
 
 
  

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лоиҳа аз тарафи ширкати Altair 

Asesores S.L. дар ҳамкорӣ бо IBF 

International Consulting, Nicolaas 

Witsen Foundation ва Central Asia 

International Consulting амалӣ 

карда мешавад. 

Суроға: кӯч. Хенова, 21-4° аз рост. 

28004 Мадрид, Испания 

Тел.: (+34) 91 399 25 88 

Факс: (+34) 91 399 16 29 

 

Лоиҳа аз ҷониби 

Иттиҳодияи Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад 

Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кӯч. Адҳамов 74. 

734013, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел:  (+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_ru.htm  

Иттиҳодияи Аврупо аз 28 давлатҳои аъзо, ки ба қарори 

тадриҷан муттаҳид намудани дониш, боирагӣ ва 

тақдирашон омадаанд, иборат мебошад. Ҳамроҳ, дар 

давраи кушодкунӣ дар 50 сол, фарқияти фарҳангиро нигоҳ 

дошта, таҳаммулро зоҳир карда ва озодии шахсиятро 

кафолат дода, онҳо минтақаи устуворӣ, демократия ва 

рушди устуворонаро сохтаанд. Иттиҳодияи Аврупо омода 

аст, ки бо дастовардҳо ва арзишҳои худ бо кишвару 

халқиятҳои берун аз ҳудуди худ бо ҳам дидан кунад. Бо ин 

мақсад, Иттиҳодияи Аврупо фаъолияти худро дар 

Тоҷикистон аз соли 1992 амалӣ мекунад ва барои рушди 

кишвар ҳамасола ба маблақи қариб 25 миллион евро 

мусоидат менамояд. 

  
 
 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ 

ИттиИттиИттиИттиҳододододииии    АврупоАврупоАврупоАврупо, , , , ШШШШ����роироироирои    адлияадлияадлияадлия ва Вазорати адлияи ва Вазорати адлияи ва Вазорати адлияи ва Вазорати адлияи    ����умумумумҳурииурииурииурии    ТоТоТоТо����икистоникистоникистоникистон    машмашмашмашғғғғулиятиулиятиулиятиулияти    

Иттиҳоди Аврупо, Шӯрои адлия ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

баланд бардоштани тахассуси судиҷрочиён машғулияти таълимӣ мегузаронанд 
 

Душанбе, 13 ноябри 2013 - Дар доираи Ташаббуси волоияти қонун барои Осиёи Марказӣ, ки аз 

тарафи Иттиҳоди Аврупо ташкил шуда, бо роҳбарии Фаронса ва Олмон, ки тибқи лоиҳаи Иттиҳоди 

Аврупо “Платформаи волоияти қонун – Осиёи Марказӣ”  амалӣ мегардад, машғулияти таълимиро 
оиди баланд бардоштани тахассуси судиҷрочиён, дар санаи 11-15 ноябри соли 2013 дар ш.  
Душанбе, баргузор менамоянд. Машғулияти мазкур дар ҳамкорӣ бо Маркази таълимии судяҳо дар 

назди Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва Раёсати ташкили фаъолияти судиҷрочиён дар Вазорати 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст.  

Мақсади чорабинӣ аз омӯзонидани судиҷрочиёни тамоми манотиқи Тоҷикистон доир ба 

принсипҳои байналхалқӣ, ки ташкили ихтисоси мазкурро муайян мекунанд, ҷараёни истеҳсолоти 

ичроия ва инчунин механизмҳои иҷроиши маҷбурӣ нисбати парвандаҳо оиди рӯёнидани нақдӣ ва 

ғайринақдӣ, дар асоси дастурҳои Комиссияи аврупо оид ба  муфиднокии адолати судӣ, иборат 

мебошад.  

Чи тавре Суди аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон қарор қабул намудааст: “Иҷрои қарорҳои суд дар 

мӯҳлатҳои лозима бояд қисми ҷудонашавандаи ҳуқуқ барои баррасии адолатноки судӣ гардад, зеро ҳуқуқи 

дастрасӣ ба суд ғайривоқеӣ (гумроҳкунанда) мегардид, агар қарори ҳатмии суд бар хилофи яке аз тарафҳо 

беамал боқӣ монад”. 

Машғулияти таълимӣ оиди баланд бардоштани тахассуси иҷрочиёни судӣ барои татбиқ 

намудани тавсияҳои семинари минтақавӣ оиди “Ташаккули системаи адолати судӣ” (ш.Брюссел, 12-

13 ноябри соли 2012) ва инчунин принсипҳое, ки дар Конфронси Сеюми Вазирони адлияи 

мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо (ш.Брюссел, 6-7 декабри соли 2012) ҷонибдорӣ 

шудаанд, ташкил карда мешавад.  

 «Ташаббуси волоияти қонуни ИА барои Осиёи Марказӣ», ҳамчун ҷузъи муҳими Дурнамои 

ИА барои ҳамкории нав бо Осиёи Марказӣ буда, бо мақсади мусоидат намудан ба ислоҳоти ҳуқуқӣ 

дар Осиёи Марказӣ ва муаррифии таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо барои мустаҳкам намудани ҳамкорӣ 

дар соҳаи волоияти қонун сохтори минтақавии ҳамаҷонибаро ташкил мекунад. Дар доираи 

Ташаббуси волоияти қонун лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун » нақши механизми ёридиҳандаи 

рушди муколамаи дурнамо ва пешбарии чораҳои зарурии ислҳоти ҳуқуқиро дар ҳар як кишвари 

Осиёи Марказӣ мебозад.   



 
 
 
 
 

Сана ва вақт: 11-15 ноябри соли 2013, 9.30-17.00 (Бақайдгирӣ соати 9.30 оғоз мегардад). 

 

Ҷойи баргузорӣ: Душанбе, Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Карамова 20, 734017. 

Барои маълумотҳои иловагӣ метавон ба шахсони зерин муроҷиат намуд: Ксавье Барре, Роҳбари лоиҳа, тел. 

+7 916 023-9123, e-mail: barre@ruleoflaw.eu, ё Иштван Нитраи, Мушовири аввал, Роҳбари шӯъба оид ба 

масъалаҳои сиёсӣ, матбуот ва иттилооти Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон, ба тариқи 

тел: +992 37 221-74-07, e-mail: istvan.nyitrai@eeas.europa.eu. 

 
 
 
 


