
 

ЗАКОН ПРО АДВОКАТУРУ 

("Народне новіне " №  9/94, 117/08, 50/09, 18/11, 126/21) 

 

Умови внесення до довідника юристів 

Стаття 48  

 

(1) Право на внесення до довідника адвокатів має особа, яка відповідає таким умовам: 

 

1. що вона є громадянином Хорватії, 

 

2. що вона є громадянином держави-члена Європейського Союзу або іншої держави, яка підписала Угоду 

про Європейський економічний простір, 

 

3. що вона дієздатна, 

 

4. що вона здатна за станом здоров'я виконувати обов'язки адвоката, 

 

5. що вона завершила навчання в галузі права на юридичному факультеті в Республіці Хорватія або має 

визнану іноземну кваліфікацію про вищу освіту,  

 

6. що після завершення навчання пропрацювала не менше 3 (трьох) років в адвокатській конторі на посаді 

стажиста адвоката або на юридичних посадах в органах юстиції (стажист судового процесу, стажист 

державного прокурора, стажист нотаріуса), або не менше 4 (чотирьох) років на інших юридичних посадах, 

 

7. що вона склала адвокатський іспит у Республіці Хорватія, 

 

8. щодо неї не розпочато розслідування, тобто не ведеться кримінальне провадження за вчинення 

кримінального правопорушення, яке переслідується за посадою, 

 

9. що вона не працевлаштована, 

 

10. що вона може займатись адвокатською практикою, 

 

11. що не виконує завдань, несумісних з адвокатською діяльністю, 

 

12. що вона уклала страховий договір відповідальності за надання юридичних послуг, 

 

13. що вона додала заяву щодо обладнання та приміщення, необхідних для надання юридичних послуг, 

 

14. що вона склала іспит з Кодексу адвокатської етики та Тарифу про винагороди та нагороди витрат за 

роботу адвокатів. 

 

(2) Асоціація адвокатів Хорватії приймає Положення про складання іспиту, зазначеного в частині 1, пункті 

14 цієї статті. 

 

СТАТУТ АСОЦІЯЦІЇ АДВОКАТІВ ХОРВАТІЇ 

("Народне новіне " №  115/13, 64/18, 67/19) 

III. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Стаття 42 

(1) Право на адвокатську діяльність набувається після складання урочистої присяги шляхом внесення її до 

Довідника адвокатів. 

(2) За фактом внесення до Довідника адвокатів адвокату видається рішення та адвокатське посвідчення. 
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(3) Рішення про зміст, розмір і форму адвокатської картки приймає правління Асоціації. 

(4) У разі зміни будь-якої інформації в посвідченні особи адвокат зобов’язаний негайно вимагати видачі 

нового посвідчення особи. 

(5) Витрати на оформлення посвідчення особи несе адвокат. 

Стаття 43 

(1) Заява про внесення до Довідника адвокатів подається до Асоціації. 

(2) До заяви заявник зобов'язаний додати докази відповідності встановленим умовам для здійснення 

адвокатської діяльності та вказати місце, де він має намір відкрити адвокатську контору. 

(3) За запитом приймає рішення Виконавчий комітет Асоціації.  Процедура до прийняття рішення 

здійснюється головою Асоціації або уповноваженим членом виконавчого комітету. 

(4) Проти рішення Виконавчого комітету щодо про внесення до Довідника адвокатів заявник може подати 

апеляцію до правління Асоціації протягом 8 днів з дня вручення рішення. 

(5) Апеляція, згадана в пункті 4 цієї статті, приймається правлінням, до складу якої входять усі члени 

Виконавчої ради.  Для прийняття повноважних рішень за апеляційною скаргою, передбаченою частиною 

4 цієї статті, необхідна присутність не менше половини кількості членів правлінням, яка виходить при 

виключенні членів правління із загального складу. Засідання правління при розгляді та вирішенні скарг, 

зазначених у частині  4 цієї статті, веде старший за віком член Виконавчого комітету. 

Стаття 44 

До вирішення заяви про внесення до Довідника адвокатів Асоціація може звернутися до заявника з 

проханням доповнити відомості про право на внесення до Довідника адвокатів. 

Стаття 45 

Провадження щодо внесення до Довідника адвокатів припиняється, якщо проти заявника порушено 

кримінальну справу за вчинення кримінального правопорушення, яке позбавляє його права займатись 

адвокатською діяльністю, або якщо проти нього з тих самих підстав, або за вчинення дисциплінарного 

проступку, який унеможливить заняття адвокатською діяльністю, застосовано дисциплінарне стягнення в 

органі чи юридичній фірмі, в якій він працює або членом якої він є. 

