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Секундарното значење кое ѝ се придава на индивидуалната независност на судиите во процесот на 

поставување стандарди и модели за независност на судството се покажа како неоправдано. Овој 

индивидуален аспект на независноста на судството е секако главниот тест за севкупната состојба 

на судството и владеењето на правото во системот. Специфичните постапки пред Судскиот совет, 

кои се дискутирани и анализирани во контекст на Северна Македонија во овој документ, ја потврдија 

сложеноста на независноста на судството и важноста на затворање на јазот помеѓу правото во книгите 

и правото во пракса. Постои тврдење дека одвоеното, но не и независно судство и судско управување, 

на формално или структурно ниво, во пракса е преточено во ситуација на независно судство со зависни 

судии. Зависноста на судиите дури и како одлика на доминантната судска култура се манифестира 

преку начинот на водење на дисциплинската постапка, изборот и унапредувањето на судиите и 

оценувањето на нивната работа од страна на Судскиот совет. Соодветно на тоа, документот ја појаснува 

практичната димензија на судската култура во Северна Македонија во однос на индивидуалната 

независност на судиите, нешто што беше поапстрактно елаборирано во претходните три документи. 

Овие постапки се карактеризираат со недостатоци поврзани со несоодветното толкување и примена 

на формалните правила, најчесто како резултат на неформалните практики, но и со одредени слабости 

во овие правила, особено кога станува збор за оценување на работата на судиите. Често се случува 

релевантните меѓународни актери, пред се ЕУ, да имаат тенденција да ги занемаруваат ваквите 

недостатоци, барем додека не станат системски проблем од поголеми размери. 

Поконкретно, дисциплинската постапка стана оружје за санкционирање на судиите кои не ги 

почитуваат желбите на одредени елити чиишто интереси ги штити Судскиот совет. Формализмот 

и текстуализмот ја оптоварија оваа постапка со очигледното непочитување на принципот на 

пропорционалност и кумулативните услови за разрешување и неефикасноста на жалбениот систем што 

придонесе за продолжување на стравот и апатијата кај судиите. 
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Процесот на избор и унапредување на судиите, како што беше дискутирано, е најподложен на 

негативни надворешни и внатрешни влијанија. Овие влијанија се вршат преку недостаток на 

пракса на Судскиот совет, исто така, карактеризирана со тотален недостаток на аргументирање и 

елаборирање на изборот и унапредувањето, недостаток на транспарентност и покрај постојното 

формално правило и алармантната состојба со ефективноста на правниот лек со што се создава 

перцепција на недоверба и фрустрација. 

Начинот на кој е осмислено оценување на работата на судиите претставува проблем кој е вкоренет 

во погрешните сфаќања за оценувањето на судиите како резултат на доминацијата на остатоците 

од социјалистичката правна традиција како дел од доминантната судска култура. Еден од главните 

остатоци, хиерархискиот менталитет на судиите, дополнително се зацврстува и со проблематичните 

аспекти на квалитативните и квантитативните критериуми и повремената политичка 

инструментализација на оваа постапка. 

Покрај утврдените слабости и недостатоци на овие постапки, заслужува да се забележи уште 

еден аспект кој открива интересна динамика. Од една страна, овие недостатоци се резултат на 

пропустите поврзани со правната рамка и недостатокот на соодветна контекстуализација. Од друга 

страна, праксата воспоставена преку проблематично толкување и примена на формалните правила 

дополнително ги вкоренија штетните карактеристики на судската култура создавајќи цврста пречка 

за интернализација на културата на независност. 

Земајќи ги предвид главните поенти презентирани овде, секако, голема улога треба да има 

Академијата за судии и обвинители која би можела да обезбеди плодна почва за постепено 

подобрување на состојбата со индивидуалната независност на судиите.  Пристапот што се бара овде 

е да се вклучат не само кандидатите за идни судии, туку и новоизбраниот член на Судскиот совет на 

РСМ и сегашните судии, особено оние кои се вклучени во оценувањето на работата на судиите преку 

соодветните комисии. Во оваа смисла, Академијата треба да посвети поголемо внимание:

 Да им се овозможи на кандидатите да бидат детално информирани за индивидуалната 

независност на судиите или преку посебен курс или како составен дел од курсот посветен на 

судското управување 

 На специфичните постапки пред Судскиот совет кои директно влијаат на положбата и статусот 

на судиите преку вклучување на овие постапки како дел од постоечките курсеви.

 Да размисли за воведување и изработување на кратка програма за обука за новоименуваните 

членови на Судскиот совет за специфичниот аспект на избор и унапредување на судии, судска 

отчетност и оценување на работата на судиите.

 Да размисли за воведување и изработување на кратка програма за обука на членовите на 

комисиите за квалитативните критериуми за оценување на работата на судиите и како тие да се 

измерат. 
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