
 
 

Declarația ENNHRI cu privire la asigurarea respectării și 
protejării dreptului umanitar și a drepturilor omului în 

contextul actualului atac armat asupra Ucrainei 
 

[Traducere: IRDO] 
 

ENNHRI face apel la încetarea imediată a atacului armat asupra Ucrainei de către Federația 
Rusă în conformitate cu principiile dreptului internațional, a dreptului umanitar și a drepturilor 
omului, și îndeamnă guvernul rus să pună în aplicare măsurile interimare adoptate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. 

Potrivit raportărilor inițiale, conflictul a dus deja la pierderi semnificative de vieți omenești în 
rândul populației civile, la strămutarea de persoane, la distrugerea gravă a infrastructurii și a 
facilităților importante și la deteriorarea situației generale umanitare și a drepturilor omului în 
Ucraina. 

ENNHRI sprijină instituția pentru drepturile omului membră, Oficiul Comisarului pentru 
Drepturile Omului al Parlamentului Ucrainean, în eforturile de promovare și protecție a 
drepturilor omului în Ucraina, în această situație deosebit de dificilă. ENNHRI își exprimă 
îngrijorarea cu privire la siguranța Comisarului pentru Drepturile Omului al Parlamentului 
Ucrainean, a personalului acestei instituții și a tuturor persoanelor afectate de conflict. ENNHRI 
salută măsurile luate de instituțiile pentru drepturile omului pentru a gestiona criza umanitară 
și a drepturilor omului în curs de desfășurare și pentru a monitoriza situația drepturilor omului. 

ENNHRI acționează în vederea facilitării cooperării dintre instituțiile europene de drepturile 
omului și partenerii internaționali, în consultare cu GANHRI, pentru a sprijini situația 
drepturilor omului în Ucraina, inclusiv prin activitatea privind situațiile de conflict, democrație 
și statul de drept, precum și azil și migrație. 

ENNHRI salută negocierile pentru încetarea focului și sprijinul acordat de organisme 
internaționale, precum ONU, OSCE, Consiliul Europei și UE. 

ENNHRI face apel la toate statele membre ale Consiliului Europei să fie solidare cu Ucraina, să 
ofere ajutor umanitar, să ofere refugiu persoanelor care fug din Ucraina și să coopereze cu 
instituțiile de drepturile omului europene în acest sens. 
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