Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tahliye Edilen veya Şartla Mahkûm Edilen
Avrupa Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin R(79) 14 Sayılı Tavsiye Kararı*
(Bakan Delegeleri Komitesinin 14 Haziran 1979 tarihli 306. oturumunda Bakanlar
Komitesince kabul edilmiştir.)
Bakanlar Komitesi. Avrupa Konseyi Statüsünün15.b maddesi hükümleri gereğince,
30 Kasım l964 tarihinde imzaya açılan ve 22 Ağustos 1975 tarihinde yürürlüğe giren. Şartla
Mahkûm Edilen veya Şartla Tahliye edilen suçluların gözetimi hakkında Avrupa Sözleşmesinin
uygulanmasının kolaylaştırılmasını arzulayarak,
I- Üye Devletlerin hükümetlerine;
1- Eğer hala. sözleşmeye taraf olmamışlarsa, karşılıklı yardım sisteminin
genişletilmesi amacıyla mümkün olabilen en kısa sürede bu sözleşmelerini onaylamalarını,
2- Eğer sözleşmeye taraf iseler.
15.maddenin birinci fıkrası bakımından,
Talep eden devletin tek başına özel veya genel af çıkarmaya veya yeniden gözden
geçirilmesi emrini vermeye ve bu konuda talep eden devleti bilgilendirmeye yetkili olmasını;
17.madde bakımından.
Kendi hukukunu uygularken ve cezanın infaz edilme şekline karar verirken talep edilen
Devletin, mümkün mertebe mahkum edilen kişinin şahsî durumunu gözönüne almasını;
20.madde bakımından.
Talep eden Devlet, talep edilen Devletin talep konusunda harekete geçme niyetini
bildirmesinden önce, talebini geri çekmedikçe ya da talep eden Devlet ime talep edilen devlet
arasındaki karşılıklı bir mutabakatla cezanın talep edilen devlette infaz edilmemesine karar
verilmedikçe talep eden Devletin uygulanmasını istediği infaz, tedbirlerinden herhangi birisini
alamayacağını;
21.madde bakımından,
Af çıkarma hakkının hem talep eden, hemde talep edilen Devlet edilen Devlet tarafından
kullanılabilmesini ve talep eden Devletin tek başına bir cezanın yeniden gözden geçirilmesine
ilişkin herhangi bir uygulamaya karar vermeye yetkili olmasını
Talep eden Devletin, tersine ve karşılıklı olarak, infaz hakkının zarara uğramamasına neden
olacak herhangi bir kararını gecikmeksizin talep edilen Devlete bildirmesini;
25.madde bakımından,
Eğer talep edilen Devlet tarafından talebin yerine getirilmesinden açıkça vazgeçildiği
belirtilmiş ise, ki bu sadece, her iki devletin mutabık olması halinde veya talep edilen devlette
infazın artık mümkün olmaması durumunda mümkündür.Bu durumda infaz hakkının eski sahibine
geri dönmesini;
Tavsiye eder.
II- Sözleşmeye taraf olan üye Devletlerin hükümetlerini, bu tavsiye kararının uygulanması
için alınan tedbirler konusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 5 yıl içinde bilgi vermeye davet
eder

* Metinler Necati NURSAL’a ait Uluslar arası Cezaevi Standartları ve Denetimli Serbestlik Kuralları Kitabın’dan
alınmıştır.

