Interviu cu domnul Claudiu
Ilisei, fost procuror român,
avocat în Noua Zeelandã
1. Domnule Claudiu Ilisei20, cum puteþi
descrie viaþa de avocat în Noua Zeelandã?
Lucraþi mai mult decât în România? Aveþi
suficient timp liber? Regãsiþi satisfacþii
profesionale mai mari decât în magistratura
românã?
Viaþa în Noua Zeelandã este în general
liniºtitã, þara este foarte ecologicã, cu multe
parcuri, pãduri, plaje sãlbatice, multa vegetaþie,
dar în acelaºi timp ºi foarte modernã, clãdiri de
sticlã ºi oþel, foarte computerizatã ºi cu un nivel
de viaþã ridicat. La o suprafaþã aproape cât
România, Noua Zeelandã are o populaþie de
aproximativ 4 milioane de locuitori, foarte diversã
etnic ºi concentratã în metropole ca Auckland-ul
ºi Wellington-ul. Viaþa de avocat în Auckland este
destul de incitantã, întâlneºti tot felul de oameni
ºi probleme juridice noi ºi, în general, se lucreazã
în echipã ºi pe specializãri, mai ales în casele
mari de avocaturã. Existã un concept aici care
este foarte apreciat ºi care dã bune rezultate,
este vorba de life-work balance. Se munceºte
mult ºi serios, dar viaþa personalã ºi de familie
este, de asemenea, foarte importantã. Dacã nu
ai grijã ºi de tine, ca persoanã, sã te odihneºti,
sã te relaxezi, sã te distrezi, sã faci un sport sau
un hobby, nu poþi da randament ºi nu îþi faci job-ul
cum trebuie. Angajatorii ºtiu acest lucru ºi au grijã
sã aplice bine balanþa life-work. În general, este
o preocupare constantã pentru om ºi familie.
Satisfacþiile profesionale sunt mai mari ca în
România, cauze interesante, cu implicaþii
internaþionale, bani mai buni ºi viaþa mai liniºtitã.
2. Un jurist se poate realiza profesional
într-o þarã de tip britanic, dacã a urmat studiile
de drept în România, respectiv ºcoala latinã,
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Domnul Claudiu Ilisei a absolvit Facultatea de Drept a
Universitãþii Alexandru Ioan Cuza din Iaºi în 1990, iar
în perioada 1998-2002 a îndeplinit funcþia de procuror

continentalã? E nevoie
de absolvirea altei
forme de învaþãmânt?
Studii suplimentare,
stagii de pregãtire în
curþile de justiþie?
Sistemul juridic din
Noua Zeelandã este pur
English Common Law.
Când am început sã
studiez dreptul aici, am încercat sã gãsesc
similaritãþi cu dreptul românesc, dar nu a mers.
Sunt noþiuni ºi concepte juridice care se
asemanã, dar multe nu au echivalent. Aºa cã a
trebuit sa las totul de o parte ºi sã o iau de la
capãt. A trebuit sã reiau peste 90% din examene
iar restul de 10% au fost echivalate. Dupã ce
absolvi Facultatea de drept, la propunerea fãcutã
de Law Society, eºti admis de High Court ca
barrister and solicitor, dupã care poþi sã aplici
pentru un job. New Zealand Law Society este
un fel de corp profesional independent, care se
ocupã de admiterea în profesie, disciplinã,
pregãtirea profesionalã etc.
3. Cum poþi deveni judecãtor în Noua
Zeelandã? E nevoie de experienþã în alte
profesii?
În Noua Zeelandã nu exista scoli speciale
pentru judecãtori sau procurori, de tipul
institutelor naþionale de magistraturã, judecãtorii
sunt primiþi în profesie în funcþie de criteriile de
experienþã ºi competenþã profesionalã ºi sunt
recrutaþi dintre avocaþii cu rang înalt QC (Queen
Counsel). Pentru a deveni Queen Counsel,
trebuie sã treci prin mai multe stagii de experienþã
în profesie. Procurorii sunt de trei feluri: Crown
Prosecutors, care intrumenteazã infracþiunile

la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Suceava,
respectiv la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Iaºi.
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majore, Corporate
Prosecutors, care
sunt angajaþi de corporaþii sau agenþii
guvernamentale ºi se
ocupã de infracþiunile
din legi speciale ºi
Police Prosecutors,
care sunt poliþiºti cu
mai multã experienþã
ºi se ocupã de infracþiuni mãrunte ºi contravenþii.

Existã un concept
aici care este
foarte apreciat ºi
care dã bune
rezultate, este
vorba de life-work
balance.

