Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 122/2019
V Luxemburgu 26. septembra 2019

Slávnostné zasadnutie Súdneho dvora

Tlač a informácie

Čiastočná obnova a nástup štrnástich nových členov Všeobecného súdu Európskej
únie do funkcie

Rozhodnutiami z 1. februára 2019 a 29. mája 2019 sa zástupcovia vlád členských štátov
Európskej únie dohodli na obnovení funkčného obdobia dvanástich sudcov Všeobecného súdu,
konkrétne sudkýň Vesny Tomljenović, Marijany Kănčevy, Ingy Reine a Ramony Frendo, ako aj
sudcov Anthonyho Collinsa, Stéphana Gervasoniho, Eugèna Buttigiega, Fredrika Schalina, Ulfa
Öberga, Jana Passera, Alexandra Kornezova a Colma Mac Eochaidha, od 1. septembra 2019 do
31. augusta 2025.
Rozhodnutím z 1. februára 2019 boli za sudcov Všeobecného súdu vymenovaní pán Laurent
Truchot na obdobie od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2025 a pani Mirela Stancu na obdobie
od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2022.
Rozhodnutím zo 6. marca 2019 bola za sudkyňu Všeobecného súdu na obdobie od 6. októbra
2013 do 31. augusta 2022 vymenovaná pani Tuula Riitta Pynnä.
Rozhodnutím z 29. mája 2019 boli za sudkyne Všeobecného súdu vymenované Tamara Perišin,
Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt a za sudcov tohto súdu boli vymenovaní Johannes
Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus a Miguel Sampol Pucurull na
obdobie od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2025 a pán Iko Nõmm na obdobie od 1. septembra
2019 do 31. augusta 2022.
Rozhodnutím z 11. júla 2019 boli za sudcov Všeobecného súdu na obdobie od 1. septembra 2019
do 31. augusta 2025 vymenovaní pani Ornella Porchia a pán Roberto Mastroianni.
Rozhodnutím zo 4. septembra 2019 bol za sudcu Všeobecného súdu na obdobie od 6. septembra
2019 do 31. augusta 2022 vymenovaný pán Gerhard Hesse.
Pri príležitosti zloženia sľubu a nástupu nových členov inštitúcie do funkcie sa dnes koná
slávnostné zasadnutie v sídle Súdneho dvora Európskej únie.
Priamy prenos zo slávnostného zasadnutia bude možné sledovať od 18.00 hod. na stránke
dostupnej na: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Životopisy nových členov
Laurent Truchot
narodený v roku 1962; diplom na Institut d'études politiques v Paríži (1984); bývalý študent École
nationale de la magistrature (1986 – 1988); sudca prvostupňového súdu v Marseille (1988 – 1990);
sudca pridelený na riaditeľstve Ministerstva spravodlivosti pre občianskoprávne záležitosti
a právnické povolania (1990 – 1992); zástupca vedúceho oddelenia a následne vedúci oddelenia
na generálnom riaditeľstve Ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu pre hospodársku súťaž,
spotrebiteľov a boj proti podvodom (1992 – 1994); technický poradca ministra spravodlivosti (1994
– 1995); sudca prvostupňového súdu v Nîmes (1995 – 1996); referendár generálneho advokáta
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Súdneho dvora Európskej únie Légera (1996 – 2001); poradca referendár kasačného súdu (2001
– 2007); sudca Všeobecného súdu (2007 – 2013, predseda komory 2010 – 2013); sudca
kasačného súdu (2013 – 2019); sudca Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Mirela Stancu
narodená v roku 1974; diplom z práva na univerzite v Bukurešti (1998); doktorka práv na univerzite
v Bukurešti (2009); advokátka zapísaná v advokátskej komore v Bukurešti (1999 – 2002); odborná
asistentka (2002 – 2018), neskôr od roku 2018 prednášajúca v odbore procesného práva na
Univerzite v Bukurešti; školiteľka v Národnom justičnom inštitúte (2007 – 2018); sudkyňa na Súde
prvého stupňa v Bukurešti (2004 – 2009); sudkyňa na Súde v Bukurešti (2009 – 2019); sudkyňa
dočasne pridelená na ministerstvo zahraničných vecí (2005); právna referentka sudkyne
Toaderovej na Súdnom dvore Európskej únie (2011 – 2014); riaditeľka na Najvyššej súdnej rade
pre európske záležitosti, medzinárodné vzťahy a programy (2015 – 2018); autorka mnohých
publikácií; sudkyňa na Všeobecnom súde od 26. septembra 2019.
