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Domnul Koen Lenaerts este reales președinte al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene 

 

În urma reînnoirii parțiale a membrilor Curții de Justiție1, domnul Koen Lenaerts a fost reales astăzi 
de către colegii săi în funcția de președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru perioada 
cuprinsă între 8 octombrie 2021 și 6 octombrie 2024. 

Curriculum vitae al domnului Koen Lenaerts 

Președinte  

Biografie și carieră 

Născut în anul 1954 la Mortsel (Belgia), domnul Koen Lenaerts obține o licență în drept în 1977 la 
Katholieke Universiteit Leuven (Universitatea Catolică din Louvain, Belgia) înainte de a-și continua 
studiile la Harvard University (Universitatea Harvard, Statele Unite). Obține titlurile de Master of 
Laws în anul 1978 și de Master in Public Administration în anul 1979. Din nou la Katholieke 
Universiteit Leuven, devine doctor în drept în 1982. 

Își începe cariera profesională în cadrul aceleiași universități în 1979, în calitate de asistent, iar 
ulterior în calitate de profesor de drept european, în 1983. În cursul carierei sale universitare, va 
preda de asemenea la Colegiul Europei la Bruges (Belgia), din 1984 până în 1989, precum și la 
Harvard Law School (Facultatea de Drept Harvard, Statele Unite), în calitate de profesor invitat, în 
anul 1989. 

Domnul Lenaerts intră în serviciul Curții de Justiție ca referent juridic pe lângă judecătorul René 
Joliet, funcție pe care o va ocupa în perioada 1984-1985, înainte de a exercita profesia de avocat 
între anii 1986 și 1989 în cadrul Baroului din Bruxelles. 

Este numit judecător la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene la 25 septembrie 
1989, ziua instalării acestei instanțe nou create. Își va exercita funcția în cadrul său timp de peste 
14 ani, înainte de a fi numit judecător la Curtea de Justiție la 7 octombrie 2003. I se încredințează 
de către colegii săi funcția de președinte de cameră pentru două mandate succesive, în perioada 9 
octombrie 2006-8 octombrie 2012, apoi cea de vicepreședinte al Curții de Justiție la 9 octombrie 
2012. 

Este ales președinte al Curții de Justiție la 8 octombrie 2015 și exercită această funcție de la 
această dată. 
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1 A se vedea comunicatul de presă nr. 181/21 din 7 octombrie 2021. 
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