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Владеењето на правото претставува врвен приоритет кон кој се стреми секоја демократска држава
во светот. Meѓутоа, веројатно не постои земја каде системот на владеење на правото не се соочува
со одредени предизвици, во помал или поголем степен. Поради тоа, владеењето на правото
останува постојан стремеж на модерното општество, инспирација за континуирано зајакнување на
демократските вредности врз основа на кои треба да се раководат сите процеси и трајна аспирација за
реформи и унапредувања заради изградба и одржување на модерен и ефикасен правен систем.
Правната сигурност, како клучен елемент за владеење на правото, директно е условена од квалитетот,
ефикасноста и независноста на судскиот апарат во државата. Судството има огромна улога во
остварување на идеалот на т.н. „правна држава“, бидејќи ги поткрепува темелите на правниот систем
и претставува гарант дека граѓаните слободно ќе ги остваруваат своите човекови права и слободи во
полн капацитет, во секоја сфера на општественото живеење.

ЗА МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО И ПОСЛЕДНИТЕ РЕФОРМИ
Унапредувањето на судскиот систем и неговото функционирање претставуваат клучна претпоставка
за опстојувањето и развитокот на Република Северна Македонија како демократска правна држава
и мултикултурно општество на граѓани кои се еднакви во слободите и правата. Изградбата на систем
на самостојно, независно и ефикасно судство беше и останува клучен елемент за одржлив развој на
правен систем во кој се инкорпорирани највисоките општоприфатени цивилизациски вредности.
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 Потребата од спроведување на судски реформи која со силен акцент беше нагласена од домашната
стручна јавност, а особено нотирана од релевантните меѓународни мониторинг институции,
придонесе државата во изминатите неколку години да превземе суштински реформски процеси
преку измени и дополнувања, а во голем број случаи и преку донесување на целосно нови закони
кои го дизајнираат судството во целина. Целта беше да се зголеми интегритетот и независноста
на судството, што во пракса всушност подразбира јакнење на независноста на самите судии, како
носители на судската власт.
Во моментов, правната рамка која ја уредува организацијата на судството, положбата на
македонските судии и судските органи кои го самоуправуваат судството, според законските измени
од 2019 година, во себе ги инкорпорира сите препораки на Венецијанската Комисија, извештаите на
ГРЕКО, како и препораките од извештаите на експертската група на Прибе формирана од Европската
Комисија. Од овде произлегува логичен заклучок дека државата има добра легислатива која дава
солидна основа за независен и ефикасен судски систем. Но, денес, три години подоцна, довербата на
јавноста во македонското судство, за жал, не е на посакуваното ниво.
Од овие причини е неизбежна констатацијата дека за одржливост на судските реформи на подолг
рок очигледно не е потребна само нова законска платформа која формално ги задоволува сите
стандарди за создавање на независно, ефикасно, квалитетно и транспарентно судство. Напротив,
за постигнување на овие цели, исто толку, ако не и повеќе е значајна соодветната трансформација и
адаптација на судскиот систем во целина, кој тоа треба да го овозможи во пракса. Ова подразбира
проактивност и мобилизација на сите чинители во судството, за јавноста не само да ги види на
хартија, туку и вистински да ги почувствува позитивните промени кои треба да бидат резултат на
реформските процеси. Судиите, како индивидуални носители на судиската функција се една од
најважните алки во целиот овој процес.

НОВИ РЕФОРМИ ИЛИ ЈАКНЕЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ПОСТОЈНИТЕ МЕХАНИЗМИ?
Низ годините наназад, се стекнува впечаток дека судството предолго се наоѓа во процес на реформи.
За волја на вистината, тоа е случај и во многу други општествени ресори, не само кај нас, туку и
во регионот. Ова објективно и не е за негативна критика, имајќи во предвид дека судството треба
да го гарантира владеењето на правото, а правото претставува „жива“ и динамична материја која
се менува и се прилагодува пропорционално со развојот на општеството. Секоја следна реформа
има за цел да го прилагоди системот и да ги подобри состојбите и како таква заслужува поддршка.
Сепак, за успешни реформи не е потребна само нова и подобрена законска рамка, туку се потребни
и „реформирани“ индивидуи и реформирани институции кои законите треба да ги спроведат во
практиката.
Независноста, непристрасноста и интегритетот на судиите остануваат основни постулати врз кои
почива реформираниот судски систем, а новиот начин на евалуација на работата на судиите преку
зголемување на квалитативниот наспроти квантитативниот критериум и усвојувањето на новата



