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Z inicjatywy grupy członków Trybunału Sprawiedliwości Vassiliosowi Skourisowi 
zostanie wręczony Liber Amicorum dla uczczenia dwunastu lat przewodniczenia 

instytucji 

Wręczenie tomu jubileuszowego nastąpi w trakcie sympozjum zwołanego na 8 czerwca, 
w obecności wysokich rangą sędziów i prokuratorów krajowych, przedstawicieli instytucji 

europejskich i innych osobistości 

Z okazji dwunastolecia sprawowania przez Vassiliosa Skourisa prezesury Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, komitet członków Trybunału podjął inicjatywę, aby wydany 
został Liber Amicorum, zawierający wpisy członków i byłych członków Trybunału, którzy 
sprawowali funkcję za kadencji Prezesa V. Skourisa. Liber Amicorum zostanie wręczony 
V. Skourisowi w dniu 8 czerwca przez Antonia Tizzana, przewodniczącego tego komitetu, jako 
dziekana instytucji, na zakończenie półdniowego sympozjum na temat: „Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej za kadencji Prezesa Vassiliosa Skourisa”. 

Z tej okazji liczne osobistości, które z racji sprawowanych funkcji łączyły relacje z Trybunałem 
i które tym samym miały swój wkład w jego działalność w latach 2003–2015, wygłoszą 
wspomnienia jubileuszowe, na sesji, której przewodniczyć będzie Jean-Marc Sauvé, wiceprezes 
francuskiej Rady Stanu. Oprócz J.M. Sauvé, dla uczczenia jubileuszu głos zabierze szereg 
sędziów krajowych trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych, także członków komitetu, 
o którym mowa w art. 255 TFUE, a mianowicie Andreas Vosskuhle, prezes niemieckiego 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, Pauline Koskelo, była prezes Sądu Najwyższego 
Finlandii i sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Lord Mance, sędzia Sądu 
Najwyższego Zjednoczonego Królestwa, oraz Péter Paczolay, były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Węgier. 

Przemówienia wygłoszą też trzej przedstawiciele instytucji europejskich: Freddy Drexler, doradca 
prawny Parlamentu Europejskiego, Hubert Legal, dyrektor generalny Służby Prawnej i doradca 
prawny Rady Unii Europejskiej oraz Luis Romero Requena, dyrektor generalny Służby Prawnej 
Komisji Europejskiej, po czym to samo uczynią Inguss Kalniņš, jako pełnomocnik państwa 
członkowskiego sprawującego prezydencję Rady Unii Europejskiej, oraz Maria Ślązak, 
przewodnicząca Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej. 

Jubileuszowe wystąpienia na cześć V. Skourisa zamkną przemowy Marca Jaegera, prezesa Sądu 
Unii Europejskiej i Seana van Raepenbuscha, prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej. 

Vassilios Skouris jest narodowości greckiej. Urząd sędziego w Trybunale Sprawiedliwości objął 
w dniu 8 czerwca 1999 r., czyli dokładnie 16 lat przed datą sympozjum, co do dnia. Prezesem 
Trybunału jest od dnia 7 października 2003 r., a więc reprezentuje całą instytucję od niemal 12 lat. 
Jego ostatnia kadencja dobiega końca, opuści zatem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
podczas nadchodzącej częściowej wymiany składu sędziowskiego w październiku bieżącego roku. 

Sympozjum będzie transmitowane na żywo w poniedziałek 8 czerwca od godz. 14:15 na stronie: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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