Interviuri cu domnii
Alexander N. Chumakov,
Milton J. Nieuwsma ºi
Fahredin Shehu
Alexander N. Chumakov
Alexander N. Chumakov este un
filozof rus, teoretician al ºtiinþei,
organizator al comunitãþii ºtiinþifice,
specialist al teoriei globalizãrii. A devenit
profesor în 1993, iar din 2008 functioneazã în cadrul Departamentului de
procese globale al Universitãþii de Stat din
Moscova, unde predã mai multe cursuri
de specialitate. În Rusia post-sovieticã se
pot distinge patru curente principale de
gândire filosoficã, ºi anume marxismul,
postmodernismul, ortodoxia liberalã ºi
globalismul. Alexander Chumakov este
liderul ºi purtãtorul de cuvânt din Rusia
de astãzi pentru a patra tendinþã, care
„reprezintã un flux secular de gândire cu
scopul de a formula o viziune globalã
transcendentã asupra diviziunii dintre
Rusia ºi Occident, oferind o nouã bazã
filozoficã pentru integrarea ºi unitatea
finalã.” Chumakov a scris peste 330 de
articole de cercetare ºi ºapte cãrþi
ºtiinþifice, publicate în limbile rusã,
englezã, germanã, francezã, chinezã,
polonezã ºi cehã. Chumakov susþine cã
dialogul real ºi productiv între diferitele
naþiuni este posibil, deoarece caracterul
universal al civilizaþiei serveºte ca factor
unificator pentru umanitate, în timp ce
„diversitatea culturalã este baza de
diferenþiere a þãrilor ºi a naþiunilor.”
1. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei
instanþe din þara dumneavoastrã

pentru a vã proteja
drepturile, aþi avea
încredere în sistemul
judiciar?
Nu aº avea încredere deplinã.
2. Ce mãsuri consideraþi oportune
pentru consolidarea
independenþei justiþiei ºi câºtigarea
încrederii cetãþenilor (avocaþi,
judecãtori, procurori etc.)?
Este necesar sã se dezvolte societatea civilã ºi controlul asupra tuturor
ramurilor de guvernare. Finanþarea
sistemului judiciar ar trebui sã fie
autonomã.
3. Care ar trebui sã fie rolul unui
ministru al justiþiei, membru al
guvernului (ºi solidar cu deciziile luate
de guvern)?
Ministrul Justiþiei ar trebui sã aibã
posibilitãþi limitate de a interveni în
sistemul judiciar. El trebuie sã fie o
legãturã între sistemul judiciar ºi Guvern.
4. Care ar fi mãsurile adecvate care
trebuie luate pentru o „definitivã”
separaþie între puterile politice ºi
judiciare? Este o utopie?
Nu, acest lucru nu este o utopie. Ar
trebui sã se introducã rãspunderea penalã
a politicienilor pentru imixtiune în sistemul
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judiciar. Judecãtorii ºi procurorii nu ar
trebui sã se angajeze în politicã.
5. Sunteþi de acord cu ideea de a
filma ºi difuza procesele judiciare?
Nu, nu cred aºa.

Milton J. Nieuwsma
Milton J. Nieuwsma este un scriitor
american, jurnalist ºi producãtor de film,
de douã ori premiat cu Emmy, producãtor
ºi autor al Kinderlager, ce-i priveºte pe
trei tineri supravieþuitori ai lagãrelor de
concentrare, consideratã drept una dintre
primele 10 cãrþi scrise despre Holocaust
de Hogere Europese Beroepen Opleiding
(Institutul Superior pentru Studii
Europene) de la Haga. În 1994, în timp
ce preda jurnalismul la Universitatea
Rutgers din New Jersey, Nieuwsma l-a
întâlnit pe Tova Friedman, socotit a fi cel
mai tânar supravieþuitor de la Auschwitz,
care l-a inspirat pentru a scrie
Kinderlager. Friedman este unul dintre cei
trei copiii prezentaþi în carte. În 2005,
volumul a fost reeditat sub titlul
Supravieþuind Auschwitz: Copiii lui
Shoah, ca un companion pentru
documentarul PBS pe care Nieuwsma l-a
scris ºi co-produs. Lansat în 2005, filmul
a primit un premiu Emmy pentru cel mai
bun documentar istoric. Nieuwsma a mai
câºtigat un al doilea Emmy în 2006,
pentru scrierea ºi co-producerea
documentarului Sfidându-l pe Hitler,
portretizând un luptãtor evreu în
Rezistenþa polonezã.
1. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei
instanþe din þara dumneavoastrã
pentru a vã proteja drepturile, aþi avea
încredere în sistemul judiciar?
Da.
2. Ce mãsuri consideraþi oportune
pentru consolidarea independenþei
justiþiei ºi câºtigarea încrederii
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6. În opinia dumneavoastrã,
judecãtorul ideal existã deja sau încã
nu s-a nãscut?
Existã o mulþime de judecãtori buni.
Nimic nu este absolut perfect în lume.

