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A Bíróság ünnepélyes ülése 

 

Az Európai Unió Bírósága és Törvényszéke új tagjainak hivatalba lépése 

 

A tagállamok képviselői a 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 2021. 
október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Evgeni Tanchevet.  

A Törvényszék bírói karának részleges megújítása keretében a tagállamok kormányainak 
képviselői a 2016. március 23-i és 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 
2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra a Törvényszék bíráivá nevezték ki Ricardo da Silva 
Passost, Paul Nihoult, Berke Barnát, Ulf Christophe Öberget, Octavia Spineanu-Mateit és Krystyna 
Kowalik-Bańczykot. 

Az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási szervezetének reformja keretében a tagállamok 
kormányainak képviselői a 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 2019. 
augusztus 31-ig terjedő időszakra a Törvényszék bíráivá nevezték ki Ezio Perillót, Jan Passert és 
Alexander Kornezovot, a 2016. szeptember 19-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra pedig 
René Barentst, Jesper Svenningsent és Maria José Costeirát. 

A 2015. szeptember 16-i, 2016. március 23-i és 2016. május 24-i határozatban Marc Jaeger, 
Heikki Kanninen, Savvas Papasavvas, Sten Frimodt Nielsen, Marc van der Woude, Dimitrios 
Gratsias, Juraj Schwarcz, Viktor Kreuschitz és Lauri Madise megbízatását 2022. augusztus 31-ig 
meghosszabbították. 

A Bíróság a mai napon ünnepélyes ülést tart a hivatalba lépő új főtanácsnok és új bírák eskütétele 
alkalmából. 

Az ünnepségről 18 órától élő közvetítés látható a következő oldalon: 
http://c.connectedviews.com/cdj 

 
Az új tagok életrajzai 

Evgeni Tanchev 

született 1952-ben; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1975); a 
jogtudományok doktora (1979); tanársegéd (1977–1984), adjunktus (1984–1990), majd egyetemi 
tanár a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1990–2013); a szófiai Ohridi Szent Kelemen 
Egyetem Jogtudományi Karának dékánja (1988–1991); a bolgár Nemzetgyűlés jogalkotási 
bizottságának tagja (1995–1997); a Bulgáriai Új Egyetem Jean Monnet tanszékének vezetője 
(2002–2005); a Bulgária elnöke melletti jogi tanácsadó bizottság elnöke (2002–2003); bíró (2003–
2009), majd elnök (2009–2012) a bolgár Alkotmánybíróságon; az Ohridi Szent Kelemen Egyetem 
Jogtudományi Karán az alkotmányjogi tanszék vezetője (2013–2016); az Európa Tanács Velencei 
Bizottságának tagja (2006–2016) és elnökhelyettese (2013–2015); a Bulgária ombudsmanja 
melletti alkotmányjogi bizottság tagja (2015–2016); több jogi folyóirat szerkesztője; számos jogi 
publikáció szerzője; 2016. szeptember 19-től a Bíróság főtanácsnoka. 

Ezio Perillo 

http://c.connectedviews.com/cdj


 

született 1950-ben; a jogtudományok doktora és a padovai ügyvédi kamara tagja; a Padovai 
Egyetem jogi karán polgári és összehasonlító jogi segédkutató, majd kutató (1977–1982); 
közösségi jogot oktat a Collegio Europeo-n (Párma, 1990–1998), a Padovai Egyetem (1985–
1987), a Maceratai Egyetem (1991–1994) és a Nápolyi Egyetem (1995) jogi karán, valamint a 
Milánói Egyetemen (2000-2001); a Páduai Egyetem „Master in European Integration” tudományos 
bizottságának tagja; az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője a Könyvtári, Kutatási és 
Dokumentációs Igazgatóságon (1982–1984); G. F. Mancini főtanácsnok jogi referense az Európai 
Közösségek Bíróságán (1984–1988); E. Vincinek, az Európai Parlament főtitkárának jogi 
tanácsadója (1988–1993); osztályvezető az Európai Parlament jogi szolgálatán (1995–1999); az 
Európai Parlament jogalkotási koordinációs és egyeztetési, intézményközi kapcsolatok és 
kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel igazgatóságának igazgatója (1994–2004); az Európai 
Parlament külkapcsolati igazgatóságának igazgatója (2004–2006); az Európai Parlament jogi 
szolgálatán a jogalkotási ügyek igazgatóságának igazgatója (2006–2011); számos olasz polgári 
jogi és európai uniós jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a 
Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

