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Media ja lehdistö

Unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto

Unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanon osittainen uudistuminen ja 14 uuden
jäsenen virkaan astuminen

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat uudistivat 1.2.2019 ja 29.5.2019 tekemillään
päätöksillä ajanjaksolle 1.9.2019–31.8.2025 seuraavien 12 unionin yleisen tuomioistuimen
tuomarin toimikaudet: 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.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi nimitettiin 1.2.2019 tehdyllä päätöksellä ajanjaksolle
1.9.2019–31.8.2025 Laurent Truchot ja ajanjaksolle 1.9.2019–31.8.2022 Mirela Stancu.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi nimitettiin 6.3.2019 tehdyllä päätöksellä ajanjaksolle
1.9.2019–31.8.2022 Tuula Pynnä.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi nimitettiin 29.5.2019 tehdyllä päätöksellä ajanjaksolle
1.9.2019–31.8.2025 Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes
Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus ja Miguel Sampol
Pucurull sekä ajanjaksolle 1.9.2019–31.8.2022 Iko Nõmm.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi nimitettiin 11.7.2019 tehdyllä päätöksellä ajanjaksolle
1.9.2019–31.8.2025 Ornella Porchia ja Roberto Mastroianni.
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi nimitettiin 4.9.2019 tehdyllä päätöksellä ajanjaksolle
6.9.2019–31.8.2022 Gerhard Hesse.
Euroopan unionin tuomioistuimen juhlallinen istunto pidetään tänään, jolloin uudet tuomarit
vannovat virkavalansa ja aloittavat tehtävissään.
Juhlallinen istunto lähetetään suorana lähetyksenä
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
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Uusien jäsenten ansioluettelot
Laurent Truchot
Syntynyt 1962; tutkinto Pariisin Institut d’études politiquesta (1984), École nationale de la
magistraturen entinen oppilas (1986–1988); Marseillen alioikeuden tuomari (1988–1990),
oikeusministeriön siviiliasioiden yksikön tuomari (1990–1992); valtiovarain- ja teollisuusministeriön
kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osaston apulaisosastopäällikkö sekä sittemmin osastopäällikkö
(1992–1994); oikeusministerin tekninen neuvonantaja (1994–1995); Nîmesin alioikeuden tuomari
(1995–1996); yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Philippe Léger’n lakimiesavustaja (1996–
2001); ylimmän tuomioistuimen esittelijäneuvos (2001–2007); unionin yleisen tuomioistuimen
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tuomari (2007–2013), jaoston puheenjohtaja (2010–2013); ylimmän tuomioistuimen jäsen (2013–
2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Mirela Stancu
Syntynyt 1974; oikeustieteen kandidaatin tutkinto Bukarestin yliopistosta (1998), oikeustieteen
tohtori Bukarestin yliopistosta (2009); Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1999–2002);
prosessioikeuden luennoitsija (2002–2018), sittemmin 2018 alkaen yliopistonlehtori Bukarestin
yliopistossa; opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (2007–2018); Bukarestin ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (2004–2009), Bukarestin alioikeuden tuomari (2009–2019),
ulkoministeriöön tilapäisesti siirretty tuomari (2005); Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari
Toaderin lakimiesavustaja (2011–2014); Eurooppa-asioiden, kansainvälisten suhteiden ja ylimmän
tuomarineuvoston ohjelmien johtaja (2015–2018); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Tuula Riitta Pynnä
Syntynyt 1958; oikeustieteen kandidaatti Turun yliopistosta (1981); tuomioistuinharjoittelu Ulvilan
kihlakunnanoikeudessa, varatuomari (1984); Magister der Rechte Trierin yliopistosta (1993),
Mastèr en études juridiques européennes EIPA:sta (1994); Turun yliopiston prosessioikeuden ja
siviilioikeuden assistentti (1981–1982); Porin raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies (1982–1983);
