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Spauda ir informacija

Iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis

Naujų Europos Sąjungos Bendrojo Teismo ir Europos Sąjungos tarnautojų teismo
teisėjų kadencijos pradžia

2016 m. kovo 23 d. sprendimu valstybių narių vyriausybių atstovai laikotarpiui nuo 2016 m.
balandžio 13 d. iki rugpjūčio 31 d. paskyrė Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjais Zoltán
Csehi, Constantinos Iliopoulos, Anna Marcoulli, Nina Półtorak ir Dean Spielmann. Leopoldo
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín ir Virgilijus Valančius buvo paskirti Bendrojo Teismo teisėjais
laikotarpiui nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Paskyrus naujus teisėjus prasideda pirmasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo struktūros
reformos įgyvendinimo etapas, per kurį numatyta padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių ir
pakeisti institucijos struktūrą: perduoti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kompetenciją pirmąja
instancija nagrinėti su Europos Sąjungos viešąja tarnyba susijusias bylas ir panaikinti Europos
Sąjungos tarnautojų teismą.
Be to, 2016 m. kovo 22 d. sprendimu Europos Sąjungos Taryba paskyrė Alexander Kornezov ir
João Sant'Anna eiti Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjų pareigas nuo 2016 m. balandžio
13 d. iki šio teismo kompetencijos perdavimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.
2016 m. balandžio 13 d. Teisingumo Teisme vyks iškilmingas posėdis, skirtas naujų teisėjų
priesaikai ir pareigų ėjimo pradžiai.
Ceremonija bus tiesiogiai transliuojama 2016 m. balandžio 13 d. nuo 17.30 val. šioje interneto
svetainėje: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.

Naujųjų teisėjų gyvenimo aprašymai

Constantinos Iliopoulos
gimė 1948 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1971 m.); Atėnų ekonomikos universiteto
ekonomikos mokslų diplomas (pouniversitetinės studijos, 1974 m.); priimtas į Atėnų advokatūrą
(1973 m.); Hamburgo universiteto teisės mokslų daktaras (1984 m.); advokatas (1973–2016 m.);
Trakijos universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos ekonominės teisės dėstytojas (2007–
2015 m.) ir tarptautinės teisės ir Europos energetikos teisės magistro studijų programos dėstytojas
(2015–2016 m.); Hamburgo universiteto teisės fakulteto asistentas (1980–1984 m.), dėstytojas
(1992–2006 m.) ir kviestinis dėstytojas (2015 m.); Graikijos konkurencijos komisijos narys (1992–
2006 m.); ekonomikos plėtros ir energetikos ministro patarėjas teisės klausimais (2007–2009 m.);
Kipro Respublikos Vyriausybės paskirtas patarėjas teisės klausimais (2002–2003 m.); Salonikų
tarptautinės ir Europos ekonominės teisės centro valdybos narys (2005–2011 m.); Graikijos
Europos teisės asociacijos iždininkas (1987–2000 m.) ir generalinis sekretorius (2000–2016 m.);
vienas iš Graikijos energetikos teisės asociacijos įkūrėjų ir generalinis sekretorius (2012–2016 m.);
Vokietijos ir Graikijos teisininkų asociacijos (Hamburgas) pirmininko pavaduotojas (1987–2016 m.);
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Graikijos ir Vokietijos teisininkų asociacijos (Atėnai) generalinis sekretorius (1990–2016 m.);
daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
gimė 1957 m.; Madrido Complutense universiteto teisės diplomas (1979 m.) ir Tufco universiteto
(Jungtinės Amerikos Valstijos) Fletčerio teisės ir diplomatijos mokyklos magistro diplomas
(1985 m.); CEU San Pablo universiteto teisės dėstytojas (1985–1993 m.); Valstybės Tarybos
patarėjas teisės klausimais (1983–1996 m.); Juan March fondo Specialiųjų socialinių mokslų
studijų centro (Center for the Advanced Study in the Social Sciences) generalinis sekretorius
(1991–1996 m.); Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (1996–2001 m.);
įmonės teisininkas (2001–2003 m.); advokatas (2004–2005 m.); Instituto de Empresa tarptautinių
santykių magistro studijų programos vadovas ir teisės dėstytojas (2007–2013 m.); Valstybės
Tarybos vyriausiasis patarėjas teisės klausimais (2005–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo
2016 m. balandžio 13 d.

