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Plechtige zitting van het Hof van Justitie

Pers en Voorlichting

Ambtsaanvaarding door drie nieuwe leden van het Gerecht van de Europese Unie

Bij besluit van 21 december 2021 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten
voor de periode van 22 december 2021 tot en met 31 augustus 2025 Damjan Kukovec alsook, ter
vervanging van Anthony Collins, Suzanne Kingston, en voor de periode van 22 december 2021 tot
en met 31 augustus 2022, ter vervanging van Dimitrios Gratsias, Ioannis Dimitrakopoulos
benoemd tot rechter in het Gerecht van de Europese Unie.
Ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van de nieuwe leden wordt vandaag een plechtige
zitting van het Hof van Justitie gehouden.
De plechtige zitting zal vanaf 12.00 uur live te volgen zijn op de website via de volgende link:
https://c.connectedviews.com/cdj
Curriculum vitae van de nieuwe leden
Damjan Kukovec
Damjan Kukovec, geboren in 1977 te Ljubljana (Slovenië), behaalde in 2001 een rechtendiploma
aan de Univerza v Ljubljani (universiteit van Ljubljana) en in 2002 een Master of Laws aan de
Harvard Law School (rechtenfaculteit van de Harvard-universiteit te Cambridge, Verenigde Staten).
Aan deze laatste universiteit volgde hij ook een doctoraalstudie in de rechten en verdedigde hij in
2015 zijn proefschrift.
In 2002 begon hij zijn professionele loopbaan als jurist bij de Višje sodišče v Ljubljani (hof van
beroep te Ljubljana), welke functie hij uitoefende tot 2004. In de loop van datzelfde jaar werd hij
jurist bij het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Freetown, Sierra Leone) alsmede bij de Ustavno
sodišče (grondwettelijk hof, Slovenië).
In 2005 trad hij als jurist in dienst bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Van 2006 tot 2018
was hij werkzaam bij de juridische dienst van de Europese Commissie.
Daarnaast volgde hij ook een academische loopbaan, tijdens welke hij een breed scala van
onderwijsactiviteiten op het gebied van het Europees recht uitoefende. Van 2011 tot 2013 was hij
plaatsvervangend docent en vervolgens docent aan de Harvard Law School. Daarna doceerde hij
aan rechtenfaculteiten van verschillende universiteiten over de hele wereld, waaronder de FGV
Direito Rio (rechtenfaculteit van de Stichting Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazilië) (2014), de
Brussels School of International Studies (school voor internationale studies te Brussel, België) van
de University of Kent (universiteit van Kent, Verenigd Koninkrijk) (2016), het European University
Institute (Europees Universitair Instituut (EUI) te Fiesole, Italië) (2016-2017) en de Univerza v
Ljubljani (2018-2020). Sedert 2018 is hij tevens docent rechten en mededirecteur van het
doctoraatsprogramma aan Middlesex University (Middlesex-universiteit te Londen, Verenigd
Koninkrijk).
Damjan Kukovec is auteur van talrijke publicaties op het gebied van Europees recht. Hij geeft
regelmatig gastcolleges aan universiteiten over de hele wereld.
www.curia.europa.eu

Damjan Kukovec werd op 13 januari 2022 benoemd tot rechter in het Gerecht.
Suzanne Kingston
Suzanne Kingston, geboren in 1977 te Dublin (Ierland), behaalde in 1998 een rechtendiploma aan
de University of Oxford (universiteit van Oxford, Verenigd Koninkrijk) en in 2000 een
rechtendiploma aan de Universiteit Leiden (Nederland). Aan deze laatste universiteit volgde zij ook
een doctoraalstudie in de rechten en verdedigde zij in 2009 haar proefschrift.
In 1998 werd zij barrister bij de Honourable Society of Gray’s Inn te Londen (Verenigd Koninkrijk).
Van 2002 tot 2004 was zij advocaat bij de Brusselse vestiging van een internationaal
advocatenkantoor.
In 2004 trad zij in dienst bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar zij tot 2006
referendaris was van advocaat-generaal Leendert Adrie Geelhoed.
In 2007 werd zij barrister bij de Honourable Society of King’s Inns te Dublin. Vanaf dat jaar oefende
zij het beroep uit van advocaat bij de balie van Ierland, aanvankelijk als barrister en vervolgens als
senior counsel.
Daarnaast was zij van 2007 tot 2015 docent en vanaf 2015 hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan
University College Dublin (nationale universiteit van Ierland). In de loop van haar academische
loopbaan heeft zij ook lesgegeven aan andere universiteiten, waaronder Columbia University
(Columbia-universiteit te New York, Verenigde Staten), Cambridge University (universiteit van
Cambridge, Verenigd Koninkrijk), de Universiteit Leiden, en de Osgoode Hall Law School van York
University in Toronto (rechtenfaculteit Osgoode Hall van de York-universiteit te Toronto, Canada).
Zij is auteur van talrijke publicaties over het recht van de Europese Unie.
Suzanne Kingston werd op 13 januari 2022 benoemd tot rechter in het Gerecht.
Ioannis Dimitrakopoulos
Ioannis Dimitrakopoulos, geboren in 1971 te Athene (Griekenland), behaalde in 1992 een
rechtendiploma aan de Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (nationale en
kapodistriaanse universiteit van Athene) en voltooide zijn studie in 1994 met het behalen van een
rechtendiploma aan de universiteit Paris II Panthéon-Assas (Frankrijk).
Hij werd in 1995 toegelaten tot de balie van Athene, waar hij tot 1997 het beroep van advocaat
uitoefende.
In 1998 trad hij als auditeur in dienst bij de Symvoulio tis Epikrateias (Griekse raad van state),
waar hij van 2005 tot 2022 de functie uitoefende van assessor. Van 2009 tot 2010 was hij tevens
lid van het comité voor planning en organisatie van de Symvoulio tis Epikrateias. Vanaf 2005
werkte hij gedurende drie jaar als senior juridisch adviseur op het bureau van de Europese
Ombudsman (Straatsburg, Frankrijk), waarna hij in 2008 terugkeerde naar de Symvoulio tis
Epikrateias.
Van 2010 tot 2020 was hij tevens plaatsvervangend president van de kamer van beroep van het
Europees Agentschap voor chemische stoffen (Helsinki, Finland).
Van 2014 tot 2015 was hij rechter-plaatsvervanger in de Anotato Eidiko Dikastirio (bijzonder
hooggerechtshof, Griekenland) en in de Eidiko Dikastirio tou arthrou 88 par. 2 tou Syntagmatos
(bijzondere rechtbank, ingesteld bij artikel 88, lid 2, van de Griekse Grondwet). Daarnaast was hij
van 2014 tot 2016 vicevoorzitter van de vereniging van rechters van de Symvoulio tis Epikrateias.
Hij was en is ook betrokken bij onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Zo verzorgde hij van 2003 tot
2004, als senior visiting fellow, cursussen Europees milieurecht en vergelijkend recht aan
de University of California, Berkeley (universiteit van Californië te Berkeley, Verenigde Staten).
Sedert 2010 is hij tevens hoogleraar aan de Ethniki Scholi Dikaston (nationale school voor
www.curia.europa.eu

magistraten, Griekenland). Hij is auteur van talrijke publicaties, met name op het gebied van het
Europees recht en de fundamentele rechten.
Ioannis Dimitrakopoulos werd op 13 januari 2022 benoemd tot rechter in het Gerecht.
Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
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