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Euroopa Kohtu pidulik istung

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Liidu Üldkohtu liikmeskonna osaline uuendamine ja 14 uue liikme
ametisseastumine

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajad pikendasid 1. veebruari 2019. aasta ja 29. mai
2019. aasta otsustega järgnevalt loetletud Üldkohtu 12 kohtuniku ametiaega ajavahemikuks
1. septembrist 2019 kuni 31. augustini 2025: Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine,
Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf
Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov ja Colm Mac Eochaidh.
1. veebruari 2019. aasta otsusega nimetati Üldkohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. septembrist
2019 kuni 31. augustini 2025 Laurent Truchot ja ajavahemikuks 1. septembrist 2019 kuni
31. augustini 2022 Mirela Stancu.
6. märtsi 2019. aasta otsusega nimetati Üldkohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. septembrist 2019
kuni 31. augustini 2022 Tuula Riitta Pynnä.
29. mai 2019. aasta otsusega nimetati Üldkohtu kohtunikeks ajavahemikuks 1. septembrist 2019
kuni 31. augustini 2025 Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes
Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus ja Miguel Sampol
Pucurull ning ajavahemikuks 1. septembrist 2019 kuni 31. augustini 2022 Iko Nõmm.
11. juuli 2019. aasta otsusega nimetati Üldkohtu kohtunikeks ajavahemikuks 1. septembrist 2019
kuni 31. augustini 2025 Ornella Porchia ja Roberto Mastroianni.
4. septembri 2019. aasta otsusega nimetati Üldkohtu kohtunikuks ajavahemikuks 6. septembrist
2019 kuni 31. augustini 2022 Gerhard Hesse.
Seoses institutsiooni uute liikmete ametivande andmise ja ametisse astumisega toimub Euroopa
Liidu Kohtus täna pidulik istung.
Piduliku istungi otseülekanne algab kl 18:00 järgneva lingi kaudu avaneval veebisaidil:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Uute liikmete elulookirjeldused
Laurent Truchot
Sündinud 1962; Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1984); õppinud École nationale de la
magistrature’is
(1986–1988);
Marseille’
apellatsioonikohtu
kohtunik
(1988–1990);
justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja (1990–1992); majandus-, finants- ja
tööstusministeeriumi konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste vastu võitlemise osakonna talituse
asejuhataja, seejärel juhataja (1992–1994); justiitsministri tehniline nõunik (1994–1995); Nîmes’i
apellatsioonikohtu kohtunik (1995–1996); Euroopa Liidu Kohtu õigusnõunik kohtujurist P. Léger’
juures (1996–2001); conseiller référendaire kassatsioonikohtus (2001–2007); Üldkohtu kohtunik
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(2007–2013, koja esimees 2010–2013); conseiller kassatsioonikohtus (2013–2019); Üldkohtu
kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Mirela Stancu
Sündinud 1974; lõpetanud õigusteaduse eriala Bukaresti ülikoolis (1998); Bukaresti ülikooli
õigusteaduse doktor (2009); Bukaresti advokatuuri advokaat (1999–2002); õppeülesannete täitja
(2002–2018), alates 2018. aastast menetlusõiguse lektor Bukaresti ülikoolis; koolitaja riiklikus
kohtunike koolis (2007–2018); Bukaresti esimese astme kohtu kohtunik (2004–2009); Bukaresti
apellatsioonikohtu kohtunik (2009–2019); välisministeeriumisse lähetatud kohtunik (2005); kohtunik
C. Toaderi kabineti jurist-administraator Euroopa Liidu Kohtus (2011–2014); Kõrgema kohtunike
nõukogu Euroopa asjade, rahvusvaheliste suhete ja nõukogu programmide direktor (2015–2018);
arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Sündinud 1958; Turu ülikooli õigusteaduse diplom (magister, 1981); kohtunike koolitusprogramm
