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Iškilmingas Teisingumo Teismo posėdis

Spauda ir informacija

Dalinis Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sudėties atnaujinimas ir keturiolikos
naujų šio teismo narių pareigų ėjimo pradžia

2019 m. vasario 1 d. ir gegužės 29 d. sprendimais Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių
atstovai laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. paskyrė naujai kadencijai
dvylika Bendrojo Teismo teisėjų – Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine, Ramona
Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan
Passer, Alexander Kornezov ir Colm Mac Eochaidh.
2019 m. vasario 1 d. sprendimu Bendrojo Teismo teisėjais paskirti: laikotarpiui nuo 2019 m.
rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. – Laurent Truchot; laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki
2022 m. rugpjūčio 31 d. – Mirela Stancu.
2019 m. kovo 6 d. sprendimu laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Bendrojo Teismo teisėja paskirta Tuula Riitta Pynnä.
2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Bendrojo Teismo teisėjais paskirti: laikotarpiui nuo 2019 m.
rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d. – Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele
Steinfatt, Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus
ir Miguel Sampol Pucurull; laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. – Iko
Nõmm.
2019 m. liepos 11 d. sprendimu laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.
Bendrojo Teismo teisėjais paskirti Ornella Porchia ir Roberto Mastroianni.
2019 m. rugsėjo 4 d. sprendimu laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Bendrojo Teismo teisėju paskirtas Gerhard Hesse.
Naujų institucijos narių priesaikos davimo ir pareigų ėjimo pradžios proga Europos Sąjungos
Teisingumo Teisme įvyks iškilmingas posėdis.
Iškilmingas
posėdis
bus
transliuojamas
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

nuo

18.00 val.

interneto

svetainėje:

