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Presă și informare 

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 38/16 

Luxemburg, 12 aprilie 2016 

Ședință solemnă a Curții de Justiție 

 

Intrarea în funcție a unor noi judecători la Tribunalul Uniunii Europene și la Tribunalul 
Funcției Publice 

 

Prin decizia din 23 martie 2016, reprezentanții guvernelor statelor membre i-au numit judecători la 
Tribunalul Uniunii Europene, pentru perioada cuprinsă între 13 aprilie 2016 și 31 august 2016, pe 
domnul Zoltán Csehi, pe domnul Constantinos Iliopoulos, pe doamna Anna Marcoulli, pe doamna 
Nina Półtorak și pe domnul Dean Spielmann. Domnul Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín și domnul 
Virgilijus Valančius au fost numiți judecători la Tribunal pentru perioada cuprinsă între 13 aprilie 2016 
și 31 august 2019.  

Aceste numiri marchează prima etapă a punerii în aplicare a reformei arhitecturii jurisdicționale a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene, care prevede majorarea numărului de judecători ai Tribunalului și o 
evoluție a structurii instituției prin transferul către Tribunalul Uniunii Europene a competenței de 
pronunțare în primă instanță asupra litigiilor în materia funcției publice europene și dizolvarea 
Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. 

Pe de altă parte, prin decizia din 22 martie 2016, Consiliul Uniunii Europene i-a numit pe domnul 
Alexander Kornezov și pe domnul João Sant'Anna judecători la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii 
Europene, pentru perioada cuprinsă între 13 aprilie 2016 și data transferului competenței acestei 
instanțe către Tribunalul Uniunii Europene. 

La 13 aprilie 2016, va avea loc o ședință solemnă a Curții de Justiție cu ocazia depunerii jurământului 
și a intrării în funcție a noilor judecători. 

Ceremonia va fi retransmisă în direct la data de 13 aprilie 2016 începând cu ora 17:30 pe următorul 
site: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Curricula vitae ale noilor judecători  

 

Constantinos Iliopoulos 

născut în 1948; licențiat în drept al Universității din Atena (1971); licențiat în științe economice (studii 
postuniversitare) al Universității de Economie din Atena (1974); admis în Baroul din Atena (1973); 
doctor în drept al Universității din Hamburg (1984); avocat (1973-2016); profesor de drept economic 
internațional și european (2007-2015) și profesor în programul de master în drept internațional și în 
dreptul european al energiei (2015-2016) la Facultatea de Drept a Universității din Tracia; asistent 
(1980-1984), titular de curs (1992-2006) și profesor invitat (2015) la Facultatea de Drept a Universității 
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din Hamburg; membru al Comisiei de concurență elene (1992-2006); consilier juridic al ministrului 
dezvoltării economice și energiei (2007-2009); consilier juridic numit de guvernul Republicii Cipru 
(2002-2003); membru al consiliului de administrație al Centrului pentru drept internațional și european 
economic din Salonic (2005-2011); trezorier (1987-2000) și secretar general (2000-2016) al asociației 
elene pentru dreptul european; membru fondator și secretar general al asociației elene pentru dreptul 
energiei (2012-2016); vicepreședinte al asociației germano-elene a juriștilor (Hamburg) (1987-2016); 
secretar general al asociației greco-germane a juriștilor (Atena) (1990-2016); autor al unor numeroase 
publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016. 

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 

născut în 1957; diplomat în drept al Universității Complutense din Madrid (1979) și master la Fletcher 
School of Law and Diplomacy a Universității Tufts (Statele Unite) (1985); profesor de drept la 
Universitatea CEU San Pablo (1985-1993); consilier juridic la Consiliul de Stat (1983-1996); secretar 
general al Center for the Advanced Study in the Social Sciences din cadrul Fundației Juan March 
(1991-1996); subsecretar în Ministerul Afacerilor Interne (1996-2001); consilier juridic (2001-2003); 
avocat (2004-2005); director al masterului în relații internaționale și profesor de drept la Instituto de 
Empresa (2007-2013); consilier juridic senior la Consiliul de Stat (2005-2016); judecător la Tribunal 
începând cu 13 aprilie 2016. 

 

Dean Spielmann 

născut în 1962; licență în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988) și Master of Laws la 
Universitatea Cambridge (1990); asistent în cercetare la Universitatea Catolică din Louvain (1991-
1997); avocat la Baroul din Luxemburg (1989-2004); membru al Comitetului pentru drepturile omului și 
al Comitetului de drept penal din cadrul Consiliului Barourilor Europene (CCBE) (2002-2004); membru 
al rețelei Uniunii Europene de experți independenți în materia drepturilor fundamentale (2002-2004); 
membru al comisiei consultative pentru drepturile omului din Luxemburg (2000-2004); judecător 
(2004-2015), președinte de secție (2011-2012), vicepreședinte (2012), apoi președinte (2012-2015) al 
Curții Europene a Drepturilor Omului; titular de curs asociat la Universitatea din Luxemburg (1996-
2006); profesor la Universitatea Nancy 2 (1997-2009); membru al Institutului Marelui Ducat, Secția 
științe morale și politice (din 2002); Honorary Fellow al Fitzwilliam College din cadrul Universității 
Cambridge (din 2013); Honorary Bencher al Gray’s Inn din Londra (din 2013); profesor de onoare la 
University College din cadrul Universității din Londra (din 2013); membru al unor comitete științifice ale 
mai multor reviste juridice; autor al unor numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu 13 
aprilie 2016. 

