
„Службен весник на РМ“ бр. 29 од 09.03.2007 година

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  27

февруари 2007 година.

Бр. 07-977/1
27 февруари 2007 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АДВОКАТУРАТА

Член 1
Во Законот за адвокатурата (“Службен весник на Република Македонија” број 59/2002 и

60/2006), во членот 14 ставовите (4) и (5) се бришат.

Член 2
По членот 37-а се додава нова “Глава II-а” со шест нови члена

37-ѓ, 37-е, и “Глава II-б” со еден нов   член 37- ж, кои гласат:

“Глава II -а
Странски адвокати и адвокатски друштва

Член 37-б

37-б, 37-в, 37-г, 37-д,

Обезбедувањето  на  давање  на  правна  помош  и  вршење  на  адвокатска  дејност  на
територијата на Република Македонија на адвокатите и адвокатските друштва од земјите
членки  на  Европската  унија,  (во  натамошниот  текст:  странски  адвокати  и  адвокатски
друштва), се врши согласно со овој закон.

Член 37-в
(1) Странски адвокати и адвокатски друштва можат трајно да вршат адвокатска дејност на

територијата  на  Република  Македонија  под  релевантна  професионална  титула  на
државата  во  која  го  стекнале  правото  на  вршење  адвокатска  дејност  по  уписот  во
Именикот  на  странски  адвокати  и  адвокатски  друштва  на  Адвокатската  комора  на
Република Македонија.

(2) Релевантната професионална титула на странскиот адвокат и адвокатското друштво,
мора да биде изразена на службениот јазик или на еден од службените јазици на неговата
земја членка, на  начин што се  разликува  од професионалната  титула  на  земјата  членка
домаќин.
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Член 37- г
Странските адвокати и адвокатски друштва, од членот 37-в став (1) на овој закон, можат да

ги застапуваат клиентите и да ги бранат нивните права и интереси пред правосудните органи,
управните  органи  и  служби,  само  со  адвокат  или  адвокатско  друштво  на  Република
Македонија.

Член 37-д
По уписот во Именикот на странски адвокати и адвокатски друштва на Адвокатската

комора на Република Македонија, странскиот адвокат и по три години континуирано и
ефективно вршење на адвокатската дејност или по положување на правосудниот испит на
Република Македонија, може да побара да биде запишан во Именикот на адвокати на
Адвокатската комора на Република Македонија.

Член 37 -ѓ
(1) Странскиот адвокат и адвокатското друштво за да биде запишан во Именикот на

адвокати   на Адвокатската комора на Република Македонија, треба да поднесе барање и да
приложи:

- доказ за стекнати адвокатски права во неговата земја членка и
- документ со кој се потврдува дека кандидатот го положил правосудниот испит на

Република Македонија или документ со кој се потврдува тригодишното континуирано и
ефективно вршење на дејноста како адвокат на територијата на Република Македонија, и тоа со
доказ за бројот и природата на предметите во кои постапувал според законодавството на
Република Македонија.

(2) Потребните документи, странскиот адвокат и адвокатското друштво ги доставуваат до
Комисијата за упис и бришење на адвокати и адвокатски друштва на Адвокатската комора
на Република Македонија во постапка согласно со одредбите од овој закон.

Член 37-е
Привременото или трајното одземање на лиценцата за работа на странскиот адвокат од

страна на надлежниот орган во неговата земја членка во која тој го стекнал правото на
вршење  адвокатска  дејност,  доведува  до  одземање  на  правото  на  вршење  адвокатска
дејност и во Република Македонија.

Глава II - б
Давање адвокатски услуги од странски адвокати

и адвокатски друштва
Член 37 -ж

Во случаите на одбрана или застапување во одредени предмети, странските адвокати и
адвокатски друштва од членот 37-в на овој закон ќе имаат права и обврски еднакви со
оние на адвокатите од Република Македонија и ќе ја користат титулата под која ја вршат
адвокатската дејност во нивната земја членка, изразена на јазикот или на еден од јазиците на
нивната земја членка, со назнака на професионалната организација што ги овластила да вршат
практика или судот пред кој се овластени да вршат практика, во согласност со
законодавството на земјата членка.”

Член 3
(1)  Насловот  на  Главата  III “Казнени  одредби”  се  менува  и  гласи:  “Прекршочни

санкции”.
(2) По насловот III  “Прекршочни санкции” зборовите:  “член  37-а” се заменуваат со

зборовите: “член 38”.

2 од 3

www.pravdiko.com



„Службен весник на РМ“ бр. 29 од 09.03.2007 година

Член 4
Членот 38 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од  2.000 до  5.000 евра во денарска  противвредност, за сторен

прекршок, ќе се изрече на правно лице, ако на адвокатот во определениот рок не му ги даде
податоците и документите потребни во вршењето на адвокатската дејност, согласно со членот
3-а став (1) од овој закон.

(2)    Глоба  во  износ  од  500  до  1.000  евра  во  денарска  противвредност,  за  сторен
прекршок, ќе се изрече на физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.”

Член 5
Во членот 39 ставот (3) се менува и гласи:
“Одредбите од Главата II-а и Главата II-б на овој закон, ќе се применуваат по приемот на

Република Македонија во Европската унија.”

Член 6
Овој закон   влегува во сила   осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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