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Κατόπιν πρωτοβουλίας πολλών μελών του Δικαστηρίου, θα παραδοθεί στον Βασίλειο 
Σκουρή ένας τιμητικός τόμος «Liber Amicorum» για τα δώδεκα έτη θητείας του ως 

επικεφαλής του θεσμικού οργάνου 

Η παράδοση του τιμητικού τόμου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Συμποσίου που διοργανώνεται στις 
8 Ιουνίου 2015 με την παρουσία δικαστών ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων, εκπροσώπων των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και άλλων προσωπικοτήτων 

Επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως δώδεκα ετών θητείας του Βασίλειου Σκουρή στην Προεδρία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια επιτροπή μελών του Δικαστηρίου οργάνωσε τη 
δημοσίευση ενός τιμητικού τόμου «Liber Amicorum» με κείμενα διαφόρων μελών και πρώην μελών 
του Δικαστηρίου που άσκησαν τα καθήκοντά τους υπό την Προεδρία του Β. Σκουρή. Το Liber 
Amicorum θα παραδώσει στις 8 Ιουνίου 2015 στον Β. Σκουρή ο Antonio Tizzano, πρόεδρος την 
επιτροπής αυτής ως το αρχαιότερο μέλος του θεσμικού οργάνου, κατόπιν Συμποσίου μισής ημέρας με 
θέμα «Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Βασίλειου Σκουρή». 

Με την ευκαιρία αυτή, διάφορες προσωπικότητες που είχαν σχέσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων 
τους, με το Δικαστήριο και μετέσχαν με τον τρόπο αυτόν στη δραστηριότητά του μεταξύ 2003 και 2015 
θα αναφερθούν στο γεγονός, υπό τη φιλική προεδρία του Jean-Marc Sauvé, αντιπροέδρου του 
γαλλικού Conseil d’État. Επιπλέον, άλλοι δικαστές συνταγματικών και ανώτατων εθνικών 
δικαστηρίων, επίσης μέλη της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 ΣΛΕΕ, θα λάβουν τον 
λόγο για να τιμήσουν την εκδήλωση, όπως ο Andreas Vosskuhle, Πρόεδρος του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Γερμανίας, η Pauline Koskelo, πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Φινλανδίας και δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Λόρδος Mance, 
δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Péter Paczolay, πρώην Πρόεδρος 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας. 

Τρεις εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ήτοι ο Freddy Drexler, jurisconsulte του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Hubert Legal, γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας και 
jurisconsulte του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Luis Romero Requena, γενικός  
διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα λάβουν επίσης τον λόγο, όπως 
και ο Inguss Kalniņš, ως εκπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Maria Slazak, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δικηγορικών 
Συλλόγων. 

Τέλος, ο Marc Jaeger, Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Sean van 
Raepenbusch, Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, θα κλείσουν την εκδήλωση προς 
τιμήν του Β. Σκουρή. 

Ο Βασίλειος Σκουρής, ελληνικής ιθαγενείας, ανέλαβε καθήκοντα ως δικαστής στο Δικαστήριο στις 8 
Ιουνίου 1999, ήτοι ακριβώς 16 έτη προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Συμποσίου. Eίναι Πρόεδρος 
του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2003, οπότε εκπροσωπεί το σύνολο του θεσμικού οργάνου επί 
σχεδόν 12 έτη. Βρίσκεται στο τέλος της τελευταίας θητείας του και θα αποχωρήσει από το Δικαστήριο 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προσεχούς ανανεώσεως των δικαστών, τον ερχόμενο 
Οκτώβριο. 

Η διεξαγωγή του Συμποσίου θα αναμεταδοθεί με απευθείας σύνδεση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 
14.15 στην ιστοσελίδα: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. 
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