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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 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 АДВОКАТУРА

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

септември 2012 година.

Бр. 07-3849/1
10 септември 2012 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

Член 1
Во Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија” број 59/2002,

60/2006, 29/2007, 106/2008 и 135/11), во членот 5 по зборовите: “Именикот на адвокатите“ се
додаваат зборовите: “Именикот на адвокатските друштва, Именикот на странските
адвокати, Именикот на странските адвокатски друштва,“.

Член 2
Во членот 6 ставот (3) се менува и гласи:
“Адвокатите поединци се запишуваат во Именикот на адвокатите, а адвокатските

друштва се запишуваат во Именикот на адвокатските друштва, коишто се водат во
Адвокатската комора на Република Македонија.“

Член 3
Во членот 12 став (1) алинеја 1 по зборот “Македонија“ се додаваат зборовите: “или да е

државјанин на држава земја членка на Европската унија“.
Алинејата 3 се менува и гласи:
“- има   стекнато   универзитетска   диплома за дипломиран правник во   Република

Македонија со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или со
стекнати 300  кредити  според  Европскиот  кредит - трансфер  систем (ЕКТС)  или
нострифицирана диплома од правен факултет од странство,“.

Алинејата 4 се брише.
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Член 4
Во членот 13 ставови (1), (2), (3), (6) и (20) по зборовите: “Именикот на адвокатите“ се

додаваат зборовите: “и Именикот на адвокатските друштва“.

Член 5
Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:
“Bo Именикот на адвокатските  приправници може  да се запише државјанин  на

Република Македонија кој ги исполнува општите услови за засновање работен однос во
органите  на  државната  управа  и  кој  има    стекнато    универзитетска    диплома  за
дипломиран правник во   Република Македонија со завршено четиригодишно високо
образование на правни студии или со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит -
трансфер систем (ЕКТС) или нострифицирана диплома од правен факултет од странство.“

Член 6
Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:
“Адвокатскиот приправник стекнува право да полага правосуден испит согласно со

Законот за правосудниот испит.“

Член 7
Во членот 34 став (2) точка 1 по зборот „адвокатите“ се додаваат зборовите: “Именикот на

странските адвокати; Именикот на странските адвокатски друштва“.
По  точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:
“10)  изготвува  листа  на дежурни  адвокати  согласно  со  Законот  за  кривичната

постапка.“

Член 8
Членот 37 се менува и гласи:
“Со Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија се уредуваат, особено:

делокругот, организацијата и работата на органите на Комората; начинот и постапката за
упис во Именикот на адвокатите; Именикот на адвокатските друштва; Именикот на
странските  адвокати;  Именикот  на  странските  адвокатски  друштва;  Именикот  на
адвокатските стручни соработници и Именикот на адвокатските приправници; органите
што ја водат дисциплинската постапка и нивната надлежност и постапката за изрекување
дисциплински мерки; актите и постапката за нивно донесување; водење на Именикот на
адвокатите; Именикот на адвокатските  друштва, Именикот на странските адвокати,
Именикот  на  странските  адвокатски  друштва;  Именикот  на  адвокатските  стручни
соработници и Именикот на адвокатските приправници и правата и должностите на
адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници, како и
одредбите за осигурување на адвокатите од одговорност за штета.“

Член 9
Во членот 37-а по ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:
“(2) Најнискиот износ на осигурување за кој адвокатот што е запишан во Именикот на

адвокатите е должен да склучи договор за осигурување, изнесува 10.000 евра во денарска
противвредност.

(3) Адвокатите, основачи на адвокатско друштво, подлежат на поединечно осигурување од
одговорност за штета во износ утврден во ставот (2) на овој член, а најнискиот износ на
осигурување на кој адвокатското друштво е должно да склучи договор за осигурување од
одговорност за штета изнесува 50.000 евра во денарска противвредност.
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(4) Адвокатите пред започнување со вршењето на адвокатската дејност што ќе се
запишат во Именикот на адвокатите се должни да достават доказ за осигурување од
одговорност за штета, согласно со ставот (1) на овој член.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11). Во
ставот (9) кој станува став (12) бројот „(8)“ се заменува со бројот „(11)“.
Ставот (10) станува став (13).

Член 10
Во  Главата II-а член 37-б пред зборот "Обезбедувањето" се додава бројот "(1)".
Во ставот (1) по зборовите: “Европската унија“ се додаваат зборовите: “кои според

прописите на матичната држава земја членка на Европската унија го стекнале правото за
вршење на адвокатска дејност“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Под матична држава, во смисла на овој закон, се подразбира државата земја членка на

Европската унија во која странскиот адвокат или странското адвокатско друштво го
стекнале правото да вршат адвокатска дејност како професија.“

Член 11
Во членот 37-в став (1) по зборовите: “Именикот на странски адвокати и" се додаваат

зборовите: “Именикот на странските".
Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “со назначување

на професионалната организација која им дала дозвола за вршење на адвокатска дејност
во матичната држава и надлежниот орган во кој се запишани во својата матична држава."

