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Luksemburg, 6 października 2020 r. 

Uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości 

 

Objęcie stanowisk przez nowych członków Trybunału Sprawiedliwości 

 

Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 2 września 2020 r. sędziami 
Trybunału Sprawiedliwości zostali mianowani: Ineta Ziemele – na okres od 7 września 2020 r. do 
6 października 2024 r., jako następczyni Egilsa Levitsa, oraz Jan Passer – na okres od 
6 października 2020 r. do 6 października 2024 r., jako następca Jiříego Malenovský’ego. 

Z okazji ustąpienia ze stanowiska i pożegnania J. Malenovský’ego oraz złożenia ślubowania 
i objęcia stanowisk przez nowych członków Trybunału w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej odbędzie się w dniu dzisiejszym uroczyste posiedzenie. 

Transmisja na żywo uroczystego posiedzenia rozpocznie się o godz. 18.30 w Internecie na stronie 
dostępnej pod następującym linkiem: https://c.connectedviews.com/cdj 

Życiorysy nowych członków 

Ineta Ziemele 

urodzona w 1970 r.; absolwentka wydziału prawa na uniwersytecie łotewskim (1993); studia 
podyplomowe w dziedzinie amerykańskiego systemu prawnego, prawa i polityki Wspólnot 
Europejskich oraz nauk politycznych na uniwersytecie w Aarhus, Dania (1993); master z prawa 
międzynarodowego na uniwersytecie w Lund, Szwecja (1994); doktorat z prawa na uniwersytecie 
w Cambridge, Zjednoczone Królestwo (1999); asystent parlamentarna, parlament łotewski (1990-
1992); doradczyni w komisji spraw zagranicznych parlamentu łotewskiego (1992-1995); asystent 
w katedrze teorii prawnych i politycznych oraz w katedrze prawa międzynarodowego i morskiego, 
następnie wykładowczyni prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, założycielka i dyrektor 
instytutu praw człowieka na uniwersytecie łotewskim (1993–1999); doradczyni premiera Łotwy 
(1995); doradczyni w dyrekcji generalnej praw człowieka Rady Europy, Strasbourg, Francja (1999-
2001); profesor „Söderberg”, profesor zaproszona, następnie profesor prawa międzynarodowego 
i praw człowieka w wyższej szkole prawa w Rydze, Łotwa (od 2001); profesor zaproszona 
w instytucie Raoula Wallenberga, uniwersytet w Lund (2001-2005); sędzia i prezes izby 
w Trybunale Praw Człowieka, Strasbourg (2005-2014); członkini korespondencyjna łotewskiej 
akademii nauk (od 2017); autorka licznych publikacji z dziedziny prawa publicznego 
międzynarodowego i krajowego; założycielka i członkini komitetu redakcyjnego Baltic Yearbook of 
International Law; sędzia trybunału konstytucyjnego Republiki Łotewskiej (2015-2020); prezes 
trybunału konstytucyjnego Republiki Łotewskiej (2017-2020); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 
dnia 6 października 2020 r. 

Jan Passer 

urodzony w 1974 r.; absolwent wydziału prawa (1997) i doktor prawa (2007) na uniwersytecie 
Karola w Pradze; Master of Laws na uniwersytecie w Sztokholmie (2000); referendarz sądowy 
w sądzie dla miasta Pragi (1997-2001); sędzia w sądzie okręgowym Praga 2 (2001-2005); sędzia 
naczelnego sądu administracyjnego Republiki Czeskiej (2005-2016); wykładowca, m.in. prawa Unii 
Europejskiej na uniwersytecie Karola w Pradze (2001-2003); na uniwersytecie Masaryka w Brnie 
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(2006-2016) i na uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2014-2016) oraz w akademii 
sprawiedliwości Republiki Czeskiej (2001-2016); sędzia Sądu (2016-2020); sędzia Trybunału 
Sprawiedliwości od dnia 6 października 2020 r. 
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