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JOHAN HIRSCHFELDT
Pre[edintele Tribunalului Cur]ii de Apel Svea  (Svea Hovrätten) [i Pre[edintele Consiliul Autorit`]ii Electorale (Valmyndighetsnämnden):

”LEGEA ALEGERILOR ESTE SCRIS~ ASTFEL CA |N PRACTIC~ S~ FUNC}IONEZE  CA UN MANUAL PENTRU  FUNC}ONARII  PE CARE |I
NUMESC COMUNELE CA S~ R~SPUND~ DE EFECTUAREA ALEGERILOR |N DIFERITE LOCALURI DE VOT.”

Silvia Constantinescu: Motivul pentru care am vrut
s` te întâlnim este acela c` în România au avut loc
de curând alegeri generale, la care Octavian Ciupitu
[i eu am fost observatori din partea CUREIRULUI
ROMÂNESC la circumscrip]ia din Stockholm de la
Ambasada Român` în Suedia, ocazie cu care am
constatat c` felul tehnic de desf`[urare al alegerilor
în România este foarte complicat [i deosebit de cel
din Suedia. Ne-am gândit atunci s` prezent`m
”modelul suedez” în ceea ce prive[te procedura
electoral`, considerând c` o compara]ie între aceste
dou` sisteme poate fi foarte interesant` pentru
cititorii no[tri din România, dar [i din alte ]`ri din
lume, [i, de ce nu, sistemul suedez s` fie un exemplu
de urmat. Înainte de a-]i pune câteva întreb`ri
despre ”modelul suedez” de alegeri în calitatea ta
de pre[edinte al Consiliului Autorit`]ii Electorale,
doresc s` te prezin]i tu însu]i cititorilor no[tri, c`ci
aceasta este tradi]ia CURIERULUI ROMÂNESC.

Johan Hirschfeldt: Atunci am s` urmez tradi]ia.
Numele meu este Johan Hirschfeldt [i am aproape
[aizeci de ani. Am lucrat în func]ii ale statului pe
lâng` tribunale [i alte autorit`]i în toat` via]a mea de
activitate profesional`, de când am absolvit facul-
tatea de drept cu titlul de ”candidat în juridic`” pe la
mijlocul anilor ’60. Locuiesc în Stockholm [i sunt
acum pre[edintele Tribunalului de Curte (Cur]ii de
Apel, n.tr.) Svea, care este cel mai mare tribunal –
Tribunal de Curte (Curte de Apel, n.tr.) este un tri-
bunal în instan]a a doua, între tribunalele de district
[i Tribunalul Suprem. Acesta este un tribunal mare,
cu sarcini de instruire foarte importante în cadrul
activit`]ilor tribunalelor suedeze. Ca o sarcin`
suplimentar` [i deosebit` am primit o dispozi]ie din
partea guvernului ca s` fiu pre[edintele Consiliuluil
Autorit`]ii Electorale (Valmyndighetsnämnden).
Aceasta este o sarcin` colateral`, care înseamn`
aceea c` eu [i ceilal]i delega]i ai acestui consiliu ne
întâlnim în [edin]e, poate de [ase ori pe an, împreun`
cu personalul angajat la cancelaria Autorit`]ii
Electoral` (Valmyndigheten), pentru a lua hot`râri
în cadrul diferitelor probleme pe care le trat`m.

S.C.: A[ vrea s` te rog s` fii amabil s` poveste[ti mai
mult despre tine, despre ce interese ai. Spusese[i mai
înainte c` ai ascultat, la Opera Regal`, ”Tosca”. Ai
o pasiune pentru oper`? Cine a interpretat rolul
Tosca când ai v`zut tu spectacolul?