René Barents 

született 1951-ben; jogot és közgazdaságtant végez (rotterdami Erasmus Egyetem, 1973); a 
jogtudományok doktora (Utrechti Egyetem, 1981); európai jogi és nemzetközi gazdasági jogi 
kutató (1973-1974), valamint európai jogi és gazdasági jogi docens az Utrechti Egyetem Európa 
Intézetében (1974–1979) és a Leideni Egyetemen (1979–1981); jogi referens az Európai 
Közösségek Bíróságán (1981–1986); az Európai Közösségek Bírósága Személyzeti Osztályán a 
„Személyzeti szabályzati jogok” egység vezetője (1986–1987); az Európai Közösségek Bizottsága 
jogi szolgálatának tagja (1987–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1991–
2000); az Európai Unió Bírósága Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságán osztályvezető (2000–
2009); majd igazgató (2009–2011); európai jogi címzetes egyetemi tanár (1988–2003) és 
tiszteletbeli egyetemi tanár (2003 óta) a Maastrichti Egyetemen; tanácsadó a 's-hertogenboschi 
fellebbviteli bíróságon (1993–2011); a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja (1993 óta); 
számos európai jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati 
Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

Ricardo da Silva Passos 

született 1953-ban; jogi diploma a Lisszaboni Egyetemen (1975); posztgraduális diploma (DEA) a 
Strasbourgi Egyetemen (1978); Master of Laws fokozat a Harvard Egyetemen (1984); ügyész a 
cascais-i elsőfokú bíróság mellett (1975–1976); jogász az Emberi Jogok Európai Bizottságának 
titkárságán (1978–1986); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1986–1987); 
osztályvezető az Európai Parlament jogi ügyek és állampolgári jogok bizottságának titkárságán 
(1988–1999); az Európa jövőjével foglalkozó konvent titkárságának tagja (2002–2003); 
egységvezető az Európai Parlament jogi szolgálatán (1999–2010); az intézményi és parlamenti 
ügyekért felelős igazgató az Európai Parlament jogi szolgálatán (2010–2016); 2016. szeptember 
19-től a Törvényszék bírája.  

Paul Nihoul 

született 1963-ban; jogi diploma a Leuveni Katolikus Egyetemen (1988); Master of Laws fokozat a 
Harvard Egyetemen (1989); a jogtudományok doktora (1998); jogi referens az Európai 
Közösségek Bíróságán (1991–1995); kutató a Leuveni Katolikus Egyetemen (1995–1999); 
egyetemi tanár a Groningeni Egyetemen (1999–2001), majd a Leuveni Katolikus Egyetemen 
(2001–2016); vendégoktató több egyetemen, többek között a Paris-Dauphine-en (2013–2016); az 
Academic Society for Competition Law elnöke (2013–2016); több jogi folyóirat főszerkesztője; 
2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

Berke Barna 

született 1966-ban; jogi diploma a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1990); Master 
of Laws fokozat a Stockholmi Egyetemen (1995); ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamarában; jogi 



 

tanácsadó a magyar Országgyűlésnél Magyarország európai uniós csatlakozása során (1994–
1996 és 2002–2004); a magyar Alkotmánybíróság elnökének tanácsadója (1997–2000); a 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, majd a Versenytanács elnöke (2000–2002); 
választottbíró a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságon (2008–2014); tanársegéd (1990–
1994); adjunktus (1995–1999), majd óraadó oktató (2003–2016) a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen; az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi 
együttműködésért felelős államtitkára (2014–2016); 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája. 

Jesper Svenningsen  

született 1966-ban; jogi tanulmányok (Candidatus iuris) az Aarhusi Egyetemen (1989); ügyvédjelölt 
a dán kormány jogtanácsosa mellett (1989–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán 
C. C. Gulmann főtanácsnok mellett (1991–1993); felvételt nyer a dán ügyvédi kamarába (1993); 
ügyvéd a dán kormány jogtanácsosa mellett (1993–1995); európai jogot oktat a Koppenhágai 
Egyetemen; docens az Institut européen d’administration publique-ben (EIPA) (Luxembourg, 
1995–1997); ügyvéd Brüsszelben (1997); docens, majd megbízott igazgató az EIPA-ban 
(Luxembourg, 1997–1999); tanácsos az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Felügyeleti 
Hatóság jogi szolgálatánál (1999–2000); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán C. C. 
Gulmann bíró (2003–2006), majd L. Bay Larsen bíró mellett (2006–2013); 2013. október 7-től 
2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék 
bírája.  