Dean Spielmann
gimė 1962 m.; Leveno katalikiškojo universiteto teisės diplomas (1988 m.) ir Kembridžo
universiteto teisės magistro diplomas (1990 m.); Leveno katalikiškojo universiteto asistentas
tyrinėtojas (1991–1997 m.); Liuksemburgo advokatūros narys (1989–2004 m.); Europos
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių ir Baudžiamosios teisės komitetų
narys (2002–2004 m.); Europos Sąjungos nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinklo narys
(2002–2004 m.); Žmogaus teisių konsultacinės komisijos Liuksemburge narys (2002–2004 m.);
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas (2004–2015 m.), skyriaus pirmininkas (2011–2012 m.),
teismo pirmininko pavaduotojas (2012 m.), vėliau – pirmininkas (2012–2015 m.); Liuksemburgo
universiteto asocijuotasis dėstytojas (1996–2006 m.); Nansi 2 universiteto dėstytojas (1997–
2009 m.); Didžiosios Hercogystės instituto Etikos ir politikos mokslų skyriaus narys (nuo 2002 m.);
Kembridžo universiteto Honorary Fellow of Fitzwilliam College (nuo 2013 m.); Gray’s Inn
(Londonas) Honorary Bencher (nuo 2013 m.); Londono universiteto koledžo garbės profesorius
(nuo 2013 m.); kelių teisės leidinių mokslinių komitetų narys; daugelio publikacijų autorius;
Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Virgilijus Valančius
gimė 1963 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1986 m.); teisės mokslų daktaras (2000 m.);
prokuroras Vilniuje (1986–1990 m.); Vilniaus I apylinkės teismo teisėjas (1991–1994 m.) ir
pirmininko pavaduotojas (1993–1994 m.); Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas ir Civilinių bylų
skyriaus pirmininkas (1995–2002 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2002–
2013 m.) ir pirmininkas (2002–2008 m.); Vilniaus universiteto (1997 m.) ir Mykolo Romerio
universiteto (1998–2004 m.) dėstytojas; Mykolo Romerio universiteto asocijuotasis dėstytojas
(2004–2008 m.), Civilinio proceso katedros vedėjas (2002–2006 m.) ir profesorius (nuo 2008 m.);
Europos teisėjų asociacijos (ETA) pirmininkas (2006–2008 m.); Tarptautinės teisėjų asociacijos
(TTA) vicepirmininkas (2006–2014 m.); Europos teisėjų patariamosios tarybos (CCJE) narys
(2000–2014 m.); Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų
Asociacijos valdybos (ACA-Europe) narys (2010–2013 m.); Europos teisės akademijos (ERA)
patariamojo komiteto narys (2008–2011 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio
13 d.
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Zoltán Csehi
gimė 1965 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.), meno istorijos
diplomas (1992 m.) ir Heidelbergo universiteto teisės magistro diplomas (1991 m.); teisės mokslų
daktaras (2004 m.); Budapešto advokatūros narys (1995–2016 m.); Lorando Etvešo universiteto
asocijuotasis teisės dėstytojas (1991–2005 m.) ir teisės profesorius (2005–2016 m.); Budapešto
Pėterio Pazmanio katalikiškojo universiteto Komercinės teisės katedros vedėjas (2007–2013 m.),
vėliau – Privatinės ir komercinės teisės katedros vedėjas ir profesorius (2013–2016 m.); Liono
katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas (2013–2016 m.); Nuolatinio arbitražo teismo prie
Vengrijos prekybos ir pramonės rūmų arbitras ir ad hoc arbitras (2004–2016 m.); Bendrojo Teismo
teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Nina Półtorak
gimė 1971 m.; Krokuvos Jogailos universiteto teisės diplomas (1995 m.); teisės mokslų daktarė
(2001 m.); habilituotoji teisės mokslų daktarė (2011 m.); Jogailos universiteto Europos Sąjungos
teisės katedros asocijuotoji dėstytoja (2003–2013 m.), vėliau – profesorė (nuo 2013 m.); Jogailos
universiteto pouniversitetinių Europos Sąjungos teisės studijų programų vadovė (2006–2013 m.);
Oksfordo universiteto (1998 m.) ir Europos universiteto instituto Florencijoje (2005 m.) kviestinė
dėstytoja; priimta į Krokuvos advokatūrą (2000 m.); patarėja teisės klausimais (2000–2012 m.);
Krokuvos vaivadijos administracinio teismo teisėja (2012–2016 m.); Lenkijos Respublikos
Vyriausiojo administracinio teismo deleguotoji teisėja (2014–2016 m.); Vyriausiojo administracinio
teismo Europos teisės skyriaus pirmininkė (2013–2016 m.); daugelio publikacijų Europos teisės
klausimais autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Anna Marcoulli
gimė 1974 m.; Rytų Anglijos universiteto teisės diplomas (1995 m.) ir Bristolio universiteto teisės
magistro diplomas (1996 m.); priimta į Kipro advokatūrą (1997 m.); Kipro Respublikos teisės
tarnybos Europos Sąjungos teisės skyriaus narė (1998–2008 m.); Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo Tyrimų ir dokumentacijos skyriaus deleguotoji nacionalinė ekspertė (2005–2007 m.);
patarėja teisės klausimais Kiprui pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai (2012 m.); Europos
Komisijos teisės tarnybos narė (2008–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio
13 d.