J.H.: Eu sunt jurist de profesie, dar în principal am
interese de timp liber care sunt de natur` cultural`:
literatur` beletristic`, istorie, muzic` - oper`, printre
altele, muzic` clasic` înainte de toate. Eu însumi nu
cânt la vreun instrument, dar cu anii am devenit tot
mai interesat de a merge la concerte [i a asculta
mult` muzic` acas`. În ceea ce prive[te literatura
beletristic`, pentru mine important` este literatura
suedez`. În poezie este Gunnar Ekelöf (1907-68,
n.tr.), pentru a vorbi despre un poet important, iar în
ultimii ani [i Tomas Tranströmer (1931-, n.tr.) – dar
a durat mult pân` l-am descoperit pe acesta. Chiar
acum îl citesc pe Strindberg (August S., 1849-1912,
n.tr.) de la început – am ajuns la volumul al treilea
din Opere Alese (în total 55 de volume, publicate
prima dat` de Editura Bonnier în perioada 1912-21;
n.tr.), ce se va întâmpla - vom vedea, dar aceasta
este cea de-a doua experien]` a mea de a citi un
scriitor în mod cronologic. Primul cu care am f`cut
a[a ceva a fost Emil Johnson (Bengt Emil Johnson;
pianist, compozitor [i scriitor; 1936-; n.tr.), care este
un important scriitor suedez, poate, dup` p`rerea
mea, cel mai mare scriitor al secolului XX.

S.C.: Are so]ia ta, care este bibliotecar`, vreo
influen]` asupra alegerii scriitorilor?

”Organizarea alegerilor în Suedia este reglat`
foarte minu]ios în lege”, spune judec`torul

 Johan Hirschfeldt.
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J.H.: So]ia are o mare importan]`, desigur, noi avem
interesele acestea în comun, în mare m`sur`, atât în
ceea ce prive[te muzica, cât [i literatura beletristic`.
Noi locuim într-o vil` în afara Stockholm-ului, avem
doi copii – o fiic`, care este bibliotecar` [i un fiu,
care este jurnalist, jurnalist cultural la Radiodifuziu-
nea Suediei.

S.C.: Este o metod` pe care o folosesc oamenii
educa]i, de a reciti c`r]ile unui mare scriitor dup`
10, 20 de ani, c`ci de fiecare dat` descoper`
semnifica]ii absolut noi. Cu cât e[i mai în vârst` [i ai
acumulat mai multe cuno[tin]e, cu cât ai citit mai
mult [i mai ales [i al]i scriitori, în]elegi subtilit`]i ale
scriitorului la care nu te gândeai înainte. Dar ca
iubitor de oper`, care este opera ta favorit`?

J.H.: Care este opera mea favorit`? La aceasta
trebuie s` m` gândesc pu]in. Dac` ar fi s` r`spund
spontan, atunci este ”Don Giovanni”. A[ putea poate
s` spun c` [i ”Don Carlos”. Acestea dou`. Nu opere
de Wagner. Operele mai moderne eu nu pot s` le
ascult cu la fel de mult` pl`cere. Îmi place foarte
mult [i Puccini, dar m` opresc aici...

S.C.: De ce le place b`rba]ilor a[a de mult Puccini?
{i so]ului meu îi place Puccini. Este foarte interesant
de v`zut cum o persoan` cu pozi]ia ta are [i alte
interese! Personal consider c` o l`rgire a
cuno[tin]elor [i în alte domenii, mai ales litereatur` [i
muzic`, ajut` la o apreciere mai profund` a
fenomenelor sociale, a comport`rii oamenilor,   
decât atunci când ai cuno[tin]e doar din meseria ta.
Ca judec`tor ai, consider eu, mult de câ[tigat atunci
când analizezi comportarea inculpa]ilor, nu?
Acum despre Consiliul Autorit`]ii Electorale. În
2001 s-a creat în Suedia o institu]ie care se nume[te
Autoritatea Electoral`. Ce a determinat crearea
acestei institu]ii?

J.H.: Procedura suedez` electoral` a fost întotdeau-
na legat` îndeaproape de înregistrarea popula]iei, de
înregistrarea parohial` [i mai apoi de recens`mântul
popular al celor cu drept de vot. În perioada pe care
o cunosc eu - în anii ’70, ’80 [i ’90 – alegerile din
Suedia au fost administrate în trei trepte. Exista o
autoritate central` electoral`, care era Administra]ia
Na]ional` de Impozite (Riksskatteverket). Adminis-