cetãþenilor (avocaþi,
judecãtori, procurori etc.)?
Directorul executiv ar trebui sã numeascã o listã nonpartizanã a avocaþilor
respectaþi (5 membri)
pentru a recomanda
numirea judecãtorilor.
3. Care ar trebui sã fie rolul unui
ministru al justiþiei, membru al
guvernului (ºi solidar cu deciziile luate
de guvern)?
Ministrul Justiþiei (sau, în cazul
SUA, procurorul general) sã fie ofiþerul de
aplicare a legii din þarã.
4. Care ar fi mãsurile adecvate care
trebuie luate pentru o „definitivã”
separaþie între puterile politice ºi
judiciare? Este o utopie?
Un comitet non-partizan care sã
numeascã judecãtori, aºa cum am
recomandat mai sus, ar fi un prim pas bun.
5. Sunteþi de acord cu ideea de a
filma ºi difuza procesele judiciare?
Cazurile de mare interes prezintã o
problemã aici. Poate acoperirea cumulatã
este soluþia. Dar aº lãsa acest lucru la
latitudinea instanþei.
6. În opinia dumneavoastrã,
judecãtorul ideal existã deja sau încã
nu s-a nãscut?
Preferatul meu a fost Earl Warren,
ºeful Curþii Supreme a Statelor Unite. Va
exista un judecãtor mai bun în timp?
Imposibil de spus.

Fahredin Shehu
Fahredin Shehu este un poet/eseist,
nãscut în Rahovec, Kosovo, în 1972. A
absolvit Studii Orientale la Universitatea
din Pristina. Lucreazã activ în caligrafie,
având în vedere descoperirea de noi
medii ºi tehnici specifice pentru arta
plasticã. În ultimii zece ani a desfãºurat
activitate de cercetãtor ºtiinþific
independent în domeniul patrimoniului
spiritual mondial ºi sacral estetic. Autor a
numeroase lucrãri, este laureat cu
multiple premii internaþionale.
1. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei
instanþe din þara dumneavoastrã
pentru a vã proteja drepturile, aþi avea
încredere în sistemul judiciar?
În Kosovo, sistemul judiciar este
perceput de opinia publicã ca instrument
al Guvernului, care serveºte anumite
partide politice. Deºi foarte multe legi au
fost promulgate, rãmân doar documente
scrise, niciodatã aplicate.
2. Ce mãsuri consideraþi oportune
pentru consolidarea independenþei
justiþiei ºi câºtigarea încrederii cetãþenilor (avocaþi, judecãtori, procurori
etc.)?
Mãsura de bazã este securitatea,
respectiv securitatea vieþii ºi securitatea
financiarã. Dacã existã ameninþãri ºi lipsã
de securitate a vieþii, atunci judecãtorii
depind de protecþia oferitã de Guvern.
Dacã existã o lipsã de securitate
financiarã a judecãtorilor, procurorilor ºi
avocaþilor, sunt mai legaþi de corupþie ºi
astfel, mai expuºi ºi mai fragili faþã de
dependenþa de structurile de stat.
3. Care ar trebui sã fie rolul unui
ministru al justiþiei, membru al

guvernului (ºi
solidar cu deciziile luate de
guvern)?
Ministrul Justiþiei ar trebui sã
aibã mânã liberã de la Guvern ºi alte organisme guvernamentale, sã aibã autonomie de a lucra independent, în scopul
de a proteja ºi asigura drepturile tuturor
cetãþenilor ºi bunurile acestora.
5. Sunteþi de acord cu ideea de a
filma ºi difuza procesele judiciare?
Cred cã procesul ar trebui sã fie filmat
în scop de arhivare ºi pentru o mai bunã
examinare ulterioarã. Aceasta ar ajuta
destul de mult judecãtorii ºi avocaþii
implicaþi. În ceea ce priveºte difuzarea,
aceasta depinde de la caz la caz. Dacã
este atât de importantã cauza ºi are un
impact enorm în societate, ar fi,
într-adevãr, necesar a se difuza, iar actul
de radiodifuziune ar trebui sã serveascã
drept model/prevenþie ºi/sau învãþãminte.
5. În opinia dumneavoastrã, judecãtorul ideal existã deja sau încã nu
s-a nãscut?
Nu existã cel mai bun judecãtor, la fel
cum nu existã nici cel mai bun artist, în
ciuda faptului cã arta ºi sistemul judiciar
privesc douã sisteme diferite, care
funcþioneazã cu diferitele facultãþi pe care
le au la dispoziþie.
Interviuri realizate de
Dragoº Cãlin,
judecãtor, Curtea de Apel Bucureºti
ºi
Florin Mihãiþã,
judecãtor, Judecãtoria sectorului 4
Bucureºti
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