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Højtideligt retsmøde ved Domstolen

Presse og Information

To nye dommere påbegynder deres embedsvirksomhed ved henholdsvis Domstolen
og Retten
Højtideligt retsmøde den 20. marts 2019
Ved afgørelse af 6. marts 2019 har repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer udnævnt
Andreas Kumin til dommer ved Domstolen for perioden fra den 12. marts 2019 til den 6. oktober
2024 som efterfølger for Maria Berger.
Ved afgørelse af 6. marts 2019 og som følge af udnævnelsen af Peter George Xuereb til dommer
ved Domstolen 1 har repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer udnævnt Ramona Frendo
til dommer ved Retten for den resterende del af førstnævntes mandatperiode, dvs. fra den 12
marts 2019 og til den 31. august 2019.
Der afholdes i dag et højtideligt retsmøde i anledning af dels dommer Maria Bergers fratræden,
dels Andreas Kumin og Ramona Frendos tiltræden som dommere ved henholdsvis Domstolen og
Retten.
Ceremonien vil blive transmitteret direkte
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

fra

kl.

12.00

via

følgende

adresse:

Curricula vitae for de nye dommere
Andreas Kumin
Født i 1965; cand.jur og dr.jur. fra Graz’ universitet, Østrig (1990); diplom i oversættelse fra Graz’
universitet (1988); diplom i offentlig forvaltning fra École nationale d’administration, Frankrig
(1992); tjenestemand ved udenrigsministeriets juridiske tjeneste og generaldirektorat politisk og
europæisk integrationspolitik, Østrig (1990-1994); rådgiver ved Østrigs Faste Repræsentation ved
FN og særlige agenturer i Genève, Schweiz (1994-2000); chef for kontoret for »juridiske spørgsmål
vedrørende Den Europæiske Unions første søjle« (2000-2005); professor ved instituttet for
europæisk ret ved Graz’ universitet (siden oktober 2014); chef for departementet for europæisk ret
i forbundsministeriet for Europa, Integration og Udenrigsanliggender, Østrig (2005-2019);
kursusansvarlig ved instituttet for europæisk ret og folkeret ved Innsbrucks universitet, Østrig
(siden 2007); lektor ved skolen for internationale studier Wien, Østrig (siden 2012); forfatter til
adskillige publikationer; dommer ved Domstolen siden den 20. marts 2019.
Ramona Frendo
Født i 1971; cand.jur. og dr.jur. ved Maltas universitet (1995); master i kriminologi ved Cambridges
universitet (1996); videregående studier i EU-ret ved King’s College London (2018); advokat i
Malta (1996-2019); juridisk ekspert ved domstolene i Valetta, Malta (1997-2019); medlem af
panelet af nationale dommere i Malta (2006-2019); juridisk ekspert ved den maltesiske
forsikringssammenslutning (2006-2019); medlem af Maltas beskæftigelseskommission (20092019); juridisk rådgiver ved ministeriet for social sikring (1997-1998); medlem af den nationale
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familiekommission (2012-2013); medlem af kommissionen for reform af retssystemet (2013);
medlem af kommissionen for retsreformer (2014-2016); formand for arbejdsgruppen »Visa« under
Maltas formandskab for Rådet for Den Europæiske Union (2016-2017); dommer ved Retten siden
den 20. marts 2019.
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