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Højtideligt retsmøde ved Domstolen

Presse og Information

To nye dommere tiltræder ved Domstolen
Højtideligt retsmøde den 6. oktober 2020
Ved afgørelse af 2. september 2020 har repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer til
dommere ved Domstolen udnævnt Ineta Ziemele for perioden fra den 7. september 2020 til den 6.
oktober 2024 som efterfølger for Egils Levits og for perioden fra den 6. oktober 2020 til den 6.
oktober 2024 Jan Passer som efterfølger for Jiří Malenovský.
I anledning af dels, at Jiří Malenovský ophører i embedet og fratræder, dels, at de nye dommere
aflægger ed og tiltræder i embedet, afholdes der i dag et højtideligt retsmøde ved Den Europæiske
Unions Domstol.
Det højtidelige retsmøde bliver transmitteret direkte fra kl. 18.30 på følgende adresse:
https://c.connectedviews.com/cdj

Curriculum vitae for de nye dommere
Ineta Ziemele
Født i 1970; juridisk kandidateksamen fra Letlands Universitet (1993); postgraduate studier i det
amerikanske retssystem, ret og politik i De Europæiske Fællesskaber samt statskundskab på
Aarhus Universitet, Danmark (1993); Master of International Law fra Lunds universitet, Sverige
(1994); ph.d. fra Cambridge Universitet, Det Forenede Kongerige (1999); parlamentarisk assistent,
Republikken Letlands parlament (1990-1992); rådgiver for udvalget for udenlandske anliggender
ved Republikken Letlands parlament (1992-1995); universitetsassistent i afdelingen for retsteori og
politisk teori og i afdelingen for international ret og søret, herefter lektor i international ret og
europæisk ret, stifter af og direktør for instituttet for menneskerettigheder ved Letlands universitet
(1993-1999); rådgiver for Letlands premierminister (1995); ansat ved generaldirektoratet for
menneskerettigheder i Europarådet, Strasbourg, Frankrig (1999-2001); »Söderberg«-professor,
gæsteprofessor, derefter professor i international ret og menneskerettigheder ved Riga Graduate
School of Law, Riga, Letland (siden 2001); gæsteprofessor ved Raoul Wallenberg Instituttet, Lunds
universitet
(2001-2005);
dommer
og
afdelingsformand
ved
Den
Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, Strasbourg (2005-2014); korresponderende medlem af Letlands
videnskabsakademi (siden 2017); forfatter af adskillige publikationer på området for international
ret og national offentlig ret; stifter og medlem af redaktionsudvalget for Baltic Yearbook of
International Law; dommer ved Republikken Letlands forfatningsdomstol (2015-2020); præsident
for Republikken Letlands forfatningsdomstol (2017-2020); dommer ved Domstolen siden den
6. oktober 2020.

Jan Passer
Født i 1974; juridisk embedseksamen (1997) og dr.jur (2007) fra Charles universitetet i Prag;
Master of Laws fra Stockholms universitet (2000); dommer ved byretten i Prag (1997-2001);
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dommer ved distriktsdomstolen i Prag 2 (2001-2005); dommer ved den øverste
forvaltningsdomstol i Den Tjekkiske Republik (2005-2016); underviser i bl.a. EU-ret ved
universitetet Charles i Prag (2001-2003), ved Masaryk universitetet i Brno (2006-2016), ved
Palacký universitetet i Olomouc (2014-2016) og ved Den Tjekkiske Republiks Retsakademi (20012016); dommer ved Retten (2016-2020); dommer ved Domstolen siden den 6. oktober 2020.
Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.
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