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Uroczyste posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości

Częściowe odnowienie składu oraz objęcie stanowisk przez czternastu nowych
sędziów Sądu Unii Europejskiej

W drodze decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 lutego
2019 r. i 29 maja 2019 r. na kolejną kadencję trwającą od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r.
powołanych zostało dwunastu sędziów Sądu: Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga
Reine, Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin,
Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov oraz Colm Mac Eochaidh.
W drodze decyzji z dnia 1 lutego 2019 na stanowisko sędziego Sądu zostali powołani: Laurent
Truchot na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2025 r. oraz Mirela Stancu na okres od
1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
W drodze decyzji z dnia 6 marca 2019 r. na stanowisko sędziego Sądu na okres od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. została powołana Tuula Riitta Pynnä.
W drodze decyzji z dnia 29 maja 2019 r. na stanowisko sędziego Sądu zostali powołani: Tamara
Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes Laitenberger, José Martín y Pérez de
Nanclares, Rimvydas Norkus oraz Miguel Sampol Pucurull na okres od 1 września 2019 r. do
31 sierpnia 2025 r. oraz Iko Nõmm na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
W drodze decyzji z dnia 11 lipca 2019 r. na stanowisko sędziego Sądu na okres od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2025 r. zostali powołani Ornella Porchia i Roberto Mastroianni.
W drodze decyzji z dnia 4 września 2019 r. na stanowisko sędziego Sądu na okres od 6 września
2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. został powołany Gerhard Hesse.
Z okazji złożenia ślubowania i objęcia stanowisk przez nowych członków instytucji w dniu
dzisiejszym odbędzie się w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uroczyste
posiedzenie.
Uroczyste posiedzenie będzie transmitowane na żywo od godz. 18.00 na stronie dostępnej pod
następującym linkiem: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae nowych członków
Laurent Truchot
urodzony w 1962 r.; studia w instytucie nauk politycznych w Paryżu (1984); były student École
nationale de la magistrature (1986–1988); sędzia sądu pierwszej instancji w Marsylii (1988–1990);
sędzia w dyrekcji spraw cywilnych ministerstwa sprawiedliwości (1990–1992); zastępca kierownika
biura, następnie kierownik biura w dyrekcji generalnej ds. konkurencji, spraw konsumenckich
i zwalczania nadużyć finansowych ministerstwa gospodarki, finansów i przemysłu (1992–1994);
doradca techniczny przy ministrze sprawiedliwości (1994–1995); sędzia sądu pierwszej instancji
w Nîmes (1995–1996); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w gabinecie
rzecznika generalnego P. Légera (1996–2001); zastępca sędziego sądu kasacyjnego (2001–
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2007); sędzia Sądu (2007–2013, prezes izby 2010–2013); sędzia sądu kasacyjnego (2013–2019);
sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Mirela Stancu
urodzona w 1974 r.; licencjackie studia prawnicze na uniwersytecie w Bukareszcie (1998); doktor
prawa, uniwersytet w Bukareszcie (2009); członkini palestry w Bukareszcie (1999–2002);
wykładowca (2002–2018), następnie od 2018 r. docent prawa proceduralnego na uniwersytecie
w Bukareszcie; prowadząca szkolenia w krajowym instytucie sądownictwa (2007–2018); sędzia
sądu pierwszej instancji w Bukareszcie (2004–2009); sędzia sądu w Bukareszcie (2009–2019);
sędzia oddelegowana w ministerstwie spraw zagranicznych (2005); prawnik administrator
w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w gabinecie sędzi C. Toader (2011–2014); dyrektor
ds. europejskich, stosunków międzynarodowych i programów wyższej rady sądownictwa (2015–
2018); autorka licznych publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Tuula Riitta Pynnä
urodzona w 1958 r.; ukończone prawo na uniwersytecie w Turku (magister, 1981); szkolenie
sędziowskie w sądzie okręgowym w Ulvili (1984); magister prawa, uniwersytet w Trewirze (1993);
master z nauk prawa europejskiego, Europejski Instytut Administracji Publicznej (1994);
wykładowca na uniwersytecie w Turku (1981–1982); sędzia sądu okręgowego w Pori (1982–1983);
kierownik w urzędzie ds. ludności (1983–1985); sędzia sądu w Tampere i Pirkanmaa (1985–1995);
referendarz w sądzie najwyższym Finlandii (1995); kierownik wydziału postępowań sądowych Unii
Europejskiej, doradca prawny i pełnomocnik państwa w Trybunale Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, ministerstwo spraw zagranicznych, szef fińskiej delegacji do grupy roboczej
„Trybunał Sprawiedliwości” w Radzie (1996–2005); członek grupy „Amis de la Présidence” ds.
reformy wspólnotowego systemu sądownictwa w traktacie z Nicei; sędzia naczelnego sądu
administracyjnego Finlandii (2005–2012); sędzia sądu najwyższego Finlandii (2012–2019);
członkini komisji dyscyplinarnej giełdy w Helsinkach (2015–2019); członkini, następnie
przewodnicząca komisji egzaminacyjnej palestry w Helsinkach (2011–2019); sędzia Sądu od dnia
26 września 2019 r.
