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PROHLÁŠENÍ ASOCIACE UKRAJINSKÝCH PRÁVNÍKŮ AMERIKY NA PODPORU
RUSKÉHO ADVOKÁTA MARKA FEJGINA
Asociace Ukrajinských Právníků Ameriky (AUPA) je národní advokátní komorou, která byla založena v
roce 1977, jejíž členové jsou soudci Spojených Států Ameryckých, advokáti a studenti právníckých fakult
ukrajinského původu a ti američtí právníci, kteří sdílejí cíle AUPA a její odevzdannost svrchovanosti zákona.
Naše Asociace má velice hluboký zájem o zachování schopnosti našich kolegů v jiných zemích zastupovat
klienty, aniž by se byli zastrašeni, pronásledováni nebo potrestáni úřady svých států vzhledem k výkonu jejích
profesionálních činností pro ochranu svých klientů.
AUPA obrátila pozornost na věc ruského právnika Marka Fejgina, proti kterému bylo zahájeno trestní
vyšetřování pro údajné rozmístění oznamení na své stránce na Twitteru, které mohou "podněcovat k sociální
nenávisti a nepřátelství". Ve skutečnosti, jeho komentáře na Twitteru byly pouze na podporu svého klienta,
ukrajinské pilotky Nadiji Savčenkové, která je nezákonně zadržena ruskými úřady.
Jako právník, Fejgin pracuje především v oblasti ochrany lidských práv, a byl hlavním advokátem v
několika stěžejních právních případů v Rusku, např.; věc „Pussy Riot“ (Naděžda Tolokonnikova), věc
„Greenpeace“ (Arctic Sunrise, Dmitry Litvínov); věc „Bolotnaja ploščad“ (Leonid Razvožaev a Sergij Udalcov);
věc „Ilja Gorjačev“, který byl vydán z Srbska; věc „Arkadij Babčenko“, politický novinář; věc „Gejdar Džemal“,
islámský filozof, a mnoho dalších. Advokát Fejgin taky zástupuje Mustafu Džemiljeva, vůdce krymských tatarů,
a Muchtara Abljazova, kazašského opozičního politika.
Je evidentní, že poslední "trestní" vyšetřování týkající se advokáta Fejgina má za cíl nejen umlčet jeho
hlasitou obhajobu svých klientů, ale rovněž vyvolat lhostejnost a zaslat zlověstní signál do všech ruských
právníků, aby odrarit je od přijetí takových případů, spojených z kritikou a zpochybňováním kurzu Ruské vládní
politiky, která porušuje mezinárodně uznávané normy v oblasti lidských práv.
V podstatě, nynejší "trestní" vyšetřování ruské vlády proti Marka Fejgina představuje hrubé porušení
základních zásad spravedlnosti, svrchovanosti zákona a právo advokáta k řádné obhajobě svého klienta.
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