Ulvila esimese astme kohtus (1984); Trieri ülikooli õigusteaduse magister (1993); Euroopa avaliku
halduse instituudi Euroopa õiguse magister (1994); õppejõud Turu ülikoolis (1981–1982); Pori
esimese astme kohtu kohtunik (1982–1983); rahvastikuregistri osakonnajuhataja (1983–1985);
Tampere ja Pirkanmaa esimese astme kohtu kohtunik (1985–1995); õigusnõunik Soome
kõrgeimas kohtus (1995); Euroopa Liidu kohtuvaidluste üksuse juhataja, õigusnõunik ja riigi
esindaja kohtuasjades Euroopa Liidu kohtutes välisministeeriumis, nõukogu Euroopa Kohtu
töörühma Soome delegatsiooni juht (1996–2005); Nice’i lepingus sisalduva ühenduse
kohtusüsteemi reformi käsitleva „eesistujariigi sõprade rühma“ liige; Soome kõrgeima halduskohtu
kohtunik (2005–2012); Soome kõrgeima kohtu kohtunik (2012–2019); Helsingi börsi
distsiplinaarkomisjoni liige (2015–2019); Helsingi advokatuuri eksamikomisjoni liige, hiljem
esimees (2011–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Tamara Perišin
Sündinud 1979; lõpetanud õigusteaduse eriala Zagrebi ülikoolis (2002); Oxfordi ülikooli
õigusteaduse magister (2003); Zagrebi ülikooli õigusteaduse doktor (2007); Fulbrighti stipendiaat
Georgetowni ja Michigani ülikoolis (2005–2006); õpingud haridusteaduse valdkonnas KeskEuroopa ülikoolis (2007–2008); uurija Asseri Instituudis (2004), Max Plancki Instituudis (2007–
2008) ja Harvard Law Schoolis (2014); vastu võetud Horvaatia advokatuuri (2009); Liidu õiguse
professor, Jean Monnet’ õppetooli hoidja ja Jean Monnet’ tippkeskuse akadeemiline koordinaator
Zagrebi ülikoolis (2002–2019); Harvardi ülikooli külalisprofessor (2015–2016); Horvaatia Euroopa
Liiduga liitumise töörühma liige (2005–2011); vastutav Liidu õiguse õpetamise eest ametnikele ja
diplomaatidele Riiklikus avaliku halduse koolis ja välis- ja Euroopa asjade ministeeriumi
Diplomaatide Akadeemias (2011–2012); vastutav Liidu õiguse õpetamise eest kohtunikele ja
prokuröridele Kohtunike Akadeemias ja Zagrebi esimese astme kohtu juures (2012–2013);
vastutav Liidu õiguse õpetamise eest Horvaatia advokatuuri juures (2015); erinõunik haridus- ja
teadusministeeriumis (2017–2019); Liidu õiguse aastaraamatu peatoimetaja; paljude
publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Petra Škvařilová-Pelzl
Sündinud 1975; õigusalased õpingud Tšehhis ja Saksamaal (Magister iuris, Karli ülikool Prahas,
1999), õigusteaduse doktor (Hamburgi ülikool, 2004); Praha riikliku keeltekooli saksa keele tõlgi
diplom (1995); Hamburgi ülikooli äri-, mere- ja majandusõiguse õppetooli teaduslik kaastöötaja;
Euroopa institutsioonide Tšehhi juristidele suunatud konkursi laureaat (2004); Euroopa Liidu Kohtu
raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni peadirektoraadi ametnik (2004–2019); määratud
peadirektori juurde (2010–2016); Euroopa Liidu Kohtu õigusnõunik kohtunik M. Bergeri juures
(2017–2018); Euroopa õiguse õppejõud Viini föderaalses avaliku halduse akadeemias;
regulaarsed sõnavõtud Tšehhi-Saksa õigusfestivali raames; paljude publikatsioonide autor, muu
hulgas liidu õiguse ja võrdleva õiguse valdkonnas; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
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Gabriele Steinfatt
Sündinud 1977; õppinud Saarbrückenis ja Strasbourgis; Strasbourgi Robert Schumani ülikooli
diplom õigusteaduses (magistrikraad eraõiguses ja diplom Euroopa õiguses, 2000); riigieksamid
Saarbrückenis (2002 ja 2005); kolmanda astme õpingud Saarimaa ülikooli Euroopa õpingute
instituudis (2002–2003); Saarimaa ülikooli õigusteaduse doktor (2011); Bremeni halduskohtu
kohtunik (2005–2018); Bremeni liidumaa kõrgeima halduskohtu kohtunik (2018–2019); kohtunike