Porin poliisilaitoksen väestökirjatoimiston johtaja (1983–1985); Tampereen raastuvanoikeuden
oikeusneuvosmies (1985–1993); Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari (1993–1995);
korkeimman oikeuden nuorempi oikeussihteeri (1995); ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvos,
Suomen valtionasiamies EY:n tuomioistuimissa, EY-tuomioistuinyksikön päällikkö 1996 alkaen,
EU-tuomioistuinasioiden johtaja 2003 alkaen; neuvoston tuomioistuintyöryhmän Suomen
valtuuskunnan puheenjohtaja (1996–2005), yhteisön tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan
sopimuksessa käsittelevän puheenjohtajan tukiryhmän jäsen; korkeimman hallinto-oikeuden jäsen
(2005–2012); korkeimman oikeuden jäsen (2012–2019); Helsingin arvopaperipörssin
kurinpitolautakunnan jäsen (2015–2019); asianajajatutkintolautakunnan jäsen ja sittemmin
puheenjohtaja (2011–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Tamara Perišin
Syntynyt 1979; oikeustieteen kandidaatin tutkinto Zagrebin yliopistosta (2002), oikeustieteen
maisterin tutkinto Oxfordin yliopistosta (2003), oikeustieteen tohtori Zagrebin yliopistosta (2007),
Fulbright-stipendiaatti Georgetownin ja Michiganin yliopistoissa (2005–2006), kasvatustieteen
opinnot ja harjoittelu Central European University -yliopistossa (2007–2008); tutkija Asserinstituutissa (2004), Max Planck -instituutissa (2007–2008) ja Harvard Law Schoolissa (2014);
Kroatian asianajajayhteisön jäsen (2009); Zagrebin yliopiston unionin oikeuden professori, Jean
Monnet -oppituolin haltija ja Jean Monnet -huippututkimusyksikön koordinaattori (2002–2019),
Harvardin yliopiston kutsuttu professori (2015–2016); Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin
vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (2005–2011); unionin oikeuden opettaja virkamiehille ja
diplomaateille suunnatussa koulutusohjelmassa kansallisessa julkishallinnon korkeakoulussa sekä
ulko- ja eurooppaministeriön diplomaattiakatemiassa (2011–2012), unionin oikeuden opettaja
tuomareille ja syyttäjille oikeusakatemiassa sekä Zagrebin tuomioistuimessa (2012–2013), unionin
oikeuden opettaja Kroatian asianajajayhteisölle (2015); erityisasiantuntija tiede- ja
opetusministeriössä (2017–2019); unionin oikeuden aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut
useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Petra Škvařilová-Pelzl
Syntynyt 1975; oikeustieteen opintoja Tšekissä ja Saksassa (Magister iuris Prahan Kaarlen
yliopistosta 1999), oikeustieteen tohtori Hampurin yliopistosta (2004), tulkin tutkinto saksan
kielessä Prahan valtiollisesta kielikoulusta (1995); tutkija Hampurin yliopiston kauppa-, meri- ja
talousoikeuden oppituolissa; merkitty Euroopan unionin toimielinten tšekkiläisten juristien kilpailun
varallaololuetteloon (2004); Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston
virkamies (2004–2019), pääjohtajan erityisavustaja (2010–2016); unionin tuomioistuimen tuomari

Bergerin lakimiesavustaja (2017–2018); unionin oikeuden opettaja liittovaltion hallintoakatemiassa
Wienissä; säännöllisiä luentoja tšekkiläis-saksalaisessa oikeudellisessa biennaalissa; kirjoittanut
useita julkaisuja erityisesti eurooppaoikeuden ja oikeusvertailun alalta; unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Gabriele Steinfatt
Syntynyt 1977; opintoja Saarbrückenissä ja Strasbourgissa, oikeustieteen tutkinto Strasbourgin
Robert Schuman -yliopistosta (tutkinto yksityisoikeudessa ja eurooppaoikeudessa, 2000),
valtiontutkinnot Saarbrückenistä (2002 ja 2005), jatko-opintoja Saarlandin yliopiston
eurooppaopintojen laitoksella (2002–2003), oikeustieteen tohtori Saarlandin yliopistosta (2011);
tuomari Bremenin hallinto-oikeudessa (2005–2018), tuomari Bremenin ylemmässä
hallintotuomioistuimessa (2018–2019); tuomareiden kurinpidollisen muutoksenhakutuomioistuimen
jäsen (2018–2019), insinöörien kurinpidollisen muutoksenhakutuomioistuimen ylimääräinen jäsen
