Akış şeması 1 / Yerine getirme süreci

CM/Inf/ DH(2009)29 - Ek 1

Nihai hüküm
Devlet, İnfaz Dairesinin yardımıyla, Eylem Planı ve/veya Eylem
Raporu hazırlar

ADIM 1
Eylem Planı/Eylem Raporunun
sunulması

Mümkün olan en kısa sürede ve her durumda 6 ay içinde Devlet aşağıdaki belgeleri sunar:
Eylem Raporu

ADIM 2
İnfaz Dairesi ile ikili görüşmeler

(2)

Devlet ve İnfaz Dairesi başka
önlemlerin gerekmediği konusunda
mutabakata varır

(1)

Eylem Planı

Devlet ve İnfaz Dairesi, başka önlemlerin gerekmediği
veya Devlet'in Eylem Planındaki önerileri konusunda
anlaşmazlığa düşer

(3)

Devlet ve İnfaz Dairesi Eylem
Planı üzerinde anlaşmaya varır

Devlet, Eylem Planı
veya Eylem Raporu
sunmaz -> bakınız,
Akış Şeması 2

Bakanlar komitesi (BK) değerlendirme yapar
ADIM 3
Eylem Planı/Eylem Raporunun BK
tarafından değerlendirilmesi ve
karar

Ayrıca ek önlemler gerekmediğine
kanaat getiren BK davayı kapatmaya
(4)
karar verir

BK Eylem Planı
(yalnızca Eylem Raporunun sunulmuş olduğu durumlarda)
veya gözden geçirilmiş Eylem Planı talep eder

Devlet Eylem Planı sunmaz ->
bakınız, Akış Şeması 2

BK Eylem Planıyla mutabık
kalır

Devlet
Eylem
Planı
sunar
-> ADIM
2'ye dön

ADIM 4
Eylem Planının uygulanmasının BK
tarafından izlenmesi

BK Eylem Planının
uygulanmasını izler

ADIM 5
BK'nun davayı kapatma kararı

Ayrıca ek önlemler
gerekmediğine kanaat getiren
BK davayı kapatmaya karar
(4)
verir

ADIM 6
BK'nun nihai kararı

BK nihai kararını verir

(1) Özel veya genel önlemlerin acilen gerekli olması halinde 6 aylık süre kısaltılabilir
2) Eylem Raporu : yanıt verme durumunda olan Devletin, yargı kararını yerine getirmek üzere aldığı önlemleri ve/veya ek önlemlerin neden geremediğine ilişkin açıklamasını içeren bilgiler.
(3) Eylem Planı: yanıt verme durumunda olan Devletin, yargı kararını yerine getirmek üzere almayı düşündüğü önlemleri belirten plan. Buna alternatif olarak, tüm önlemlerin hemen belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, Plan, örnek bir takvimle birlikte alınması gereken önlemleri belirlemek üzere atılacak adımları içerebilir. Planlar, yeri geldiğinde
güncellenecektir.
(4) CM, davayı bütünüyle kapatmadan önce bazı hususların kapatılmasına karar verebilir.