tra]ia Na]ional` de Impozite avea de îndeplinit
sarcini ca impozitarea, punerile în execu]ie ale
agen]ilor judiciari, [i pe urm` [i recens`mântul [i
înregistrarea celor ce locuiau în Suedia.
Înregistrarea popula]iei [i problemele electorale
erau tratate în acela[i loc. Acesta era nivelul cen-
tral. Pe urm`, era un nivel regional, unde r`spun-
derea o aveau Consiliile jude]ene; [i mai exist` [i
nivelul primar - comunele. A[adar, comunele, consi-
liile jude]ene [i pe atunci Administra]ia Na]ional` de
Impozite.
Acum este Autoritatea Electoral`, tot cu trei nivele.
Autoritatea Electoral` este o autoritate mic`, ce s-a
desprins din Administra]ia Na]ional` de Impozite. S-
a vrut, s-a hot`rât ca aceast` administra]ie s` fie o
autorit`]i de sine st`t`toare [i nu în cadrul unei
autorit`]i mari, care s` aibe în principal alte sarcini.

S.C.: Dar Administra]ia Na]ional` de Impozite a
r`spuns de aceasta timp de mul]i ani. De ce s-a f`cut
schimbarea aceasta a[a, deodat`?

J.H.: La întrebarea aceasta nu [tiu ce s` r`spund
a[a, direct. Dar s-a v`zut c` este mai bine s` existe
o autoritate care s` aibe numai sarcina aceasta.

S.C.: Nu a fost o adaptare la regulile UE?

J.K.: Nu, nu cred, nu dup` cum [tiu eu. Dac` ne
uit`m la sarcinile Autorit`]ii Electorale, vedem c`
sarcinile de lucru variaz` mult de la an la an. Un
lucru este planificarea [i realizarea unor alegeri la
Parlament (Riksdag), lucru pe care în Suedia îl avem
o dat` la patru ani. Atunci mai sunt trei ani când nu
sunt alegeri la Parlament [i atunci timpul acela
trebuie folosit în mod ra]ional. Se evalueaz` alege-
rile care tocmai au avut loc, se planific` alegerile
urm`toare, se dezvolt` sistemele pentru procedurile
electorale, se dezvolt` func]ia de informare, se fac
îmbun`t`]iri de la an la an.
Dar pe urm` am avut în ultimii ani mai multe feluri
de alegeri: am avut alegeri la Parlamentul European,
am avut un referendum, a[a c` Autoritatea Elec-
toral` a avut mai multe alegeri de care s` r`spund`
în ultimii ani.

S.C.: Exist` o propunere ca legea alegerilor s` se
adapteze la UE?

J.H.: Exist` o propunere ca s` se fac` unele
modific`ri în legea alegerilor, da. A venit un mare
raport parlamentar referitor la o nou` lege a
alegerilor. Organizarea alegerilor în Suedia este
reglat` foarte minu]ios în lege. Hot`rârile de baz`
sunt prezente deja în Constitu]ie (de fapt: ”legea de
baz` a formei de guvernare”, Suedia nu are
Constitu]ie; n.tr.), unde se vorbe[te despre când s`
fie alegeri pentru Parlament, câ]i deputa]i s` fie, c`
avem alegeri propor]ionale [i nu alegeri majoritare –
hot`rârile fundamentale sunt acolo. Pe urm` exist` [i
legea aceasta a alegerilor, [i am acum în mân` un
exemplar al ei, care este foarte detaliat` [i care
con]ine hot`râri legiferate despre cum s` se preg`-
teasc` alegerile, cum s` se pun` în aplicare, ce
reguli sunt pentru exprimarea voturilor, ce reguli
sunt pentru num`r`toarea voturilor [i raportarea
alegerilor, ce reguli sunt atunci când vrei s` conte[ti
alegerile.
Legea alegerilor este scris` astfel ca în practic` s`
func]ioneze ca un manual pentru func]ionarii pe
care îi numesc comunele ca s` r`spund` de
efectuarea  alegerilor  în  diferitele localuri de vot.
Pe urm` mai sunt [i alte hot`râri [i recomand`ri
generale care ]in de aceast` lege [i de care
r`spunde Autoritatea Electoral`. Dar ceea ce este
tipic în acest domeniu este faptul c` în lege sunt
hot`râri foarte detaliate.


