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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Міжнародне

співробітництво  у  сфері  кримінальної  юстиції»  складена  відповідно  до

освітньо-професійної  програми  підготовки  «магістр» зі спеціальності 081

– «Право».

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є:  міжнародно-

правове  регулювання та види  міжнародної  юрисдикції;  складові  елементи

міжнародної  кримінальної  юстиції;  інститут  і принципи  міжнародного

співробітництва  з  питань  взаємної  правової  допомоги;  форми

співробітництва національних органів з питань правової допомоги та підстав

для відмови в наданні  правової допомоги.

Міждисциплінарні зв’язки : «Державне право  зарубіжних країн»,

«Міжнародне   право»,   «Право   Європейського   Союзу»,  «Кримінальне

право», «Кримінально-процесуальне право».

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Міжнародне

співробітництво у сфері кримінальної юстиції» є забезпечення практичної та

профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних

можливостей щодо використання студентами знань, які вони отримали для

попередження  формального  засвоєння  теорії;  формування  розуміння

необхідності  професійної  співпраці  з  міжнародними  інституціями  та

поліцейськими  установами  зарубіжних  держав  з  метою  протидії

транснаціональній  організованій  злочинності;  усвідомлення  необхідності

служити  громадянському  суспільству  та державі,  пам’ятаючи,  що  їх

діяльність  має  публічний  характер  і спрямована  на  забезпечення

громадського порядку на усій території держави.

Основними  завданнями вивчення  навчальної  дисципліни

«Міжнародне  співробітництво  у  сфері  кримінальної  юстиції»  є  набуття

теоретичних  знань  і практичних  умінь, навичок  у  сфері  міжнародного

співробітництва органів внутрішніх справ у сфері кримінальної юстиції для

безпосереднього  вирішення  питань  службової  діяльності , пов’язаної  з

відповідними міжнародними документами та міжурядовими інституціями з
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обов’язковим урахуванням  вимог законності та гарантуванням

конституційних прав і свобод людини та громадянина. 

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  «Право»

студенти повинні:

знати :

– поняття, сутність і зміст міжнародної кримінальної юстиції;

–  основні  напрями та  форми міжнародного співробітництва у сфері

протидії транснаціональній організованій злочинності;

–  організаційно-правові  засади  й інституційні  механізми

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю;

– поняття та зміст міжнародного розшуку;

– юридичний механізм процедури екстрадиції;

–  поняття  й особливості  інституційної  системи  Міжнародної

організації кримінальної поліції – Інтерпол;

– статус і завдання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу;

уміти :

– давати усні та письмові аргументовані відповіді з питань навчальної

дисципліни;

–  практично застосовувати набуті знання у сфері міжнародного

співробітництва;

–  складати  основні  види  документів,  які  випливають  із  питань

процедури звернення до НЦБ Інтерполу в Україні;

– визначати  підстави  й обґрунтовувати  порядок  здійснення

екстрадиції;

–  індивідуально  працювати  з  міжнародними  та  національними

документами з питань, що вивчалися.

На вивчення навчальної  дисципліни відводиться  120 години / 4

кредити ECTS.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ

 ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

Денна форма Заочна форма

усь
ого 

у тому числі усьо
го 

у тому числі

л п с ін
д

с. р. л п с ін
д

с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1 Теоретичні та прикладні засади міжнародного
співробітництва у сфері кримінальної юстиції

Тема  1  Поняття,
основні  напрями
та  форми  міжна-
родного  співро-
бітництва  у  сфе-
рі  кримінальної
юстиції

17 3 3 – – 10 16,5 1 0,5 – – 15

Тема 2 Міжна-
родні організації 
у сфері кримі-
нальної юстиції

17 3 3 – – 10 16,5 1 0,5 – – 15

Тема 3 Правові 
засади та при-
кладні заходи 
міжнародного 
розшуку й 
екстрадиції

17 3 3 – – 10 16,5 1 0,5 – – 15

Разом за змісто-
вим модулем 1

51 9 9 – – 30 49,5 3 1,5 – – 45

Змістовий модуль 2 Міжнародно-правові засади функціонування Міжнародної

організації кримінальної поліції (Інтерполу)

Тема 4 Міжна-
родно-правові 
засади діяльності 
й інституційна 
система Інтерпо-
лу

