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The dream of a universal justice is relative. At the present time, four investigations of the International
Criminal Court (Congo, Uganda, Darfour, Central Africa), but also numerous investigations and disputes
in the states are currently in progress.
The judge has to keep up three forms of a dialogue: a relationship and a dialogue with the political
power, a dialogue with historians, and a more difficult one, the dialogue with the memory and the
victims. The power of victims emotions changes the judgment into a process of celebrating the
memory. It changes the judgment in a process of isolating from traumas. That is the conflict between
law and emotion.
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oi încerca sã explic251 titlul prezentãrii
mele: Justiþia între memorie ºi istorie.
În opinia mea, existã o dezvoltare foarte
importantã în activitatea justiþiei de la sfârºitul
celui de-al doilea rãzboi mondial, în ce priveºte
modul de a judeca dosarele care au ca obiect
urmãrile rãzboiului. Mai ales atunci când rãzboiul
este total, respectiv nu existã nici limite, nici
reguli.
Într-un rãzboi de aceastã naturã, existã douã
categorii de crime: crime de rãzboi ºi crime
împotriva umanitãþii.
La sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial,
justiþia trebuie sã fie un monopol al statelor
câºtigãtoare. Sunt mai importante crimele de
rãzboi.
În timpul procesului de la Nürnberg, douãzeci
ºi doi de inculpaþi au fost judecaþi de un tribunal
aflat în cãutarea primei probe a unei crime de
rãzboi - principala problemã care a apãrut crimele împotriva umanitãþii ocupând un loc
secundar.
În Franþa, spre exemplu, epurarea din justiþie
afecteazã colaboratorii (mareºalul Petain,
prim-ministrul Pierre Laval), precum ºi intelectualii de extrema dreaptã (Maurras, Brasillach),
acuzaþi de trãdare. Memoria cea mai importantã
este memoria Rezistenþei, o memorie a luptei.
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Intervenþie în cadrul Conferinþei internaþionale
International discussion about on historical memory:
is it possible to judge history?, organizatã de MEDEL,
Jueges para la Democratia, Union Progresista de
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Moartea este moarte pe câmpul de
luptã. La acea vreme, crimele împotriva umanitãþii care au afectat
populaþia civilã - au
fost ascunse memoriei luptãtorilor
din Rezistenþã.
Treptat, în timp,
aceastã memorie
se recupereazã. În
opinia mea, procesul lui Adolf Eichmann
(Ierusalim, 1960) a marcat o rupturã.
Pentru prima oarã, memoria genocidului
evreilor devine principalul obiectiv al judecãþilor
istorice. Mãrturiile supravieþuitorilor devin
elementul central al scenei judiciare. Este timpul
pentru studiile memoriei. Pentru Ben Gourion,
procesul Eichmann trebuia sã fie Nürnberg-ul
poporului evreu. Putem vorbi, în acea perioadã,
de un Nürnberg al memoriei.
ªtim în Franþa o evoluþie similarã, cu o lege
care prevede imprescriptibilitatea crimelor
împotriva umanitãþii (1964), iar pe parcursul
anilor 1980, cu procesul lui Klaus Barbie (oficial
nazist), Paul Touvier (poliþist sub regimul Vichy)

Fiscales, Instituto Alonso Martinez de Justicia y
Litigation de la Universidad Carlos III de Madrid ºi
Fundacion Antonio Carretero la Madrid, Spania, 28-30
martie 2009.

ºi Maurice Papon (secretar general al prefecturii
de Gironde sub regimul Vichy). Aceeaºi tendinþã
poate fi observatã ºi în Germania, sub influenþa
portavocilor memoriei evreieºti, francezul Serge
Klarsfeld ºi soþia sa germanã Beate Klarsfeld,
avocaþi care au participat la procesul a trei
criminali naziºti nepedepsiþi, în cauzele de la
Köln: Kurt Lischka, Ernest Heinrichson, Herbert
Hagen .
Începând cu anii 1990, douã instanþe întruchipeazã visul justiþiei universale: Tribunalul
Internaþional pentru fosta Iugoslavie ºi Tribunalul
de la Arusha. Este vorba de situaþiile istorice cele
mai grave, care ridicã problema genocidului ºi
crimelor împotriva umanitãþii (faimoasa purificare etnicã a lui Slobodan Milosevic, cu
masacrele de la Srebrenica ºi genocidul tutsi din
Rwanda).
Dar acum traversãm o altã perioadã istoricã,
de la înfiinþarea Tribunalului Penal Internaþional.
Nu-i timp suficient pentru a vorbi despre
conferinþa de la Durban (2001), unde justiþia
internaþionalã în materie penalã a fost criticatã
de þãrile africane ºi cele ale lumii arabe, fiind
etichetatã drept o justiþie colonialã.
Tratatul de la Roma îºi propune sã atingã o
complementaritate între sistemele naþionale ºi
noul sistem internaþional de justiþie. Victimele pot
sã formuleze plângeri ºi sã obþinã recunoaºtere,
despãgubiri pentru prejudiciu.
Este cu totul nou, pentru cã scena judiciarã
este dublã: la Haga cu investigaþiile, rolul
procurorului ºi judecata Tribunalului Penal
Internaþional, între state, cu tribunale mixte
(Timorul de Est, Cambodgia, Liban).
Astfel, visul unei justiþii universale este relativ.
În prezent, existã patru anchete ale Tribunalului
(Congo, Uganda, Darfour, Africa Centralã), dar
numeroase investigaþii si judecãþi ale statelor.
Cred cã este foarte important procesul khmerilor
roºii din Cambodgia (un genocid de douã de
milioane de victime ale regimului Pol Pot),
deoarece componenþa Tribunalului este mixtã
(cu judecãtori internaþionali) ºi pentru cã aceastã
instanþã nu poate pronunþa pedeapsa cu
moartea sau obliga la despãgubiri. Scopul
acestei justiþii este doar reconcilierea naþionalã.
Cred cã, în aceastã situaþie judecãtorul
trebuie sã menþinã trei dialoguri:
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Conseil dEtat este cea mai înaltã instanþã
administrativã din Franþa. Are rolul de a judeca în ultim

