
нивото на перципирана независност останува
особено високо кај пошироката јавност

нивото на перципирана независност е на 
многу ниско ниво кај пошироката јавност

Перцепција на граѓаните на земјите членки на ЕУ 
и земјите од Западен Балкан за независноста на судството

Во 

Додека 

над 75%

под 30%

Во однос на причините за 
перципираниот недостиг на 
независност на судовите и судиите, 

најизразена причина беше 
мешањето или притисокот од владата 
и политичарите, а потоа и притисокот од 
економски или други конкретни интереси.

Во споредба со претходните години, 
за неколку земји-членки каде што 
перципираната независност е многу 
ниска, овие две причини се доминантни 
за перципираната независност.

По земји, 
во Северна Македонија 
и во Албанија перцепциите 
за независноста 
на судството од 
политичко влијание 
се на најниско ниво, 
во споредба со 
преостанатите земји од 
Западен Балкан. 

Имено, во Косово 
довербата е најголема, 
односно 56% сметаат 
дека судството е 
независно.

Во Северна Македонија 78% 
сметаат дека судството не е 
независно од политичко влијание.

Во Албанија 78% 
сметаат дека судството не е 
независно од политичко влијание. Во однос на овие перцепции, 

Северна Македонија бележи пад 
од претходната година, каде што 
недовербата е зголемена за 3%. 

Во Црна гора недовербата 
на независноста на судството од 
политичко влијание е 70%.

Во Србија недовербата 
на независноста на судството од 
политичко влијание е 60%.
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* Европска комисија, „Табела со резултати за правда на ЕУ за 2020 година (The EU Justice Scoreboard 2022)“, стр. 9, 
<https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2022.pdf>.

Овој инфограгик е подготвен во рамки на проектот „Градиме мостови за заедничка иднина: Владеењето на правото во насока на пристапувањето во 
ЕУ“, финансиран од Европската Унија. Содржината на овој инфографик е единствена одговорност на Институтот за европска политика (ЕПИ) - Скопје и 
на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите и гледиштата на Европската Унија.

* „Балкански барометар 2022 година (Balkan Barometar), Аналитички извештај на јавното мислење (Public Opinion Analytical Report)“, 
https://www.rcc.int/balkanbarometer/home