distsiplinaarasjade apellatsioonikomisjoni liige (2018–2019); inseneride distsiplinaarasjade
apellatsioonikomisjoni asendusliige (2018–2019); Saarimaa ja Bremeni ülikooli õppejõud; paljude
õigusalaste publikatsioonide autor, sealhulgas Euroopa õiguse valdkonnas; Üldkohtu kohtunik
alates 26. septembrist 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Sündinud 1964; lõpetanud õigusteaduse eriala Bonni ülikoolis; 1. riigieksam õigusteaduses (1990);
juriidiline kaastöötaja Saksamaa parlamendi administratsioonis (1991); jurist-stažöör Kölni
kõrgema piirkondlik kohtu juures (1991–1994); 2. riigieksam õigusteaduses (1994); õppejõud ja
uurija Bonni ülikoolis (1991–1995); Kölni advokatuuri liige ja Ettevõtjate Liidu õigusnõunik (1996);
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi halduse ja protokollidirektoraadi nõunik (1996–1999);
Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi raportöör (1999); Euroopa Komisjoni voliniku
Viviane Redingi kabineti liige (1999–2003), hiljem kabineti juht (2003–2004); Euroopa Komisjoni
presidendi José Manuel Barroso kabineti liige (2004–2005); Euroopa Komisjoni pressiesindaja ja
pressitalituse juht (2005–2009); Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso kabineti juht
(2009–2014); Euroopa Komisjoni õigustalituse peadirektori asetäitja (2014–2015); Euroopa
Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi peadirektor (2015–2019); Üldkohtu kohtunik alates
26. septembrist 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Sündinud 1965;
Salamanca
ülikooli
õigusteaduse
diplom
(1983–1988);
õppinud
konstitutsiooniõigust Kölni ülikoolis (1988–1989); Saarimaa ülikooli magistrikraad õigusteaduses
(1991); Saarimaa (1994) ja Salamanca (1994) ülikooli õigusteaduse doktor; La Rioja ülikooli
rahvusvahelise õiguse lektor (1993-1996) ja professor (1996-2001); La Rioja ülikooli
rahvusvahelise avaliku õiguse õppetooli ja Jean Monnet’ Euroopa Liidu õiguse õppetooli hoidja
(2001–2009); Salamanca ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse õppetooli juhataja (2009–2012 ja
2018); La Rioja ülikooli prorektor rahvusvaheliste suhte alal (2004–2008), prorektor teadustöö alal
(1996–2000) ja peasekretär (1996); Piura (Peruu) ülikooli audoktor (2009); Hispaania valitsuse
välis- ja koostööministeeriumi rahvusvahelise õiguse kabineti direktor (2012–2018); Hispaania
Riiginõukogu eesistuja kabinetiülem (2018–2019); alalise vahekohtu liige (2018–2019); arvukate
publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Rimvydas Norkus
Sündinud 1979; Vilniuse ülikooli õigusteaduse magister (2001); Mykolas Romerise ülikooli
õigusteaduse doktor (2005); õpingud Šveitsi võrdleva õiguse instituudis (ISDC) ning Bonni ja
Vilniuse ülikoolis (2002–2006); kohtuassistent Leedu apellatsioonikohtus (1999–2000); Leedu
apellatsioonikohtu esimehe nõunik (2000–2003); Leedu kõrgeima kohtu halduskolleegiumi
kohtupraktika osakonna juhataja (2003–2009); Euroopa Parlamendi jurist-lingvist (2009–2010);
Leedu kõrgeima kohtu analüüsiosakonna direktor (2010–2012); Leedu apellatsioonikohtu kohtunik
(2012–2013); Leedu kõrgeima kohtu kohtunik (2013–2014); Leedu kõrgeima kohtu esimees
(2014–2019); Mykolas Romerise ülikooli eraõiguse instituudi professor (2012–2019); Mykolas
Romerise ülikooli dotsent (2007–2008); Leedu kohtunõukogu esimees (2016–2018); arvukate
publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Sündinud 1974; lõpetanud õigusteaduse ja ettevõtte juhtimise eriala Comilla paavstlikus ülikoolis –
ICADE (1998); abogado del Estado riigi esindajana riigisisestes kohtutes (2002–2005); abogado
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del Estado kultuuriministeeriumi õigusosakonnas (2005–2006); välisministeeriumi õigusosakonna
