Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 122/19
Люксембург, 26 септември 2019 г.

Служба „Преса и
информация“

Тържествено съдебно заседание на Съда

Частично обновяване и встъпване в длъжност на четиринадесет нови членове
на Общия съд на Европейския съюз

С решения от 1 февруари 2019 г. и 29 май 2019 г. представителите на правителствата на
държавите — членки на Европейския съюз подновиха мандата на дванадесет съдии в
Общия съд, а именно г-жа Vesna Tomljenović, г-жа Марияна Кънчева, г-жа Inga Reine, г-жа
Ramona Frendo, г-н Anthony Collins, г-н Stéphane Gervasoni, г-н Eugène Buttigieg, г-н Fredrik
Schalin, г-н Ulf Öberg, г-н Jan Passer, г-н Александър Корнезов и г-н Colm Mac Eochaidh, за
периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2025 г.
С решение от 1 февруари 2019 г. за съдии в Общия съд са назначени, за периода от
1 септември 2019 г. до 31 август 2025 г., г-н Laurent Truchot, и за периода от 1 септември
2019 г. до 31 август 2022 г. – г-жа Mirela Stancu.
С решение от 6 март 2019 г. за съдия в Общия съд е назначена г-жа Tuula Riitta Pynnä, за
периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2022 г.
С решение от 29 май 2019 г. за съдии в Общия съд са назначени г-жа Tamara Perišin, г-жа
Petra Škvařilová-Pelzl, г-жа Gabriele Steinfatt, г-н Johannes Christoph Laitenberger, г-н José
Martín y Pérez de Nanclares, г-н Rimvydas Norkus и г-н Miguel Sampol Pucurull, за периода от 1
септември 2019 г. до 31 август 2025 г., и г-н Iko Nõmm — за периода от 1 септември 2019 г.
до 31 август 2022 г.
С решение от 11 юли 2019 г., за съдии в Общия съд са назначени г-жа Ornella Porchia и г-н
Roberto Mastroianni, за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2025 г.
С решение от 4 септември 2019 г. за съдия в Общия съд е назначен г-н Gerhard Hesse, за
периода от 6 септември 2019 до 31 август 2022 г.
По повод полагането на клетва и встъпването в длъжност на новите членове на
институцията днес ще се проведе тържествено заседание в седалището на Съда на
Европейския съюз.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 18,00 ч. на следния интернет
адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Професионални биографии на новите членове
Laurent Truchot
Роден през 1962 г.; диплома от Института за политически науки в Париж (1984); възпитаник
на Националната школа за съдии (1986—1988); съдия в Марсилския окръжен съд (1988—
1990); магистрат в дирекция „Гражданскоправни въпроси и държавен печат“ на
Министерството на правосъдието (1990—1992); заместник-началник, а впоследствие
началник на отдел в генерална дирекция „Конкуренция, потребление и борба с измамите“ в
Министерството на икономиката, финансите и промишлеността (1992—1994); технически
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съветник на министъра на правосъдието — пазител на държавния печат (1994—1995);
съдия в Окръжен съд Ним (1995—1996); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз
при генералния адвокат Léger (1996—2001); съветник — съдебен помощник в Касационния
съд (2001—2007); съдия в Общия съд (2007—2013 г., председател на състав 2010—2013 г.);
съветник в Касационния съд (2013—2019); съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Mirela Stancu
Родена през 1974 г.; завършва право в Букурещкия университет (1998); доктор по право в
Букурещкия университет (2009); адвокат в адвокатската колегия в Букурещ (1999—2002);
асистент (2002—2018), а от 2018 г. — доцент по процесуално право в Букурещкия
университет; преподавател в Националния институт за магистрати (2007—2018); съдия в
Букурещкия първоинстанционен съд (2004—2009); съдия в Букурещкия съд (2009—2019);
съдия, командирован в Министерството на външните работи (2005); юрист в Съда на
Европейския съюз при съдия Toader (2011—2014); директор по европейските въпроси,
международните отношения и програмите на Висшия съдебен съвет (2015—2018); автор на
множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Tuula Riitta Pynnä
Родена през 1958 г.; диплома по право от Университета в Турку (магистърска степен, 1981
г.); програма за съдебно обучение към областния съд в Улвила (1984); магистърска степен
по право от Университета в Трир (1993); магистърска степен по европейски правни науки от
Европейския институт за публична администрация (1994); преподавател в Университета в
Турку (1981—1982); съдия в областния съд в Пори (1982—1983); ръководител на Службата
