
 

  

Oświadczenie CCBE w prawie inwazji na Ukrainę  
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Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) reprezentuje adwokatury i stowarzyszenia 
prawnicze 45 krajów, a za ich pośrednictwem ponad milion prawników europejskich. Od chwili jej 
powołania CCBE jest jedną z wiodących organizacji wspierających i broniących zasad prawnych, na których 
opiera się demokracja i praworządność.  

CCBE dołącza do instytucji Unii Europejskiej oraz całej społeczności międzynarodowej w żądaniu 
natychmiastowego zakończenia przez Rosję nielegalnej inwazji na Ukrainę. Wszystkie kraje mają 
obowiązek przestrzegać fundamentalnych zobowiązań, wartości, zasad i wolności określonych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych, Statucie Rady Europy, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Memorandum 
Budapeszteńskiego o Gwarancjach Bezpieczeństwa oraz innych powszechnie obowiązujących zasad prawa 
międzynarodowego publicznego, w tym również Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego.  

CCBE stanowczo potępia działania, które naruszają te fundamentalne i powszechnie przyjęte zasady prawa 
międzynarodowego. Poszanowanie prawa i traktatów międzynarodowych musi być zachowane i 
podtrzymane. W obecnej tragicznej sytuacji, której znalazł się naród ukraiński, konieczność zachowania 
praworządności ma zasadnicze znaczenie.  

CCBE jednoznacznie potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Niczym nieuzasadniona inwazja na niepodległe 
państwo to skandaliczny atak na praworządność. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Prokuratora 
Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego:   

“Przypominam wszystkim stronom prowadzącym działania wojenne na terytorium Ukrainy, że zgodnie z 
deklaracją złożoną 8 września 2015 r. w sprawie poddania się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału 
Karnego ("MTK" lub "Trybunał"), mój Urząd może sprawować jurysdykcję oraz prowadzić śledztwa w 
każdym przypadku ludobójstwa lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy od 20 lutego 
2014 r.  

Każda osoba popełniająca takie przestępstwa, w tym również przez wydawanie rozkazów, zachęcanie lub 
przyczynienie się w inny sposób do ich popełnienia, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej 
przed Trybunałem, z pełnym poszanowaniem zasady komplementarności. Jest sprawą o zasadniczym 
znaczeniu, aby wszystkie strony konfliktu przestrzegały swoich zobowiązań na mocy międzynarodowego 
prawa humanitarnego.”  

Apelujemy do Prokuratora o natychmiastowe wszczęcie dochodzenia w tym zakresie w celu 
doprowadzenia przed sąd Prezydenta Rosji Władimira Putina oraz jego wspólników. Naród ukraiński 
zasługuje na ochronę na mocy międzynarodowego porządku prawnego.  

CCBE przywiązuje szczególną wagę do poszanowania wartości uniwersalnych takich jak godność człowieka, 
wolność, równość i solidarność, a zatem podkreślamy z całą mocą, że Europa musi pozostać obszarem 
pokoju, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W szczególności wyrażamy solidarność z naszymi 
ukraińskimi kolegami, będącymi obecnie celem ataku.  

Pamiętamy również o sytuacji tych z naszych rosyjskich kolegów, którzy nie są w stanie zabrać głosu 
przeciwko tej nielegalnej wojnie w obawie o własne życie.  



CCBE podkreśla ponadto, że prawo do azylu musi być przestrzegane i zapewnione w tych okolicznościach, 
a pomoc humanitarna musi objąć wszystkich, którzy jej wymagają. Zachęcamy zatem Państwa 
Członkowskie UE oraz inne kraje europejskie do podjęcia niezbędnych działań w zakresie zarządzania 
sytuacją na granicach i oferowania azylu oraz pomocy osobom uciekającym przed konfliktem i przemocą. 
CCBE zachęca również prawników do udzielania pomocy prawnej osobom ubiegającym się o ochronę 
międzynarodową i z zadowoleniem przyjmuje, że wielu przedstawicieli zawodów prawniczych już 
zaangażowało się w takie działania.  


