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ЗАЯВА АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ АМЕРИКИ
Асоціація українських правників Америки (UABA) є Національною колегією правників, яку було
створено у 1977 році, і членами якої є американські судді, адвокати та студенти юридичних факультетів
українського походження, а також ті американські адвокати, які поділяють цілі UABA та віддані ідеям
верховенства права. Наша Асоціація дуже зацікавлена у підтримці можливості наших колег, які працюють в
інших країнах, представляти своїх клієнтів і виконувати свої професійні обов’язки від імені своїх клієнтів
без залякування, переслідування або покарання з боку уряду тієї країни.
UABA стало відомо, що Марк Фейгін, російський юрист, наразі перебуває під кримінальним слідством
за нібито розміщення на своїй сторінці у Твітері заяви, яка нібито «розпалює соціальну ненависть і
ворожнечу». Насправді, його коментарі у Твітері були лише заявою на підтримку його клієнтки, української
льотчиці Надії Савченко, яка наразі незаконно затримана російською владою.
Діяльність Фейгіна у якості адвоката в основному пов’язана з питаннями прав людини, і він виступав
ведучим адвокатом у декількох знакових судових процесах у Росії, таких як справа «Пуссі Райот» (Надії
Толоконнікової), справа «Грінпіс» («Арктичний Схід», Дмитра Литвинова), «Болотна справа» (Леоніда
Развозжаєва та Сергія Удальцова), справа Іллі Горячева, який був екстрадований з Сербії, справа Аркадія
Бабченка, політичного журналіста, Гейдара Джемаля, ісламського філософа, та в багатьох інших. Адвокат
Фейгін також представляє Мустафу Джемілева, лідера кримських татар і Мухтара Аблязова, опозиційного
політика Казахстану.
Розпочате «кримінальне» розслідування діяльності адвоката Фейгіна має на меті не лише примусити
захист замовчати, але, що є більш важливим, охолодити запал і відправити зловісний сигнал усім російським
юристам, тим самим відбиваючи бажання брати справи, які критикують і порушують питання щодо політики
і дій російського уряду, пов’язаних з порушенням норм міжнародно-правових норм в галузі прав людини.
Як таке, «кримінальне» розслідування діяльності Марка Фейгіна, розпочате російським урядом, є
грубим порушенням основних принципів правосуддя та верховенства права, а також права адвоката на
належний захист свого клієнта.
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