за населението (1983—1985); съдия в съда в Тампере и Пирканмаа (1985—1995); съдебен
помощник във Върховния съд на Финландия (1995); началник на отдела за съдебни спорове
в Европейския съюз, юридически съветник и представител на държавата пред Съда на
Европейския съюз, Министерство на външните работи, ръководител на финландската
делегация в работната група на Съвета „Съд на Европейския съюз“ (1996—2005); член на
групата „Приятели на Председателството“ за реформата на съдебната система на
Общността съгласно Договора от Ница; съдия във Върховния административен съд на
Финландия (2005—2012); съдия във Върховния съд на Финландия (2012—2019); член на
дисциплинарната комисия на Хелзинкската фондова борса (2015—2019); член, а после и
председател на изпитната комисия на адвокатската колегия в Хелзинки (2011—2019); съдия
в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Tamara Perišin
Родена през 1979 г.; завършва право в Университета в Загреб (2002); магистър по право в
Оксфордския университет (2003); доктор по право в Университета в Загреб (2007);
стипендиант на „Фулбрайт“ в Джорджтаунския и Мичиганския университет (2005—2006); курс
за преподаване и обучение в Централноевропейския университет (2007—2008);
изследовател в института „Асер“ (2004), в института „Макс Планк“ (2007—2008) и в
Юридическия институт в Харвард (2014); приета в хърватската адвокатска колегия (2009);
професор по право на Европейския съюз, титуляр на катедрата „Жан Моне“ и координатор
към Центъра за високи постижения „Жан Моне“ в Университета в Загреб (2002—2019); гостпреподавател в Харвардския университет (2015—2016); член на преговорния екип за
присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (2005—2011); ръководител на
обучението по право на Европейския съюз на държавни служители и дипломати в
Националното училище за публична администрация и в Дипломатическата академия към
Министерството на външните работи и европейските въпроси (2011—2012); ръководител на
обучението по право на Европейския съюз на съдии и прокурори в Академията по
правосъдие и в съда в Загреб (2012—2013); ръководител на обучението по право на
Европейския съюз към хърватската адвокатска асоциация (2015); специален съветник в
Министерството на науката и образованието (2017—2019); главен редактор на списанието
за право на Европейския съюз; автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26
септември 2019 г.
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Petra Škvařilová-Pelzl
Родена през 1975 г.; изучава право в Чешката република и в Германия (Magister iuris в
Карловия университет, Прага, 1999 г.), доктор по право (Хамбургски университет, 2004 г.);
диплома по устен превод за немски език от Пражкото езиково училище (1995); научен
сътрудник в катедрата по търговско право, морско право и икономическо право в
Хамбургския университет; издържала конкурс на европейските институции за чешки юристи
(2004); длъжностно лице в генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“
на Съда на Европейския съюз (2004—2019); служител, подпомагащ генералния директор
(2010—2016); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз при съдия M. Berger (2017—
2018); лектор по право на Европейския съюз във Федералната академия за публична
администрация във Виена; редовни участия в провеждащия се на всеки две години чешконемски юридически фестивал; автор на редица публикации, по-специално в областта на
правото на Европейския съюз и на сравнителното право; съдия в Общия съд от 26
септември 2019 г.
Gabriele Steinfatt
Родена през 1977 г.; следва в Зарбрюкен и в Страсбург; диплома по право от Университета
„Робер Шуман“ в Страсбург (магистърска степен по частно право и сертификат по
европейско право, 2000 г.); държавни изпити в Зарбрюкен (2002 г. и 2005 г.); следдипломно
обучение в Института по европейски изследвания към Зарландския университет (2002—
2003); доктор по право в Зарландския университет (2011); съдия в административния съд в
Бремен (2005—2018); съдия в апелативния административен съд в Бремен (2018—2019);
член на апелативната дисциплинарна комисия за съдии (2018—2019); заместник член на
апелативната дисциплинарна комисия за инженери (2018—2019); преподавател в
Зарландския университет и в Университета в Бремен; автор на редица правни публикации,
по-специално в областта на европейското право; съдия в Общия съд от 26 септември 2019
г.
