
 
 

 

 
4 марти соли 2016 

 

Бозгашт дар арафаи ислоҳот. Мутахассисони Тоҷикистон дар хусуси таҷрибаҳои Иттиҳоди Аврупо оид ба 

ташхис-экспертизаи судӣ омўзиш дода мешаванд. 

 

ДУШАНБЕ – Дар санаи 4 март семинар-машварат оид ба ташхис-экспертизаи судӣ, ки аз ҷониби Платформаи волоияти қонун 

ва таҳти раёсати Шўрои Адлия ва Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон созмон дода мешавад, доир карда мешавад. 

Мақсади ин семинар-машварат аз баррасии гузаштаи илмӣ ва таҷрибаҳои пешқадами Аврупо дар соҳаи арзёбии малака ва 

донишҳои ташхис-экспертизаи адолати судӣ ва дарёфт намудани сабақу таҷрибаҳо ва ҷиҳати ворид намудани онҳо ба 

ислоҳотҳои дарпешистодаи соҳа, ки ҳамчун бахше аз «Барномаи Ислоҳоти Ҳуқуқӣ-Судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2015-2017» амалӣ карда мешаванд, иборат мебошад. 

 

Дар семинар–машварати сатҳи олии мазкур 100 нафар мутахассисон, академикҳо, сиёсатмадорон ва намояндагони Вазорат ва 

ҳамаи он ҷонибҳое, ки дар раванди ислоҳот ширкат меварзанд, ҳузур хоҳанд дошт. Сафирони Иттиҳоди Аврупо, Финландия, 

Фаронса, Олмон, Шоҳигарии Муттаҳидаи Британия дар Тоҷикистон низ дар маросими кушодашавии ин чорабинӣ бо 

суханрониҳои худ ба намояндагон муроҷиат хоҳанд намуд. 

 

Тартибу муқаррароти арзёбӣ ва дарёфти донишу малака ин усули бунёдиест, ки аз ҷониби Суди Аврупоии Ҳуқуқҳои Инсон 

дастгирӣ шуда ҳуқуқи ҷонибҳоро дар масъалаҳои арзёбии ташхиси-эспертизаи адолати судӣ ба сифати қисми аслии раванди 

рақобатӣ ва мурофиаи одилона- “мурофиаи хурд дар доираи мурофиа”, тавре ки он баён гардидааст, муайян менамояд. 

 

Чунин мубодилаи афкор доир ба таҷрбаҳои пешқадам кўмаки муҳимме дар самти бартараф намудани мушкилиҳо ҷиҳати 

таъсис додани чунин низом мебошад. Ҳаммизбони ин чорабинӣ - Дустмурод Муродзода, раиси Шўрои Адлия чунин қайд 

менамояд, ки “Ин чорабинӣ хеле саривақтӣ буда замоне барпо мегардад, ки Тоҷикистон ниҳод-муассисаи мустақиллеро, ҷиҳати 

арзёбии давлатии ташхиси-экспертизаи судӣ ва омода намудани мутахассисони хусусии судии дорои иҷозатнома-литсензия, таъсис 

дода истодааст”.  

Роҳбари намояндагии Иттиҳоди Аврупо, ҷаноби Ҳидайет Бишчевич «Пешравӣ ва прогресс дар самти ислоҳоти ҳуқуқӣ ва судиро, ки 

аз замони оғози фаъолияти Лоиҳаи Платформаи Волоияти Қонун дар Тоҷикистон ба даст омадааст ва ҳамчунон он ҳамшарикии 

воқеиеро, ки ба вуҷуд омадааст шодбошу таҳсин мегўяд”. Чунин пешравиҳо аз он хотир ба амал омадаанд, ки ҳам Иттиҳоди 

Аврупо ва ҳам ҳамшарикон аз Осиёи Миёна алоқамандии муштараки худро дар эҷод намудани низому системаҳои шаффофи 

ҳуқуқӣ, ки боиси устувории бештар ва эҷоди фазои мусоид барои сармоягузорӣ ва пайдо намудани ҷойҳои корӣ мегарданд, 

эътироф менамоянд. 

Платформаи волоияти қонун ин бахши асосии стратегияи ИА-Осиёи Миёна дар самти як ҳамшарикии нав мебошад. Ин Лоиҳа 

ба сифати як васила-механизми кӯмакрасон ҷиҳати мусоидат намудан ба муколимаи сиёсӣ ва пешбурди чорабиниҳои зарурӣ 

барои ислоҳоти ҳуқуқӣ дар ҳар яке аз кишварҳои Осиёи Миёна амал менамояд.  Платформаи мазкур дар ҳоли ҳозир аз ҷониби 

Иттиҳоди Аврупо бо маблағи 1,8 миллион ЕВРО маблағгузорӣ гардида, аз ҷониби ташкилоти «IBF Интернэшнал Консалтинг» 

татбиқ карда мешавад. 

Замон ва сана:    4 марти соли 2016, 9.30 – 17.15 (Бақайдгирӣ соати 9.00 оғоз мегардад). 

Макон:                 Китобхонаи Милли Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, кӯчаи Теҳрон-5 

 

Барои иттилои бештар лутфан ба Ҷаноби Хавиер Барре, Роҳбари Гурӯҳ, Тел. +7 916 023-9123, e-mail: barre@ruleoflaw.eu, ва ё Хонуми 

Маҳбуба Абдуллоева, корманди бахши матбуот ва иттилооти намояндагии ИА дар Тоҷикистон: +992(37)2217407, 

Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu  тамос гиред. 

 

PRESS RELEASE ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ 

 

Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Иттиҳодияи Аврупо 

сармоягузорӣ карда мешавад.  

Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Кўчаи Адҳамов -74, 

Teл:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24 

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu 

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд 

тадриҷан дониш, захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 

соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти 

бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи 

таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди 

Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо мамолик ва 

қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. 

 

 

mailto:barre@ruleoflaw.eu
mailto:Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm

