
Declarația CCBE cu privire la invazia Ucrainei 
 
Consiliul Barourilor și a Societăților de Drept din Europa (CCBE) reprezintă barourile și societățile de drept 
din 45 de țări, iar prin intermediul lor peste 1 milion de avocați europeni. De la crearea sa, CCBE a stat în 
fruntea promovării și apărării principiilor legale pe care se bazează democrația și statul de drept. 
CCBE se alătură instituțiilor UE și comunității internaționale în solicitarea acestora ca Rusia să înceteze 
imediat invazia ilegală a Ucrainei. Toate statele trebuie să respecte obligațiile, valorile, principiile 
fundamentale și libertățile prevăzute în Carta Națiunilor Unite, Statutul Consiliului Europei, Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, Memorandumul de la Budapesta privind asigurările de securitate și alte 
principii generale ale dreptului internațional public, inclusiv Statutul de la Roma al Curții Penale 
Internaționale. 
CCBE condamnă cu fermitate acțiunile care încalcă aceste principii fundamentale și general acceptate din 
dreptul internațional. Respectul pentru legile și tratatele internaționale trebuie menținut și întărit. În 
contextul tragic actual în care se află poporul ucrainean, necesitatea respectării statului de drept este de 
o importanță capitală. 
CCBE condamnă fără echivoc invadarea Ucrainei de către Rusia. Invazia nejustificată a unui stat suveran 
reprezintă un atac flagrant la adresa statului de drept. Salutăm declarația Procurorului General al Curții 
Penale Internaționale. 
„Reamintesc tuturor părților care desfășoară ostilități pe teritoriul Ucrainei că, în conformitate cu 
declarația depusă la 8 septembrie 2015, pentru acceptarea jurisdicției Curții Penale Internaționale („CPI” 
sau „Curtea”), instituția pe care o conduc își poate exercita jurisdicția și poate investiga orice act de 
genocid, orice infracțiune de crimă împotriva umanității sau de război comisă pe teritoriul Ucrainei 
începând cu 20 februarie 2014. 
Orice persoană care comite astfel de infracțiuni, inclusiv prin ordonarea, incitarea sau contribuția în alt 
mod la săvârșirea acestor infracțiuni, poate fi supusă urmăririi penale în fața Curții, cu respectarea deplină 
a principiul complementarității. Este imperativ ca toate părțile în conflict să își respecte obligațiile în 
temeiul dreptul internațional umanitar.” 
 
Solicităm Procurorului să demareze imediat o anchetă în acest sens în vederea trimiterii în judecată a 
președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și a complicilor săi. Poporul ucrainean merită protecția ordinii juridice 
internaționale. 
CCBE acordă o importanță deosebită respectării valorilor universale ale demnității umane, libertății, 
egalității și solidarității și, prin urmare, insistă că Europa trebuie să rămână un spațiu al păcii, libertății, 
securității și al justiției. În special, ne exprimăm solidaritatea cu colegii noștri ucraineni care sunt atacați. 
Suntem conștienți și de poziția acelor colegi ruși care nu au posibilitatea să se pronunțe împotriva acestui 
război ilegal de frică pentru viața lor. 
CCBE subliniază, de asemenea, că dreptul la azil trebuie respectat și asigurat în acest context iar asistența 
umanitară să fie acordată celor aflați în nevoie. Statele membre ale UE și alte state europene sunt, prin 
urmare, încurajate să ia măsurile necesare în domeniul gestionării tranzitului transfrontalier și al azilului 
pentru a ajuta oamenii care fug de conflicte și violență. În cele din urmă, CCBE încurajează avocații să 
ofere asistență juridică persoanelor care caută protecție internațională și salută faptul că mulți 
profesioniști din domeniul dreptului sunt deja angajați în astfel de acțiuni. 


