
Наодите во однос на општите карактеристики 

на доминантната судска култура во Северна 

Македонија оставаат доволно простор за да може 

со уверување да се тврди дека за осигурување 

одржливи судски реформи е потребно не само 

воведување на формално владеење на правото 

и институции, туку и соодветна адаптација и 

трансформација на неформалните норми и 

практики коишто се подеднакво важни. Имено, 

доколку за зајакнување на владеењето на 

правото е потребна општествена трансформација, 

таа треба да започне од соодветната судска 

култура. Случајот со Северна Македонија е доказ 

дека ова размислување е точно.Иако правната 

и институционалната рамка е во голема мера 

усогласена со европските стандарди, судството сѐ 

уште има потешкотии да ги достигне потребните 

стандарди за независност, покажувајќи високо 

ниво на правна недореченост/судски одложувања 

и политичка послушност, како и потешкотии 

да се оттргне од нормите, перцепциите и 

практиките на таканаречената социјалистичка 

правна традиција. Истражувањето покажа дека 

постојните проблеми во Северна Македонија се 

генерално исти со оние со коишто се соочуваа и 

во одредени случаи сѐ уште се  соочуваат земјите 

од Централна и Источна Европа. Поконкретно, 

иако постои одредена свест, сѐ уште не постои 

вистинска култура на независност на 

судството што ќе му овозможи на судството 

да се заштити од негативните надворешни 

и внатрешни влијанија. Исто така, постои 

доминантна перцепција и разбирање за 

прилично ограничената улога на судството во 

развојот на законите, којашто го ограничува 

само на примена на правото со релативно 

ниско познавање на правната методологија 

и толкување. Дополнително, доминантната 

судска култура се карактеризира со 

спорадично повикување на меѓународното 

право, пред сѐ на Европската конвенција за 

човекови права, што исто така е резултат на 

недоволно развиените доктрини за статусот 

и влијанието на меѓународното право во 

рамките на домашниот правен поредок. 

Покрај тоа, целосно недостасува каква било 

практика на директно повикување и примена 

на уставните норми, при што Уставниот 

суд во голема мера има маргинална улога 

во обликувањето и развојот на судската 

култура. Судиите речиси и да не се свесни 

за законските права и обврски во врска со 

директната примена на уставните норми и 

меѓународното право или за можноста за 

покренување постапка за одредена ревизија 

на уставот пред Уставниот суд.

Судската култура и улогата на судиите во 
развојот на правото во Северна Македонија
-

Заклучоци и препораки
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Имајќи предвид дека правната едукација и 

судската обука се главните начини за воведување 

промени во судската култура, следниве препораки 

се однесуваат пред сѐ на институциите што 

обезбедуваат правна едукација и судски обуки, 

како што е Академијата за судии и обвинители:

• Да се подготват курсеви и наставни 

програми за формална правна едукација 

и судска обука со цел поттикнување на 

креативно и критичко размислување 

и напуштање на тенденцијата на 

догматизирање на знаењето.

• Опширно да се утврди местото и улогата 

на судството во рамките на поделбата 

на власта, со ставање посебен акцент на 

вистинското значење на независноста 

на судството при правната едукација и 

судските обуки.

• Повторно да се воведе правна методологија 

во посебните наставни планови за правна 

едукација и судски обуки, која што ќе 

вклучува насоки за правно расудување, 

пишување и истражување и различните 

методи на правното толкување. 

• Да се внимава и да се осигури дека 

за судската обука ќе се изберат 

инструктори од редот на судиите коишто 

не се под силно влијание и коишто не се 

професионално социјализирани според 

социјалистичката правна традиција. 

• Да се даде поистакнато место за 

конкретните аспекти на уставното 

толкување, доктрината на директна 

примена на уставните норми, важноста 

на уставните вредности и идентитетот.

• Да се вклучат прашања поврзани со 

доктрините за статусот и ефектот на 

различните извори на меѓународно 

право, индиректната примена на правото 

на ЕУ, како и принципите на односот 

помеѓу различните правни поредоци 

во соодветните наставни планови и 

програми.
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