PC-OC’ye soru
sorabilir miyim?
Ceza işlerinde uluslararası işbirliği
alanında Avrupa Konseyi araçlarının
uygulanması veya yorumlanmasıyla
ilgili soru sormak her zaman mümkündür. Bu sorular vasıtasıyla PC-OC
bu araçları geliştirmeyi sürdürecektir.
Sorularınızı ulusal PCOC temsilcinize
yöneltebilirsiniz.
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PC-OC’nin işlevi ve faaliyetleriyle ilgili
sorular DgI.tcj@coe.int adresine gönderilerek Sekretaryaya ulaştırılabilir.

Avrupa Konseyi
GM I – İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü
Ceza Hukuku Birimi
Orijinal versiyonun telif hakkı Avrupa Konseyine aittir.
Bu çeviri Avrupa Konseyi ile mutabakata bağlı olarak
yayınlanmakta ve Türkiye Cumhuiyeti Adalet Bakanlığı’nın
sorumluluğundadır.

Ceza işlerinde adli işbirliğini
destekleme ve geliştirme

Ceza işlerinde adli
işbirliğini destekleme ve
geliştirme
Uluslararası adli işbirliği üç temel ilkeye
dayanır:
> işbirliği ruhu
>	uygulanabilir hukuki araçlara
ilişkin bilgi
>	işbirliğini kolaylaştıracak mevcut
araçların yeterli düzeyde kullanılması
PC-OC olarak bilinen Ceza İşlerinde
İşbirliğine İlişkin Avrupa Sözleşmelerinin
Uygulanması Uzmanlar Komitesi, ceza
işlerinde uluslararası işbirliği alanında
önemli bir rol oynamaktadır. araçların
yeterli düzeyde kullanılması

PC-OC nedir?

İnternet sayfası

PC (Problèmes Criminels-Cezai Sorunlar)- OC
(Operation of Conventions- Sözleşmelerin
Uygulanması) Avrupa Konseyi uzmanlarının
oluşturduğu bir komitedir. Ceza işlerinde uluslararası işbirliği alanında uzmanlaşan Komite,
Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) altında
faaliyet gösterir.

Bahsedilen işbirliğiyle alakalı olarak www.
coe.int/tcj internet sayfasında faydalı
bilgi ve belgeler yer almaktadır. Ceza işlerinde uluslararası işbirliğine ilişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmelerine taraf olan tüm
Devletlerinden kanun uygulayıcıları,
PC-OC internet sayfasını ziyaret etmeye
davet ederiz.

PC-OC, ceza işlerinde uluslararası işbirliğine
(özellikle, suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma ve hükümlü nakli konularında) ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmelerinin uygulanmasını izlemekle ve bu alanda yeni araçların
geliştirilmesini önermekle görevlidir. PC-OC,
aynı zamanda, bu araçlarla ilgili çalışan kanun
uygulayıcılara ülke bilgileri, model biçimler,
pratik kılavuzlar, vb. yardımcı araçlar geliştirir.
Komite, Avrupa Konseyinin 47 üye devletinin ve gözlemcilerinin merkezi makamlarının
temsilcilerinden oluşur.
Ulusal
kanun
uygulayıcılar,
PC-OC
Sekretaryasının ve ulusal uzmanlarının deneyiminden faydalanabilir.

PC-OC internet sayfasında aşağıdakiler
mevcuttur:
>	PC-OC’nin önceki ve gelecekteki toplantıları da dahil olmak üzere genel faaliyetleriyle ilgili bilgiler;
> PC-OC’nin ana faaliyet alanlarına ilişkin
kanun uygulayıcılara yönelik hukuki
standartlar ve faydalı arka plan materyalleri (ülke bilgileri, uygulama araçları);
> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili
içtihadı;
> ilgili eski faaliyetler, çalışmalar, yazı ve
yayınlar;
> PC-OC’nin faaliyetleriyle ilgili diğer faydalı internet sitelerine linkler.

