Ali lahko
vprašam PC-OC?
Vprašanja glede izvajanja in razlage
instrumentov Sveta Evrope s področja
mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah so nadvse dobrodošla.
Pomagala bodo PC-OC v nadaljnjem
razvoju teh instrumentov. Vprašanja
se lahko posredujejo nacionalnemu
predstavniku PC-OC.
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Vprašanja o delovanju ter aktivnostih
PC-OC pa se lahko naslovijo neposredno na Sekretariat na elektronski
naslov Dg1.tcj@coe.int

Sektor za kazensko pravo,
GD – za človekove pravice in
vladavino prava
Avtorske pravice za izvirno verzijo pripadajo Svetu
Evrope: © Svet Evrope;
Ta prevod je objavljen v dogovoru s Svetom Evrope in
je zanj izključno odgovorno Ministrstvo za pravosodje
Republike Slovenije.

Pomoč pri razvoju
pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah

Pomoč pri razvoju
pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah
Mednarodno pravosodno sodelovanje
temelji na treh osnovnih načelih
> volji za sodelovanje,
> poznavanju ustreznih pravnih instrumentov,
> ustrezni uporabi obstoječih možnosti
za pospešitev sodelovanja.
PC-OC odbor (Odbor strokovnjakov za
izvajanje evropskih konvencij s področja
sodelovanja v kazenskih zadevah) ima
pomembno vlogo v mednarodnem sodelovanju v kazenskih zadevah.

Kaj je PC-OC?

Spletna stran

PC (kazenske zadeve) - OC (izvajanje konvencij)
je odbor strokovnjakov Sveta Evrope na področju mednarodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah, ki deluje pod okriljem Evropskega
odbora za kazenske zadeve (CDPC).

Vzpostavljena je bila tudi spletna stran
(www.coe.int/tcj) s koristnimi informacijami in dokumenti o sodelovanju.

PC-OC nadzoruje izvajanje konvencij Sveta
Evrope, ki urejajo mednarodno sodelovanje v
kazenskih zadevah (zlasti postopke izročitev,
mednarodno pravno pomoč in transfer obsojenih oseb) ter predlaga sprejem novih instrumentov s tega področja.
Poleg tega v pomoč praktikom, ki uporabljajo
konvencije, pripravlja uporabna orodja kot so
informacije o pravnih sistemih držav, predloge
zaprosil, priročniki, itd.
Odbor sestavljajo predstavniki osrednjih organov 47 držav članic Sveta Evrope in opazovalk.
Praktiki iz posameznih držav lahko uporabijo
strokovno znanje PC-OC sekretariata ter nacionalnih strokovnjakov.

K njeni uporabi so vabljeni praktiki vseh
držav članic konvencij Sveta Evrope s
področja mednarodnega sodelovanja v
kazenskih zadevah.
Spletna stran PC-OC vsebuje
> informacije o dejavnosti PC-OC, vključno
s preteklimi ter bodočimi sestanki in
dogodki;
> pravne standarde ter uporabno gradivo za praktike (informacije o sistemih
posameznih držav, orodja za izvajanje)
s temeljnih področij pristojnosti PC-OC;
> ustrezne primere Sodišča za človekove
pravice;
> arhiv preteklih aktivnosti, študij, strokovnih mnenj ter publikacij;
> uporabne povezave do drugih ustreznih spletnih strani, ki so povezane z
dejavnostjo in pristojnostjo PC-OC.