Naujų teisėjų curricula vitae
Laurent Truchot
gimė 1962 m.; Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1984 m.); Nacionalinės teisėjų
mokyklos (1986–1988 m.) absolventas; Marselio pirmosios instancijos teismo teisėjas (1988–
1990 m.); Teisingumo ministerijos Civilinių bylų ir valstybės antspaudo departamento teisininkas
(1990–1992 m.); Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos Konkurencijos, vartotojų apsaugos
ir kovos su sukčiavimu generalinio direktorato skyriaus vadovo pavaduotojas, vėliau – skyriaus
vadovas (1992–1994 m); Teisingumo ministro patarėjas techniniais klausimais (1994–1995 m.);
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Nimo pirmosios instancijos teismo teisėjas (1995–1996 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
generalinio advokato P. Léger teisės referentas (1996–2001 m.); Kasacinio teismo patarėjas teisės
klausimais (conseiller référendaire) (2001–2007 m.); Bendrojo Teismo teisėjas (2007–2013 m.,
kolegijos pirmininkas 2010–2013 m.); Kasacinio teismo patarėjas (2013–2019 m.); Bendrojo
Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Mirela Stancu
gimė 1974 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1998 m.); Bukarešto universiteto teisės
mokslų daktarė (2009 m.); Bukarešto advokatūros narė (1999–2002 m.); Bukarešto universiteto
procesinės teisės dėstytoja (2002–2018 m.), vėliau, nuo 2018 m., etatinė dėstytoja; Nacionalinio
teisėjų instituto dėstytoja (2007–2018 m.); Bukarešto pirmosios instancijos teismo teisėja (2004–
2009 m.); Bukarešto teismo teisėja (2009–2019 m.); į Užsienio reikalų ministeriją deleguota teisėja
(2005 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjos C. Toader teisininkė administratorė
(2011–2014 m.); Aukščiausiosios teisėjų tarybos Europos reikalų, tarptautinių santykių ir programų
vadovė (2015–2018 m.); daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo
26 d.
Tuula Riitta Pynnä
gimė 1958 m.; Turku universiteto teisės diplomas (magistras, 1981 m.); teisėjų mokymų kursas
Ulvilos apygardos teisme (1984 m.); Tryro universiteto teisės magistras (1993 m.); Europos viešojo
administravimo instituto Europos teisės studijų magistras (1994 m.); Turku universiteto dėstytoja
(1981–1982 m.); Porio apygardos teismo teisėja (1982–1983 m.); skyriaus vedėja Gyventojų
tarnyboje (1983–1985 m.); Tamperės ir Pirkanmos teismų teisėja (1985–1995 m.); Suomijos
Aukščiausiojo Teismo teisės referentė (1995 m.); Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos
teismų proceso skyriaus vadovė, patarėja teisės klausimais ir valstybės atstovė Europos Sąjungos
Teisingumo Teisme, Suomijos delegacijos Tarybos darbo grupėje „Teisingumo Teismas“ vadovė
(1996–2005 m.); grupės „Pirmininkavimo draugija“ dėl Bendrijos teismų sistemos reformos pagal
Nicos sutartį narė; Suomijos vyriausiojo administracinio teismo teisėja (2005–2012 m.); Suomijos
Aukščiausiojo Teismo teisėja (2012–2019 m.); Helsinkio vertybinių popierių biržos drausmės
komisijos narė (2015–2019 m.); Helsinkio advokatūros egzamino komisijos narė, vėliau pirmininkė
(2011–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Tamara Perišin
gimė 1979 m.; Zagrebo universiteto teisės diplomas (2002 m.); Oksfordo universiteto teisės
magistrė (2003 m.); Zagrebo universiteto teisės mokslų daktarė (2007 m.); Fulbright stipendija
Džordžtauno ir Mičigano universitetuose (2005–2006 m.); mokymo ir mokymosi mokslų kursas
Centrinės Europos universitete (2007–2008 m.); Asero instituto (2004 m.), Makso Planko instituto
(2007–2008 m.) ir Harvard Law School tyrinėtoja (2014 m.); priimta į Kroatijos advokatūrą
(2009 m.); Zagrebo universiteto Sąjungos teisės profesorė, Žano Monė katedros vedėja ir Žano
Monė kompetencijų centro koordinatorė (2002–2019 m.); Harvardo universiteto kviestinė profesorė
(2015–2016 m.); derybų grupės dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą narė (2005–2011 m.);
atsakinga už Sąjungos teisės mokymų pareigūnams ir diplomatams rengimą Nacionalinėje viešojo
administravimo mokykloje ir Užsienio ir Europos reikalų ministerijos Diplomatų akademijoje (2011–
2012 m.); atsakinga už Sąjungos teisės mokymų teisėjams ir prokurorams rengimą Teisėjų
akademijoje ir Zagrebo teisme (2012–2013 m.); atsakinga už Sąjungos teisės mokymų rengimą
Kroatijos advokatų asociacijoje (2015 m.); Mokslų ir švietimo ministerijos specialioji patarėja
(2017–2019 m.); Sąjungos teisės leidinio pagrindinė redaktorė; daugelio publikacijų autorė;
Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Petra Škvařilová-Pelzl
gimė 1975 m.; teisės studijos Čekijos Respublikoje ir Vokietijoje (Magister iuris, Prahos Karlo
universitetas, 1999 m.), teisės mokslų daktarė (Hamburgo universitetas, 2004 m.); Prahos
valstybinės kalbų mokyklos vertimo žodžiu (vokiečių kalba) diplomas (1995 m.); Hamburgo
universiteto Komercinės teisės, jūrų teisės ir verslo teisės katedros mokslo darbuotoja; Sąjungos
