Kas ma võin PC-OC´le
küsimusi esitada?
Küsimused Euroopa Nõukogu kriminaalõiguse valdkonna konventsioonide
rakendamisest on väga teretulnud.
Küsimused saavad ka PC-OC´d suunata
instrumentide edasisele täiendamisele.
Samuti on võimalik, et küsimused suunatakse just teie riigi PC-OC esindajale.
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Küsimused PC-OC tööst ning üritustest palume saata sekretariaadile e-maili
aadressil: DgI.tcj@coe.int

Kriminaalasjades
õigusalase koostöö
abistamine ja täiustamine

Kriminaalõiguse osakond
Inimõiguste ja õiguskindluse
peadirektoraat
Käesolevas materjalis esitatu on kaitstud autoriõigusega,
mis kuulub Euroopa Nõukogule. Materjal on tõlgitud
Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi poolt ja selle avaldamise on korraldanud Euroopa Nõukogu.
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Kriminaalasjades õigusalase
koostöö abistamine ja
täiustamine
Rahvusvaheline õigusalane koostöö põhineb kolmel põhiprintsiibil:
> koostöövalmidus,
>
teadmised kohaldatavatest õigusinstrumentidest,
>
olemasolevate instrumentide
teadlik
kasutamine.
Komitee, mida tuntakse PC-OC´na
(Euroopa kriminaalõiguslike konventsioonide rakendamise ekspertkomitee), mängib olulist rolli rahvusvahelises õigusalases
koostöös kriminaalasjades.

Mis on PC-OC?

Kodulehekülg

PC (Problemes Criminels)-OC (Operation
of Conventsions) on Euroopa Nõukogu ekspertide komitee, kes töötavad rahvusvahelise
kriminaalõigusliku koostöö valdkonnas. Komitee
kuulub ühena mitmest Euroopa kriminaalõiguslike küsimuste järelevalvekomitee (CDPC) alla.

Kodulehekülg (www.coe.int/tcj) sisaldab
kogu vajalikku teavet ja dokumentatsiooni
õigusalasest koostööst. Kõigi konventsiooniosaliste riikide praktikud on oodatud
antud kodulehekülge külastama.

PC-OC jälgib Euroopa Nõukogu kriminaalõiguslikku koostööd reguleerivate konventsioonide rakendamist ( eeskätt väljaandmine,
vastastikkune abi ja kohtulikult karistatud isikute
üleandmine) ning teeb ettepanekuid antud valdkondades uute instrumentide väljatöötamiseks.
Samuti pakub komitee välja vahendeid praktikutele eelnimetatud instrumentide paremaks
kohaldamiseks nagu näiteks teavet erinevate
liikmesriikide praktikatest, mudelvorme, praktilisi juhiseid jne.

PC-OC kodulehekülg sisaldab:
> teavet PC-OC tegemistest, kaasa arvatud toimunud ja tulevased kohtumised
ning üritused;
> teavet praktikutele (teave erinevate riikide kohta, rakendusmeetmed);
> Euroopa Inimõiguste Kohtu vastava valdkonna lahendid;
> varemtoimunud ürituste ülevaated, uurimused ja asjakohased dokumendid;
> linke teistele lehekülgedele, mis võiksid
huvi pakkuda.

Komitee koosseisu kuuluvad 47 EN liikmesriigi
keskasutuste esindajad ning vaatlejad.
Praktikud saavad kasutada võimalust küsida
ekspertiise kas siis PC-OC sekretariaadile või
rahvuslikelt ekspertidelt.
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