Tamara Perišin
urodzona w 1979 r.; licencjackie studia prawnicze na uniwersytecie w Zagrzebiu (2002); magister
prawa, uniwersytet w Oksfordzie (2003); doktor prawa, uniwersytet w Zagrzebiu (2007);
stypendystka Fulbrighta na uniwersytetach w Georgetown i w Michigan (2005–2006); studia
z dziedziny nauczania i uczenia na uniwersytecie środkowoeuropejskim (2007–2008); pracownik
naukowy w instytucie Assera (2004), w instytucie Maxa Plancka (2007–2008) i w Harvard Law
School (2014); przyjęta do palestry w Chorwacji (2009); profesor prawa Unii, kierownik katedry
Jeana Monneta i koordynator centrum doskonałości Jeana Monneta na uniwersytecie w Zagrzebiu
(2002–2019); profesor nadzwyczajna na uniwersytecie Harvarda (2015–2016); członkini zespołu
negocjacyjnego ds. przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej (2005–2011); odpowiedzialna za
kształcenie z zakresu prawa Unii urzędników i dyplomatów w krajowej szkole administracji
publicznej i akademii dyplomatycznej ministerstwa spraw zagranicznych i europejskich (2011–
2012); odpowiedzialna za kształcenie z zakresu prawa Unii sędziów i prokuratorów w akademii
sądownictwa i w sądzie w Zagrzebiu (2012–2013); odpowiedzialna za kształcenie z zakresu prawa
Unii w chorwackim stowarzyszeniu adwokatów (2015); doradca specjalna w ministerstwie nauki
i edukacji (2017–2019); redaktor naczelna czasopisma z dziedziny prawa Unii; autorka licznych
publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Petra Škvařilová-Pelzl
urodzona w 1975 r.; studia prawnicze w Czechach i Niemczech (magister iuris, uniwersytet Karola
w Pradze, 1999), doktor prawa (uniwersytet w Hamburgu, 2004); ukończone studia z zakresu
tłumaczenia ustnego języka niemieckiego w państwowej szkole językowej w Pradze (1995);
współpracownik naukowa w katedrze prawa handlowego, morskiego i gospodarczego uniwersytetu
w Hamburgu; laureatka konkursu do instytucji europejskich dla czeskich prawników (2004);
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urzędniczka w Dyrekcji Generalnej Biblioteki oraz Badań i Dokumentacji Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2004–2019); attachée przy dyrektorze generalnym (2010–
2016); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w gabinecie sędzi M. Berger
(2017–2018); wykładowca prawa Unii w akademii służby publicznej w Wiedniu; regularne
wystąpienia na czesko-niemieckim festiwalu prawa; autorka licznych publikacji, w szczególności
z dziedziny prawa Unii i prawa porównawczego; sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Gabriele Steinfatt
urodzona w 1977 r.; studia w Saarbrücken i w Strasburgu; ukończone prawo na uniwersytecie
Roberta Schumana w Strasburgu (magister prawa prywatnego i świadectwo prawa europejskiego,
2000); egzaminy państwowe w Saarbrücken (2002 i 2005); podyplomowe studia w instytucie
studiów europejskich uniwersytetu w Saarze (2002–2003); doktor prawa, uniwersytet w Saarze
(2011); sędzia sądu administracyjnego w Bremie (2005–2018); sędzia apelacyjnego sądu
administracyjnego w Bremie (2018–2019); członkini apelacyjnego sądu dyscyplinarnego sędziów
(2018–2019); zastępczyni członka apelacyjnego dyscyplinarnego sądu inżynierów (2018–2019);
wykładowca na uniwersytecie w Saarze i na uniwersytecie w Bremie; autorka licznych publikacji
prawniczych, w szczególności z dziedziny prawa europejskiego; sędzia Sądu od dnia 26 września
2019 r.
