
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот
на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за адвокатурата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 мај

2006 година.

Број 07-1963/1
10 мај 2006 година

Скопје
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

д-р Љупчо Јордановски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА

Член 1
Во Законот за адвокатурата ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2002), во

членот 1 по зборот "органи" и сврзникот "и" се заменува со запирка, по зборовите: "други
правни лица", зборовите: "вршење на јавни овластувања" се заменуваат со зборовите:
"органите  на  единиците  на  локалната  самоуправа,  вршењето  на  адвокатската дејност", а
по зборот "адвокатите" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и
осигурување на адвокатите од одговорност од штета".

Член 2
Во членот 2 став (1) по зборот "помош" точката се заменува со запирка и се додаваат

зборовите: "согласно овој и друг закон".
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) При остварувањето на адвокатската дејност, адвокатот се раководи исклучиво од

интересите на странката кои ги заштитува на најдобар начин со законски средства."

Член 3
Во членот  3 по зборовите: "правни дела" се додаваат зборовите: "составување на

договори за основање, партнерство, соработка и слични акти во врска со основањето или
работењето  на  деловните  субјекти",  а  по  зборовите:  "државните  органи"  се  бришат
зборовите: "и други правни лица" и се додаваат зборовите: "органите на единиците на
локалната самоуправа и други правни и физички лица".
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Член 4
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

"Член 3-а
(1) Државните  органи,  органите  на  единиците  на  локалната  самоуправа,  како  и

правните и физичките лица кои имаат јавни овластувања, должни се на адвокатот во рок од
осум  дена  да  му  ги  дадат  податоците  и  документите  потребни  во  вршењето  на
адвокатската  дејност  во  конкретен  предмет,  освен  ако  тоа  не  е  во  спротивност  со
должноста за чување на тајна согласно со закон.

(2) Адвокатските книги и предмети, досиеја, податоците во електронска форма и други
средства  на  комуникација  се неприкосновени  и  не  подлежат  на  преглед,  копирање,
проверка и одземање, освен во случаи предвидени со закон.

(3)  Комуникацијата  меѓу  адвокатите,  како  и  меѓу  адвокатот  и  неговата  странка,
независно на кој начин се остварува, не подлежи на преглед, копирање, проверка или
одземање и не може да биде искористена како доказен материјал во постапките што се
водат пред судовите и другите државни органи, согласно со закон."

Член 5
Во членот 6 став (1) по зборот "адвокати" точката се заменува со запирка и се додаваат

зборовите: "кои положиле заклетва и се запишале во Именикот на Адвокатската комора на
Република Македонија".

Во ставот  (2) зборовите: "Адвокатската дејност адвокатите можат да ја вршат" се
заменуваат со зборовите: "Адвокатите ја вршат адвокатската дејност".

Член 6
Во членот 11 став (1) пред зборот "Пред" се додава бројот "(1)", зборот "Изјавувам" се

заменува  со  зборовите:  "Се  колнам",  а  по  зборот  "законите"  се  додаваат  зборовите:
"меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот".

По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:
"(2) Адвокатите се должни да носат тога во постапувањето пред судот.
(3)  Изгледот  на  тогата  со  акт  ја  определува  Адвокатската  комора  на  Република

Македонија.
(4) Актот за изгледот и условите под кои се носи адвокатската тога од ставовите (2) и

(3) на овој член го донесува Управниот одбор на Адвокатската комора на Република
Македонија."

Член 7
Членот 12 се менува и гласи:
"(1) Во Именикот на адвокатите може да се запише лице, кое ги исполнува општите

услови за засновање на работен однос во органите на државната управа, кое ужива углед
и е достојно за вршење на адвокатската дејност и да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да е деловно способно;
- да има стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија или

нострифицирана диплома од правен факултет од странство;
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- најмалку две години по дипломирањето да работело на стручно оспособување и
усовршување  во  адвокатска  канцеларија  или  на  правни  работи  во  правосудните
институции, или најмалку три години на други правни работи;

- активно да го зборува македонскиот јазик;
- да има положено правосуден испит во Република Македонија; - да
има положено адвокатски испит;
- да не е правосилно осуден на казна, забрана на вршење дејност, професија или

должност, за време на траење на таа казна;
- да не е во работен однос и
- да не врши работи кои се неспојливи со адвокатурата."

