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Люксембург, 5 октомври 2015 г. 

Тържествено съдебно заседание на Съда 
 

Частична подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на нов член на 
Общия съд на ЕС 

 

С решения от 24 септември 2014 г., 1 април 2015 г. и 16 септември 2015 г. представителите 
на правителствата на държавите членки подновяват мандата на дванадесет съдии в Съда, 
а именно г-н Lars Bay Larsen, г-н François Biltgen, г-н Marko Ilešič, г-н Endre Juhász, 
г-жа Küllike Jürimäe, г-н Koen Lenaerts, г-н Siniša Rodin, г-н Allan Rosas, г-н Marek Safjan, г-жа 
Rosario Silva de Lapuerta, г-н Daniel Šváby и г-жа Camelia Toader, за периода от 7 октомври 
2015 г. до 6 октомври 2021 г. 

С решение от 16 септември 2015 г., за периода от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г., 
за съдии в Съда са назначени г-н Eugene Regan, на мястото на г-н Aindrias Ó Caoimh, и г-н 
Michail Vilaras, на мястото на г-н Vassilios Skouris. 

С решение от 1 април 2015 г. представителите на правителствата на държавите членки 
подновяват мандатите на двама генерални адвокати в Съда, а именно г-жа Juliane Kokott и 
г-жа Eleanor Sharpston, за периода от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г. 

С решения от 1 април 2015 г., 15 юни 2015 г. и 16 септември 2015 г. за генерални адвокати в 
Съда, за периода от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г., са назначени г-н Michal Bobek, 
г-н Henrik Saugmandsgaard Øe1 и г-н Manuel Campos Sánchez-Bordona, на мястото на 
г-н Pedro Cruz Villalón. 

С решение от 16 септември 2015 г. за съдия в Общия съд е назначен г-н Ian Stewart 
Forrester, на мястото на г-н Nicholas James Forwood за неизтеклата част от мандата му, а 
именно за периода от 1 октомври 2015 г. до 31 август 2019 г. 

На 7 октомври 2015 г. ще се проведе тържествено заседание на Съда по повод 
прекратяването на функциите и напускането на г-н Aindrias Ó Caoimh, г-н Pedro Cruz Villalón, 
г-н Niilo Jääskinen2, г-н Nicholas James Forwood и г-н Vassilios Skouris, както и по повод 
полагането на клетва и встъпването в длъжност на новите членове на институцията. 

Церемонията ще се предава пряко на 7 октомври 2015 г. от 16.15 ч. на следния интернет 
адрес: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.  

                                                 
1 С Решение 2013/336/ЕС на Съвета от 25 юни 2013 г. за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда 
на Европейския съюз (ОВ L 179, 19.6.2013 г., стр. 92), считано от 7 октомври 2015 г. броят на генералните 
адвокати бе увеличен от девет на единадесет. Г-н Bobek и г-н  Saugmandsgaard Øe заемат новите две длъжности 
„генерален адвокат“.  
2 Генералният адвокат, който ще замени г-н Jääskinen, ще встъпи в длъжност по-късно. В съответствие с 
ротационния принцип той ще бъде български гражданин. 
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Биографии на новите съдии и генерални адвокати 

Michal Bobek  

Роден през 1977 г.; магистър по право и магистър по международни отношения (Карлов 
университет, Прага); завършва английско право и право на Европейския съюз (Кеймбриджки 
университет); Magister Juris (Оксфордски университет, Сейнт Едмънд Хол); доктор по право 
(Европейски университетски институт, Флоренция); обучение в Брюкселския свободен 
университет и в Куинсландския университет (Австралия); референдер на председателя на 
Върховния административен съд на Чешката република (2005—2009), впоследствие 
началник на службата за изследвания и документация на същия съд (2008—2009); 
правоспособен съдия в Чешката република (2009); лектор (2011—2012) и изследовател 
(2013—2016) в Института по европейско и сравнително право към Оксфордския 
университет; преподавател в Колежа на Европа в Брюж (2013—2015); член на апелативния 
комитет на Чешката национална банка (2013—2015); съдия ad hoc в Европейски съд по 
правата на човека (2013—2015); съосновател и председател на чешкото сдружение за 
европейско и сравнително право; лектор и гост преподавател в редица университети в 
Европа и извън нея; автор на множество публикации в областта на правото на Европейския 
съюз, правата на човека в Европа, сравнителното (публично) право и теорията на правото; 
генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г. 

Manuel Campos Sánchez-Bordona 

Роден през 1950 г.; завършва право в Севилския и Гранадския университет (1967—1972); 
прокурор към съдилищата в Палма де Майорка и Севиля (1977—1982); съдия в 
административното отделение на Върховния съд на Андалусия, Националния съд и 
Върховния съд на Канарските острови (1982—1989); председател на административното 
отделение на Върховния съд на Кантабрия (1989—1994); референдер в Съда на 
Европейските общности (1995—1999); член на управителния съвет на Асоциацията на 
държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA 
Europe) (2006—2014); член на централната избирателна комисия (2012—2015); съдия в 
административното отделение на Върховния съд на Испания (1999—2015); генерален 
адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г. 

