠٥/٢٠٠٥–٠٤/١٩٩٩
والية هسنالعمل:جهة-
دارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمةي الرئيس لدى قاضالاللقب الوظيفي:-
) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(االحتياطيةشفورجريخيتشعبة،الكربىاألحداثشعبة-:معلومات أخرى-

)١٩٩٩(العامةالجنائیةالمسائل- الكبرىالجنائیةشعبةال- 

٠٦/١٩٩٨–٠٩/١٩٩٧
والية هسنالعمل:جهة-
بصفة قاضيفرانكفورتيفلعلياااإلقليميةاحملكمةإىلمعني اللقب الوظيفي:-
االستئنافشعبة/ باالحتجازاملتعلقةالقضاياشعبة:معلومات أخرى-

٠٤/١٩٩٩–٠٤/١٩٩٣
والية هسنجهة العمل:-
دارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمةلدى يقاضاللقب الوظيفي:-
اجلنائية الكربىشعبةال-:معلومات أخرى-

للقضايا املتعلقة باالعتقالاالستئنافشعبة-
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٠٣/١٩٩٣–٠٢/١٩٩١
والية هسنجهة العمل:-
جرياو احمللية)-، حمكمة جروسدارمشتاتيفاإلقليميةاحملكمة(يقاضاللقب الوظيفي:-
قضايا جنائية ومدنية عامة -:معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-

حتى الوقت الراهن٠٤/٢٠٠٠
:والعلوم اجلنائيةاجلنائيةواإلجراءاتاجلنائيللقانونمساعدبروفسورالنشاط،

فورتسبورغجامعة
٠٣/٢٠٠٠–١٠/١٩٩٣
:فورتسبورغجامعةمتفرغ،غريحماضرالنشاط
٠١/١٩٩١–٠٧/١٩٨٨
:العلوم اجلنائيةاجلنائية،اإلجراءاتاجلنائي،القانونمعهديفأقدمأكادمييمساعدالنشاط

)أم ماينفرانكفورتجامعة(الشرعيالطبوعلم

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
وتعليقاتمدرسيةوكتبتخصصيةدراسات- ١

Meyer-Goßner/Schmitt: Strafprozessordnung. Kommentar)يفمشارك،٢٠١٤عام،٥٧الطبعةسنويا،يتم حتديثه
]القانوينالتعليق. اجلنائيةاإلجراءات) [التأليف

Satzger/Schmitt/Widmaier: StGB. Strafgesetzbuch. Kommentarالقانون) [تحريراليفشاركم،٢٠٠٩األوىل(الطبعة
]نوينالقاالتعليق. اجلنائي

Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzugاملتعلقاجلنائيوالقانونالعلوم اجلنائية) [٢٠٠٨اخلامسة عامطبعة(ال
]مدرسيكتاب–األحكاموتنفيذباألحداث،

Die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozess)ائيةاجلناإلجراءاتلألدلة يفالقضائياالعتبار) [١٩٩٣[
Körperverletzungen bei Fußballspielen)يف العلوم اجلنائيةدراسةالقدم؛كرةمبارياتخاللبدينالذىاأل) [١٩٨٥[

مقاالت (مختارة)- ٢
Die Verständigung im Strafprozess nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 2013

(Festschrift for Klaus Tolksdorf, 2014)]١٩بتاريخاالحتاديةالدستوريةاحملكمةقراريف أعقاب اإلقرار بالذنبمساومة
]٢٠١٣مارسآذار/

Das Zeugnisverweigerungsrecht des Angehörigen im Verfahren gegen mehrere Beschuldigte كتاب)
تهمنيتتعلق مبحماكماتيفبالشهادةاإلدالءرفضلالعائلةأفرادحق تذكاري لـ هانس هاينر كوين مبناسبة عيد ميالده السبعني) [

]ينمتعدد
Zum Verzicht auf das Verwertungsverbot des § 252 StPO (NStZ إفادات قراءةعلىاحلظرعنالتنازل[(213 ,2013

]ة يف احملكمةشهادالبإلدالءارفضالشهود بعد 
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Der Einfluss der strafrechtlichen Rechtsprechung des EGMR auf den BGH und das BVerfG (2011)]تأثري
الدستوريةاحملكمةعلى و االحتاديةالعدلحمكمةعلى اإلنسانحلقوقاألوروبيةلمحكمةلالقانون املستند على السوابق القضائية اجلنائية 

]الحتاديةا
Zum Konfrontationsrecht nach Art. 6 Abs. 3d) EMRK (Festschrift for Ruth Rissing-van Saan 2011)]احلق

]حلقوق اإلنساناألوروبيةاالتفاقيةمن) د) (٣(٦مبوجب املادةالشهودواستجوابستدعاءال
Die überlange Verfahrensdauer und das Beschleunigungsgebot in Strafsachen (StraFo 2008, 313 ff.)]مبدأ