Член 8
По членот 12 се додаваат два нови члена 12-а и 12-б, кои гласат:

"Член 12-а
(1) Адвокатскиот испит предвиден во членот 12 став (1) алинеја 7 се спроведува два пати

во годината.
(2)  Адвокатскиот  испит  се  спроведува  во  Адвокатската  комора  на  Република

Македонија пред Комисија составена од пет адвокати.
(3)  Претседателот  на     Управниот  одбор  на  Адвокатската  комора  на  Република

Македонија не може да биде претседател на  Комисијата од ставот 2 на овој член.
(4) Бројот на предметите, наставните програми и оценувањето на испитот се утврдува со

акт на Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.
(5)  При  определувањето  на  содржината  на  адвокатскиот  испит,  не  смее  да  биде

опфатена   содржината на правосудниот испит, за да се избегна повторното полагање на
правната материја која била опфатена со правосудниот испит.

Член 12-б
(1)  Не  е  достојно  за  вршење  на  адвокатската  дејност  лицето  кое  е  осудено  со

правосилна судска пресуда за кривично дело против државата со ефективна казна затвор од
над шест месеца додека траат правните последици на осудата.

(2)  Не е достојно за вршење на адвокатската  дејност ниту  лицето чие претходно
однесување или дејност не гарантира дека тоа совесно ќе ја врши адвокатската дејност.

(3)  Ако  барањето  за  упис  во  Именикот  на  адвокатите  е  одбиено  затоа  што
подносителот на барањето е недостоен за вршење на адвокатската дејност заради причините
наведени во ставовите (1) и (2) на овој член, новото барање за упис може да се поднесе
пред истекот на рокот од две години од правосилноста на одлуката со која барањето е
одбиено."

Член 9
Во членот 13 став (3) по зборот "решение" се додаваат зборовите: "на Адвокатската

комора на Република Македонија", а по зборот "спор" точката се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: "пред надлежен суд определен со закон".

Член 10
Во членот 14 пред зборот "Адвокати" се додава бројот "(1)".
По ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:
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"(2) При утврдувањето на условите за реципроцитет надлежните органи задолжително
прибавуваат мислење од Адвокатската комора на Република Македонија.

(3) Условите, начинот и постапката под кои адвокатите од други држави можат да даваат
правна помош и да ја вршат адвокатската дејност, се уредуваат со Статутот на Адвокатската
комора на Република Македонија.

(4) Адвокатите од државите членки на Европската унија можат да даваат правна помош и да ја
вршат адвокатската дејност на територијата на Република Македонија.

(5) При уписот во Именикот на адвокатите во Адвокатската комора на Република
Македонија,  адвокатот  граѓанин  од  земја  членка  на  Европската  унија  ги  поднесува
следниве документи:

- документ со кој е овластен за вршење на адвокатската дејност, издаден од надлежен орган во
неговата земја и

- документ за познавање на македонскиот јазик согласно пропис од Министерството   за
образование и наука."

Член 11
Во членот 15 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Адвокатот има обврска постојано стручно да се усовршува за време на траењето на

адвокатската дејност преку задолжителна обука, семинари, работилници и друго."

Член 12
Во членот 18 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:
"(3) На секој поднесок или исправа составена во адвокатска канцеларија, адвокатот е

должен  да  стави  штембил  на  адвокати,  односно  штембил  на  адвокатско  друштво,
адвокатска маркичка, издадена од надлежен државен орган, предвидена со посебен закон и
коморска маркичка утврдена со акт на Адвокатската комора на Република Македонија и
издадена од Адвокатската комора на Република Македонија.

(4) При застапување пред суд и други органи адвокатот е должен на судот да му
предаде соодветна адвокатска и коморска маркичка за тоа застапување."

Член 13
Во членот 21 ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Член 14
Во  членот  22  по  зборот  "слобода"  се  додаваат  зборовите:  "ниту  да  се  преземаат

посебни истражни мерки, ниту истражни дејствија".

Член 15
Во членот 23 став (2) по точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:
"2) трајно ја загуби способноста за вршење на адвокатската дејност;".
Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4, а по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
"8) не се осигура од одговорност за штета нанесена на странката."
Во ставот (4) по зборот "одлука" се додаваат зборовите: "на Адвокатската комора на

Република Македонија", а по зборот "спор" точката се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: "пред надлежен суд определен со закон".
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Член 16
Во членот 25 став (1) зборовите: "е дипломиран правник" се заменуваат со зборовите: "да

има  стекнато  универзитетска  диплома  за  дипломиран  правник  во  Република
Македонија или нострифицирана диплома од правен факултет од странство".

Член 17
Во членот 32 став (2) по зборот "спор" точката се заменува со запирка и се додаваат

зборовите: "пред надлежен суд определен со закон".

Член 18
Во членот 34 став (2) во точката 7 се брише сврзникот "и", а по точката 8 точката се

заменува со сврзникот "и" и се додава нова точка 9, која гласи:
"9) дава мислење за реципроцитет на барање на надлежен државен орган."

