INTERVIU
Inter
viu cu domnul avocat
Interviu
Denislav Marinov
Domnul Denislav Marinov este
membru al Baroului Ruse (Bulgaria) din
noiembrie 2005. Fiind fluent în limbile
bulgarã, englezã, rusã ºi românã, a reuºit
sã performeze în servicii de reprezentare
a unor clienþi internaþionali, în materia
dreptului comercial, dreptului fiscal ºi a
dreptului administrativ. Este un foarte bun
cunoscãtor al sistemului judiciar din
Bulgaria ºi România.
1. Ce mãsuri consideraþi ca sunt
adecvate în Bulgaria pentru consolidarea independenþei sistemului judiciar ºi sporirea încrederii cetãþenilor?
În primul rând, este extrem de important sã avem un sistem judiciar independent în totalitate ºi sã fie, în practicã,
imparþial, iar magistraþii sã fie asiguraþi din
punct de vedere legal. La fel de importantã este încrederea publicului în sistemul judiciar, sã se menþinã ºi, în mare
parte, sã se încerce a se recâºtiga, a se
spori. În prezent, se poate spune cã
aceastã încredere se situeazã la un nivel
scãzut, critic.
Mãsurile aplicabile sunt destinate
promovãrii culturii respectãrii independenþei sistemului judiciar ºi a imparþialitãþii
judecãtorilor.
Este necesar sã se creeze un mecanism care sã asigure accesul la o instanþã
independentã ºi imparþialã, sã fie eliminatã posibilitatea diferitelor forme de
presiune asupra judecãtorilor în luarea
deciziilor ºi sã fie pusã în aplicare ºi
promovatã autoguvernarea judiciarã, ca
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mijloc de asigurare a independenþei
unitãþilor individuale din sistemul judiciar.
Este imperativ sã se dezvolte ºi sã se
punã în aplicare un sistem unificat de
informaþii al instanþelor judecãtoreºti, sã
se gãseascã ºi sã se ofere soluþii pentru
volumul de muncã inegal din sistemul
judiciar, care duce la supraîncãrcarea în
unele instanþe ºi la inacþiunea altora,
pentru a îmbunãtãþi organizarea muncii
ºi a reduce lipsa de control, iar justiþia sã
devinã mai rapidã, dar ºi mai corectã.
Trebuie sã se determine numãrul optim
de judecãtori în fiecare instanþã ºi sã se
delimiteze raþional graniþele raioanelor
judiciare.
Trebuie avutã în vedere menþinerea
ºi consolidarea sistemului judiciar în relaþiile sale cu puterea executivã ºi legislativã
ºi întãrirea independenþei procuraturii,
creºterea motivaþiei ºi a participãrii
publice reale în activitatea judiciarã prin
intermediul instituþiei juraþilor, cu transparenþã ºi publicitate în alegerea juraþilor.
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Referitor la procedurile de atestare a
magistraþilor, este necesar sã se asigure
o evaluare corectã ºi imparþialã în alegerea carierei lor. Cu privire la expertizele
judiciare, sunt necesare creºterea cerinþelor de selecþie a experþilor din punctul
de vedere al calificãrii profesionale ºi
imparþialitãþii, o finanþare adecvatã, dar ºi
norme pentru remunerarea adecvatã a
experþilor în funcþie de complexitatea ºi
volumul activitãþii desfãºurate.
Crearea ºi menþinerea unui sistem
judiciar independent ºi eficient reprezintã
o mare provocare. Avem de-a face cu un
sistem conservator, care are nevoie de
transformãri profunde. În prezent se poate
spune cã, în ciuda iniþiativelor întreprinse
de-a lungul anilor, rezultatul dorit - un
sistem judiciar care sã se bucure de
încrederea societãþii - nu a fost realizat.
Fãrã îndoialã, pentru a se atinge acest
obiectiv este necesarã cooperarea cu
organizaþiile neguvernamentale. Aºteptãrile societãþii civile se confruntã cu o
realitate care nu corespunde întocmai
ideii iniþiale a schimbãrilor efectuate.
Toate acestea ar trebui sã conforme
principiului formulat încã de gândirea
politico-juridicã romanã, dupã care se
conduc þãrile cele mai prospere ºi bogate
din ziua de azi – „Iustitia est fundamentum regnorum” (justiþia este temelia
statului).