17 3 3 – – 12 16,5 1 0,5 – – 15

Тема 5 Міжна-
родний розшук у 

17 3 3 – – 12 16,5 1 0,5 – – 15
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системі Інтерпо-
лу

Тема 6 Місце та 
роль Укрбюро 
Інтерполу у сфері
кримінальної 
юстиції

17 3 3 – – 13 16,5 1 0,5 – – 15

Тема 7 Процеду-
ра звернення до 
Міжнародної ор-
ганізації кримі-
нальної поліції 
(Інтерполу)

18 2 2 – – 13 21 2 1 – – 18

Разом за змісто-
вим модулем 2

69 11 11 – – 50 69,5 5 2,5 – – 63

Усього годин : 120 20 20 – – 80 120 8 4 – – 108

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Практичне заняття № 1

Тема  Поняття,  основні  напрями  та  форми  міжнародного

співробітництва у сфері кримінальної юстиції 

Мета : розглянути поняття міжнародної кримінальної юстиції.
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Питання для обговорення

1. Історія становлення міжнародної кримінальної юстиції.

2. Поняття, зміст і типи міжнародної кримінальної юстиції. 

3. Міжнародні злочини: поняття, види.

4. Підстави міжнародно-правової відповідальності.

5. Сучасні міжнародні кримінальні судові органи.

Короткі теоретичні відомості

На  сучасному  етапі  поглиблюється  роль  міжнародного  та

національного права під час здійснення зовнішнього контролю за злочинними

проявами  та  застосуванням  державного  примусу  до  осіб,  які  вчинили

кримінальні правопорушення.

КПК України містить окремий розділ IX «Міжнародне співробітництво

під  час  кримінального  провадження»,  що  передбачає з’ясування  таких

окремих  положень,  що  стосуються  загальних  засад  міжнародного

співробітництва,  міжнародної  правової  допомоги  під  час  проведення

процесуальних  дій,  видачі  осіб,  які  вчинили  кримінальне  правопорушення

(екстрадиція), кримінального провадження у порядку перейняття, визнання та

виконання вироків іноземних судів і передання засуджених осіб.

Відповідно до ст. 542 КПК міжнародне співробітництво – це діяльність

уповноважених  органів  під  час  кримінального  провадження,  що  полягає  у

застосуванні  необхідних  заходів  з  метою  надання  міжнародної  правової

допомоги унаслідок вручення документів, виконання окремих процесуальних

дій,  видачі  осіб,  які  вчинили  кримінальні  правопорушення,  тимчасової

передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених

осіб і виконання вироків.

Важливою формою міжнародної взаємодії між державами з боротьби зі

злочинністю  є  співробітництво  у  сфері  судочинства  з  кримінальних

правопорушень  різних  видів.  Така  форма співпраці  має  назву міжнародної

правової допомоги.

Міжнародна  правова  допомога  є  офіційною  діяльністю  державних
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органів, яка здійснюється на підставі міжнародних договорів. Договори про

правову  допомогу  забезпечують  найбільш  повне  здійснення  національної

юрисдикції й уникнення конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою держави

їх укладають. З  появою міжнародних судових органів міжнародні договори

можуть передбачати можливість надання правової допомоги для здійснення

міжнародної кримінальної юрисдикції.

Організацію з надання міжнародної допомоги здійснюють компетентні

органи  суверенних  держав.  До  уповноважених  (центральних)  органів  в

Україні відповідно до ст. 545 КПК належать Генеральна прокуратура України

та Міністерство юстиції України.

У міжнародному та національному праві органами юстиції вважаються

такі: органи прокуратури в особі відповідних прокурорів; орган досудового

розслідування в особі слідчих і керівників органів досудового розслідування;

суди загальної юрисдикції; Міністерство юстиції України.

Підставою  для  притягнення  до  міжнародної  кримінальної

відповідальності  фізичних  осіб  є  скоєння  ними міжнародного  злочину  або

злочину  міжнародного  характеру.  До  міжнародної  кримінальної

відповідальності фізичну особу можна притягнути безпосередньо на підставі

норм міжнародного права.

