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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 

ЛОИҲАИ «ПЛАТФОРМАИ ВОЛОИЯТИ ҚОНУН» БО ХИЗМАТЧИЁНИ 
ДАВЛАТӢ ВА ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ ТОҶИК ТАҶРИБАИ АВРУПОРО ОИДИ 

ҚОНУНЭҶОДКУНӢ  БО ҲАМ ДИДАН МЕКУНАД 

Душанбе, 01 июли 2013 с. – 2 и 3 июли 2013 сол, лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун – Осиёи 

Марказӣ» дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи Ташаббуси 

волоияти қонун барои Осиёи Марказӣ, ки аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо ташкил шуда, бо роҳбарии 

Фаронса ва Олмон амалӣ карда мешавад, семинари илмӣ-амалӣ оиди техникаи қонунэҷодкунӣ 

баргузор менамояд. 

Мутахассисон аз Парлумон (Маҷлиси Олӣ), вазоратҳо ва агентиҳои давлатии Тоҷикистон дар ин 

семинари илмӣ-амалӣ бо мақсади гирифтани дониш дар бораи таҷрибаи пешқадам дар соҳаи 

техникаи қонунгузорӣ ширкат меварзанд. Экспертҳо аз департаменти қонунгузории Вазорати адлия, 

идораи Сарвазир, Вазорати молияи Фаронса ва Парлумони Аврупо ҷиҳатҳои махсуси раванди қабули 

қонун дар давлати аъзои Иттиҳодияи Аврупо дар мисоли лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар санадҳои 

меъёрӣ, аз ҷумла қонунҳои ҳарсолаи буҷаро пешниҳод менамоянд. Истифодаи техникаи 

такмилдодашудаи таҳияи қонунгузорӣ барои баланд бардоштани муайянкунии ҳуқуқӣ ва волоияти 

қонун мусоидат мекунад. Лоиҳаи «Платформаи волоияти қонун» барои баланд бардоштани 

потенсиали институтҳои демократии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ равона карда 

шудааст. Барномаи семинарҳои омӯзишии Платформа барои мустаҳкам кардани дониши 

стандартҳои судӣ-ҳуқуқии байналмилалӣ ва таҷриба дар байни касбҳои судӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин 

хизматчиёни давлатӣ дар Осиёи Марказӣ нигаронида шудааст. 

Семинар таҳти ҳамраисии сафир Эдуард Ауэр, Роҳбари Намояндагии ИА дар Тоҷикистон ва 

ҷаноби Рустам Менглиев, Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. 

«Ташаббуси волоияти қонуни ИА барои Осиёи Марказӣ», ҳамчун ҷузъи муҳими Стратегияи 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 ҳамаро фарогирандаро ташкил мекунад. Дар доираи 

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

рушди муколимаи стратегӣ ва пешбарии чораҳои зарурӣ дар ҳар як кишвари Осиёи Марказиро 

мебозад. Лоиҳа аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо дар ҳаҷми 1,8 млн. евро маблағгузорӣ карда мешавад. 
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Сана ва вақти баргузорӣ: 2-3 июли 2013 с., 10.00 – 17.30 (Бақайдгирӣ соати 9.30 оғоз 

мегардад) 

Ҷойи баргузорӣ: Душанбе, бинои Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Барои маълумотҳои иловагӣ ба Елена Юрова, менеҷери лоиҳа ба тариқи телефони +(34) 91 399 

25 88, E-mail: e.yurova@altairasesores.es, ва ё Иштван Нитраи, Мушовири аввал, Роҳбари Шӯъбаи 

оид ба масъалаҳои сиёсӣ, матбуот ва иттилооти Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар 

Тоҷикистон, ба тариқи телефони +992 37 221-74-07, E-mail: istvan.nyitrai@eeas.europa.eu ба тамос 

бароед. 