Член 19
Во членот 35 став (2) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: "5)
коморска маркичка;".

Член 20
Во членот  37 по зборот "приправници" точката се заменува со запирка и се додаваат

зборовите: "како и одредби за осигурување од одговорност на адвокатите".

Член 21
По членот 37 се додава нов поднаслов и нов член 37-а, кој гласи:

"7. Осигурување од одговорност

Член 37-а
(1) Адвокатот е должен да се осигура од одговорноста за штета која би ја сторил на трети

лица со намера при вршење на адвокатската дејност. Договорот за осигурување од
одговорност  за  адвокатите - членови  на  адвокатското  друштво  и  за  адвокатите  кои
работат во тоа друштво, го склучува друштвото.

(2) Со условите за осигурување може да се предвиди дека штетата до одреден износ ја
надоместува адвокатот лично.

(3) Ако дојде до измена на условите за осигурување, адвокатот е должен, откако ќе
прими  известување  од  Комората  за  тоа,  без  одложување  да  го  усогласи  своето
осигурување  со изменетите услови.

(4) Адвокатот е должен уредно да го продолжува  осигурувањето од одговорност.
(5) Комората може да го преземе осигурувањето од одговорност на сите адвокати во

Република Македонија. Во тој случај адвокатите се должни на Комората да и плаќаат
надоместок за осигурување од одговорност.

(6) Повредата на обврските за осигурување од одговорност, односно плаќањето на надоместок на
Комората за осигурувањето е тешка повреда на адвокатската должност.

(7) Осигурувателите се должни да го склучат договорот за осигурување од одговорност со
адвокатот кој ќе им се обрати, или со Комората.
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(8)  Условите  за  осигурување  заеднички  ги  утврдуваат  осигурителните  друштва  во
Република Македонија во договор со Комората, освен во случај кога Комората го врши
осигурувањето на адвокатите. Осигурителните друштва се должни за секоја следна година да
определат осигурително друштво кое ќе ги застапува. Ако истите не постапат така најдоцна
до крајот на октомври во тековната година, за нивен застапник ќе се смета   осигурителното
друштво кое ќе го определи Комората. Одлуката на Комората за тоа не е управен акт.

(9) Ќе се смета дека адвокатот склучил договор за осигурување кога поднел барање за
осигурување, без оглед на тоа дали во тоа време веќе бил постигнат договор од ставот (8) на
овој член.

(10)  Ако  адвокатот  штетата  ја  направил  на  трето  лице  намерно  или  од  грубо
невнимание, осигурителното друштво кое ја надоместило штетата на третото лице   има
право на регрес спрема адвокатот, односно адвокатското друштво."

Член 22
По насловот III. Казнени одредби се додава нов член 37-а, кој гласи:

"Член 37-а
(1) Со парична казна од  50.000 денари до 150.000 денари ќе се казни за прекршок

правно  лице,  ако  на  адвокатот  во  определениот  рок  не  му  ги  даде  податоците  и
документите потребни во вршењето на адвокатската дејност, согласно со членот 4 став (1) од
овој закон.

(2) Со парична казна од 10.000 денари до 25.000 денари ќе се казни физичко лице за
дејствијата од ставот (1) на овој член."

Член 23
Во членот 39 по ставот (2) се додаваат шест нови става (3), (4), (5), (6), (7) и (8), кои

гласат:
"(3) Одредбата од членот 14 став (4) на овој закон ќе се применува по приемот на

Република Македонија во Европската унија.
(4)  До  донесувањето  на  посебен  закон  со  кој  се  уредува  адвокатската  маркичка,

поднесокот од адвокатот задолжително треба да содржи само штембил.
(5) Адвокатскиот испит ќе почне да се спроведува најдоцна една година од влегувањето во

сила на овој закон.
(6) Актите за спроведување на адвокатскиот испит ќе се донесат најдоцна шест месеца од

влегувањето во сила на овој закон.
(7) Во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон, лицата кои имаат

положено правосуден испит се запишуваат во Именикот на адвокатите, без полагање на
адвокатскиот испит.

(8) Лицата кои имаат положено правосуден испит пред влегувањето во сила на овој
закон, а се запишани во Именикот на адвокатите, ќе продолжат да ја вршат адвокатската
дејност, без полагање на адвокатски испит."

Член 24
По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:
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"Член 39-а
Одредбите од членот 18 ставови (3) и (4) ќе отпочнат да се применуваат во рок од шест

месеца  по  издавање  на  адвокатската  маркичка  од  надлежен  државен  орган,  односно
коморската маркичка од надлежен орган на Адвокатската комора на Република Македони-
ја."

Член 25
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за адвокатура.

Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија".
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