
Трудот „Улогата на повисоките судови во осигурување на воедначена примена на правото во Северна 

Македонија“ се осврнува на улогата на повисоките судови во осигурувањето еднообразна примена 

на правото од страна на судовите, како прашање за кое ретко се дискутира и анализира во ЗБ. Иако 

амбицијата за темелно справување со ова прашање изгледаше реална на почетокот на истражувањето, 

реалноста е дека ова е прилично недоволно истражена област која постојано отвора нови аспекти при 

секој обид да се навлезе подлабоко, а со тоа бара и многу повеќе време и простор. Сепак, анализирајќи ја 

состојбата во Северна Македонија, овој труд се надоврзува на откриените доминантни карактеристики на 

постојната судска култура во земјата и ги става во овој специфичен контекст. Во оваа смисла, прашањето 

за воедначување претставува врвен пример којшто ги одразува негативните последици од трајните 

остатоци од социјалистичката правна традиција што ја извртува перцепцијата за улогата на судството 

во развојот на правото и индивидуалната независност на судиите. Хиерархискиот менталитет на судиите 

продолжува да резултира со развој на правото според принципот „од горе надолу“, на тој начин ефективно 

централизирајќи ја оваа задача на судиите. Поконкретно, традиционалниот и доминантен механизам на 

еднообразност во Северна Македонија и принципиелните правни мислења на генералното собрание на 

Врховниот суд беа критички анализирани во однос на спорните аспекти поврзани со поделбата на власта, 

владеењето на правото и индивидуалната независност на судиите и нивната некомпатибилност со овие 

темелни вредности. Понатаму, се верува дека неефективноста и неефикасноста на постојниот систем 

на жалби во граѓанската и кривичната постапка во поглед на осигурувањето еднообразност е исто така 

резултат на судската култура којашто обликувана од правниот опстанок на социјалистичкиот период.

Понатаму, има гласови, засновани на идеите на преовладувачкиот формализам и текстуален позитивизам, 

кои предлагаат законски решенија за проблемите вкоренети во судската култура и нетрансформираниот 

менталитет. Ваквиот став суштински го игнорира фактот дека законодавецот може само да ги обезбеди 

алатките и инструментите, а тие кои треба оптимално да ги операционализираат иситите во пракса 

се самите судии. На судиите им останува да ја прифатат нивната индивидуална независност и судска 
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дискреција, да покажат подготвеност да го надминат стравот и апатијата и да дадат свој придонес 

во процесот на развивање на правото. Според тоа, секоја законска промена ќе биде неуспешна во 

справувањето со проблемот, освен ако не се воведат и усвојат постепени промени во судската култура. 

Главниот пат за постигнување на оваа цел е преку формално правно образование и судска обука. 

Според тоа, потребно е релевантните институции, пред се на Академијата за судии и јавни обвинители:

• Да воведат посебен дел во соодветните наставни програми посветен на механизмите за осигурување 

еднообразна примена на правото од страна на судовите во меѓународен и компаративен контекст, 

вклучувајќи ги и недостатоците на толкувачките изјави на врховните судови.

• Да ги запознаат кандидатите со поимот индивидуална независност на судиите и со поимот 

конструктивно несогласување во нивниот однос кон механизмите за осигурување еднообразна 

примена на правото.

• Да посветат посебно внимание на системот на жалби во граѓанската и кривичната постапка во 

однос на нивната улога во постигнувањето еднообразност во судската пракса и примената на 

правото.

• Соодветно да ги информираат кандидатите за образложението и логиката зад развојот на правото 

и неговата циклична природа со објаснување на разликата помеѓу развојот и еволуцијата на 

правото според принципот “од горе надолу“ и „од долу нагоре“.
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