Tuula Riitta Pynnä
narodená v roku 1958; diplom z práva na univerzite v Turku (magister, 1981); program vzdelávania
sudcov na oblastnom súde Ulvila (1984); magisterský titul v odbore právo na univerzite v Trieri
(1993); magisterský titul v odbore európske štúdiá na Európskom inštitúte verejnej správy (1994);
vyučujúca na univerzite v Turku (1981 – 1982); sudkyňa na súde v Pori (1982 – 1983); vedúca
oddelenia na Úrade evidencie obyvateľstva (1983 – 1985); sudkyňa na súde v Tampere
a Pirkanmaa (1985 – 1995); referendárka na Najvyššom súde Fínska (1995); vedúca oddelenia
súdnych sporov Európskej únie, právna poradkyňa a splnomocnená zástupkyňa na Súdnom dvore
Európskej únie, ministerstvo zahraničných vecí, vedúca fínskej delegácie v pracovnej skupine
Rady pre Súdny dvor (1996 – 2005); členka skupiny „Priatelia predsedníctva“ pre reformu súdneho
systému Spoločenstva v Zmluve z Nice; sudkyňa najvyššieho správneho súdu Fínska (2005 –
2012); sudkyňa Najvyššieho súdu Fínska (2012 – 2019); členka disciplinárneho výboru Helsinskej
burzy (2015 – 2019); členka, neskôr predsedníčka skúšobnej komisie helsinskej advokátskej
komory (2011 – 2019); sudkyňa Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Tamara Perišin
narodená v roku 1979; ukončené právnické vzdelanie na univerzite v Záhrebe (2002); titul magistra
práv na Oxfordskej univerzite (2003); titul doktora práv na univerzite v Záhrebe (2007);
Fulbrightovo štipendium na univerzitách v Georgetowne a v Michigane (2005 – 2006); štúdium
pedagogických vied a vzdelávania na Stredoeurópskej univerzite (2007 – 2008); výskumná
pracovníčka v Asserovom inštitúte (2004), v Inštitúte Maxa Plancka (2007 – 2008) a na Harvard
Law School (2014); zapísaná v chorvátskej advokátskej komore (2009); profesorka práva Únie,
vedúca katedry Jeana Monneta a koordinátorka Centra excelentnosti Jeana Monneta na univerzite
v Záhrebe (2002 – 2019); hosťujúca profesorka na Harvardskej univerzite (2015 – 2016); členka
vyjednávacieho tímu pre pristúpenie Chorvátska k Európskej únii (2005 – 2011); zodpovedná za
vzdelávanie úradníkov a diplomatov v odbore práva Únie na Národnej škole verejnej správy
a v Diplomatickej akadémii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (2011 – 2012);
zodpovedná za vzdelávanie sudcov a prokurátorov v odbore práva Únie na Justičnej akadémii
a súde v Záhrebe (2012 – 2013); zodpovedná za vzdelávanie v odbore práva Únie v Chorvátskej
advokátskej komore (2015); osobitná poradkyňa na Ministerstve vedy a školstva (2017 – 2019);
šéfredaktorka Revue pre právo Únie; autorka početných publikácií; sudkyňa Všeobecného súdu od
26. septembra 2019.
Petra Škvařilová-Pelzl
narodená v roku 1975; štúdium práva v Českej republike a v Nemecku (Magister iuris, Karlova
univerzita v Prahe, 1999), titul doktora práv (univerzita v Hamburgu, 2004); štátna skúška
z nemeckého jazyka v odbore tlmočníctvo na Štátnej jazykovej škole v Prahe (1995); vedecká
pracovníčka na katedre obchodného, námorného a hospodárskeho práva univerzity v Hamburgu;
úspešná kandidátka výberového konania na miesta českých právnikov v inštitúciách EÚ (2004);
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úradníčka na generálnom riaditeľstve Súdneho dvora Európskej únie pre knižničné služby, výskum
a dokumentáciu (2004 – 2019), pridelená ku generálnemu riaditeľovi (2010 – 2016); referendárka
sudkyne Súdneho dvora Európskej únie M. Bergerovej (2017 – 2018); vedenie kurzov práva Únie
na Viedenskej spolkovej akadémii pre verejnú službu; pravidelné vystúpenia na Česko-nemeckom
festivale práva; autorka viacerých publikácií týkajúcich sa najmä únijného a porovnávacieho práva;
sudkyňa Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Gabriele Steinfatt
narodená v roku 1977; študovala v Saarbrückene a Štrasburgu; diplom z práva na Univerzite
Roberta Schumana v Štrasburgu (titul magister v odbore súkromné právo a certifikát z európskeho
práva, 2000); štátne skúšky v Saarbrückene (2002 a 2005); doktorandské štúdium na Inštitúte