По ставот (2) се додаваат 16 нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17) и (18), кои гласат:

“(3) Странските адвокати кои се запишани во Именикот на странските адвокати, можат
адвокатската дејност да ја вршат како адвокатско друштво под називот на занимањето во
својата матична држава, а можат да го користат и називот на адвокатското друштво во кое
се членови во својата матична држава или во некоја друга држава земја членка на
Европската унија.

(4) Странскиот адвокат кон барањето за упис во Именикот на странските адвокати мора
да приложи потврда за државјанство на земјата членка на Европската унија, доказ за
осигурување од професионална одговорност за штета, доказ од соодветен орган или
професионална организација дека стекнал право да врши адвокатска дејност во својата
матична држава, како и доказ за членство во адвокатско здружение во матичната или во
некоја друга држава земја членка на Европската унија.

(5)  Странскиот  адвокат  кој  е  запишан  во  Именикот  на  странските  адвокати  се
ослободува во целост или делумно од осигурување за одговорност за штета од членот 37-а од
овој закон, ако поднесе доказ дека во матичната држава во целост или делумно е
осигуран во иста вредност од одговорност за штета, односно доколку такво осигурување е
еднакво според условите и степенот на покривање.

(6) Исполнетоста на условите од ставот (4) на овој член се докажува со потврда
издадена според прописите на матичната држава на странскиот адвокат во заверен превод на
македонски јазик, која не смее да биде постара од три месеци.

(7) За уписот во имениците од ставот (1) на овој член Адвокатската комора на
Република Македонија ја известува професионалната организација во матичната држава на
странскиот адвокат и странското адвокатско друштво која им дала дозвола за вршење на
адвокатска дејност во матичната држава и надлежниот орган во кој се запишани во својата
матична држава.
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(8)  Странскиот  адвокат  или  странското  адвокатско  друштво  кој  е  запишан  во
имениците од ставот (1) на овој член, може да врши поединечни работи во рамките на
вршење на адвокатската дејност, односно да дава совети за правото на својата матична
држава, за правото на Европската унија, за меѓународното право и за правото на
Република Македонија.

(9) Странскиот адвокат од ставот (1) на овој член не може да биде избран во органите
на Адвокатската комора на Република Македонија, ниту да има адвокатски приправник.

(10) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати, се
претставува пред Адвокатската комора на Република Македонија преку слободно избран
адвокат запишан во Именикот на адвокатите, при што има право само да гласа за избор на
адвокат во органите на Адвокатската комора на Република Македонија.

(11) При вршење на адвокатска дејност, странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на
странските  адвокати,  е  должен  да  ги  почитува  правилата  од  Кодексот  за
професионалната етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските
приправници на Адвокатската комора на Република Македонија.

(12) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на странските адвокати може да биде
вработен кај адвокат или адвокатско друштво во Република Македонија.

(13) Странскиот адвокат кој не е запишан во Именикот на странските адвокати може да
врши поединечни работи во рамките на вршење на адвокатската дејност, односно да дава
совети за правото на својата матична држава, за правото на Европската унија, за
меѓународното право и за правото на Република Македонија.

(14) Странскиот адвокат кој има намера да ги врши работите од ставот (13) на овој
член, е должен за тоа по писмен пат да ја извести Адвокатската комора на Република
Македонија и да ги приложи доказите од ставот (4) на овој член, при што може да биде
ослободен во целост или делумно од осигурување од членот 37-а од овој закон, ако во
матичната држава во целост или делумно е осигуран во иста вредност од одговорност за
штета, односно доколку таквото осигурување е еднакво според условите и степенот на
покривање.

(15) Во известувањето од ставот (14) на овој член мора да се наведе адресата или да се
определи полномошник за примање на писмена во Република Македонија.

(16) Врз основа на известувањето и доказите од ставовите (14) и (15) на овој член,
Адвокатската комора на Република Македонија му издава потврда на странскиот адвокат дека
може да ги врши работите од ставот (13) на овој член и ја известува професионалната
организација во матичната држава на странскиот адвокат која му дала дозвола за вршење на
адвокатска дејност во неговата матична држава и надлежниот орган во кој е запишан во својата
матична држава.

(17) При вршење на работите од ставот (13) на овој член и членот 37-г од овој закон,
странскиот адвокат е должен да ги почитува правилата од Кодексот за професионалната
етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на
Адвокатската комора на Република Македонија.