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institucijų organizuoto konkurso Čekijos teisininkams įdarbinti nugalėtoja (2004 m.); Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos generalinio direktorato
pareigūnė (2004–2019 m.); generalinio direktoriaus padėjėja (2010–2016 m.); Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo teisėjos M. Berger teisės referentė (2017–2018 m.); Vienos federalinės
viešosios tarnybos akademijos Europos Sąjungos teisės dėstytoja; reguliarūs pranešimai kas dveji
metai vykstančiame čekų ir vokiečių teisės festivalyje; daugelio publikacijų, visų pirma Sąjungos
teisės ir lyginamosios teisės klausimais, autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo
26 d.
Gabriele Steinfatt
gimė 1977 m.; studijos Sarbriukene ir Strasbūre; Strasbūro Roberto Šumano universiteto teisės
diplomas (privatinės teisės magistro diplomas ir Europos teisės pažymėjimas, 2000 m.);
valstybiniai egzaminai Sarbriukene (2002 ir 2005 m.); trečiosios pakopos studijos Saro krašto
universiteto Europos studijų institute (2002–2003 m.); Saro krašto universiteto teisės mokslų
daktarė (2011 m.); Bremeno administracinio teismo teisėja (2005–2018 m.); Bremeno apeliacinio
administracinio teismo teisėja (2018–2019 m.); Apeliacinio teisėjų drausmės teismo narė (2018–
2019 m.); Apeliacinio inžinierių drausmės teismo pakaitinė narė (2018–2019 m.); Saro krašto
universiteto ir Bremeno universiteto dėstytoja; daugelio publikacijų teisės klausimais, įskaitant
Europos teisę, autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Johannes Christoph Laitenberger
gimė 1964 m.; teisės studijos Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universitete; pirmasis valstybinis
teisės egzaminas (1990 m.); Vokietijos parlamento administracijos teisininkas (1991 m.); Kelno
aukštesniojo apygardos teismo Rechtsreferendar (1991–1994 m.); antrasis valstybinis teisės
egzaminas (1994 m.); Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universiteto dėstytojas ir tyrinėtojas (1991–
1995 m.); Kelno advokatūros narys ir Verslininkų federacijos teisininkas (1996 m.); Europos
Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Administravimo ir protokolo direktorato patarėjas
(1996–1999 m.); Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato rapporteur (1999 m.);
Europos Komisijos narės Viviane Reding kabineto narys (1999–2003 m.), vėliau – šio kabineto
vadovas (2003–2004 m.); Europos Bendrijų Komisijos Pirmininko José Manuel Barroso kabineto
narys (2004–2005 m.); Europos Komisijos atstovas spaudai ir Atstovų spaudai tarnybos vadovas
(2005–2009 m.); Europos Komisijos Pirmininko José Manuel Barroso kabineto vadovas (2009–
2014 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas (2014–
2015 m.); Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato generalinis direktorius (2015–
2019 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
José Martín y Pérez de Nanclares
gimė 1965 m.; Salamankos universiteto teisės diplomas (1983–1988 m.); konstitucinės teisės
studijos Kelno universitete (1988–1989 m.); Sarbriukeno universiteto Europos teisės magistras
(1991 m.); Sarbriukeno universiteto (1994 m.) ir Salamankos universiteto (1994 m.) teisės mokslų
daktaras; La Riochos universiteto tarptautinės teisės dėstytojas (1993–1996 m.) ir profesorius
(1996–2001 m.); La Riochos universiteto Tarptautinės teisės katedros ir Žano Monė Europos
Sąjungos teisės katedros vedėjas (2001–2009 m.); Salamankos universiteto Viešosios tarptautinės
teisės katedros vedėjas (2009–2012 m. ir 2018 m.); La Riochos universiteto rektoriaus
pavaduotojas tarptautinių santykių (2004–2008 m.) ir mokslinių tyrimų (1996–2000 m.) klausimais,
šio universiteto generalinis sekretorius (1996 m.); Pjūros universiteto (Peru) daktaras honoris
causa (2009 m.); Ispanijos vyriausybės Užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos
Tarptautinių teisinių santykių tarnybos direktorius (2012–2018 m.); Ispanijos Valstybės Tarybos
pirmininko kabineto vadovas (2018–2019 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narys (2018–2019 m.);
daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Rimvydas Norkus
gimė 1979 m.; Vilniaus universiteto teisės magistras (2001 m.); Mykolo Romerio universiteto teisės
daktaras (2005 m.); studijos Šveicarijos lyginamosios teisės institute (ISDC), Bonos ir Vilniaus
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universitetuose (2002–2006 m.); konsultantas Lietuvos apeliaciniame teisme (1999–2000 m.);
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėjas (2000–2003 m.); Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo Teismų praktikos departamento direktorius (2003–2009 m.); Europos
Parlamento teisininkas lingvistas (2009–2010 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir
apibendrinimo departamento direktorius (2010–2012 m.); Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas
(2012–2013 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (2013–2014 m.); Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas (2014–2019 m.); Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto
profesorius (2012–2019 m.); Mykolo Romerio universiteto asocijuotasis profesorius (2007–
2008 m.); Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas (2016–2018 m.); daugelio publikacijų autorius;
Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Miguel Sampol Pucurull
gimė 1974 m.; Komiljaso popiežiškojo universiteto – ICADE – teisės ir verslo vadybos diplomas
(1998 m.); abogado del Estado, įgaliotas atstovauti valstybei nacionaliniuose teismuose (2002–
2005 m.); abogado del Estado Kultūros ministerijos Teisės tarnyboje (2005–2006 m.); Užsienio
reikalų ministerijos Teisės tarnybos narys, atsakingas už klausimus, susijusius su Europos
Sąjungos Teisingumo Teismu (2006–2007 m.); Nuolatinės Ispanijos atstovybės Europos Sąjungoje
abogado del Estado patarėjas teisės klausimais (2007–2014 m.); abogado del Estado-Jefe
valstybės teisės tarnyboje, atsakingas už bylas Teisingumo Teisme, ir Abogacía General del
Estado (Teisingumo ministerija) generalinio direktoriaus pavaduotojas Europos Sąjungos teisės ir
tarptautinės teisės klausimais (2014–2019 m.); kelių valstybės įmonių valdybos narys (2014–
2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Iko Nõmm
gimė 1977 m.; Tartu universiteto teisės mokslų daktaras (2013 m.); patarėjas Talino apeliaciniame
teisme (2001–2002 m.); pretendentas į Harju teismo teisėjus (2002 m.); Harju teismo teisėjas
(2002–2007 m.); Talino apeliacinio teismo teisėjas (2007–2019 m.); Estijos Aukščiausiojo Teismo
teisėjas stažuotojas (2015–2016 m.); į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą deleguotas
nacionalinis teisėjas (2017–2018 m.); Tartu universiteto dėstytojas (2014–2019 m.); dėstytojas
Estijos Aukščiausiajame Teisme (2015–2019 m.); dėstytojas Estijos advokatų asociacijoje (2015–
2019 m.); teisėjų egzamino komisijos narys (2018–2019 m.); Estijos advokatūros profesinio
tinkamumo vertinimo komiteto narys (2015–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m.
rugsėjo 26 d.
Ornella Porchia
gimė 1966 m.; teisės diplomas (1991 m.); Milano Bocconi universiteto teisės mokslų daktarė
(1996 m.); Turino universiteto Europos Sąjungos teisės profesorė; Turino advokatūros narė
(1994 m.); Turino universiteto tarptautinės teisės asistentė (1998–2002) ir asocijuotoji profesorė
(2002–2007 m.); Italijos Konstitucinio Teismo Mokymų tarnybos narė (2010–2014 m.); Italijos
Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos patarėja teisės klausimais (2014–
2019 m.); daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
Roberto Mastroianni
gimė 1964 m.; Florencijos universiteto teisės diplomas (1987 m.); Dickinson School of Law,
Pensilvanija, teisės magistras (1990 m.); Bolonijos universiteto teisės mokslų daktaras (1992 m.);
podoktorinės studijos Ženevos universitete (1992–1993 m.); podoktorinės studijos Amsterdamo
universitete (1993–1994 m.); Florencijos universiteto tarptautinės teisės tyrinėtojas (1992–
1997 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinių advokatų Giuseppe Tesauro ir Antonio
Saggio teisės referentas (1997–2000 m.); Neapolio Frydricho II universiteto Europos Sąjungos
teisės profesorius (2000–2019 m.); Paryžiaus II Panteono–Aso universiteto Sąjungos teisės ir
teismo proceso teisės kviestinis profesorius (2011–2013 m.); Romos Luiss Guido Carli universiteto
Sąjungos teisės profesorius (2013–2017 m.); Italijos vyriausybės patarėjas teisės aktų leidybos
klausimais Europos reikalų departamente (2015–2018 m.); advokatas, galintis atstovauti
aukščiausios instancijos teismuose (1993–2019 m.); Denverio universiteto Sturm College of Law
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lyginamosios konkurencijos teisės profesorius (2015–2019 m.); Italijos tarptautinės teisės bendrijos
SIDI valdybos narys (2013–2015 m.) ir Italijos Europos Sąjungos teisės studijų asociacijos
AISDUE narys (2018–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo
2019 m. rugsėjo 26 d.
Gerhard Hesse
gimė 1970 m.; Vienos universiteto teisės diplomas (1993 m.); Vienos universiteto teisės mokslų
daktaras (2002 m.); Federalinės kanceliarijos Europos reikalų departamento narys (1994–
1995 m.); Federalinės kanceliarijos Teisės tarnybos departamento narys, vėliau - vadovas (1995–
2000 m.); Darbo rūmų patarėjas teisės klausimais (2000–2002 m.); Federalinės kanceliarijos
Teisės tarnybos narys, vėliau - Teisės tarnybos departamento vadovas (2002–2007 m.);
Federalinio kanclerio kabineto patarėjas teisės klausimais (2007–2010 m.); Federalinės
kanceliarijos Teisės tarnybos generalinis direktorius (2010–2017 m.); Konstitucinių reikalų,
reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijos Teisės tarnybos generalinis direktorius (2017–
2019 m.); Vyriausybės asmens duomenų apsaugos tarybos narys (2010–2019 m.); Nacionalinės
bibliotekos priežiūros tarybos pirmininkas (2017–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo
Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.
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