2. Este necesar sã se adopte modelul anti-corupþie din România în
Bulgaria? Declaraþiile domnului procuror ºef al Bulgariei, Sotir Tsatsarov,
sunt în direcþia opusã…
Cel mai important este cã modelul
românesc a reuºit sã uneascã într-un
singur organism - cu puteri clare în ceea
ce priveºte corupþia la nivel înalt,
procurorii ºi anchetatorii, specialiºtii IT,
contabilii, specialiºtii în domeniul bancar,
astfel încât, într-adevãr, sã dezvãluie
toate schemele de corupþie.
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Dacã urmãm „modelului românesc”,
aceasta nu înseamnã descentralizarea ºi
deconcentrarea puterii (astfel de propuneri sunt fãcute de susþinãtorii acestuia),
ci mai degrabã opusul - o concentrare ºi
o centralizare mai mare a puterii. Cea mai
directã modalitate de a construi un astfel
de sistem este transferul procuraturii cãtre
puterea executivã ºi, dupã aceea,
îndeplinirea aºteptãrilor publice, electorii
vor da sau nu încrederea la fiecare patru
ani, prin votul lor. Cu siguranþã, o astfel
de abordare va fi atractivã ºi va creºte
încrederea publicului, dar se pare cã ºi
încrederea europeanã în sistemul judiciar
va spori.
În realitate, „modelul românesc” nu are
nimic de-a face cu cel bulgar, ba chiar
într-un anumit sens este antipodul sãu.
Iatã câteva dintre diferenþe: procurorul-ºef
al Direcþiei Naþionale Anticorupþie din
România poate sã-l investigheze chiar pe
procurorul general în sine, în timp ce
procurorul ºef bulgar nu datoreazã
explicaþii nimãnui ºi poate fi investigat
numai de el însuºi; 75-80% din investigaþiile ºi acuzaþiile Direcþiei Naþionale
Anticorupþie din România au rezultate în
instanþã (potrivit ultimei statistici publicate,
spre exemplu, în cazurile de corupþie, 32
de hotãrâri judecãtoreºti au fost confirmate definitiv, au fost condamnaþi 71
dintre inculpaþi), dar în Bulgaria, fie din
cauza incompetenþei, fie a reticenþei, nu
existã condamnãri (ceea ce nu înseamnã
cã nu existã corupþie); Direcþiei Naþionale
Anticorupþie din România se bucurã de
55% din încrederea publicã, procurorul
general bulgar de 7%.
3. Cum puteþi explica informaþiile
difuzate în presã referitoare la faptul
cã trei regiuni din Bulgaria s-ar putea
alãtura României? Are oare legãturã cu
disperarea legatã de eºecul luptei
împotriva corupþiei în Bulgaria?
Ideea este a lui Boris Kamenov ºi a
fost prezentatã de acesta împreunã cu un

alt susþinãtor Televiziunii Nova. Unul
dintre motivele iniþiativei este dorinþa de
a salva regiunea de corupþia din Bulgaria.
Locuitorii din trei raioane din nord-vestul
Bulgariei, nemulþumiþi de corupþia din þarã,
ar dori sã se organizeze un sondaj pentru
cetãþeni în vederea obþinerii autonomiei
în Bulgaria sau a reunificãrii cu România.
Toate acestea ar putea fi denumite
„rãspunsul la lupta împotriva corupþiei în
Bulgaria” sau, mai degrabã lipsa unei
astfel de lupte împotriva corupþiei în
realitate. Kamenov însuºi declarã cã unul
dintre motivele acestei iniþiative este
corupþia din Bulgaria. Aceastã idee s-a
nãscut în spaþiul virtual ºi deja s-a discutat
în mod activ pe câteva zeci de site-uri ºi
blog-uri. Se organizeazã strângere de
semnãturi, dar în prezent nu existã
informaþii publice cu privire la cât de multe
s-au colectat. Un alt motiv pentru
campania de separare este ºomajul
ridicat din nord-vestul Bulgariei. Potrivit
lui Kamenov, bulgarii din aceastã regiune
nu doresc sã participe la corupþie. Întrebat
de ce doresc sã se alãture României, el
a rãspuns: „Sistemul lor judiciar este mai
democratic, mai reformat“. Alþi localnici
au comentat în sensul cã acele trei judeþe
nu prezintã activitate economicã ºi cã
locuitorii acestei regiuni trebuie sã caute
de lucru în alte oraºe bulgare cum ar fi
Kozlodui sau Plovdiv. Iniþiatorul miºcãrii
de independenþã adaugã cã, doar dupã
ce regiunea îºi va câºtiga independenþa,
se va adresa României cu propunerea de
a adera la acesteia. Potrivit lui, miºcarea
este mai degrabã un protest ºi doreºte
sã tragã un semnal de alarmã despre
situaþia mizerabilã a poporului din
nord-vestul Bulgariei ºi despre nepãsarea
conducãtorilor. Neoficial, aceastã parte a
þãrii este numitã Nord-vestul Bulgariei.
