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Susținem înființarea Tribunalului Internațional  
pentru Investigarea Crimelor Comunismului! 

 

 

ț  pledează pentru înfiinţarea Tribunalului Internaţional pentru 

Investigarea Crimelor Comunismului, propunere pe care o consideră un act de dreptate 
și de respect pentru victimele regimurilor totalitare, inclusiv al celui din România 
predecembristă.  

Semnarea acestui acord de către Guvern ar fi un gest firesc de continuare a eforturilor 
de reparație morală, după condamnarea comunismului în 2006 și după asumarea de 
către România, în 2010, prin reprezentantul de atunci al IICCMER, a Declarației asupra 
Crimelor Comunismului de la Conferința Internațională cu această temă de la Praga. 

Deoarece crimele împotriva umanității comise de regimurile comuniste nu intră sub 
jurisdicția instanțelor internaționale existente, facem apel pentru crearea unei noi 
instanțe internaționale pentru crimele comunismului, cu sediul în UE. Crimele 
împotriva umanității săvârșite de regimurile comuniste trebuie condamnate de această 
instanță într-un mod similar celui în care au fost condamnate crimele naziste de către 
Tribunalul de la Nürnberg și crimele comise în fosta Iugoslavie – se arată la Punctul 4 al 
Declarației asupra Crimelor Comunismului, asumată de toate statele participante la 
conferința de la Praga (24 Feb. 2010). 

Ministrul eston al Justiției a reluat această inițiațivă în august, în cadrul Conferinței de 
comemorare a 76 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. În prezent, 
acordul de înființare a Tribunalului Internațional pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului este semnat de miniștrii de Justiție din 8 state: Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria si Georgia. 

„Înființarea Tribunalului Internaţional pentru Investigarea Crimelor Comunismului 
este o reparație pe care o datorăm supraviețuitorilor, cât mai sunt în viață. Noi, 
cei care am facut parte din «lagăr», suntem singurii în măsură să decidem asupra 
acestui lucru. Sufletele zecilor sau sutelor de milioane de morți își așteaptă 
dreptatea și linistea somnului de veci. Aștept ca autoritățile române să semneze 
urgent acordul de înființare al Tribunalului. Altminteri, vor trebui să dea 

socoteală”, a declarat dr. Camelia Doru, președintele ț , prima și singura 

organizație din România care acordă servicii medicale, psihologice, sociale și juridice 
gratuite foștilor deținuți politici, supravietuitori ai terorii de stat comuniste. 
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