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Служба „Преса и 
информация“ 

Съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 38/16 

Люксембург, 12 април 2016 г. 

Тържествено съдебно заседание на Съда 
 

Встъпване в длъжност на новите съдии в Общия съд на Европейския съюз и в 
Съда на публичната служба на Европейския съюз  

 

С решение от 23 март 2016 г. представителите на правителствата на държавите членки 
назначиха за членове на Общия съд на Европейския съюз за периода от 13 април 2016 г. до 
31 август 2016 г. г-н M. Zoltán Csehi, г-н Constantinos Iliopoulos, г-жа Anna Marcoulli, г-жа Nina 
Półtorak и г-н Dean Spielmann. Г-н Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín и г-н Virgilijus Valančius 
бяха назначени за съдии в Общия съд за периода от 13 април 2016 г. до 31 август 2019 г.  

Тези назначения отбелязват първия етап от провеждането на реформата в 
правораздавателната структура на Съда на Европейския съюз, която предвижда 
увеличаване на броя на съдиите в Общия съд и развиване на структурата на институцията 
посредством прехвърлянето на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да се 
произнася като първа инстанция по спорове в областта на европейската публична служба и 
закриването на Съда на публичната служба на Европейския съюз. 

Освен това, с решение от 22 март 2016 г., Съветът на Европейския съюз назначи 
г-н Александър Корнезов и г-н João Sant'Anna за съдии в Съда на публичната служба на 
Европейския съюз за периода от 13 април 2016 г. до датата, на която компетентността на 
тази юрисдикция ще се прехвърли на Общия съд на Европейския съюз. 

На 13 април 2016 г. ще се проведе тържествено съдебно заседание по повод полагането на 
клетва от новите съдии и тяхното встъпване в длъжност. 

Церемонията ще се предава на живо на 13 април 2016 г. от 17.30 ч. на следния сайт: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.  

 

Биографии на новите съдии  

 

Constantinos Iliopoulos 

Роден през 1948 г.; завършва право в Атинския университет (1971); завършва икономика 
(следдипломна квалификация) в Атинския икономически университет (1974); приет в 
Атинската адвокатска колегия (1973); доктор по право, Хамбургски университет (1984); 
адвокат (1973—2016); професор по международно и европейско стопанско право (2007—
2015) и професор в рамките на магистърската програма по международно право и по 
европейско енергийно право (2015—2016) в Юридическия факултет на Тракийския 
университет (Гърция); асистент (1980—1984), лектор (1992—2006) и гост професор (2015) в 
Юридическия факултет на Хамбургския университет; член на гръцката комисия за 
конкуренцията (1992—2006); правен съветник на министъра на стопанското развитие и 
енергетиката (2007—2009); правен съветник, назначен от правителството на Република 
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Кипър (2002—2003); член на управителния съвет на Солунския център по международно и 
европейско стопанско право (2005—2011); ковчежник (1987—2000) и генерален секретар 
(2000—2016) на Гръцката асоциация за европейско право; член-учредител и генерален 
секретар на Гръцката асоциация за енергийно право (2012—2016); заместник-председател 
на германско-гръцкото сдружение на юристите (Хамбург) (1987—2016); генерален секретар 
на гръцко-германското сдружение на юристите (Атина) (1990—2016); автор на многобройни 
публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. 

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 

Роден през 1957 г.; завършва право в Университета Complutense в Мадрид (1979) и 
магистърска степен във Fletcher School of Law към Университета Тафтс (САЩ) (1985); 
професор по право в Университета CEU Сан Пабло (1985—1993); правен съветник в 
Държавния съвет (1983—1996); генерален секретар на Center for the Advanced Study in the 
Social Sciences на фондация Juan March (1991—1996); заместник-секретар в министерството 
на вътрешните работи (1996—2001); юрисконсулт (2001—2003); адвокат (2004—2005); 
директор на магистърската програма по международни отношения и професор по право в 
Instituto de Empresa (2007—2013); старши правен съветник в Държавния съвет (2005—2016); 
съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. 

 

Dean Spielmann 

Роден през 1962 г.; завършва право в Католическия университет в Льовен (1988) и Master of 
Laws в Университета в Кеймбридж (1990); асистент в Католическия университет в Льовен 
(1991—1997); адвокат в люксембургската адвокатска колегия (1989—2004); член на 
комитетите по правата на човека и по наказателно право в Съвета на Европейските 
адвокатски колегии (CCBE) (2002—2004); член на мрежата в Европейския съюз от 
независими експерти в областта на правата на човека (2002—2004); член на 
консултативната комисия по правата на човека в Люксембург (2000—2004); съдия (2004—
2015), председател на състав (2011—2012), заместник-председател (2012), впоследствие 
председател (2012—2015) на Европейския съд по правата на човека; доцент в 
Люксембургския университет (1996—2006); преподавател в Университета Нанси 2 (1997—
2009); член на Великохерцогския институт, отдел по морални и политически науки (от 
2002 г.); Honorary Fellow във Fitzwilliam College на Университета в Кеймбридж (от 2013 г.); 
Honorary Bencher в Gray’s Inn в Лондон (от 2013 г.); почетен професор в University College на 
Лондонския университет (от 2013 г.); член на научните съвети на редица правни списания; 
автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. 