1) O relaþie ºi un
Judecãtorul este
dialog cu puterea
arbitru între memorie
politicã.
ºi uitare, pe care
Spre exemplu, în
filosoful
Paul Ricoeur
Franþa, în mandatul
preºedintelui Frano numea uitare
cois Mitterrand, a
activã.
fost foarte dificilã
iniþierea de investigaþii asupra crimelor împotriva umanitãþii. Pacea
ºi uitarea au reprezentat valori mai importante
decât justiþia, la fel relaþia lui Mitterrand cu
regimul Vichy. Am vãzut hotãrârile judecãtoreºti
revizioniste.
Rãspunderea statului francez în genocidul
evreilor a fost recunoscutã de preºedintele
Jacques Chirac (1995), în acelaºi timp cu
procesul lui Maurice Papon pentru complicitate
la crime împotriva umanitãþii.
Recunoaºterea autorilor francezi ai crimelor
împotriva umanitãþii provine de la judecãtori ºi,
în acelaºi timp, de la politicieni. Apoi, rãspunderea statului francez a fost recunoscutã de
Conseil dEtat252.
Dar, pentru crimele din timpul rãzboiului din
Algeria - în special privind tortura - legile amnistiei
de dupã rãzboi nu permit investigaþiile în cadrul
armatei franceze. Existã numeroase cãrþi,
documente, polemici în legãturã cu generalul
Aussares, dar nu un proces judiciar.
2) Judecãtorul trebuie sã poarte un dialog cu
istoricii.
Adevãrul istoriei nu este un adevãr judiciar.
Relatãrile istoricului nu sunt cele ale
judecãtorului. Povestea istoricului este liberã.
Motivarea judecãtorului trebuie sã fie întemeiatã
în drept.
În Franþa, pentru regimul de la Vichy, dupã
patruzeci de ani de la sãvârºirea faptelor, sunt
multe probleme în ceea ce priveºte definirea ºi
descrierea crimelor împotriva umanitãþii. Istoricii
nu înþeleg cã, ceea ce pentru ei este o crimã de
rãzboi, pentru judecãtor este o crimã împotriva
umanitãþii, spre exemplu, în cauza Touvier,
potrivit istoricilor, executarea a ºapte ostatici era
o crimã de rãzboi, dar judecãtorul a reþinut cã o
este crimã împotriva umanitãþii, pentru cã
victimele erau evrei! Sistemul de referinþã este
diferit. Dialogul este, ca atare, necesar.

resort litigii administrative. Este judecatorul de casaþie
în materie administrativã.
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3) Voi încheia prin a spune cã dialogul cel
mai dificil este cel al judecãtorului cu memoria
ºi victimele. De ce? Puterea emoþiilor victimelor
transformã judecata într-un proces de celebrare
a memoriei. Transformã judecata într-un proces
de separare de traume. Acesta este conflictul
între drept ºi emoþie.
Spre exemplu, în timpul procesului lui Papon
din Bordeaux, a avut loc un incident între
preºedintele Cour dassises253 ºi avocaþi (în
special Klarsfeld), atunci când instanþa l-a pus în
libertate pe Maurice Papon, înainte de
pronunþarea unei soluþii definitive,. Aceastã
decizie a produs un imens scandal. Fãrã îndoialã,
a fost perfect legalã ºi justificatã din punct de
vedere al legislaþiei drepturilor omului. În concluzii,
avocatul Serge Klarsfeld a afirmat cã un proces
este un raport de forþe. Am sãpat autoritatea
preºedintelui Curþii, care ºi-a arãtat ostilitatea faþã
de noi, punându-l în libertate pe Papon.
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Cour dassises : jurisdicþie competentã pentru a judeca
crimele (ºi infractiunile conexe unei crime). Din 15 iunie
2000 deciziile unei Cour dassises (arrêts) pot face
obiectul unui apel.
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Cred cã judecãtorul ar trebui sã pãstreze
distanþa în raport cu aceastã memorie, cu
ajutorul istoricilor ºi al eticii sale profesionale.
Judecãtorul este arbitru între memorie ºi uitare,
pe care filosoful Paul Ricoeur o numea uitare
activã.
Traducere ºi adaptare realizate de
Dragoº Cãlin
Nota redacþiei: Materialul a fost prezentat în
cadrul Conferinþei internaþionale International
Discussion About Historical Memory: Is it
Possible to Judge History?, organizatã de
MEDEL, Jueces para la Democratia, Union
Progresista de Fiscales, Instituto Alonso
Martinez de Justicia y Litigation de la Universidad
Carlos III de Madrid si Fundacion Antonio
Carretero, la Madrid, Spania, în perioada 28-30
martie 2009