 Методологија за оценување на работата на судиите влеваат надеж дека состојбите ќе се придвижат
кон подобро. Ова директно влијае и врз можностите за унапредување на судиите според системот
на кариера. Процес кој, за волја на вистината, подолг период наназад беше предмет на критики, како
внатре во судството, така и помеѓу пошироката јавност. Судиите, но и јавноста одблизу го следат
процесот и оправдано очекуваат дека новите механизми ќе се стават во полн капацитет и функција
од страна на Судскиот совет, како гаранција дека системот на кариерното унапредување на судиите
навистина ќе овозможи приоритет на најдобрите.
Изменетите основи за одговорност и новото степенување на различните основи за дисциплинско
санкционирање на судиите даваат солидна основа да се верува дека и овие реформирани решенија во
доволна мера би можеле да ја остварат гаранцијата за статусот на судиите во функција на зајакнување
на нивната независност, наспроти последиците од нивната евентуална одговорност. Останува
обврската на Судскиот совет да ја обезбеди и гарантира самостојноста и независноста на судството, а
тоа во пракса може да го постигне само доколку секој судија во вистинска смисла ја чувствува силата
на законот во негова заштита, но истовремено да биде свесен дека неговата работа будно се следи,
исто така, од независен и непристрасен судски орган.
Поседувањето и особено, чувањето на независноста и интегритетот на судијата е голем предизвик.
Тие значат тој да постапува правилно и правично и да го применува законот без влијанија и исклучиво
врз основа на своето слободно судиско уверување, односно да е длабоко убеден дека постапува на
тој начин дури и тогаш кога греши. Од друга страна, пристрасноста и подлегнувањето на влијанија кои
извираат од различни центри на моќ, иако доаѓаат од поединечен судија, секогаш фрлаат црна дамка
врз сите судии и врз судството во целина. Генерализирањето, во оваа смисла, е погубно. „Судството“ е
општ поим, но „судијата“ не е. Судијата е личност со име и презиме, исто како и оние кои се обидуваат
на најразлични начини и во најразлични форми да извршат влијание. Дали ќе успеат во нивната намера
зависи исклучиво од интегритетот на судиите. Затоа, објективно и не постои реформа која може само
преку нов законски текст да ги спречи појавите на влијанија во било кој ресор, па и во судството. Од
овие причини, постојните и реформирани законски механизми треба потполно да се стават во функција
за лоцирање и санкционирање на евентуалните случаи на несоодветно судиско постапување, а
одговорноста да биде идентификувана по „име и презиме“. За тоа не се потребни нови реформи, туку
одлучност и инклузивен и транспарентен процес од страна на надлежните судски институции.
Во последните години судството бележи позитивни поместувања во однос на траспарентноста и
отвореноста кон јавноста. Судовите судат во името на граѓаните и тие треба одблизу да ја следат
нивната работа. Потребата за навремени и точни информации за судските предмети од јавен интерес
е константна и затоа, само со проактивност и отвореност на судството јавноста ќе биде правилно
информирана. И за ова денес постојат солидни законски механизми. Она што можеби треба да
продолжи да се „реформира“ е зголемувањето на свеста на сите чинители во судството за важноста
на овој процес. Само на тој начин ќе може да се очекува зголемување на довербата на јавноста во
работата на судовите и граѓаните ќе можат да се идентификуваат со судиите како нивни претставници
кои го спроведуваат законот.



 Квалитетот на судискиот кадар е клучна претпоставка за развојот на судството. Затоа, во оваа
прилика мора да се акцентира и улогата на Академијата за судии и јавни обвинители. Проверката
на знаењата и личните капацитети на кандидатите за идни судии преку објективни и мерливи
критериуми има за цел да претставува гаранција дека судството ќе се екипира со квалитетен
и обучен кадар. Всушност, процесот на селекција и успешно завршување на почетна обука на
Академијата претставува своевиден „ветинг“ на идните судии кој на овој начин се спроведува уште
пред тие да стапат на функција, а не потоа. Од друга страна, континуираната едукација и тренингот
на судиите е сложен процес, особено важен во период на хиперпродукција на закони во кој подолго
време се наоѓаме. Само добро едуциран судија може успешно да ја врши својата функција. Поради
тоа, зајакнување на капацитетите на Академијата мора да биде на врвот на реформските приоритети
во периодот кој следува.
Овој краток поглед на состојбите разумно ја оправдува констатацијата дека за зајакнување на
капацитетите на судството е исклучително важно институциите да се фокусираат кон потполна
операционализација на постојните законски механизми. Во исто време, останува потребата од добро
структурирани идни реформски процеси заради модернизација на судскиот систем и совладување
на постојните, но и новите предизвици на патот до членството на државата во Европската унија.
Овие два патокази се подеднакво важни за унапредување на македонското судство, исто како што
е насушна и потребата од себе-реформирање и стремеж кон личен и професионален прогрес на
секој поединец кој може да придонесе за развој на судскиот систем. Само така може да се очекува
граѓаните вистински да почувствуваат дека судството е гарант за владеењето на правото и дека ја
заслужува довербата на јавноста.
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