(2018–2019); luennoitsija Saarlandin ja Bremenin yliopistoissa; kirjoittanut useita julkaisuja
erityisesti eurooppaoikeuden alalta; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Johannes Christoph Laitenberger
Syntynyt 1964; oikeustieteen opintoja Reinin Friedrich-Wilhelms-yliopistossa Bonnissa;
ensimmäinen valtiontutkinto (1990); lakimies Saksan liittopäivien hallinnossa (1991);
Rechtsreferendar Kölnin osavaltion ylioikeudessa (1991–1994); toinen valtiontutkinto (1994);
luennoitsija ja tutkija Reinin Friedrich-Wilhelms-yliopistossa Bonnissa (1991–1995); Kölnin
asianajajayhteisön jäsen ja yritysten yhteenliittymän lakimies (1996); virkamies Euroopan unionin
neuvoston hallinto- ja protokolla-osastolla (1996–1999); raportoija Euroopan komission kilpailun
pääosastolla (1999); komissaari Viviane Redingin kabinetin jäsen (1999–2003), sittemmin
kabinettipäällikkö (2003–2004); Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson
kabinetin jäsen (2004–2005); Euroopan komission tiedottaja ja tiedotuspalvelun päällikkö (2005–
2009); Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kabinettipäällikkö (2009–2014);
Euroopan komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtaja (2014–2015); Euroopan komission
kilpailun pääosaston pääjohtaja (2015–2019); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
José Martín y Pérez de Nanclares
Syntynyt 1965; oikeustieteen tutkinto Salamancan yliopistosta (1983–1988), valtiosääntöoikeuden
opintoja Kölnin yliopistossa (1988–1989), eurooppaoikeuden maisterin tutkinto Saarbrückenin
yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori Saarbrückenin ja Salamancan yliopistosta (1994);
yliopistonlehtori (1993–1996) ja kansainvälisen oikeuden professori La Riojan yliopistossa (1996–
2001); kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija La Riojan
yliopistossa (2001–2009), kansainvälisen oikeuden oppituolin haltija Salamancan yliopistossa
(2009–2012 ja 2018); La Riojan yliopiston kansainvälisten suhteiden vararehtori (2004–2008),
tutkimuksen vararehtori (1996–2000) ja pääsihteeri (1996); Piuran yliopiston (Peru) kunniatohtori
(2009); ulko- ja Espanjan hallituksen yhteistyöministeriön oikeudellisten asioiden johtaja (2012–
2018); Consejo de Estadon puheenjohtajan kabinetin johtaja (2018–2019); pysyvän
välitystuomioistuimen jäsen (2018–2019); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Rimvydas Norkus
Syntynyt 1979; oikeustieteen maisterin tutkinto Vilnan yliopistosta (2001), oikeustieteen tohtori
Mykolas Romeris -yliopistosta (2005), opintoja Institut suisse de droit comparéssa (ISDC) sekä
Bonnin ja Vilnan yliopistoissa (2002–2006); esittelijä Liettuan ylioikeudessa (1999–2000); Liettuan
ylioikeuden presidentin erityisavustaja (2000–2003); Liettuan ylimmän hallintotuomioistuimen
oikeuskäytäntöyksikön johtaja (2003–2009); Euroopan parlamentin juristi-lingvisti (2009–2010);
Liettuan ylimmän tuomioistuimen oikeudellisen tutkimusosaston johtaja (2010–2012); Liettuan
ylioikeuden tuomari (2012–2013); Liettuan ylimmän tuomioistuimen jäsen (2013–2014); Liettuan
ylimmän tuomioistuimen presidentti (2014–2019); Mykolas Romeris -yliopiston yksityisoikeuden
laitoksen professori (2012–2019), Mykolas Romeris -yliopiston apulaisprofessori (2007–2008);

Liettuan tuomarineuvoston presidentti (2016–2018); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen
tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Miguel Sampol Pucurull
Syntynyt 1974; oikeustieteen ja liikehallinnon tutkinto Comillasin paavillisesta yliopistosta (1998);
valtionasiamies, jonka tehtävänä on edustaa valtiota kansallisissa tuomioistuimissa (2002–2005);
valtionasiamies
kulttuuriministeriön
oikeudellisessa
yksikössä
(2005–2006);
lakimies
ulkoministeriön oikeudellisessa yksikössä Euroopan unionin tuomioistuinta koskevissa asioissa
(2006–2007); valtionasiamies-lakimies Espanjan pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa
