PC-OC-yə sual verə
bilərəmmi?
Cinayət
işlərində
əməkdaşlıq
sahəsində
Avropa
Şurasının
sənədləri barədə suallar xoş
qarşılanır. Onlar bu sənədlərin
təkmilləşdirilməsinin
davam
etdirilməsində PC-OC-yə yardım
edəcəklər. Bu suallar sizin milli PCOC nümayəndənizə təqdim edilə
bilər.
PC-OC-nin fəaliyyəti və tədbirləri
barədə suallar aşağıdakı e-mail
ünvanı vasitəsilə Katibliyə göndərilə
bilər: Dg1.tcj@coe.int.

Cinayət işlərində
məhkəmə əməkdaşlığına
yardım və onun inkişaf
etdirilməsi
Cinayət Hüququ Bölməsi
İnsan Hüquqları və Qanunun Aliliyi
Baş Direktorluğu

Cinayət işlərində
məhkəmə əməkdaşlığına
yardım və onun inkişaf
etdirilməsi
Beynəlxalq məhkəmə əməkdaşlığı üç
əsas prinsipə əsaslanır:
> əməkdaşlıq ruhu,
> tətbiq oluna bilən hüquqi sənədlər
üzrə bilik,
> əməkdaşlığı asanlaşdırmaq üçün
mövcud alətlərdən münasib istifadə.
PC-OC (Cinayət işlərində əməkdaşlıq
haqqında Avropa Kovensiyalarının
tətbiqi üzrə Ekspertlər Komitəsi) kimi
tanınan komitə cinayət işlərində
beynəlxalq əməkdaşlıqda əhəmiyyətli
rol oynayır.

PC-OC nədir?

Veb-sayt

PC
(Cinayət
Problemləri)-OC
(Konvensiyaların
Tətbiqi)
Cinayət
Problemləri üzrə Avropa Komitəsinin
(CDPC)
himayəsi
altında
fəaliyyət
göstərən Avropa Şurasının cinayət
işlərində beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə
ekspertlərinin komitəsidir.

Bu
əməkdaşlıq
barədə
faydalı
məlumat və sənədləri ehtiva edən vebsayt (www.coe.int/tcj) yaradılmışdır.
Cinayət
işlərində
beynəlxalq
əməkdaşlıq haqqında Avropa Şurası
konvensiyalarının
bütün
Tərəf
Dövlətlərinin hüquqşünasları PC-OC
veb-saytına baş çəkməyə dəvət
olunurlar.

PC-OC cinayət işlərində beynəlxalq
əməkdaşlıq ilə bağlı Avropa Şurası
konvensiyalarının tətbiqinə nəzarət edir
(xüsusilə ekstradisiya, qarşılıqlı hüquqi
yardım və məhkumların verilməsi) və bu
sahədə yeni sənədlər təklif edir. Həmçinin
bu qurum, həmin sənədlərlə işləyənlər
üçün ölkə üzrə məlumat, nümunə
formaları, praktiki qaydalar və s. kimi
faydalı alətlər hazırlayır.
Komitə Avropa Şurasının 47 üzv və
müşahidəçi
dövlətlərinin
mərkəzi
orqanlarının nümayəndələrindən ibarətdir.
Milli hüquqşünaslar PC-OC Katibliyinin
təcrübəsi və onun milli ekspertlərindən
yararlana bilərlər.

PC-OC veb-saytına daxildir:
> PC-OC-nin nəzərdə tutulan və
keçirilmiş iclasları və tədbirləri daxil
olmaqla fəaliyyəti barədə məlumat;
>
PC-OC-nin
əsas
fəaliyyət
istiqamətləri üzrə hüquqşünaslar
üçün hüquqi standartlar və faydalı
materiallar (ölkə üzrə məlumat,
həyata keçirmə alətləri);
>
Avropa
İnsan
Hüquqları
Məhkəməsinin müvafiq presedent
hüququ;
> maraq kəsb edə biləcək keçmiş
tədbirlər, tədqiqatlar, məqalələr və
nəşrlərin arxivləri;
> PC-OC-nin fəaliyyətinə dair digər
maraq kəsb edə biləcək vebsaytlara faydalı keçidlər.

