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ЗАЯВА 
ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВТРУЧАННЯМ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
У ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ MAGISTERS 

 
 

Шановний пане Генеральний прокурор! 
 

Правління Асоціації правників України (АПУ) висловлює свою стурбованість фактом 
проведення обшуку в київському офісі юридичної фірми Magisters. 

 
Як було офіційно повідомлено, 3 лютого 2011 року представники Генеральної прокуратури 
України провели 14 годинний обшук у київському офісі юридичної фірми Magisters і вилучили 
документи, пов’язані з розслідуванням у справі щодо діяльності компанії НАК «Нафтогаз 
України». У минулий четвер о 13:30 годині близько 30 представників Генеральної 
прокуратури України разом з озброєними бійцями увійшли до головного офісу юридичної 
фірми. Протягом 6 годин правоохоронці утримували 50 юристів та працівників фірми в 
приміщенні офісу. Під час обшуку вагітну співробітницю фірми було госпіталізовано. 

 
Не заперечуючи повноваження Генеральної прокуратури України проводити слідчі дії 
відповідно до чинного законодавства, Правління Асоціації правників України вважає 
неприпустимим використання «силових атрибутів» щодо юридичної фірми та її 
співробітників. Такі засоби є більш ніж зайвими у відносинах з юристами та адвокатами, 
навіть в тому випадку, коли правоохоронні органи мають достатньо підстав для проведення 
слідчих дій. 

 
Стандарти незалежності юридичної спільноти, схвалені Міжнародною асоціацією юристів 
7 вересня 1990 року, передбачають, що жоден правник не повинен підпадати під 
кримінальні, цивільно-правові або інші санкції або переслідування або піддаватися загрозам 
таких санкцій у зв’язку з легальним консультуванням ним клієнта або представництва будь-
якого клієнта або справи клієнта. 

 
Втручання працівників Генеральної прокуратури України в роботу будь-якої юридичної фірми 
не лише ставить під загрозу незалежність професії юриста, а і може мати наслідком 
порушення адвокатської таємниці по справах клієнтів, які ведуть адвокати, що працюють в 
цій юридичній фірмі. 

 
Правління асоціації правників України звертається до Генерального прокурора України з 
закликом поважати права юристів та адвокатів, які здійснюють свою професійну діяльність з 
представництва та консультування клієнтів – громадян та юридичних осіб – та забезпечити 
цивілізовані і неагресивні стосунки з юристами та адвокатами під час проведення будь-яких 
слідчих дій. 

 
 

7 лютого 2011 року                                             Правління Асоціації правників України 
 

  