Johannes Christoph Laitenberger
urodzony w 1964 r.; studia prawnicze na reńskim uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn;
pierwszy państwowy egzamin prawniczy (1990); współpracownik prawny w kancelarii parlamentu
niemieckiego (1991); Rechtsreferendar w siedzibie wyższego sądu krajowego w Kolonii (1991–
1994); drugi państwowy egzamin prawniczy (1994); wykładowca i pracownik naukowy w reńskim
uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (1991–1995); członek palestry w Kolonii i doradca
prawny zrzeszenia przedsiębiorstw (1996); doradca w dyrekcji administracji i protokołu
Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej (1996–1999); sprawozdawca w Dyrekcji
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (1999); członek gabinetu (1999–2003), następnie
szef gabinetu (2003–2004) komisarz europejskiej Viviane Reding; członek gabinetu
przewodniczącego Komisji Wspólnot Europejskich Joségo Manuela Barrosa (2004–2005); rzecznik
prasowy i kierownik biura rzecznika prasowego Komisji Europejskiej (2005–2009); szef gabinetu
przewodniczącego Komisji Europejskiej Joségo Manuela Barrosa (2009–2014); zastępca
dyrektora generalnego Służby Prawnej Komisji Europejskiej (2014–2015); dyrektor generalny
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (2015–2019); sędzia Sądu od dnia
26 września 2019 r.
José Martín y Pérez de Nanclares
urodzony w 1965 r.; studia prawnicze na uniwersytecie w Salamance (1983–1988); studia
z zakresu prawa konstytucyjnego na uniwersytecie w Kolonii (1988–1989); master z prawa
europejskiego uniwersytetu w Saarbrücken (1991); doktor prawa, uniwersytet w Saarbrücken
(1994)
i uniwersytet
w Salamance
(1994);
docent
(1993–1996)
i profesor
prawa
międzynarodowego (1996–2001) na uniwersytecie w La Rioja; kierownik katedry prawa
międzynarodowego publicznego i katedry Jeana Monneta prawa Unii Europejskiej na
uniwersytecie w La Rioja (2001–2009); kierownik katedry prawa międzynarodowego publicznego
na uniwersytecie w Salamance (2009–2012 i 2018); wicerektor ds. stosunków międzynarodowych
(2004–2008), wicerektor ds. badań naukowych (1996–2000) i sekretarz generalny (1996)
uniwersytetu w La Rioja; doktor honoris causa uniwersytetu w Piurze, Peru (2009); dyrektor
gabinetu spraw prawnomiędzynarodowych ministerstwa spraw zagranicznych i współpracy
w hiszpańskim rządzie (2012–2018); dyrektor gabinetu przewodniczącego hiszpańskiej rady stanu
(2018–2019); członek stałego trybunału arbitrażowego (2018–2019); autor licznych publikacji;
sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
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Rimvydas Norkus
urodzony w 1979 r.; magister prawa, uniwersytet w Wilnie (2001); doktor prawa, uniwersytet
Michała Römera (2005); studia w szwajcarskim instytucie prawa porównawczego (ISDC) i na
uniwersytetach w Bonn i w Wilnie (2002–2006); asystent sędziego w sądzie apelacyjnym Litwy
(1999–2000); doradca prezesa sądu apelacyjnego Litwy (2000–2003); dyrektor służby praktyki
sądowniczej w naczelnym sądzie administracyjnym Litwy (2003–2009); prawnik lingwista
w Parlamencie Europejskim (2009–2010); dyrektor departamentu ds. badań prawnych sądu
najwyższego Litwy (2010–2012); sędzia sądu apelacyjnego Litwy (2012–2013); sędzia sądu
najwyższego Litwy (2013–2014); prezes sądu najwyższego Litwy (2014–2019); profesor instytutu
prawa prywatnego uniwersytetu Michała Römera (2012–2019); profesor nadzwyczajny
uniwersytetu Michała Römera (2007–2008); przewodniczący rady sądownictwa Litwy (2016–2018);
autor licznych publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Miguel Sampol Pucurull
urodzony w 1974 r.; licencjackie studia prawa i zarządzania na Universidad Pontificia Comillas –
ICADE (1998); abogado del Estado reprezentujący państwo przed sądami krajowymi (2002–2005);
abogado del Estado w służbie prawnej ministerstwa kultury (2005–2006); członek służby prawnej
ministerstwa spraw zagranicznych ds. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2006–2007);
abogado del Estado – doradca prawny w stałym przedstawicielstwie Hiszpanii przy Unii
Europejskiej (2007–2014); abogado del Estado-Jefe służby prawnej państwa ds. postępowań