]حلقوق اإلنساناألوروبيةاالتفاقيةمن) ١(٦و) ٣(٥للمادةوفقاالسرعةوجهعلىالقضائية اجلنائيةاإلجراءاتعمل
Zur räumlichen Geltung des deutschen Strafrechts bei Straftaten im Internet (Festschrift 600 Jahre

Würzburger Juristenfakultät 2002, 357 ff.)]اإلنرتنتجلرائماألملايناجلنائيللقانوناحملليالتطبيق[
Zu Rechtsprechung und Rechtswirklichkeit verfahrensbeendender Absprachen im Strafprozess (GA 2001,

411 ff.)] ملانية]يف اإلجراءات اجلنائية األمساومة اإلقرار بالذنب
Zum Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen aus der Sicht des Strafrichters (Archiv für

Kriminologie volume 198, 38 ff.) األمور اجلنائيةمن قبل قضاةخبري األمراض النفسية اجلنائيةدلةأ[تقييم[

بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
العدلوزارةنظمتهااليت" الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفإلصالحاإلجراءبادرةامل"حولخرباءمناقشة٢٠١٤شباط/فرباير

.أملانيابرلني،يفاألمنيةللدراساتاالحتاديواملعهداملستهلكمحايةهيئة و االحتادية

للمحاكماملدعني العامني مكاتبمناملستفادةالدروس-مرياثإنشاء"الدويلاملؤمتريفاملشاركة٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين
.أملانيانورمربغ،يف" اهلجينةحملاكماو اخلاصةالدوليةاجلنائية

.كازاخستانجلمهوريةالعليااحملكمةيفاجلنائيةاإلجراءاتيف عملسراعاإلحولحماضرة٢٠١٣يوليو/متوز

لساألوروبيةللجنةالعاماعاالجتميفمشاركة٢٠١٣أيار/مايو  يفاملشكالت املتعلقة باجلرائمحولأوروباالتابعة 
.األملاينالوفديفخبريكعضوبورغز سرتا

حولالصينيةاألملانيةالندوةيفاليت مت تقدميهااألملانيةاجلنائيةلإلجراءاتاألساسيةاملبادئعنحماضرة٢٠١١أيلول/سبتمرب 
.الصنيينغداو،كو يفالدستورينالقانو 

على اإلنسانحلقوقاألوروبيةلمحكمةالسوابق القضائية اجلنائية لاملستند علىالقانونأثرعنحماضرة٢٠١١أيار/مايو 
كارلسروهالثالث يفاحلوارخاللاليت مت تقدميها االحتادية،الدستوريةاحملكمةالعدل االحتادية و حمكمة
.اجلنائيالقانونحول

األوروبيةاالتفاقيةمن) د) (٣(٦املادةمبوجبيفالشهودواستجوابستدعاءالقاحلعنحماضرة٢٠٠٩أيار/مايو 
.تركيايفالعليااحملكمةمنالزائرين قضاةللكارلسروهيفاالحتاديةالعدلحمكمةيفحلقوق اإلنسان
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.األحداثجنوحأسبابعناسطنبولامعةجلاحلقوقكليةيفحماضرة٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين

منوقضاةالرتكيةاجلامعاتمنأساتذةمعاسطنبوليفتركيةأملانيةندوةيفاألدلةمقبوليةعنحماضرة٢٠٠٨نوفمرب/تشرين الثاين
)Yargitay(تركيايفالعليااحملكمة

السرعةوجهعلىالقضائيةاإلجراءاتعملمبدأحولاألملانيةاحملامنينقابةلدىالدفاعحملاميحماضرة٢٠٠٨نيسان/أبريل 
.لهمربرالتأخريودون

منقضاةمعاملثالسبيلعلى(االحتاديةالعدلحمكمةتزوراليتاألجنبيةالوفودمعاخلرباءمناقشاتحىت الوقت الراهن٢٠٠٨
الصنيمنالعليااحملكمةقضاةمعو وكوسوفو،واندونيسياأفريقياوجنوبتركيايفالدستوريةاحملاكم

ذلكيفمبا(وروسيا) العامالنائبمساعدذلكيفمبا(املكسيكمنالعامنياملدعنيوكباروكازاخستان
)لروسياالعامالنائب

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim BGHاالحتاديةالعدلحمكمةلدىالعامنيواملدعنيالقضاة[مجعية[

Gesellschaft zur Herausgabe von BGHSt und BGHZ] الـ نشرمجعيةBGHStوBGHZ[حيث أن الـ ؛BGHStو
BGHZالتارخييةالقضائيةاألحكام(أملانيايفأمهيةاألكثرواملدنيةاجلنائيةقراراتحول ال" رمسيةتقارير"هي(

Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe]كارلسروهيفالقانونيةالدراساتمجعية[

Deutscher Richterbund][مجعية القضاة األملان

Deutscher Hochschulverband]والمحاضرین]الجامعاتألساتذةاأللمانیةجمعیةال

واألوسمةالجوائز

الشخصيةاالهتمامات
القدموكرةوالشطرنجوعلم األحياء القدمية (املتحجرات)اآلثاروعلمالتاريخ

الصلةذاتاألخرىالحقائق