 

Virgilijus Valančius 

născut în 1963; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1986); doctor în drept (2000); procuror la 
Parchetul din Vilnius (1986-1990); judecător (1991-1994) și vicepreședinte (1993-1994) al Tribunalului 
de Primă Instanță din Vilnius; judecător și președinte al Secției civile (1995-2002) a Curții de Apel din 
Lituania; judecător (2002-2013) și președinte (2002-2008) al Curții Supreme Administrative din 
Lituania; titular de curs la Universitatea din Vilnius (1997) și la Universitatea Mykolas Romeris (1998-
2004); profesor asociat (2004-2008), șef al Departamentului de procedură civilă (2002-2006) și 
conferențiar universitar (din 2008) la Universitatea Mykolas Romeris; președinte al Asociației 
Europene a Magistraților (AEM) (2006-2008); vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Magistraților 
(UIM) (2006-2014); membru al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) (2000-2014); 
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membru al consiliului de administrație al Asociației Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative 
Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) (2010-2013); membru al comitetului consultativ al 
Academiei de Drept European (ERA) (2008-2011); judecător la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016. 

 

Zoltán Csehi 

născut în 1965; licențiat în drept al Universității Loránd Eötvös din Budapesta (1990), în istoria artei 
(1992) și Master of Laws al Universității din Heidelberg (1991); doctor în drept (2004); avocat la Baroul 
din Budapesta (1995-2016); profesor asociat de drept (1991-2005) și profesor de drept (2005-2016) la 
Universitatea Loránd Eötvös; șef al Departamentului de drept comercial (2007-2013), apoi șef al 
Departamentului de drept privat și comercial, precum și profesor (2013-2016) la Universitatea Catolică 
Péter Pázmány din Budapesta; profesor invitat la Universitatea Catolică din Lyon (2013-2016); arbitru 
la Curtea Permanentă de Arbitraj de pe lângă bursa maghiară și arbitru ad hoc (2004-2016); judecător 
la Tribunal începând cu 13 aprilie 2016.  

 

Nina Półtorak 

născută în 1971; licențiată în drept a Universității Jagellonne din Cracovia (1995); doctor în drept 
(2001); doctor abilitat în științe juridice (2011); profesor asociat (2003-2013), apoi profesor (din 2013) 
la catedra de drept al Uniunii Europene din cadrul Universității Jagellonne; director de programe de 
studii postuniversitare de drept al Uniunii Europene la Universitatea Jagellonne (2006-2013); Visiting 
Scholar la Universitatea Oxford (1998) și la Institutul Universitar European din Florența (2005); admisă 
la Baroul din Cracovia (2000); consilier juridic (2000-2012); judecător la Tribunalul Administrativ al 
voievodatului Cracovia (2012-2016); detașată la Curtea Supremă Administrativă a Republicii Polone 
(2014-2016); director al Departamentului de drept european al Curții Supreme Administrative (2013-
2016); autor al unor numeroase publicații în drept european; judecător la Tribunal începând cu 13 
aprilie 2016. 

 

Anna Marcoulli 

născută în 1974; licențiată în drept a Universității East Anglia (1995) și Master of Laws la Universitatea 
din Bristol (1996); admisă la Baroul din Cipru (1997); membru al Serviciului juridic al Republicii Cipru, 
în cadrul Departamentului de drept al Uniunii Europene (1998-2008); expert național detașat în cadrul 
Direcției „Cercetare și documentare” a Curții de Justiție a Uniunii Europene (2005-2007); consilier 
juridic al președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene (2012); membru al Serviciului Juridic al 
Comisiei Europene (2008-2016); judecător la Tribunal din 13 aprilie 2016. 

 

João Sant’Anna 

născut în 1957; licențiat în drept al Universității Clasice din Lisabona (1980); monitor de drept 
administrativ la Universitatea Clasică din Lisabona (1979-1980); studii în domeniul proprietății 
industriale la Institutul Max-Planck din München (1982-1984); administrator, apoi șef de direcție la 
Ministerul Afacerilor Interne (1980-1986); avocat în Baroul din Lisabona (1981-1986); în cadrul 
Parlamentului European, administrator în cadrul Direcției Generale Informare și relații publice (1986-
1987), al Direcției Generale Cercetare și studii (1987-1992), al Direcției Generale Personal, buget și 
finanțe (1992-1996) și al Serviciului Juridic (1996-2000); șef al Departamentului administrativ și 
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financiar (2000-2007), apoi director al Departamentului juridic (2007-2011) și al Direcției A (2012-
2016) în cadrul Ombudsmanului European; judecător la Tribunalul Funcției Publice din 13 aprilie 2016. 

 

Alexander Kornezov 

născut în 1978; licențiat în drept al Universității Saint-Clément d’Ohrid din Sofia (2002) și LL.M în drept 
european la Colegiul Europei din Bruges (2004); doctor în drept (2008); avocat în Baroul din Bruxelles 
(2004-2006); conferențiar universitar în dreptul procedural al Uniunii Europene la Universitatea de 
Economie Națională și Mondială din Sofia (2008-2012) și la Universitatea Saint-Clément d’Ohrid din 
Sofia (2010-2013); profesor asociat de drept al Uniunii Europene și de drept internațional privat la 
Academia de Științe din Bulgaria (din 2014); titular de curs invitat la Universitatea Cambridge și la 
Universitatea Catolică din Louvain; referent juridic la Curtea de Justiție (2007-2016); fondator și 
membru al comitetului director al Asociației bulgare de drept european; redactor-șef al revistei de 
drept european Evropeiski praven pregled; autor al unor numeroase publicații în materia dreptului 
european; judecător la Tribunalul Funcției Publice din 13 aprilie 2016. 
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