Johannes Christoph Laitenberger
Роден през 1964 г.; следва право в Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет Бон; първи
държавен изпит по право (1990); юридически сътрудник в администрацията на германския
парламент (1991); Rechtsreferendar към Кьолнския върховен областен съд (1991—1994);
втори държавен изпит по право (1994); преподавател и изследовател в Рейнския ФридрихВилхелмов университет Бон (1991—1995); адвокат към адвокатската колегия в Кьолн и
юридически съветник във федерацията на предприятията (1996); съветник в дирекция
„Администрация и протокол“ на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз
(1996—1999); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия
(1999); член на кабинета (1999—2003), а после началник на кабинета (2003—2004) на члена
на Европейската комисия Viviane Reding; член на кабинета на председателя на Комисията
на Европейските общности José Manuel Barroso (2004—2005); говорител и началник на
службата на говорителите на Европейската комисия (2005—2009); началник на кабинета на
председателя на Европейската комисия José Manuel Barroso (2009—2014); заместник
генерален директор на правната служба на Европейската комисия (2014—2015); генерален
директор на генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия (2015—2019);
съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
José Martín y Pérez de Nanclares
Роден през 1965 г.; диплома по право от Университета в Саламанка (1983—1988); изучава
конституционно право в Кьолнския университет (1988—1989); магистър по европейско право
в Университета в Зарбрюкен (1991); доктор по европейско право в Университета в
Зарбрюкен (1994) и в Саламанка (1994); доцент (1993—1996) и професор по международно
право (1996—2001) в Университета Ла Риоха; титуляр на катедрата по международно
публично право и на катедрата „Жан Моне“ по право на Европейския съюз в Университета
Ла Риоха (2001—2009); титуляр на катедрата по международно публично право в
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Университета в Саламанка (2009—2012 г. и 2018 г.); заместник-ректор по международни
отношения (2004—2008), заместник-ректор по изследванията (1996—2000) и главен
секретар (1996) в Университета Ла Риоха; доктор хонорис кауза на Университета в Пиура,
Перу (2009); директор на кабинета по международни правни въпроси на Министерството на
външните работи и на Сътрудничеството на испанското правителство (2012—2018);
директор на кабинета на председателството на испанския Държавен съвет (2018—2019);
член на Постоянния арбитражен съд (2018—2019); автор на множество публикации; съдия в
Общия съд от 26 септември 2019 г.
Rimvydas Norkus
Роден през 1979 г.; магистър по право в Университета във Вилнюс (2001); доктор по право в
Университета „Миколас Ромерис“ (2005); проучвания в Швейцарския институт по
сравнително право (ISDC) и в университетите в Бон и Вилнюс (2002—2006); съдебен
помощник в Апелативния съд на Литва (1999—2000); съветник на председателя на
Апелативния съд на Литва (2000—2003); директор на службата за правораздавателна
практика на Върховния административен съд на Литва (2003—2009); юрист-лингвист в
Европейския парламент (2009—2010); директор на отдела за правни изследвания на
Върховния съд на Литва (2010—2012); съдия в Апелативния съд на Литва (2012—2013);
съдия във Върховния съд на Литва (2013—2014); председател на Върховния съд на Литва
(2014—2019); професор в института по частно право към Университета „Миколас Ромерис“
(2012—2019); асоцииран професор в Университета „Миколас Ромерис“ (2007—2008);
председател на Съдебния съвет на Литва (2016—2018); автор на множество публикации;
съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Miguel Sampol Pucurull
Роден през 1974 г.; завършва право и управление на предприятия в Папския университет
Комиляс — ICADE (1998); abogado del Estado, който представлява държавата пред
националните съдилища (2002—2005); abogado del Estado в правната служба на
Министерството на културата (2005—2006); член на правната служба на Министерството на
външните работи по въпросите, свързани със Съда на Европейския съюз (2006—2007);
abogado del Estado —юридически съветник в Постоянното представителство на Испания в
Европейския съюз (2007—2014); abogado del Estado-Jefe в държавната правна служба,
отговарящ за производствата пред Съда, и заместник генерален директор по въпросите на
Европейския съюз и международните въпроси в Abogacía General del Estado (Министерство
на правосъдието) (2014—2019); член на съвета на директорите на редица публични
предприятия (2014—2019); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 26
септември 2019 г.
