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Ședință solemnă a Curții de Justiție 

 

Intrarea în funcție a unui nou avocat general la Curtea de Justiție 

Ședința solemnă din 6 februarie 2019 

Prin decizia din 1 februarie 2019, reprezentanții guvernelor statelor membre l-au numit în calitate 
de avocat general la Curtea de Justiție, pentru perioada cuprinsă între 5 februarie 2019 și 6 
octombrie 2024, pe domnul Priit Pikamäe, în locul domnului Nils Wahl. 

O ședință solemnă a Curții de Justiție se va ține astăzi cu ocazia încetării funcției și a plecării 
domnului Nils Wahl, precum și a intrării în funcție a domnului Priit Pikamäe. 

Ședința solemnă va fi retransmisă în direct cu începere de la ora 12.00 pe site-ul care poate fi 
accesat la linkul următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj. 

 

Curriculum vitae al domnului Priit Pikamäe 

născut în 1973; licențiat în drept (Universitățile din Tartu și din Poitiers); doctor în drept 
(Universitatea din Tartu, 2006); directorul celui de al șaptelea birou al departamentului consular din 
Ministerul Afacerilor Externe, Estonia (1995-1996); directorul departamentului de drept penal din 
Ministerul Justiției (1996-2001); judecător la Tribunalul din Tallinn (2001-2002); judecător la Curtea 
de Apel din Tallinn (2002-2006); judecător la Curtea Supremă (2006-2009); președintele secției 
penale a Curții Supreme (2010-2013); judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(2010-2016); președintele Curții Supreme (2013-2019); președintele Consiliului însărcinat cu 
administrarea tribunalelor și a curților de apel (2013-2019); președintele Rețelei Președinților 
Curților Supreme de Justiție ale Uniunii Europene (2017-2019); profesor invitat și membru al 
Consiliului academic al Facultății de Drept a Universității din Tartu; membru fondator al Asociației 
estoniene de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene; membru al Consiliului 
fondurilor dreptului constituțional de pe lângă Academia de Științe din Estonia; membru al 
Asociației academice de drept din Estonia; autor al numeroase publicații; avocat general la Curtea 
de Justiție începând cu data de 6 februarie 2019. 
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