4. Cum revedeþi viaþa dumneavoastrã de
magistrat în România? Existã vreun regret?
Aþi relua profesia în þara natalã?
Viaþa mea de procuror în România a fost în
general ok, dar cred ca nu aº relua totul de la
capãt.
5. Cum vedeþi magistratura românã de
astãzi? Putem compara cu situaþia din Noua
Zeelandã?
Magistraþii români au un renume bun în afara
þãrii, cu excepþia scandalurilor de corupþie, sunt
consideraþi buni profesioniºti. Practica judiciarã
româneascã este însã neunitarã, în cazuri
similare poþi vedea soluþii total opuse ºi atunci te
întrebi: existã vreo lege sau fiecare face ce vrea?
Din acest punct de vedere cred cã sistemul
common law este ceva mai bun, þine practica
unitarã, iar instanþele inferioare trebuie sã
respecte jurisprudenþa instanþelor superioare. La
o prima vedere, sistemul common law pare greu
de înþeles, poþi spune cum sã aplic eu judecãtor
o hotãrâre pronunþatã într-un alt dosar în speþa
mea, care este mai mult sau mai puþin diferitã,
deci nu poate fi identic sub toate aspectele cu
cauza respectivã?
În common law, practica judiciarã se aplicã
în mai multe feluri, sunt cauze obligatorii pentru
judecãtor, cu hotãrâri care oferã principii de
drept, dar ºi cauze cu hotãrâri la latitudinea
judecãtorului, în ce priveºte aplicarea lor.
Hotãrârile obligatorii sunt date de instanþe
superioare ºi sunt obligatorii pentru instanþele
inferioare pe aceeasi linie judiciarã. Ce este
obligatoriu este interpretarea enunþatã în speþã,
cauza nu se aplicã precum un ºablon, spre
exemplu, pedeapsa sau modul de executare a
pedepsei într-un caz penal se lasã la aprecierea
judecãtorului, nu se preia identic din cauza
precedentã. În sitiuaþia în care curtea de apel
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stabileºte într-un dosar cã inculpatul care a lovit
cu un ciocan în cap ºi a omorât victima, care l-a
atacat cu o sabie, a acþionat în legitimã apãrare,
toate instanþele inferioare respectivei curþi de
apel care vor avea pe rol o speþã similarã vor
considera cã a fost legitimã apãrare. Cauzele
care dau principiile juridice sunt acele cauze care
creeazã principii generale de drept ºi care,
ulterior, pot fi legiferate. Spre exemplu, o cauzã
englezã foarte veche, celebrã, care a stabilit
pentru prima data principiul rãspunderii pentru
neglijenþã este Donoghue v. Stevenson.
Reclamantul a cumpãrat o sticlã de ginger beer
de la chioºcul unui manufacturier. Dupã ce a
consumat berea, a gãsit în sticlã cochilia unui
melc. Conþinutul melcului era dizolvat în bãuturã.
Reclamantului i s-a fãcut rãu, a fãcut o indigestie
ºi a fost internat în spital. Când s-a externat, l-a
acþionat în judecatã pe manufacturier pentru
despãgubiri. Curtea a admis acþiunea, a acordat
depãgubiri, iar motivarea judecãtorului din
aceastã cauzã a rãmas principiu de drept, fiind
baza rãspunderii civile pentru neglijenþã în
dreptul englez. Principiul a fost ulterior legiferat,
iar cauza încã se mai foloseºte în toate þãrile
din Commonwealth. Cazurile a cãror aplicare
este lãsatã la aprecierea judecãtorului sunt cele
din jurisdicþii sau curþi din tînvecinate, spre
exemplu, un avocat invocã la o instanþã din Noua
Zeelandã o cauzã din Australia. Revine
avocatului sarcina de a demonstra care sunt
asemãnãrile ºi de ce s-ar putea aplica la speþa
din Noua Zeelandã. Dacã reuºeºte sau nu sa îl
convingã pe judecãtor depinde de talentul lui
profesional, de asemenea ºi procurorul poate
invoca practica judiciarã sau se poate opune la
cauzele invocate de avocat. Oricum, totul se
clãdeºte pe structura legislaþiei care existã, ca
în toate statele.
Ce apreciez în practica common law este
faptul cã judecãtorii motiveazã soluþiile foarte
amanunþit, considerã ºi explicã foarte bine toate
cauzele ºi legile puse în discuþie, sunt departe
de a pronunþa soluþii ºablon cu limbaj de lemn,
aºa cum se mai întâmplã pe alte meleaguri.
Din câte am observat, ºi curtile europene
folosesc precedentul din ce în ce mai mult,
pentru a pãstra o practica unitarã. Dacã privim
motivãrile hotãrârilor Curþii Europene a
Drepturilor Omului, de la Strasbourg, este
folositã mai des practica judiciarã în motivarea

soluþiilor, iar judecãtorii îmbinã modelul
continental european cu cel de common law.
Cred ca ar fi foarte utilã introducerea unui
curs de common law pentru juriºtii români, sunt
convins ca i-ar face competitivi pe piaþa
internaþionalã.
6. Mai sunt ºi alþi magistraþi sau avocaþi
români în Noua Zeelandã? Pãstraþi relaþii
profesionale sau de amiciþie cu magistraþii
români?
Din câte ºtiu, sunt încã doi avocaþi de origine
românã în Noua Zeelandã, nu ºi judecãtori

români. Am plecat din România în anul 2002,
dar am pãstrat relaþii de amiciþie cu avocaþi ºi
judecãtori români. Mi-e dor de o partidã de
pescuit cu amicii din România. În prezent, mã
aflu în Marea Britanie ºi cred cã voi practica
avocatura în Londra, pentru o perioadã.
Vã mulþumim ºi vã dorim mult succes în
continuare.
Interviu realizat de redacþia RFJ
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