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Европска унија  
 

 
 
Делегација на Европската унија  
 

 

 

 

Скопје, 14 јуни 2013 
 
 
 
 
 
Настан за одбележување на проект финансиран од ЕУ и 

Советот на Европа: 
 "Изградба на капацитетите на агенциите за 

спроведување на законот за соодветен третман на 
притворените и осудените лица"  

 
(Хотел Холидеј Ин)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говор на  
Амбасадорот  Аиво Орав  
Шеф на Делегацијата на 
ЕУ  
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Пошитувана министерке Јанкуловска,  

Почитуван министер Беџети,  

Почитувана г-а. Тејлор, 

Дами и господа, 

 

Ми претставува големо задоволство што денес, заедно со 

нашите партнери, Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за правда и Советот на Европа го 

одбележуваме почетокот на проектот финансиран од ЕУ 

чија цел е да го подобри односот кон притворените и 

осудените лица.  

 

Овој проект ќе обезбеди директна помош за подобрување 

на практиките и правилата во полициските станици и 

затворите. Тим од меѓународни и национални експерти ќе 

работат заедно со телата за спроведување на законот за 

зајакнување на управувачките капацитети и за 

обезбедување на заштитата на човековите права.  

 

Покрај тоа, проектот ќе треба да го охрабри разбирањето 

на специфичните околности во кои се наоѓаат притворените 

и осудените лица, а со тоа да се подобрат нивните услови 

во согласност со меѓународните и европските стандарди.  

 

На крајот, овој проект финансиран од ЕУ треба да обезбеди 

усогласување на судското право на земјата со судското 
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право на Европскиот суд за човекови права и со 

препораките на Европскиот комитет за спречување на 

тортура на Советот на Европа.  

 

Ги поздравуваме заложбите на Министерството за 

внатрешни работи, на Министерството за правда, како и на 

Дирекцијата за извршување санкции и Одделението за 

внатрешна контрола на полицијата, за исполнувањето на 

препораките на Европскиот комитет за спречување на 

тортура на Советот на Европа. 

 

Националниот механизам на Народниот правобранител за 

спречување на тортурата, претставува добра алатка за 

спречување на тортурата и нечовечкиот однос. Сепак, 

потребни се дополнителни заложби за зголемување на 

познавањето на европските стандарди, за подобрување на 

физичките услови и за спроведување на безбедносни 

мерки за спречување на нечовечкиот однос во полициските 

станици и затворите.  

 

Дами и господа,  

Верувам дека со овој проект, Европската унија ќе 

придонесе кон понатамошното зголемување на 

капацитетите на агенциите за спроведување на законот а 

тоа ќе резултира со подобра заштита на човековите права и 

европските вредности.  
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На сите партнери им посакувам многу успех во 

спроведувањето на проектот!  

 

Ви благодарам многу на вашето внимание.  