 

Virgilijus Valančius 

Роден през 1963 г.; завършва право във Вилнюския университет (1986); доктор по право 
(2000); прокурор във Вилнюската прокуратура (1986—1990); съдия (1991—1994) и 
заместник-председател (1993—1994) на Първоинстанционния съд във Вилнюс; съдия и 
председател на гражданското отделение (1995—2002) на Апелативния съд в Литва; съдия 
(2002—2013) и председател (2002—2008) на Върховния административен съд в Литва; 
преподавател във Вилнюския университет (1997) и в Университета „Миколас Ромерис“ 
(1998—2004); доцент (2004—2008), ръководител на катедра „Гражданско-процесуално 
право“ (2002—2006) и преподавател (от 2008 г.) в Университета „Миколас Ромерис“; 
председател на Европейската асоциация на магистратите (AEM) (2006—2008); заместник-
председател на Международния съюз на магистратите (UIM) (2006—2014); член на 
Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) (2000—2014); член на управителния 
съвет на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на 
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Европейския съюз (ACA-Europe) (2010—2013); член на консултативния комитет на 
Академията по европейско право (ERA) (2008—2011); съдия в Общия съд от 13 април 
2016 г. 

 

Zoltán Csehi 

Роден 1965 г.; завършва право в Университета „Loránd Eötvös“ в Будапеща (1990), история 
на изкуството (1992) и Master of Laws в Хайделбергския университет (1991); доктор по право 
(2004); адвокат в Будапещенската адвокатска колегия (1995—2016); доцент по право 
(1991—2005) и професор по право (2005—2016) в Университета „Loránd Eötvös“; 
ръководител на департамент „Търговско право“ (2007—2013), впоследствие ръководител на 
департамент „Частно и търговско право“ и професор (2013—2016) в Католическия 
университет „Péter Pázmány“ в Будапеща; гост професор в Католическия университет в Лион 
(2013—2016); арбитър в Постоянния арбитражен съд към Унгарската борса и арбитър ad hoc 
(2004—2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.  

 

Nina Półtorak 

Родена през 1971 г.; завършва право в Ягелонския университет в Краков (1995); доктор по 
право (2001); хабилитиран доктор по правни науки (2011); доцент (2003—2013) 
впоследствие професор (от 2013 г.) в катедрата „Право на Европейския съюз“ в Ягелонския 
университет; директор на програми за следдипломна квалификация по право на 
Европейския съюз в Ягелонския университет (2006—2013); Visiting Scholar в Оксфордския 
университет (1998) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2005); приета 
в Краковската адвокатска колегия (2000); правен съветник (2000—2012); съдия в 
административния съд на Краковското воеводство (2012—2016); командирована във 
Върховния административен съд на Република Полша (2014—2016); директор на отдел по 
европейско право във Върховния административен съд (2013—2016); автор на многобройни 
публикации по европейско право; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. 

 

Anna Marcoulli 

Родена през 1974 г.; завършва право в Университета на East Anglia (1995) и Master of Laws в 
Бристолския университет (1996); приета в Кипърската адвокатска колегия (1997); член на 
правната служба на Република Кипър, назначена в отдел „Право на Европейския съюз“ 
(1998—2008); командирован национален експерт в отдел „Изследвания и документация“ на 
Съда на Европейския съюз (2005—2007); правен съветник при кипърското председателство 
на Съвета на Европейския съюз (2012); член на правната служба на Европейската комисия 
(2008—2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г. 

 

João Sant’Anna 

Роден през 1957 г.; завършва право в Лисабонския класически университет (1980); 
преподавател по административно право в Лисабонския класически университет (1979—
1980); научна дейност в областта на индустриалната собственост в института „Макс Планк" 
в Мюнхен (1982—1984); служител, впоследствие началник на отдел в Министерството на 
вътрешните работи (1980—1986); адвокат в Лисабонската адвокатска колегия (1981—1986); 
в Европейския парламент — администратор в генерална дирекция „Информация и връзки с 
обществеността“ (1986—1987), в генерална дирекция „Изследвания и проучвания“ (1987—
1992), в генерална дирекция „Персонал, бюджет и финанси“ (1992—1996) и в правната 
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служба (1996—2000); началник на административно-финансовия отдел (2000—2007), 
впоследствие директор на правния отдел (2007—2011) и на дирекция „А“ (2012—2016) към 
Европейския омбудсман; съдия в Съда на публичната служба от 13 април 2016 г. 

 

Александър Корнезов 

Роден през 1978 г.; завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски" 
(2002) и LL.M. по европейско право в Колежа на Европа, Брюж (2004); доктор по право 
(2008); адвокат в Брюкселската адвокатска колегия (2004—2006); преподавател по 
процесуално право на Европейския съюз в Университета за национално и световно 
стопанство (2008—2012) и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2010—2013); 
доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската 
академия на науките (от 2014 г.); гост преподавател в Университета в Кеймбридж и в 
Католическия университет в Льовен; референдер в Съда (2007—2016); учредител и член на 
управителния съвет на Българската асоциация за европейско право; отговорен редактор на 
списанието за европейско право „Европейски правен преглед“; автор на многобройни 
публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 
13 април 2016 г.

 

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

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