Czy mogę wystosować
pytanie do PC-OC?
Oczekujemy na pytania dotyczące
stosowania lub wykładni instrumentów prawnych Rady Europy z zakresu
międzynarodowej współpracy w sprawach karnych. Przyczynią się one do
dalszego rozwoju tych instrumentów, przy udziale komitetu PC-OC.
Powyższe pytania można kierować do
krajowego eksperta komitetu PC-OC.
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Pytania z zakresu funkcjonowania i
działalności komitetu PC-OC można
kierować do Sekretariatu Komitetu
na adres poczty elektronicznej:
DgI.tcj@coe.int

Prawa autorskie do oryginalnej wersji językowej (język
angielski) należą do Rady Europy
Niniejsze tłumaczenie zostało udostępnione za
zgodą Rady Europy, podmiotem odpowiedzialnym
za tłumaczenie na język polski jest : Ministerstwo
Sprawiedliwości, Departament Współpracy
Międzynarodowej i Praw Człowieka, Małgorzata
Skoczelas-Raczkowska
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Wspieranie i rozwój sądowej
współpracy w sprawach karnych

Wydział Prawa Karnego
Dyrekcja Generalna I Praw Człowieka i Rządów Prawa
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Wspieranie i rozwój
sądowej współpracy w
sprawach karnych
Międzynarodowa współpraca sądowa
opiera się na trzech głównych zasadach:
> duch współpracy
>
znajomość obowiązujących instrumentów prawnych
> odpowiednie stosowanie dostępnych
narzędzi, mających na celu ułatwienie
współpracy
Komitet znany pod nazwą PC-OC (komitet ekspertów do spraw funkcjonowania europejskich konwencji w zakresie prawa karnego) odgrywa znaczącą
rolę w międzynarodowej współpracy w
sprawach karnych.

Czym się zajmuje PC-OC?

Strona internetowa

PC (problematyka karna) OC (dotycząca
Konwencji) - jest komitetem składającym
się z krajowych ekspertów, działających w
obszarze międzynarodowej współpracy w
sprawach karnych, pod auspicjami CDPC –
Europejskiego Komitetu do Spraw Problemów
Przestępczości.

Jako źródło przydatnych informacji i
dokumentacji związanej ze współpracą
w sprawach karnych utworzono stronę
internetową (www.coe.int/tcj). Zachęcamy
praktyków ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy, będących stronami
konwencji dotyczących szeroko pojętej współpracy w sprawach karnych, do
odwiedzania strony PC-OC w internecie.

Komitet PC-OC nadzoruje stosowanie
Konwencji Rady Europy dotyczących międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (w
szczególności: ekstradycji, wzajemnej pomocy
prawnej oraz przekazywania osób skazanych).
Proponuje także nowe instrumenty prawne w
tej materii. Dzięki działalności Komitetu powstają, przydatne praktykom zajmującym się
na co dzień współpracą w sprawach karnych,
narzędzia takie jak: informacja o prawie krajowym, modelowe formularze, wytyczne przydatne w praktyce, itd.
Komitet składa się z przedstawicieli organów
centralnych 47 państw członkowskich Rady
Europy a także przedstawicieli państw
obserwatorów.
Osoby zajmujące się w danym kraju w praktyce
tematyką współpracy w sprawach karnych
mogą skorzystać z doświadczenia Sekretariatu
Komitetu PC-OC czy krajowych ekspertów.
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Co zawiera strona internetowa PC-OC:
>
informacje o działalności komitetu
PC-OC, włącznie ze sprawozdaniami z
poprzednich i obecnych posiedzeń
> normy prawne i inne przydatne praktykom materiały źródłowe (informacje o
prawie krajowym, narzędzia implementujące) w głównych obszarach działalności PC-OC
> o dpowiednie orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
>
archiwum
minionych
działań,
opracowań i publikacji pozostających
w zainteresowaniu praktyków
> przydatne linki do stron internetowych
związanych z działalnością Komitetu
PC-OC.
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