Ulf Christophe Öberg 

született 1966-ban; jogi diploma a Stockholmi Egyetemen (1991); francia-angol jogi szakfordítói 
diploma a Paris II, Panthéon-Assas Egyetemen (1991); posztgraduális diploma (DESS) a Paris I, 
Panthéon-Sorbonne Egyetemen (1992); diploma az Institut d’études politiques de Paris-n (1993); 
kutató a svéd Nemzetvédelmi Kutatóintézetben (1992 és 1994); részvétel a svéd köztisztviselők 
képzési programjában (1993–1994); a Külügyminisztérium jogi tanácsadója európai ügyekben 
(1994–1995); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1995–2000); óraadó a Stockholmi 
Egyetemen (2000–2016); jogász (2001–2006), majd ügyvéd (2006–2016); 2016. szeptember 19-
től a Törvényszék bírája.  

Octavia Spineanu-Matei 

született 1967-ben; jogi képesítés a iasi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetemen (1990); a 
jogtudományok doktora (1999); bíró a bukaresti 4. sz. körzeti bíróságon (1991–1996); bíró (1996–
1999) és kollégiumvezető (1997–1999) a bukaresti bíróságon; bíró (1999–2005) és 
kollégiumvezető (1999–2003) a bukaresti fellebbviteli bíróságon; az Európai Szabadalmi Hivatal 
kibővített fellebbezési tanácsának tagja (2006–2016); oktató, majd igazgató a Országos Bíróképző 
Intézetben (2011–2016); bíró Románia Semmítőszékén (2006–2016); az Országos Bíróképző 
Intézet tudományos tanácsának és az Országos Bírósági Tisztviselőképző Iskola 
igazgatótanácsának tagja (2011–2016); a Bukaresti Egyetem doktori iskolája tanácsának 
választott tagja (2012–2016); 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

Maria José Costeira 

született 1967-ben; jogi diploma a Coimbra-i Egyetemen (1991); szellemi tulajdonjogi 
posztgraduális tanulmányok a Lisszaboni Egyetemen (2001); ügyvédjelölt (1991–1992); bírósági 
fogalmazó (1992–1995); elsőfokú bírósági bíró (1995–1997); bíró a Lisszaboni Kereskedelmi 
Bíróságon (1999–2016); bíró a Coimbra-i Fellebbviteli Bíróságon (2016); jogi oktatói tevékenység 
több portugál egyetemen és az Országos Bíróképző Iskolában; a portugál bírói egyesület főtitkára 
(2012–2015), majd elnöke (2015–2016); 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája. 

Jan M. Passer 

született 1974-ben; jogi diploma a prágai Károly Egyetemen (1997) és Master of Laws fokozat a 
Stockholmi Egyetemen (2000); a jogtudományok doktora (2007); az európai uniós jog oktatója a 



 

prágai Károly Egyetemen (2001–2003) és a Cseh Köztársaság igazságügyi akadémiáján (2001–
2016); fogalmazó a prágai városi bíróságon (1997–2001); bíró a prágai 2. sz. kerületi bíróságon 
(2001–2005); bíró a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán (2005–2016); oktató a 
brnói Masaryk Egyetem jogtudományi karán (2006–2016) és az olmützi Palacký Egyetemen 
(2014–2016); jogi munkatárs az Igazságügyi Minisztériumban (2010–2016); 2016. szeptember 19-
től a Törvényszék bírája. 

Krystyna Kowalik-Bańczyk 

született 1976-ban; jogi diploma a Gdański Egyetemen (1999); posztgraduális diploma (DEA) a 
Toulouse-i Társadalomtudományi Egyetemen (2000); európai jogi Master of Laws fokozat a 
Collège d’Europe-ban (2002); a jogtudományok doktora (2004); az európai uniós jog oktatója a 
Gdański Műszaki Egyetemen (2010–2016); adjunktus (2006–2014), majd docens (2014–2016) a 
lengyel tudományos akadémia jogtudományi intézetében; több jogi folyóirat társszerkesztője és 
közreműködője; számos publikáció szerzője; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

Alexander Kornezov  

született 1978-ban; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (2002) és európai jogi 
Master of Laws fokozat a Collège d’Europe-ban (Bruges, 2004); a jogtudományok doktora (2008); 
ügyvéd a Brüsszeli Ügyvédi Kamarában (2004–2006); az Európai Unió eljárásjogának óraadója a 
szófiai Nemzetgazdasági és Világgazdasági Egyetemen (2008–2012) és Ohridi Szent Kelemen 
Egyetemen (2010–2013); az európai uniós jog és a nemzetközi magánjog docense a Bolgár 
Tudományos Akadémián (2014 óta); vendégoktató a Cambridge-i Egyetemen és a KU Leuven-en; 
jogi referens az Európai Unió Bíróságán (2007–2016); a bolgár európai jogi egyesület alapítója és 
elnökségének tagja; az Evropeiski praven pregled európai jogi folyóirat főszerkesztője; számos 
európai jogi publikáció szerzője; 2016. április 13-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati 
Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.  

 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs  (+352) 4303 5499 