Ian Stewart Forrester 

Роден през 1945 г.; завършва Глазгоуския университет (MA 1965 г., LLB 1967 г.) (английска 
история и литература, право); магистър по гражданско право, Тулейнски университет, 
Луизиана (MCL 1969 г.); вписан в адвокатската колегия на Шотландия (1972) и в 
адвокатската колегия на Ню-Йорк (1977); назначен за Queen’s Counsel (1988); вписан в 
адвокатската колегия на Англия и Уелс (1996) и в адвокатската колегия на Брюксел (1999); 
упражнява адвокатската професия в адвокатските колегии на Единбург, Брюксел, Лондон и 
Ню-Йорк; гост преподавател (1991) и доктор honoris causa (2009) в Глазгоуския университет; 
Bencher of Middle Temple (2012); арбитър в Международната търговска камара (ICC), в 
Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) и в Спортния 
арбитражен съд (CAS); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 7 октомври 
2015 г. 

Eugene Regan 

Роден през 1952 г.; магистър по политически и икономически науки (1974) и магистър по 
политическа икономия (1975), Дъблински университетски колеж; магистър по международно 
и сравнително право, Свободен университет Брюксел (1979), barrister към Kings Inns в 
Дъблин (1985), икономически анализатор в Irish Farmers’ Association в Дъблин (1975—1976); 
директор на службата на Irish Farmers’ Association към Европейската икономическа общност 
(1976—1979); chief executive в Irish Meat Exporters Association (1980—1984); политически 
съветник на комисар Питър Съдърланд (1985—1988); генерален директор на Agra Trading 
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Ltd (1989—1995); barrister (1995—2005) и Senior Counsel barrister (от 2005 г.); член на Seanad 
(Горната камара на ирландския парламент) (2007—2011); председател на Групата на 
адвокатите и ръководител на проект на Група „Правосъдие“ в Института по международни и 
европейски въпроси (от 1998 г.); съдия в Съда от 7 октомври 2015 г. 

Henrik Saugmandsgaard Øe 

Роден през 1964 г.; магистър по право, Орхуски университет (1991); магистър по европейско 
право, Колеж на Европа в Брюж (1993); лектор в Орхуския университет (1991—1993) и в 
Копенхагенския университет (1999—2001); гост преподавател в Копехнагенския и в 
Олборгския университет (от 2008 г.); адвокат, вписан в датската адвокатска колегия (1995); 
референдер в Първоинстанционния съд на Европейските общности (1994—1999); прокурор 
в копенхагенската прокуратура (1999—2000) и инспектор в полицейски райони (2004—2006); 
правен съветник на представителя на датския министър-председател по време на 
преговорите по изработване на Хартата на основните права на Европейския съюз (1999—
2000); началник на секция в служба „Европейско право“ (1999—2000); началник на отдел в 
служба „Европейско право и права на човека“ (2000—2001) и началник на отдел в служба 
„Вещно и облигационно право“ в Министерство на правосъдието (2001—2006); омбудсман 
по въпросите на потребителите, определен от датското правителство (2006—2014); съдия в 
Østre Landsret, Копенхаген (2015); генерален адвокат в Съда от 7 октомври 2015 г. 

Michail Vilaras 

Роден през 1950г.; адвокат (1974—1980); национален експерт в правната служба на 
Комисията на Европейските общности (1988—1990), впоследствие главен администратор в 
Генерална дирекция V „Трудова заетост, индустриални отношения, социални въпроси“ 
(1990—1994); експерт, главен експерт, а от 1999 съветник в гръцкия Държавен съвет; 
асоцииран член на Специалния върховен съд на Гърция; член на Централната комисия по 
изготвяне на законопроекти в Гърция (1996—1998); директор на правната служба към 
генералния секретариат на гръцкото правителство (1996—1998); съдия в Общия съд на 
Европейския съюз (1998—2010, председател на състав от 2004 г. до 2010 г.); член на 
Висшия съвет по административно правосъдие (2011—2012); член на Специализирания съд 
по споровете относно възнагражденията на магистратите и на Специализирания съд по 
делата срещу магистрати (2013—2014); член на консултативната група от експерти по 
кандидатурите във връзка с избора на съдии в Европейския съд по правата на човека 
(2014—2015); член на комисията, оправомощена да изготви становище по годността на 
кандидатите за съдийски длъжности в Съда на публичната служба на Европейския съюз 
(2012—2015); преподавател по европейско право в Националното училище за магистрати 
(1995—1996 и 2012—2015); съдия в Съда от 7 октомври 2015 г. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

Видеоматериали от тържественото съдебно заседание ще бъдат достъпни на „Europe by 
Satellite“  (+32) 2 2964106 
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