MƏTBUAT ÜÇÜN QEYD
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində məhkəmə
islahatı haqqında regional dialoq
Regional layihə
Layihədən kim bəhrələnəcək?
► Daha müstəqil, peşəkar və səmərəli
məhkəmə sistemi qazanacaq
vətəndaşlar;
► Öz yerli məhkəmə islahatı proseslərinə
daha səmərəli töhfə vermək iqtidarında
olacaq, siyasəti müəyyən edən şəxslər;
► Öz fəaliyyətlərini məhkəmə islahatlarına
həsr edən ekspertlərin genişləndirilmiş
şəbəkəsinə daxil olmaq imkanı
qazanacaq peşəkar hüquqşünaslar.

Layihə necə işləyəcək?

Layihənin məqsədləri
► Avropa standartlarına uyğun olaraq məhkəmə
islahatı haqqında regional dialoqu
gücləndirmək;
► regionda məhkəmə islahatı üçün imkanları
artırmaq;
► ümumi maneələr üçün həll variantlarının
kollektiv şəkildə işlənib hazırlanmasına kömək
etmək;
► ölkə səviyyəli tədbirlərə dəstək vermək;
► peşəkar hüquqşünasların şəbəkələrini və
dialoqunu təkmilləşdirmək.

Layihə tədbirləri

► məhkəmə islahatlarının qarşısında duran
və ən çox rast gələn maneələrin aradan
qaldırılması qaydasına dair ən uğurlu
təcrübələrin mübadiləsi yolu ilə;
► müvafiq təşkilatlar və təsisatlar ilə
tərəfdaşlıqlar qurmaq yolu ilə;
► məhkəmə islahatının cari proseslərindən
çıxarılan nəticələrin müəyyən edilməsi
yolu ilə;
► uğurlu məhkəmə islahatı naminə ən
aktual məsələlərə dair praktiki vəsaitlər
işləyib hazırlamaqla.

Bu layihənin dəyəri nə qədər olacaq?
► Layihənin ümumi büdcəsi 500.000
avrodur.

► Məhkəmə islahatlarının qarşısında duran və
aradan qaldırılmayan maneələri tədqiq edən və
mümkün həll variantlarına dair fikirlər irəli sürən
konfranslar;
► yerli islahat proseslərinin qarşısında duran ən
zəruri məsələləri təhlil edən və həll edən işçi
qrupları;
► Səmərəli məhkəmə islahatlarına dəstək vermək
üçün nəzərdə tutulan ən uğurlu üsullar, çıxarılan
nəticələr və tövsiyələrin məcmuları.

Layihənin müddəti
► Proqram 1 yanvar 2015-ci ildən 31 dekabr 2017ci ilədək həyata keçiriləcək.
► Layihə 10 sentyabr 2015-ci ildə başladılıb.

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Layihə üçün kim cavabdehdir?
Layihə Avropa Şurasının Hüquqi əməkdaşlıq
şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.

Daha çox məlumat əldə etmək üçün
► Rita Maraskalçi, Layihə koordinatoru
rita.marascalchi@coe.int

2014-cü ilin aprel ayında Avropa İttifaqı və Avropa Şurası Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri-Ermənistan,
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Ukrayna və Belarusla nəzərdə tutulan əməkdaşlıq
fəaliyyətlərinin “Proqramlı Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nə (PCF) əsasən həyata keçirilməsi barədə razılığa
gəldilər.
Həmin əməkdaşlıq fəaliyyətləri Avropanın insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi üzrə
standartlarına yaxınlaşmaq üçün ölkədaxili islahatların həyata keçirilməsi məqsədilə Belarus istisna
olmaqla, Avropa Şurasının üzvü olan Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin imkanlarını artıracaq.
2015-2017-ci illər üçün PCF-nin ümumi budcəsi €33.8 milyon avrodur.
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