Den Europæiske Unions Domstol
PRESSEMEDDELELSE NR. 130/2019
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Højtideligt retsmøde ved Domstolen

Presse og Information

To nye dommere tiltræder ved Domstolen

Ved afgørelse af 30. januar 2019 er Niilo Jääskinen udnævnt til dommer ved Domstolen for
perioden fra den 7. oktober 2019 til den 6. oktober 2021 som efterfølger for Allan Rosas.
Ved afgørelse af 10. juli 2019 er Nils Wahl udnævnt til dommer ved Domstolen for perioden fra den
7. oktober 2019 til den 6. oktober 2024 som efterfølger for Carl Gustav Fernlund.
I anledning dels af, at dommerne Allan Rosas og Carl Gustav Fernlund ophører i embedet og
fratræder, dels af, at Niilo Jääskinen og Nils Wahl aflægger ed og tiltræder i embedet, afholdes der
i dag et højtideligt retsmøde ved Den Europæiske Unions Domstol.
Det højtidelige retsmøde vil blive transmitteret direkte fra kl. 18.00 på følgende websted:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Curricula vitae for de nye dommere
Niilo Jääskinen
Født i 1958; cand. jur. (1980), diplom i videregående retlige studier (1982) og dr. jur. fra Helsinki
Universitet, Finland (2008); underviser ved Helsinki Universitet (1980-1986); referendar og
midlertidig dommer ved retten i første instans i Rovaniemi, Finland (1983-1984); juridisk rådgiver
(1987-1989), dernæst chef for afdelingen for europæisk ret (1990-1995) i justitsministeriet, Finland;
juridisk rådgiver for udenrigsministeren, Finland (1989-1990); rådgiver og sekretær for europæiske
sager ved Store kommission i det finske parlament (1995-2000); midlertidig dommer (juli 2000december 2002), dernæst dommer (januar 2003-september 2009) ved den øverste domstol i
forvaltningsretlige sager, Finland; ansvarlig for retlige og institutionelle spørgsmål i forbindelse med
forhandlingerne om Republikken Finlands tiltrædelse af Den europæiske Union; generaladvokat
ved Domstolen fra den 7. oktober 2009 til den 7. oktober 2015; dommer ved den øverste domstol i
forvaltningsretlige sager (2015-2019); vice-præsident for den øverste domstol i forvaltningsretlige
sager (2018-2019); dommer ved Domstolen siden den 7. oktober 2019.
Nils Wahl
Født i 1961; dr. jur. fra Stockholms Universitet, Sverige (1995); ekstern lektor (docent) og
indehaver af Jean Monnet-professorat i europæisk ret (1995); professor i europæisk ret,
Stockholms Universitet (2001); generaldirektør for en uddannelsesfond (1993-2004); formand for
den svenske sammenslutning Nätverket för europarättslig forskning (netværk for fællesskabsretlig
forskning) (2001-2006); medlem af Rådet för konkurrensfrågor (råd for konkurrenceretlige
spørgsmål, Sverige) (2001-2006); dommer ved Retten (2006-2012); generaladvokat ved
Domstolen fra den 28. november 2012 til den 6. februar 2019; dommer ved Domstolen siden den
7. oktober 2019.
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