ЗАЯВА УКРАЇНСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЯМИ, ЩО
ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Український юридичний ринок разом з усім світом є свідком нечуваної жорстокості та
цинізму російської військової агресії проти України. Війна, розпочата Росією, націлена не
лише на військові об’єкти в Україні, а й на цивільні об’єкти, лікарні, школи, житлові та
офісні будинки. Масовий геноцид українців посилився, російські загарбники вже навіть не
намагаються приховувати свої звірства проти мирного населення і здійснюють їх на очах у
всього світу.
Сотні тисяч біженців переселилися з регіонів України, які постраждали від жорстоких боїв.
Існує величезна кількість доказів того, що російська армія вчиняє воєнні злочини та
злочини проти людяності, порушуючи міжнародне право. Російські ЗМІ цинічно брешуть
про факти, пов'язані з війною. Ми вважаємо, що має бути масова і негайна міжнародна
відповідь, щоб зупинити і покарати агресорів та їхніх прихильників.
Цивілізований світ відповів на російську агресію величезною військовою та гуманітарною
допомогою Україні та українцям, введенням жорстких економічних і фінансових санкцій
проти Росії та її функціонерів і поплічників. Метою санкцій є ізоляція та зміна нинішнього
політичного режиму в Росії.
Як постачальники юридичних послуг з високими етичними стандартами, практично всі
українські юридичні фірми вже припинили надавати юридичні консультації російським
підприємствам і фізичним особам. Ми раді, що подібні рішення були схвалені багатьма
юридичними фірмами по всьому світу.
Санкції підтримали близько 450 корпорацій, які згорнули свій бізнес в Росії на знак
рішучого засудження режиму Путіна. Очевидно, що ефективність цих рішень залежить від
їх злагодженості та одностайності.
Виходячи з наших спільних етичних, професійних та моральних принципів, ми, українські
юристи, не можемо зрозуміти і прийняти позицію міжнародних компаній, які все ще ведуть
бізнес з Росією та зберігають свою присутність в Росії в якості сумлінних платників
податків, таким чином роблячи свій внесок у російський військовий бюджет.
Цим ми заявляємо, що припиняємо надавати юридичні послуги цим компаніям, доки вони
однозначно не оголосять про повний або суттєвий вихід свого бізнесу з Росії. Ми можемо
продовжувати працювати в кожному окремому випадку з українськими філіями цих
компаній, якщо такі філії нададуть значну фінансову, військову та/або гуманітарну
допомогу Україні в ході воєнних дій, а також докладатимуть видимих зусиль, щоб
спонукати головний офіс свої фірми припинити роботу в Росії.

