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MAE: România intervine în favoarea Ucrainei la CIJ în cadrul procedurilor lansate
împotriva Rusiei
România a luat decizia de a interveni în favoarea Ucrainei la Curtea Internationala de Justitie în cadrul
procedurilor lansate împotriva Federatiei Ruse, a anuntat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe.
"În continuarea demersurilor întreprinse în sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat
de Federatia Rusa împotriva acestui stat, autoritatile române au aprobat, la cel mai înalt nivel, ca România sa
formuleze o cerere de interventie în procedurile initiate de Ucraina împotriva Federatiei Ruse la Curtea
Internationala de Justitie, la 26 februarie 2022, având ca obiect un diferend referitor la interpretarea, aplicarea si
îndeplinirea obligatiilor prevazute în Conventia ONU privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid din 1948.
Acest demers al României de a interveni în procesul mentionat are loc la solicitarea expresa a partii ucrainene,
transmisa de ministrul Afacerilor Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, omologului român, Bogdan Aurescu, cu
ocazia vizitei pe care ministrul ucrainean a efectuat-o la Bucuresti", precizeaza MAE, într-un comunicat transmis
AGERPRES.
Conform MAE, în contextul acestor proceduri, România se va coordona cu alte state like minded care au luat o
decizie similara si va colabora strâns cu reprezentantii Ucrainei implicati în procedurile din fata CIJ.
Decizia autoritatilor române a fost comunicata de ministrul Bogdan Aurescu colegilor europeni si omologului
ucrainean în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Europene care s-a desfasurat zilele trecute la Bruxelles, ca
expresie a sustinerii "constante" si "principiale" a autoritatilor de la Bucuresti pentru cauza Ucrainei, arata
Ministerul de Externe.
"Decizia României reflecta, o data în plus, pozitia constanta a tarii noastre în favoarea valorificarii instrumentelor
si institutiilor de drept international în sprijinul mentinerii si restabilirii pacii si securitatii internationale, precum si
încrederea neconditionata în rolul fundamental al CIJ ca promotor al justitiei internationale", se mai precizeaza în
comunicatul citat.
La 26 februarie 2022, Ucraina a depus cererea de initiere a procedurilor contra Federatiei Ruse la CIJ, având ca
obiect un diferend referitor la interpretarea, aplicarea si îndeplinirea obligatiilor prevazute în Conventia din 1948
privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid.
Potrivit MAE, Ucraina a reclamat faptul ca Federatia Rusa a invocat, în mod fals, comiterea unor acte de genocid
în regiunile Lugansk si Donetk, pentru a justifica recunoasterea asa-numitelor RP Donetk si RP Lugansk, precum
si pentru a desfasura o operatiune militara speciala împotriva Ucrainei. "În baza acestor acuzatii false, Federatia
Rusa este angajata, în prezent, într-un proces de invazie militara a Ucrainei, care are ca efecte încalcari grave si pe
scara larga ale drepturilor omului si dreptului international umanitar", mentioneaza MAE.
Printr-un ordin din data de 16 martie 2022, Curtea a indicat masuri provizorii/conservatorii, prin care a stabilit în
sarcina Federatiei Ruse obligatia de a suspenda imediat operatiunile militare începute la 24 februarie 2022 pe
teritoriul Ucrainei, precum si de a se asigura ca unitati militare sau neregulate pe care Federatia Rusa le-ar
directiona sau sprijini, precum si orice organizatii sau persoane care ar fi supuse controlului sau conducerii sale nu
fac niciun demers de continuare a operatiunilor militare. De asemenea, ordinul prevede ca ambele parti se vor
abtine de la orice actiune care ar putea agrava sau extinde disputa supusa Curtii sau care ar face mai dificila
solutionarea acesteia, explica Ministerul de Externe.
De asemenea, printr-un ordin din data de 23 martie 2022, CIJ a indicat data de 23 septembrie 2022 ca termen
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pentru depunerea Memoriului Ucrainei, respectiv 23 martie 2023 ca data limita pentru depunerea
Contra-memoriului Federatiei Ruse.
Conform regulilor prevazute în Statutul Curtii Internationale de Justitie, daca o cauza pare sa implice interpretarea
unei conventii multilaterale la care alte state decât cele implicate în disputa sunt parti, Grefierul trebuie sa notifice
aceste state, iar orice stat notificat are dreptul sa intervina în proceduri.
România, ca si celelalte state parti la Conventia privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid, a primit din
partea Grefei CIJ o notificare privind faptul ca procedurile initiate de Ucraina par a ridica probleme de interpretare
a acestei Conventii, statele parti respective putându-se prevala de posibilitatea de a interveni în speta.
Declaratia de interventie, care poate fi formulata înainte de data fixata pentru deschiderea procedurilor orale
privind disputa în cauza, implica anumite proceduri suplimentare din partea statului intervenient.
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