
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Robert Badinter
In recognition of a visionary, most astute and gifted jurist, who has wholeheartedly dedicated himself to the defense of human 
rights and the cause of justice around the world; with deep appreciation for an accomplished lawmaker, who as France's Minister 
of Justice spearheaded the legislation abolishing the death penalty and continues his uncompromising struggle against capital 
punishment in other countries, including China and the US; in homage to a prominent statesman who has held many influential 
positions, including president of the French Constitutional Council, Honorary Co-Chair for the World Justice Project and a member 
of the Arbitration Commission of the Peace Conference on Yugoslavia; with regard for a celebrated lawyer and inspiring professor, 
who has selflessly given of his time and energies to educate the next generations; and with heartfelt gratitude for his lifelong efforts 
to uphold the rule of law, in service of the welfare and prosperity of communities worldwide, and equal opportunities for all people 
wherever they may be,

by conferring upon him the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
with all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

רוברט בדינטר
מתוך הוקרה לאיש חזון, משפטן חריף ורב-כישרון, אשר הקדיש את עצמו, מתוך מחויבות עמוקה, לשמירה על זכויות האדם ולקידום 
הצדק בעולם; בהערכה למדינאי רב-פעלים, אשר בכהונתו כשר המשפטים של צרפת הוביל את קבלת החוק החשוב לביטול עונש המוות 
במדינתו, ואשר הרחיב את מאבקו הבלתי מתפשר בתחום גם למדינות נוספות, ביניהן סין וארצות הברית; לסנטור רב-השפעה, שכיהן 
וחבר הוועדה  יושב ראש של כבוד בפרויקט הבינלאומי למשפט,  ביניהם נשיא המועצה לחוקה בצרפת,  בתפקידים פוליטיים רמי-דרג, 
לתיווך בוועידת השלום של יוגוסלביה; לאות תודה לעורך דין מצטיין ומרצה מוערך למשפטים, שהקדיש מזמנו וממרצו גם לחינוך הדור 
הבא; ולאות כבוד על מאמציו הבלתי נלאים לחיזוק שלטון החוק, למען פיתוח הקהילות השונות בעולם ולשוויון הזדמנויות בין כל בני האדם 

באשר הם,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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