
Заява голови Асоціації Адвокатів Дайні-Токіо проти вторгнення Росії на територію України та заклик 

до уряду Японії до дипломатичних зусиль і гуманітарної допомоги. 

 

3 березня 2022 р. 

Асоціація Адвокатів Дайні-Токіо 

Асака Канда, Голова Асоціації 

Заява №12 (21) 

  

24 лютого 2022 року російські війська розпочали військове вторгнення в Україну, і бойові дії, що і на 

сьогоднішній день тривають у багатьох частинах України, змушують здригатися серця людей у 

всьому світі. 

Як зазначено в Конституції Японії, кожен народ у світі, включно з українським, має право жити в 

мирі, без страхів та нестачі. Проте за цей час Україна зазнала численних жертв серед мирного 

населення, у тому числі жінок та дітей, а за даними Управління Верховного Комісара ООН у справах 

біженців (UNHCR), число біженців, які вимушено тікають до сусідніх країн, вже перевищило 1 

мільйон чоловік. 

Свого часу, коли коаліція країн на чолі зі Сполученими Штатами Америки розпочала військові дії в 

Іраку, Асоціація зазначала, що застосування сили з боку США порушувало Статут Організації 

Об’єднаних Націй, а підтримка таких незаконних дій США суперечила засадам пацифізму та 

мирного міжнародного співробітництва, що їх передбачає Конституція Японії (Заява Голови 

Асоціації від 19 березня 2003 р.).  Минулого року у своїй заяві в День Конституції Японії – 3 травня 

2021 року – Голова Асоціації зазначив, що на фоні подій у різних куточках світу, під час яких права і 

свободи людини потрапляють під загрозу на міжнародному рівні, значення Конституції Японії, що 

заявляє світу про необхідность дотримання принципів пацифізму, стає все більш важливим.  

У цьому вторгненні Російська Федерація, як постійний член ООН, має можливості докладати зусиль 

для мирного вирішення міжнародного конфлікту, проте продовжує агресію, погрожуючи ядерною 

зброєю, що є абсолютно неприпустимим з точки зору міжнародного права, і проти чого ми 

висловлюємо рішучий протест. Положення Статуту ООН (стаття 2 пункт 3) про те, що «всі держави-

члени ООН вирішують свої міжнародні суперечки мирними шляхами таким чином, щоб не ставити 

під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість» повинно діяти для усіх країн, в тому числі і 

Росії, і за будь-яких обставин потрібно прагнути до мирного вирішення, без застосування військової 

сили. 

Елі Візель, письменник, лауреат Нобелівської премії миру, виходець зі Східної Європи, який пережив 

Голокост, залишив нам такі слова: «Ніколи не можна забувати, що людська байдужість завжди 

допомагає агресору.» Аналізуючи різноманітну інформацію зі щоденних новин та соціальних мереж, 
ми  продовжуємо цікавитися передумовами та розвитком цієї агресії, діями різних країн у напрямку 

вирішення конфлікту, і водночас пильно слідкувати за конфліктами та ситуацією з порушенням прав 

людини в інших країнах світу. 

Виходячи з преамбули Конституції Японії про те, що «Жодна нація не повинна зосереджуватися 

виключно на власних інтересах та ігнорувати інші нації. Засади політичної моралі є універсальними, і 

згідно цих засад кожна країна несе відповідальність за збереження свого суверенітету та 

встановлення рівноправних відносин з іншими країнами.» та принципу Цілей cталого розвитку ООН 

«не залишати нікого осторонь», наша Асоціація звертається до Уряду Японії із закликом до активних 

дипломатичних зусиль для досягнення перемир’я, припинення війни та надання гуманітарної 

допомоги українському народу. 

 

 

 

 

 


