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Plechtige zitting van het Hof van Justitie 

 

NIEUWE RECHTERS IN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT 

Plechtige zitting van 4 juli 2013 

Na de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, op 1 juli 2013, hebben de 
vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie bij besluit van 1 juli 2013 de heer Siniša 
Rodin voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 6 oktober 2015 tot rechter in het Hof van Justitie en 
mevrouw Vesna Tomljenović voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013 tot rechter 
in het Gerecht benoemd. 

Vandaag is bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een plechtige zitting gehouden ter 
gelegenheid van de eedaflegging en ambtsaanvaarding van de twee nieuwe leden. 

 

Curriculum vitae van de nieuwe rechters 

Siniša Rodin 

geboren in 1963; afgestudeerd aan de universiteit van Zagreb (licentiaat in 1986, maîtrise in 1991 en 
doctoraat in 1995); L.L.M. van de University of Michigan Law School (1992); Fulbright Fellow en 
Visiting Scholar aan de Harvard Law School (2001-2002); gasthoogleraar aan de Cornell Law School 
(2012); adjunct-hoogleraar en eerste adjunct-hoogleraar (1987-1998); docent (1998-2001) en 
hoogleraar (1999-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Zagreb; bekleder van de Jean 
Monnet-leerstoel en bekleder van de Jean Monnet-leerstoel ad personam (2006-2013); lid van de 
Kroatische commissie voor grondwetsherziening, voorzitter van de werkgroep toetreding tot de 
Europese Unie (2009-2010); lid van het Kroatisch team dat de onderhandelingen over de toetreding 
van Kroatië tot de Europese Unie heeft gevoerd (2006-2011); auteur van verscheidene publicaties. 

Vesna Tomljenović 

geboren in 1956; gediplomeerde van de universiteit van Rijeka (maîtrise, 1979) en van de universiteit 
van Zagreb (LL.M., 1984; doctoraat in de rechtswetenschap, 1996); assistent-hoogleraar (1980-1998), 
adjunct-hoogleraar (2003-2009) en hoogleraar (2009-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit 
van Rijeka; adjunct-hoogleraar aan de economische faculteit van de universiteit van Rijeka (1990-
2013); voorzitter van de Kroatische vereniging voor vergelijkend recht (2006-2013). 

 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106. 

http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?

