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З моменту набуття незалежності нашою державою, адвокатура України пройшла свій нелегкий
шлях до здобуття власної незалежності.
В усьому демократичному світі ставлення держави до адвокатури, її незалежності, самоврядності
і професійної спроможності самостійно вирішувати питання, які покладені на адвокатуру Законом
– демонструє рівень поваги до прав людини і верховенства права, демонструє престиж адвокатури
у суспільстві.
Не зважаючи на гострі проблеми організаційного оформлення, становлення і укріплення
адвокатури в Україні, на існуючі внутрішні протиріччя в інституції, - збережені історичні традиції
та здобута професійна незалежність від держави, - це фундамент, на якому має будуватись
майбутнє адвокатури.
Першим рівнем у побудові сучасної адвокатури в Україні став Закон України про «Адвокатуру та
адвокатську діяльність», яким гарантується незалежність адвокатури.
Даним законом також передбачені положення про створення та функціонування Єдиного реєстру
адвокатів України, який ведеться Радою адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та
надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України,
адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, про
обрані адвокатами організаційні форми здійснення адвокатської діяльності.
Держава віднесла створення та забезпечення функціонування ЄРАУ до виключної компетенції
Ради адвокатів України. Функціонування ЄРАУ здійснюється за внески адвокатів. Це є
гарантіями невтручання держави у діяльність самоврядної професійної організації та визнання її
достатньо зрілою та здатною до самостійного вирішення внутрішніх організаційних питань.
Тому, будь які спроби повернутись під контроль держави, є кроком у минуле, регресом, який
зашкодить як адвокатурі в цілому, так і кожному адвокату, який на сьогоднішній день вніс свій
особистий вклад у створення сучасної української адвокатури, висловив довіру Радам адвокатів
регіону, тим, що подав відомості щодо себе до ЄРАУ, сплатив щорічний внесок і має можливість
приймати участь у діяльності органів адвокатського самоврядування.
Зробивши нелегкий та здобутий кров`ю наших громадян, в т.ч. і адвокатів, вибір на користь
європейських демократичних цінностей, громадянського суспільства, дотримання прав і свобод
людини, правової держави, ми не маємо морального права бути залежними в професійній
діяльності, в жодному її аспекті.
Тому, Конференція адвокатів Хмельницької області закликає всіх адвокатів України відстоювати
обраний шлях – незалежної професійної організації, здатної самостійно вирішувати питання
адвокатського самоврядування, в тому числі ведення Єдиного реєстру адвокатів України, на
засадах корпоративності, солідарності та неприпустимості дискредитації незалежності адвокатури
України.
Доручити представнику адвокатів Хмельницької області в Раді адвокатів України довести дану
Резолюцію до ІІІ З’їзду адвокатів України та до Національної асоціації адвокатів України.
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