(18) При вршење на работите од ставот (13) на овој член странскиот адвокат кој не е
запишан во Именикот на странските адвокати, мора да го користи називот од својата
матична држава земја членка на Европската унија изразен на службениот јазик или на
еден од службените јазици на матичната држава со назначување на професионалната
организација која му дала дозвола за вршење на адвокатска дејност во матичната држава и
надлежниот орган во кој е запишан во својата матична држава.“

Член 12
Во членот 37-г зборовите: „став (1)“ се бришат.
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Член 13
Во членот 37-д пред зборовите: "По уписот" се додава бројот "(1)". Во
ставот (1) зборовите: ,,и адвокатски друштва" се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Странскиот адвокат кој е запишан во Именикот на адвокатите има право да ја

користи релевантната професионална титула на својата земја изразена на службениот
јазик или на еден од службените јазици на неговата земја членка, заедно со називот
адвокат.“

Член 14
Во членот 37-ѓ став (1) зборовите: “и адвокатски друштва“ се бришат. По
ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Во решението на Комисијата за упис и бришење на адвокати и адвокатски друштва

на Адвокатската комора на Република Македонија со кое се одбива упис или се одлучува
за бришење од Именикот од ставот (1) на овој член, во согласност со овој закон, Статутот
на Адвокатската комора на Република Македонија и Кодексот на професионалната етика
на  адвокатите,  адвокатските  стручни  соработници  и  адвокатските  приправници  на
Адвокатската комора на Република Македонија, мора да се наведат причините за неговото
донесување.“

Ставот (3) станува став (4).
Во ставот (4) кој станува став (5) бројот „(3)“ се заменува со бројот „(4)“. Во
ставот (5) кој станува став (6) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“. Ставот
(6) ставува став (7).
Во ставот (7) кој станува став (8) бројот „(4)“ се заменува со бројот „(5)“. Во
ставот (8) кој станува став (9) бројот „(7)“ се заменува со бројот „(8)“. Во
ставот (9) кој станува став (10) бројот „(8)“ се заменува со бројот „(9)“. Ставот
(10) ставува став (11).
Во ставот (11) кој станува став (12) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“.
Во ставот (12) кој станува став (13) бројот „(11)“ се заменува со бројот „(12)“.
Во ставот (13) кој станува став (14) бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“.
Во ставот (14) кој станува став (15) бројот „(13)“ се заменува со бројот „(14)“, бројот „(9)“

се заменува со бројот „(10)“, бројот „(10)“ се заменува со бројот „(11)“, бројот „(11)“ се
заменува со бројот „(12)“ и бројот „(12)“ се зманува со бројот „(13)“.

Во ставот (15) кој станува став (16) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(15)“. Во
ставот (16) кој станува став (17) бројот „(15)“ се заменува со бројот „(16)“. Во
ставот (17) кој станува став (18) бројот „(16)“ се заменува со бројот „(17)“. Во
ставот (18) кој станува став (19) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(15)“. Во
ставот (19) кој станува став (20) бројот „(12)“ се заменува со бројот „(13)“. Ставот
(20) станува став (21).

Член 15
Во членот 37-е пред зборот "Привременото" се додава бројот "(1)".
По ставот (1) се додаваат седум нови става (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8), кои гласат:
“(2) За барање да се покрене дисциплинска постапка против странски адвокат, кој е

запишан  во  Именикот  на  странските  адвокати,  Дисциплинскиот  обвинител  на
Адвокатската  комора  на  Република  Македонија  ја  известува  професионалната
организација во матичната држава на странскиот адвокат која му дала дозвола за вршење на
адвокатска дејност во неговата матична држава и надлежниот орган во кој е запишан во својата
матична држава.
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(3) Дисциплинскиот суд на Адвокатската комора на Република Македонија е должен на
надлежниот орган во матичната држава на странскиот адвокат да му овозможи да
учествува во постапката со правна помош на адвокатот.

(4) Дисциплинската мерка привремено престанување на правото на вршење адвокатска
дејност во траење до една година изречена на странскиот адвокат, се применува само во
Република Македонија.

(5)  Странскиот  адвокат,  кој  е  запишан  во  Именикот  на  странските  адвокати,
дисциплински е одговорен и му се изрекуваат дисциплински мерки согласно со овој закон.

(6) Во решението на Дисциплинскиот суд при Адвокатската комора на Република
Македонија за изрекување на дисциплинска мерка, мора да се наведат причините за
неговото донесување.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член во рок од осум дена од денот на
приемот на решението може да се изјави жалба до надлежниот орган на Адвокатската
комора на Република Македонија.

(8) Против конечното решение за изрекување на дисциплински мерки може да се
поведе управен спор пред надлежен суд определен со закон.“

Член 16
Во членот 39 став (3) по зборовите: „Одредбите од“ се додаваат зборовите: „членот 12

став (1) алинеја 1 од овој закон во делот кој се однесува на државјаните на држава земја
членка на Европската унија, членовите 34 став (2) точка 1 и 37 од овој закон во делот кој
се однесува на Именикот на странските адвокати и Именикот на странските адвокатски
друштва“.

Член 17
Адвокатската комора на Република Македонија ќе изготви листа на дежурни адвокати

од членот 34 став (2) точка 10 од овој закон до денот на започнувањето на примената на
Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија” број
150/10).

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, адвокатите и
адвокатските друштва што се запишани во Именикот на адвокатите и во Именикот на
адвокатските друштва кои се водат во Адвокатската комора на Република Македонија, се
должни  да  достават  до  Адвокатската  комора  на  Република Македонија  полиса  за
осигурување од одговорност за штета.

Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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