(2007–2014); valtionasiamies, valtion asioiden ajamisesta Euroopan unionin tuomioistuimissa
vastaavan yksikön päällikkö ja Euroopan unionia sekä oikeusministeriön kansainvälisiä asioita
hoitavan yksikön apulaispääjohtaja (2014–2019); useiden julkisten yritysten hallituksen jäsen
(2014–2019); kirjoittanut useita julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Iko Nõmm
Syntynyt 1977; oikeustieteen tohtori Tarton yliopistosta (2013); Tallinnan ylioikeuden esittelijä
(2001–2002), Harjun alioikeuden tuomarikoulutettava (2002), Harjun alioikeuden tuomari (2002–
2007), Tallinnan ylioikeuden tuomari (2007–2019), harjoittelija Viron ylimmässä tuomioistuimessa
(2015–2016), kansallinen tuomari Euroopan unionin tuomioistuimessa lähetettynä työntekijänä
(2017–2018); yliopistonlehtori Tarton yliopistossa (2014–2019); opettaja Viron ylimmässä
tuomioistuimessa
(2015–2019);
kouluttaja
Viron
asianajajayhteisössä
(2015–2019);
tuomarinvalintalautakunnan jäsen (2018–2019), asianajajatutkintolautakunnan jäsen (2015–2019);
unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Ornella Porchia
syntynyt 1966, oikeustieteellinen loppututkinto (1991), oikeustieteen tohtori Milanon Bocconiyliopistosta (1996), Torinon yliopiston unionin oikeuden professori, Torinon asianajajayhteisön
jäsen (1994), Torinon yliopiston kansainvälisen oikeuden assistentti (1998–2002) ja
apulaisprofessori (2002–2007), Italian perustuslakituomioistuimen tutkimuspalvelun lakimies
(2010–2014), Italian Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston lakimies (2014–2019),
kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–
Roberto Mastroianni
Syntynyt 1964; oikeustieteen tutkinto Firenzen yliopistosta (1987), oikeustieteen tohtori Bolognan
yliopistosta (1992), LL.M Pennsylvanian Dickinson School of Law’sta (1990); tutkijatohtori
Geneven yliopistossa (1992–1993), tutkijatohtori Amsterdamin yliopistossa (1993–1994),
kansainvälisen oikeuden tutkija Firenzen yliopistossa (1992–1997); Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen julkisasiamies Giuseppe Tesauron ja julkisasiamies Antonio Saggion
lakimiesavustaja (1997–2000); unionin oikeuden professori Napolin Federico II -yliopistossa
(2000–2019), unionin oikeuden ja oikeudenkäyntiasioiden kutsuttu professori Paris 2 – PanthéonAssas -yliopistossa (2011–2013), unionin oikeuden professori Rooman Luiss Guido Carli
-yliopistossa (2013–2017); Italian lainsäädäntöasioiden valtionasiamies Eurooppa-asioiden
osastolla (2015–2018); asianajaja, jolla on kelpoisuus esiintyä ylimmissä tuomioistuimissa (1993–
2019); kilpailuoikeudellisen oikeusvertailun professori Denverin yliopiston Sturm College of
Law’ssa (2015–2019); Italian kansainvälisen oikeuden yhdistyksen SIDI:n (20I3–2015) ja Italian
unionin oikeuden opintojen yhdistyksen AISDUE:n hallituksen jäsen (2018–2019); kirjoittanut
runsaasti julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019–.
Gerhard Hesse
Syntynyt 1970; oikeustieteen tutkinto Wienin yliopistosta (1993), oikeustieteen tohtori Wienin
yliopistosta (2002); liittokanslerinviraston Eurooppa-asioiden osaston työntekijä (1994–1995),
liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston työntekijä ja sittemmin päällikkö (1995–2000),
työkamarin oikeudellinen neuvonantaja (2000–2002), liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston

työntekijä ja sittemmin päällikkö (2002–2007), liittokanslerin kabinetin oikeudellinen neuvonantaja
(2007–2010), liittokanslerinviraston oikeudellisen osaston pääjohtaja (2010–2017), perustuslakiin,
uudistuksiin ja sääntelynpurkuun liittyvien kysymysten ja oikeusasioiden ministeriön oikeudellisen
osaston pääjohtaja (2017–2019); henkilötietojen suojaa koskevan hallituksen toimikunnan jäsen
(2010–2019), kansalliskirjaston valvontatoimikunnan jäsen (2017–2019); kirjoittanut useita
julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26.9.2019 lukien.
Lisätietoja: Gitte Stadler  +352 4303 3127