przed Trybunałem Sprawiedliwości i zastępca dyrektora generalnego ds. Unii Europejskiej i spraw
międzynarodowych Abogacía General del Estado (ministerstwa sprawiedliwości) (2014–2019);
członek zarządu wielu przedsiębiorstw publicznych (2014–2019); autor licznych publikacji; sędzia
Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Iko Nõmm
urodzony w 1977 r.; doktor prawa, uniwersytet w Tartu (2013); radca w sądzie apelacyjnym
w Tallinie (2001–2002); referendarz sądowy w sądzie w Harju (2002); sędzia sądu w Harju (2002–
2007); sędzia sądu apelacyjnego w Tallinie (2007–2019); sędzia stażysta w sądzie najwyższym
Estonii (2015–2016); oddelegowany sędzia krajowy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(2017–2018); wykładowca na uniwersytecie w Tartu (2014–2019); wykładowca w sądzie
najwyższym Estonii (2015–2019); prowadzący szkolenia w estońskiej palestrze (2015–2019);
członek komisji egzaminacyjnej sędziów (2018–2019); członek komitetu oceny kompetencji
zawodowych estońskiej palestry (2015–2019); sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
Ornella Porchia
urodzona w 1966 r.; ukończone studia prawnicze (1991); doktor prawa, uniwersytet Bocconiego
w Mediolanie (1996); profesor prawa Unii Europejskiej na uniwersytecie w Turynie; członkini
palestry
w Turynie
(1994);
adiunkt
(1998–2002)
i profesor
nadzwyczajna
prawa
międzynarodowego na uniwersytecie w Turynie (2002–2007); członkini służby ds. badań włoskiego
trybunału konstytucyjnego (2010–2014); doradca prawny w stałym przedstawicielstwie Włoch przy
Unii Europejskiej (2014–2019); autorka licznych publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września
2019 r.
Roberto Mastroianni
urodzony w 1964 r.; ukończył studia prawnicze na uniwersytecie we Florencji (1987); doktor prawa,
uniwersytet w Bolonii (1992); master z prawa w Dickinson School of Law, Pensylwania (1990); staż
podoktorski na uniwersytecie w Genewie (1992–1993); staż podoktorski na uniwersytecie
w Amsterdamie (1993–1994); pracownik naukowy w dziedzinie prawa międzynarodowego na
uniwersytecie we Florencji (1992–1997); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich w gabinetach rzeczników generalnych G. Tesaura i A. Saggia (1997–2000); profesor
prawa Unii Europejskiej na uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu (2000–2019); profesor
nadzwyczajny prawa Unii i europejskiego postępowania sądowego na uniwersytecie Paris II,
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Panthéon-Assas (2011–2013); profesor prawa Unii na uniwersytecie Luiss-Guido Carli w Rzymie
(2013–2017); doradca rządu włoskiego ds. legislacyjnych w departamencie spraw europejskich
(2015–2018); adwokat posiadający uprawnienia do występowania przed sądami wyższego
szczebla (1993–2019); profesor prawa porównawczego konkurencji w Sturm College of Law
uniwersytetu w Denverze (2015–2019); członek komitetu kierowniczego włoskiego towarzystwa
prawa międzynarodowego SIDI (2013–2015) i włoskiego stowarzyszenia studiów prawa Unii
Europejskiej AISDUE (2018–2019); autor licznych publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września
2019 r.
Gerhard Hesse
urodzony w 1970; studia prawnicze na uniwersytecie w Wiedniu (1993); doktor prawa, uniwersytet
w Wiedniu (2002); członek departamentu spraw europejskich urzędu kanclerza federalnego
(1994–1995); członek, następnie dyrektor departamentu w służbie prawnej urzędu kanclerza
federalnego (1995–2000); radca prawny w Izbie Pracy (2000–2002); członek służby prawnej,
następnie dyrektor departamentu w służbie prawnej urzędu kanclerza federalnego (2002–2007);
radca prawny w gabinecie kanclerza federalnego (2007–2010); dyrektor generalny służby prawnej
urzędu kanclerza federalnego (2010–2017); dyrektor generalny służby prawnej ministerstwa spraw
konstytucyjnych, reform, deregulacji i sprawiedliwości (2017–2019); członek rządowej rady ds.
ochrony danych osobowych (2010–2019); prezes rady nadzorczej biblioteki narodowej (2017–
2019); autor licznych publikacji; sędzia Sądu od dnia 26 września 2019 r.
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