ametnik Euroopa Liidu Kohtuga seotud küsimustes (2006–2007); abogado del Estado-õigusnõunik
Hispaania alalises esinduses Euroopa Liidu juures (2007–2014); abogado del Estado-Jefe riiklikus
õigustalituses Euroopa Kohtu menetluste küsimuses ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusabi
osakonna peadirektori asetäitja (2014–2019); paljude riigiettevõtete nõukogude liige (2014–2019);
arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Iko Nõmm
Sündinud 1977; Tartu ülikooli õigusteaduse doktor (2013); Tallinna Ringkonnakohtu konsultant
(2001–2002); Harju Maakohtu kohtunikukandidaat (2002); Harju Maakohtu kohtunik (2002–2007);
Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik (2007–2019); kohtunik-stažöör Riigikohtus (2015–2016);
liikmesriigi kohtunik-stažöör Euroopa Liidu Kohtu juures (2017–2018); Tartu ülikooli õppejõud
(2014–2019); koolitaja Riigikohtu koolitusosakonnas (2015–2019); koolitaja Eesti Advokatuuris
(2015–2019);
kohtunikueksamikomisjoni
liige
(2018–2019);
Eesti
Advokatuuri
kutsesobivuskomisjoni liige (2015–2019); Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Ornella Porchia
Sündinud 1966; õigusteaduse diplom (1991); Milano Bocconi ülikooli õigusteaduse doktor (1996);
Torino ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor; Torino advokatuuri advokaat (1994); Torino ülikooli
rahvusvahelise õiguse lektor (1998–2002) ja dotsent (2002–2007); Itaalia konstitutsioonikohtu
uuringute osakonna liige (2010–2014); õigusnõunik Itaalia alalises esinduses Euroopa Liidu juures
(2014–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Roberto Mastroianni
Sündinud 1964; Firenze ülikooli õigusteaduse diplom (1987); Bologna ülikooli õigusteaduse doktor
(1992); Pennsylvania Dickinson School of Law’ õigusteaduse magister (1990); järeldoktori õpingud
Genfi ülikoolis (1992–1993); järeldoktori õpingud Amsterdami ülikoolis (1993–1994);
rahvusvahelise õiguse uurija Firenze ülikoolis (1992–1997); õigusnõunik kohtujuristide G. Tesauro
ja A. Saggio kabinettides Euroopa Ühenduste Kohtus (1997–2000); Napoli Federico II ülikooli
Euroopa Liidu õiguse professor (2000–2019); Pariis 2 – Panthéon-Assas’ ülikooli Euroopa õiguse
ja Euroopa menetlusõiguse külalisprofessor (2011–2013); Rooma Luiss Guido Carli ülikooli
Euroopa õiguse professor (2013–2017); Itaalia valitsuse nõunik õigusküsimustes Euroopa asjade
osakonna koosseisus (2015–2018); kõrgema astme kohtus esindamise õigusega advokaat (1993–
2019); Denveri ülikooli Sturm College of Law’ võrdleva konkurentsiõiguse professor (2015–2019);
Itaalia rahvusvahelise õiguse ühingu SIDI (2013–2015) ja Itaalia Euroopa õiguse õpingute ühingu
AISDUE direktorite nõukogu liige (2018–2019); väga paljude publikatsioonide autor; Üldkohtu
kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Gerhard Hesse
Sündinud 1970; lõpetanud Viini ülikooli õigusteaduste eriala (1993); õigusteaduste doktor (Viin
2002); liidukantselei Euroopa asjade osakonna ametnik (1994–1995); liidukantselei
õigusteenistuse ametnik, seejärel osakonna juhataja (1995–2000); töötajate koja õigusnõunik
(2000–2002); liidukantselei õigusteenistuse ametnik, seejärel osakonna juhataja (2002–2007);
liidukantsleri büroo õigusnõunik (2007–2010); liidukantselei õigusteenistuse juhataja (2010–2017);
konstitutsiooniliste küsimuste, reformide, dereguleerimise ja justiitsasjade ministeeriumi
õigusteenistuse juhataja (2017–2019); valitsuse andmekaitsenõukogu liige (2010–2019);
rahvusraamatukogu kuratooriumi eesistuja (2017–2019); arvukate publikatsioonide autor; Üldkohtu
kohtunik alates 26. septembrist 2019.
Täiendavat teavet annab Gitte Stadler  (+352) 4303 3127.

www.curia.europa.eu