Стаття 46 

Якщо Виконавчий комітет Асоціації не прийме рішення щодо належного звернення протягом 60 днів з дня 

подання звернення та відсутні причини для відстрочення реєстрації, заявник може подати апеляцію до 

правління Асоціації так, ніби заява була відхилена. 

Стаття 47 

(1) Якщо після схваленої реєстрації стане відомо, що заявник не відповідає вимогам для отримання статусу 

адвоката, процедура реєстрації буде поновлена за посадою на вимогу дисциплінарного прокурора, 

правління або міністра юстиції. 

(2) Пропозицію про поновлення процедури приймає рішення Виконавчий комітет Асоціації. 

Стаття 48 

Заявник, якого затверджено для внесення до Довідника адвокатів, складає урочисту присягу перед 

головою Асоціації або заступником, призначеним головою Асоціації. 

Стаття 49 

(1) Адвокат, який припиняє адвокатську діяльність з метою вступу на роботу, за винятком адвокатської 

фірми, або через те, що він відмовляється від адвокатської практики з особистих причин чи у зв’язку з 

виходом на пенсію, повинен подати заяву про виключення з Асоціації не пізніше 15 днів до 

передбачуваного припинення практики з Довідника адвокатів. 

(2) У разі смерті адвоката спадкоємці зобов'язані протягом 30 днів, враховуючи з дня смерті адвоката, 

подати заяву про його виключення з Довідника адвокатів. 



 

(3) Заява про виключення з Довідника адвокатів, зазначена в частинах 1 і 2, повинна містити причину 

виключення, точну дату припинення адвокатської діяльності, пропозицію про призначення 

правонаступника адвокатської контори та письмову згоду запропонованого правонаступника та запит, 

згаданий у пункті  2, і доказ смерті адвоката. 

(4) Рішення про виключення з Довідника адвокатів приймає голова Асоціації. 

(5) Якщо заявник на вилучення не запропонує правонаступника та не надасть своєї письмової згоди, голова 

Асоціації призначить правонаступника тим самим рішенням, яким приймається рішення щодо запиту на 

вилучення. 

(6) Проти рішення голови Асоціації, яким було прийнято рішення щодо запиту про виключення, заявник 

та адвокат, призначений правонаступником адвокатської контори, можуть подати апеляцію до правління 

Асоціації протягом 8 днів з моменту винесення рішення. 

Стаття 50 

(1) Якщо адвокат або особи, уповноважені подавати заяви про вилучення померлого адвоката, не подають 

заяву про вилучення у встановлений термін, Виконавчий комітет Асоціації приймає рішення про 

вилучення адвоката та призначення наступника адвокатської контори. 

(2) На рішення Виконавчого комітету Асоціації про виключення з Довідника адвокатів може бути подана 

апеляційна скарга до правління протягом 8 днів з дня вручення рішення. 

Стаття 51 

(1) Рішення про виключення з Довідника адвокатів у справах про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю з підстав, зазначених у ст. 56 (крім п. 6 і 8)  Закону про адвокатуру, приймається 

Виконавчим комітетом Асоціації і цим самим рішенням призначає правонаступника адвокатської контори. 

(2) Проти рішення Виконавчого комітету Асоціації з п. 1 допускається оскарження до Виконавчого 

комітету Асоціації протягом 8 днів з дня прийняття рішення. 

Стаття 52 

(1) Адвокат, який працює в адвокатському об’єднанні, зобов’язаний негайно повідомити про це Асоціацію 

та надати копію трудового договору з адвокатським об’єднанням. 

(2) Адвокат та адвокатське об’єднання зобов’язані не пізніше як за 15 днів до припинення трудових 

відносин повідомити Асоціації про припинення роботи адвоката в адвокатському об’єднанні та подати 

рішення про припинення трудових відносин. 

(3) Звіт з п. 2 повинен містити інформацію про те, чи адвокат продовжує займатися адвокатською 

діяльністю самостійно чи припиняє адвокатську діяльність. 

(4) Якщо адвокат продовжує займатися адвокатською діяльністю самостійно, звіт із п.  2 повинен також 

містити інформацію про місцезнаходження адвокатської контори, у якої він продовжує здійснювати 

адвокатську діяльність, номери телефону та факсу, електронну пошту (e-mail) адреси. 

(5) Якщо адвокат припиняє адвокатську діяльність, його заява про виключення з Довідника адвокатів 

повинна бути додана до звіту з пункту 2. 

 