európskych štúdií Sárskej univerzity (2002 – 2003); titul doktora práv na Sárskej univerzite (2011);
sudkyňa Správneho súdu v Brémach (2005 – 2018); sudkyňa Odvolacieho správneho súdu
v Brémach (2018 – 2019); členka odvolacieho disciplinárneho súdu pre sudcov (2018 – 2019);
zastupujúca členka odvolacieho disciplinárneho súdu pre inžinierov (2018 – 2019); odborná
asistentka na Sárskej univerzite a na Brémskej univerzite; autorka viacerých právnych publikácií
týkajúcich sa najmä európskeho práva; sudkyňa Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
narodený v roku 1964; štúdium práva na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; prvá
štátna skúška z práva (1990); právny poradca v Kancelárii nemeckého parlamentu (1991);
Rechtsreferendar na Vrchnom krajinskom súde v Kolíne nad Rýnom (1991 – 1994); druhá štátna
skúška z práva (1994); vedenie kurzov a výskumu na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn (1991 – 1995); advokát zapísaný v Advokátskej komore v Kolíne nad Rýnom a právne
poradenstvo pre zamestnávateľský zväz (1996); poradca na riaditeľstve Generálneho sekretariátu
Rady Európskej únie pre administratívu a protokol (1996 – 1999); spravodajca na generálnom
riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž (1999); člen (1999 – 2003) a vedúci (2003 –
2004) kabinetu európskej komisárky Viviane Redingovej; člen kabinetu predsedu Komisie
Európskych spoločenstiev José Manuela Barrosa (2004 – 2005); hovorca a vedúci odboru hovorcu
Európskej komisie (2005 – 2009); vedúci kabinetu predsedu Európskej komisie José Manuela
Barrosa (2009 – 2014); zástupca generálneho riaditeľa právnej služby Európskej komisie (2014 –
2015); generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodársku súťaž (2015
– 2019); sudca Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
narodený v roku 1965; diplom v odbore právo na univerzite v Salamanke (1983 – 1988); štúdium
ústavného práva na univerzite v Kolíne nad Rýnom (1988 – 1989); titul magistra európskeho práva
na univerzite v Saarbrückene (1991); titul doktora práv na univerzitách v Saarbrückene (1994)
a v Salamanke (1994); docent (1993 – 1996) a profesor medzinárodného práva (1996 – 2001) na
univerzite v Rioje; vedúci katedry medzinárodného práva verejného a katedry práva Únie Jeana
Monneta na univerzite v Rioje (2001 – 2009); vedúci katedry medzinárodného práva verejného na
univerzite v Salamanke (2009 – 2012 a 2018); prorektor pre medzinárodné vzťahy (2004 – 2008),
prorektor pre výskum (1996 – 2000) a kvestor (1996) na univerzite v Rioje; doktor honoris causa
univerzity v Piura, Peru (2009); riaditeľ kabinetu pre otázky medzinárodného práva na španielskom
ministerstve zahraničných vecí a spolupráce (2012 – 2018); riaditeľ kabinetu predsedu španielskej
Štátnej rady (2018 – 2019); člen Stáleho arbitrážneho súdu (2018 – 2019); autor početných
publikácií; sudca Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Rimvydas Norkus
narodený v roku 1979; diplom z práva na univerzite vo Vilniuse (2001); doktor práv na Univerzite
Mykolasa Romerisa (2005); štúdium na Švajčiarskom inštitúte porovnávacieho práva (ISDC) a na
univerzitách v Bonne a Vilniuse (2002 – 2006); asistent sudcu na litovskom Odvolacom súde (1999
– 2000); poradca predsedu Odvolacieho súdu Litvy (2000 – 2003); riaditeľ odboru súdnej praxe
Najvyššieho správneho súdu Litvy (2003 – 2009); právnik lingvista v Európskom parlamente (2009
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– 2010); riaditeľ odboru právneho výskumu Najvyššieho súdu Litvy (2010 – 2012); sudca
Odvolacieho súdu Litvy (2012 – 2013); sudca Najvyššieho súdu Litvy (2013 – 2014); predseda
Najvyššieho súdu Litvy (2014 – 2019); profesor na Inštitúte súkromného práva Univerzity Mykolasa
Romerisa (2012 – 2019); docent na Univerzite Mykolasa Romerisa (2007 – 2008); predseda
Súdnej rady Litvy (2016 – 2018); autor mnohých publikácií; sudca na Všeobecnom súde od
26. septembra 2019.
