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ПРЕДГОВОР

Во рамките на лонгитудиналниот проект на Центарот за стратегиски истражу-
вања „Ксенте Богоев“ под наслов „Државно-правни постулати на реформата во 
правниот систем“, во оваа студија се презентирани резултатите од истражувањата 
на развитокот на македонскиот правен систем во периодот 1991-2021 година, низ 
критичката призма на неговата вредносна заснованост врз идејата на правда, при-
родните човекови слободи и права и другите основни вредности и цели на неговата 
апроксимација кон „единствениот простор на слобода, безбедност и правда“ на 
Европската Унија.

Студијава има за цел во прв ред да го презентира развитокот на легислативната 
рамка на македонското право, во конекција со трансформацијата на современото 
право, на институциите за неговата примена, низ оптиката на современите стан-
дарди за справедливост, правна сигурност, заштита на човековите права, транспа-
рентност, одговорност и други начела втемелени врз постулатот на владеење на 
правото. Но над таквиот дескриптивен приод, таа се стреми да ги објасни при-
чините за проблемите во функционирањето на правниот систем, проникнувајќи 
во пошироките општествени и политички аспекти на одвивањето на процесот на 
транзиција, главно редуциран на етаблирање на политички плурализам и пазарна 
економија без доволно уважување на постулатот на владеење на правото.

Замислена како базична студија која ги маркира најсложените проблеми на пра-
вото и негово владеење воопшто, таа има за цел да ги одреди правците на натамош-
ните истражувања, фокусирани на суштествените проблеми на правниот систем и 
неговите перспективи (Уставот и позитивното право и природните човекови права, 
правото и законот, транснационалното, националното и субнационалното право 
денес, власта и легитимитетот, слободата, примената на правото, методите на ева-
луација на примената на законите итн.), за кои програмата на ЦСИ за наредниот 
период ќе вклучи организирање на повеќе континуирани расправи со правните фа-
култети во земјата, но и регионални и меѓународни собири.

Натамошниот тек на овој истражувачки проект е осмислен по двегодишни ис-
тражувања како подготовка на сводна студија, во која треба да биде изложен инте-
грален концепт на македонскиот правен систем на крстопатот: национално-меѓуна-
родно- европско- либерално- гарантивно- хумано- дигитално итн. право. Основано 
е очекувањето дека тоа би требало да се случи во времето во кое македонската 
држава наголемо ќе биде вклучена во преговарачкиот процес со Европската Унија, 
токму во подрачјата на владеење на правото, човековите права, реформите на ин-
ституциите и независноста на судството, како приоритетни подрачја во прегова-
рачката рамка.
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Оваа студија е резултат на заеднички труд на истражувачки тим и крајните за-
клучоци ги изразуваат нивните заеднички ставови.

Акад. Владо Камбовски е автор на излагањата во ДЕЛ I, ДЕЛ II, точки 5 и 6 и 
коавтор на излагањата во точка 7. Тој исто така е автор на излагањата од ДЕЛ III, 
точки 8, 9, 13 и 14.

Проф. д-р Светомир Шкариќ е автор на излагањето во ДЕЛ III, точка 10.7.
Проф. д-р Гордана Лажетиќ е автор на излагањата во ДЕЛ III, точки 10.1 до 10.6.
Д-р Елена Мујоска Трпевска е коавтор на излагањата во ДЕЛ II, точка 7 во делот 

на реформата на судството и коавтор во ДЕЛ III, точка 12.
М-р Константин Битраков е коавтор во ДЕЛ II, точка 7 во делот на реформата на 

јавната администрација и автор на ДЕЛ III, точка 11.
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