João Sant’Anna
gimė 1957 m.; Lisabonos universiteto teisės diplomas (1980 m.); Lisabonos universiteto
administracinės teisės asistentas (1979–1980 m.); pramoninės nuosavybės srities studijos
Miuncheno Makso Planko institute (1982–1984 m.); Vidaus reikalų ministerijos skyriaus
administratorius, vėliau – vadovas (1980–1986 m.); Lisabonos advokatūros narys (1981–1986 m.);
Europos Parlamento Informacijos ir viešųjų ryšių generalinio direktorato (1986–1987 m.), Mokslo ir
tyrimų generalinio direktorato (1987–1992 m.), Personalo, biudžeto ir finansų generalinio
direktorato (1992–1996 m.) ir Teisės tarnybos (1996–2000 m.) administratorius; Europos
ombudsmeno Administracijos ir finansų skyriaus vadovas (2000–2007 m.), vėliau Teisės skyriaus
direktorius (2007–2011 m.) ir A departamento direktorius (2012–2016 m.); Bendrojo Teismo
teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.
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Alexander Kornezov
gimė 1978 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (2002 m.) ir Europos
koledžo Briugėje Europos teisės magistro diplomas (2004 m.); teisės mokslų daktaras (2008 m.);
Briuselio advokatūros narys (2004–2006 m.); Sofijos nacionalinės ir pasaulio ekonomikos
universiteto (2008–2012 m.) ir Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto (2010–2013 m.)
proceso teisės docentas; Bulgarijos mokslų akademijos Europos Sąjungos ir tarptautinės
privatinės teisės asocijuotasis profesorius (nuo 2014 m.); Kembridžo universiteto ir Leveno
katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas; Teisingumo Teismo teisės referentas (2007–
2016 m.); vienas iš Bulgarijos Europos teisės asociacijos steigėjų ir valdybos narys; Europos teisės
leidinio „Evropeiski praven pregled“ vyriausiasis redaktorius; daugelio publikacijų Europos teisės
klausimais autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 16 d.

Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.
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