Miguel Sampol Pucurull
narodený v roku 1974; diplom v odbore právo a podnikové riadenie na pápežskej univerzite
Comillas – ICADE (1998); abogado del Estado poverený zastupovaním štátu pred vnútroštátnymi
súdmi (2002 – 2005); abogado del Estado na právnom odbore ministerstva kultúry (2005 – 2006);
člen právneho odboru ministerstva zahraničných vecí pre Súdny dvor Európskej únie (2006 –
2007); abogado del Estado – právny poradca na stálom zastúpení Španielska pri Európskej únii
(2007 – 2014); abogado del Estado – vedúci právneho odboru štátu pre konania pred Súdnym
dvorom a zástupca generálneho riaditeľa Abogacía General del Estado (ministerstvo
spravodlivosti) pre záležitosti Európskej únie a medzinárodnoprávne otázky (2014 – 2019); člen
správnej rady viacerých verejných podnikov (2014 – 2019); autor početných publikácií; sudca
Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Iko Nõmm
narodený v roku 1977; titul doktora práv na univerzite v Tartu (2013); poradca na odvolacom súde
v Tallinne (2001 – 2002); justičný čakateľ na súde v Harju (2002); sudca súdu v Harju (2002 –
2007); sudca odvolacieho súdu v Tallinne (2007 – 2019); sudca dočasne pridelený na Najvyšší
súd Estónska (2015 – 2016); národný sudca vyslaný na Súdny dvor Európskej únie (2017 – 2018);
vedenie kurzov na univerzite v Tartu (2014 – 2019); vzdelávanie sudcov Najvyššieho súdu
Estónska (2015 – 2019); školiteľ na estónskej advokátskej komore (2015 – 2019); člen skúšobnej
komisie pre výber sudcov (2018 – 2019); člen komisie estónskej advokátskej komory pre
hodnotenie profesijnej spôsobilosti (2015 – 2019); sudca Všeobecného súdu od 26. septembra
2019.
Ornella Porchia
narodená v roku 1966; diplom z práva (1991); doktorka práv na Univerzite Bocconi v Miláne
(1996); profesorka práva Európskej únie na univerzite v Turíne; advokátka zapísaná v advokátskej
komore v Turíne (1994); odborná asistentka (1998 – 2002) a docentka medzinárodného práva na
Turínskej univerzite (2002 – 2007); členka výskumného oddelenia Ústavného súdu Talianska
(2010 – 2014); právna poradkyňa Stáleho zastúpenia Talianska pri Európskej únii (2014 – 2019);
autorka mnohých publikácií; sudkyňa Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Roberto Mastroianni
narodený v roku 1964; diplom z práva na univerzite vo Florencii (1987); titul doktora práv na
univerzite v Bologni (1992); titul magistra práv na Dickinson School of Law, Pennsylvánia (1990);
postdoktorandské štúdium na univerzite v Ženeve (1992 – 1993); postdoktorandské štúdium na
univerzite v Amsterdame (1993 – 1994); výskumný pracovník v odbore medzinárodného práva na
univerzite vo Florencii (1992 – 1997); referendár generálnych advokátov Súdneho dvora
Európskych spoločenstiev Giuseppeho Tesaura a Antonia Saggia (1997 – 2000); profesor práva
Európskej únie na neapolskej univerzite Federico II (2000 – 2019); hosťujúci profesor práva Únie
a procesného európskeho práva na univerzite Paris 2 – Panthéon-Assas (2011 – 2013); profesor
práva Únie na univerzite Luiss Guido Carli v Ríme (2013 – 2017); poradca talianskej vlády pre
legislatívne záležitosti na odbore európskych záležitostí (2015 – 2018); advokát s kvalifikáciou pre
zastupovanie pred najvyššími súdmi (1993 – 2019); profesor komparatívneho práva hospodárskej
súťaže na Sturm College of Law univerzity v Denveri (2015 – 2019); člen riadiacej rady Talianskej
spoločnosti medzinárodného práva SIDI (20I3 – 2015) a Talianskeho združenia štúdií práva
Európskej únie AISDUE (2018 – 2019); autor početných publikácií; sudca Všeobecného súdu od
26. septembra 2019.
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Gerhard Hesse
narodený v roku 1970; diplom v odbore právo na Viedenskej univerzite (1993); doktor práv na
Viedenskej univerzite (2002); člen odboru európskych záležitostí na Úrade spolkového kancelára
(1994 – 1995); člen a neskôr vedúci odboru právnych služieb na Úrade spolkového kancelára
(1995 – 2000); právny poradca na Zamestnaneckej komore (2000 – 2007); právny poradca
v Kancelárii spolkového kancelára (2007 – 2010); generálny riaditeľ sekcie právnych služieb na
Úrade spolkového kancelára (2010 – 2017); generálny riaditeľ sekcie právnych služieb
Ministerstva pre ústavné otázky, reformy, dereguláciu a spravodlivosť (2017 – 2019); člen Rady
vlády pre ochranu osobných údajov (2010 – 2019); predseda dozornej rady Národnej knižnice
(2017 – 2019); autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu od 26. septembra 2019.
Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki  (+352) 4303 5499
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