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Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου 

 

Ανάληψη καθηκόντων νέων μελών στο Δικαστήριο 

 

Με απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών 
διόρισαν ως δικαστές στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 7 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 
6 Οκτωβρίου 2024, την Ineta Ziemele σε αντικατάσταση του Egils Levits και, για την περίοδο από 
6 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2024, τον Jan Passer σε αντικατάσταση του Jiří 
Malenovský. 

Επ’ ευκαιρία, αφενός, της λήξης των καθηκόντων και της αποχώρησης του J. Malenovský και, 
αφετέρου, της ορκωμοσίας και της ανάληψης καθηκόντων των νέων δικαστών, θα διεξαχθεί 
σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η τελετή θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 18.30 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 
https://c.connectedviews.com/cdj 

Βιογραφικά σημειώματα των νέων δικαστών 

Ineta Ziemele 

Γεννηθείσα το 1970· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1993)· μεταπτυχιακές 
σπουδές στο αμερικανικό σύστημα δικαίου, το δίκαιο και την πολιτική των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, καθώς και τις πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Aarhus, Δανία (1993)· master 
διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Lund, Σουηδία (1994)· διδάκτωρ νομικής του 
πανεπιστημίου του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο (1999)· κοινοβουλευτική βοηθός στο 
Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λεττονίας (1990-1992)· σύμβουλος στην επιτροπή εξωτερικών 
υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λεττονίας (1992-1995)· πανεπιστημιακή 
βοηθός στο τμήμα Νομικής και Πολιτικής Θεωρίας και στο τμήμα Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της 
Θάλασσας, στη συνέχεια λέκτορας Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, ιδρύτρια και διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1993-1999)· σύμβουλος 
του πρωθυπουργού της Λεττονίας (1995)· Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο, Γαλλία (1999-2001)· καθηγήτρια 
«Söderberg», επισκέπτρια καθηγήτρια, στη συνέχεια καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Νομική Σχολή της Ρίγας, Λεττονία (από το 2001)· επισκέπτρια 
καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Raoul Wallenberg, πανεπιστήμιο του Lund (2001-2005)· δικαστής και 
πρόεδρος τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Στρασβούργο 
(2005-2014)· αντεπιστέλλον μέλος της Λεττονικής Ακαδημίας Επιστημών (από το 2017)· 
συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων στον τομέα του διεθνούς και εθνικού δημοσίου δικαίου· 
ιδρύτρια και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Baltic Yearbook of International Law· δικαστής 
στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λεττονίας (2015-2020)· πρόεδρος του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λεττονίας (2017-2020)· δικαστής στο Δικαστήριο 
από τις 6 Οκτωβρίου 2020. 

 

Jan Passer 
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Γεννηθείς το 1974· πτυχιούχος νομικής (1997) και διδάκτωρ νομικής (2007) του Πανεπιστημίου 
Καρόλου της Πράγας· Master of Laws του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (2000)· εισηγητής στο 
πρωτοδικείο Πράγας (1997-2001)· δικαστής στο δικαστήριο της 2ης  περιφέρειας της Πράγας 
(2001-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας (2005-2016)· 
επιφορτισμένος με τη διδασκαλία, μεταξύ άλλων, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας (2001-2003), στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno (2006-
2016), στο Πανεπιστήμιο Palacký του Olomouc (2014-2016) και στη Δικαστική Ακαδημία της 
Τσεχικής Δημοκρατίας (2001-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2016-2020)· δικαστής στο 
Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2020. 

 

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

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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