Aceastã zonã se numãrã printre cele mai
slab dezvoltate ca infrastructurã ºi are o
mare lipsã de întreprinderi active, un
ºomaj ridicat ºi o lipsã de perspective
pentru populaþia localã. Conform

organizatorilor acestei iniþiative, au fost
scrise zeci de programe ºi platforme
pentru relansarea regiunii, care sunt în
practicã nerealiste. Întrebarea este,
potrivit organizatorilor, dacã Nord-vestul
va fi o Catalonie bulgarã sau o provincie
româneascã?
4. Sistemul judiciar din Bulgaria a
fost reformat? A fost întinerit? Sau
sunt aceiaºi judecãtori dinainte de anii
1990?
Sistemul nostru judiciar, în teorie, a
fost cel mai drastic reformat dupã anul
1989, deoarece ºi-a schimbat, mai întâi,
structura ºi, dintr-o reþea de instanþe
naþionale având Curtea Supremã subordonatã direct parlamentului, s-a transformat momentan într-un sistem absolut
normal de trei instanþe, cu un Consiliu
Suprem de Justiþie format dintr-un singur
colegiu.
Cea mai mare problemã cu care se
confruntã sistemul judiciar bulgar, în acest
moment, este neîncrederea uriaºã faþã de
acesta. Dar, pe de altã parte, încrederea
publicã în sistemul judiciar poate fi sporitã
doar dacã modelul de management al
sistemului judiciar se schimbã rapid, iar
judecãtorii, dintr-un obiect, devin un
subiect al autoguvernãrii. Pentru aceastã
schimbare, este însã necesarã o voinþã
politicã clarã, ceea ce în ultimii 30 de ani
lipseºte.
Sunt mai multe paradoxuri în modul
în care funcþioneazã sistemul nostru
judiciar. Bulgaria este una dintre þãrile cu
un numãr foarte mare de procurori,
anchetatori ºi alþi inspectori pe cap de
locuitor, cu unul dintre cele mai mari
procente de condamnãri, dar în acelaºi
timp, existã un sentiment de impunitate
în rândul cetãþenilor.
Corpul judecãtorilor s-a întinerit,
bineînþeles, cel puþin din pricina cursului
natural al timpului ºi al pensionãrii unei
pãrþi a judecãtorilor, în urma cãrora noi
judecãtori au intrat în sistemul judiciar,
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care au absolvit studiile superioare de
specialitate dupã schimbãrile din anul
1990 ºi au un nou mod de gândire ºi de
muncã. În sistemul judiciar din Bulgaria,
deja lucreazã primele generaþii de
judecãtori ºi procurori nãscuþi dupã
schimbarea din anul 1989. Nu au nicio
legãturã directã cu perioada comunistã.
În sistem, lucrurile încep uºor sã se
schimbe spre bine, dar acest lucru nu se
întâmplã într-un ritm foarte rapid. Sau cel
puþin nu la fel de rapid cum ar trebui sã
se întâmple lucrurile ºi cum cer oamenii
care au nevoie de justiþie. Dacã sistemul
judiciar începe sã funcþioneze mai bine,
întreaga societate va începe sã
funcþioneze mai bine.
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În unele instanþe mai sunt ºi judecãtori
care ºi-au început pregãtirea ºi practica
înainte de schimbãrile din 1990. Stilul lor
de lucru ºi interpretarea cauzelor nu s-a
schimbat prea mult, ca ºi gândirea din
perioada anterioarã, din pãcate. Aceastã
realitate reprezintã o practicã în
majoritatea instanþelor din aºezãrile mici,
îndepãrtate de centrele raionale, mai
degrabã la periferie, în zonele de graniþã
ºi subdezvoltate.
Vã mulþumim!
Interviu realizat de Dragoº Cãlin,1
judecãtor,
Curtea de Apel Bucureºti,