Iko Nõmm
Роден през 1977 г.; доктор по право в Университета в Тарту (2013); съветник в Апелативния
съд в Талин (2001—2002); младши съдия в съда в Харю (2002); съдия в съда в Харю (2002—
2007); съдия в Апелативния съд в Талин (2007—2019); стажант-съдия във Върховния съд на
Естония (2015—2016); национален съдия, командирован в Съда на Европейския съюз
(2017—2018); преподавател в Университета в Тарту (2014—2019); обучаващ във Върховния
съд на Естония (2015—2019); обучаващ в естонската адвокатска колегия (2015—2019); член
на изпитната комисия за съдии (2018—2019); член на комитета за оценяване на
професионалната компетентност в естонската адвокатска колегия (2015—2019); съдия в
Общия съд от 26 септември 2019 г.
Ornella Porchia
Родена през 1966 г.; диплома по право (1991); доктор по право в Университета „Бокони“ в
Милано (1996); професор по право на Европейския съюз в Торинския университет; адвокат в
адвокатската колегия в Торино (1994); асистент (1998—2002) и доцент по международно
право в Торинския университет (2002—2007); член на отдела за изследвания на
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Конституционния съд на Италия (2010—2014); юридически съветник в Постоянното
представителство на Италия в Европейския съюз (2014—2019); автор на множество
публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Roberto Mastroianni
Роден през 1964 г.; диплома по право от Университета във Флоренция (1987); доктор по
право в Университета в Болоня (1992); магистър по право в Юридически институт
„Дикинсън“, Пенсилвания (1990); постдокторантски изследвания в Женевския университет
(1992—1993); постдокторантски изследвания в Университета в Амстердам (1993—1994);
научен сътрудник по международно право в Университета във Флоренция (1992—1997);
съдебен помощник в Съда на Европейските общности при генералните адвокати Giuseppe
Tesauro и Antonio Saggio (1997—2000); професор по право на Европейския съюз в
Неаполския университет „Federico II“ (2000—2019); гостуващ преподавател по право на
Европейския съюз и европейски съдебни спорове в Университета в Париж 2 — „ПантеонАсас“ (2011—2013); професор по право на Европейския съюз в Международния свободен
университет за социални науки „Гуидо Карли“ в Рим (2013—2017); съветник в
законодателната сфера към отдела по европейски въпроси на италианското правителство
(2015—2018); адвокат с право да се явява пред висшите съдилища (1993—2019); професор
по сравнително право в областта на конкуренцията в Юридическия институт „Стърм“ на
Университета в Денвър (2015—2019); член на Управителния съвет на италианското
Дружество за международно право SIDI (20I3—2015) и на италианската Асоциация за
изследвания в областта на правото на Европейския съюз AISDUE (2018—2019); автор на
множество публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
Gerhard Hesse
Роден през 1970 г.; завършва право във Виенския университет, Австрия (1993); доктор по
право от Виенския университет (2002); служител в австрийското Федерално канцлерство,
служба „Европейски въпроси“ (1994—1995); служител, а по-късно началник на отдел в
правната служба на Федералното канцлерство (1995—2000); правен съветник в Трудовата
камара (2000—2002); служител в правната служба, а впоследствие началник на отдел в
правната служба на Федералното канцлерство (2002—2007); правен съветник в кабинета на
Федералния канцлер (2007—2010); генерален директор на правната служба на Федералното
канцлерство (2010—2017); генерален директор на правната служба на Министерството на
конституционните въпроси, реформите и дерегулацията на правосъдието (2017—2019);
член на правителствения съвет за защита на личните данни (2010—2019); председател на
Надзорния съвет на Националната библиотека (2017—2019); автор на многобройни
публикации; съдия в Общия съд от 26 септември 2019 г.
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