Під  міжнародними  злочинами  розуміють  заборонені  міжнародним

правом діяння окремих осіб чи груп осіб, які виступають від імені держави

або приймають участь у здійсненні державної політики. Такі злочини прямо

пов’язані  з  міжнародно-протиправними діяннями держав.  До них  належать

злочини  проти  миру  та безпеки  людства.  Держави  за  такі  діяння  несуть

міжнародно-правову  відповідальність,  а  фізичні  особи,  тобто  особи,  які

направляють і  здійснюють державну політику, що виражається  у злочинній

поведінці відповідної держави,  – міжнародну кримінальну відповідальність.

За  злочини  проти  миру  та безпеки  людства  (міжнародні  злочини)  фізичні

особи можуть бути притягнені до відповідальності міжнародним трибуналом

або судом держави.
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На  відміну  від  міжнародних  злочинів,  злочини  міжнародного

характеру  – це протиправні діяння,  які  зазіхають на міжнародні  відносини,

міжнародний правопорядок, тобто зачіпають інтереси декількох держав, але

вчиняються індивідами поза зв’язком з політикою якої-небудь держави, для

досягнення  власних  інтересів.  До  злочинів  такого  виду  можна  віднести

підробку  грошових  знаків, угон  повітряного  судна,  незаконні  операції  з

наркотичними  засобами,  торгівлю  людьми  тощо.  За  скоєння  злочинів

міжнародного характеру фізичні особи несуть відповідальність за внутрішнім

кримінальним  правом.  На  державу  покладено  обов’язок  забезпечити

реалізацію  такої  відповідальності.  Якщо держава  порушить  цей  обов’язок,

вона буде притягнута до міжнародно-правової відповідальності.

Сучасне міжнародне право зараховує до міжнародних злочинів чотири

групи діянь,  а  саме агресію, геноцид,  злочини проти людяності,   військові

злочини.

Одним  з  найбільш  небезпечних  міжнародних  злочинів  є  агресія.  У

міжнародному  праві  відсутнє  конвенційне  визначення  агресії.  Генеральна

Асамблея ООН у Резолюції  «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 р. під

агресією розуміє застосування збройної сили державою проти суверенітету,

територіальної  недоторканності  або політичної незалежності  іншої держави

або яким-небудь іншим способом, несумісним зі Статутом ООН.

Іншим видом міжнародних злочинів  є  геноцид. Відповідно до ст.  II

Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р. під

геноцидом розуміються такі «дії, які вчиняються з наміром знищити, цілком

або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як

таку:  а)  вбивство  членів  такої  групи;  б)  заподіяння  серйозних  тілесних

ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; в) навмисне створення

для  якої-небудь  групи  таких  життєвих  умов,  що  розраховані  на  повне  чи

часткове  фізичне  знищення  її;  г)  міри,  розраховані  на  недопущення

дітонародження в середовищі такої групи; д) насильницька передача дітей з

однієї групи в іншу».
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До  злочинів  проти  людяності  Статут  Міжнародного  кримінального

суду  зараховує  будь-яке  з  таких  діянь,  які  здійснюються  в  межах

широкомасштабного або систематичного нападу на будь-яких цивільних осіб,

якщо такий напад здійснюється свідомо: вбивство;  знищення; поневолення;

депортація;  катування;  зґвалтування,  обернення  в  сексуальне  рабство;

переслідування  за  політичними,  расовими,  національними,  етнічними,

культурними,  релігійними,  тендерними  мотивами;  злочин  апартеїду;  інші

нелюдські діяння аналогічного характеру.

Згідно  зі  Статутом  Міжнародного  кримінального  суду  військові

злочини  являють  собою  серйозні  порушення  Женевських  конвенцій  від

12  серпня  1949  р.,  інші  серйозні  порушення  законів  і  звичаїв,  що

застосовуються у міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах.

Притягнення  до  міжнародної  кримінальної  відповідальності

найчастіше  здійснюється  через  національні  кримінально-правові  системи.

Питома вага діяльності міжнародних трибуналів є невеликою.

Слід також зазначити, що існують  й інші погляди щодо класифікації

злочинів  за  міжнародним  кримінальним  правом,  окрім  виділення

міжнародних  злочинів  і злочинів  міжнародного  характеру. Таїсія  Лукашук

пропонує поділяти злочини на: транснаціональні, тобто загально кримінальні

злочини, що підпадають під юрисдикцію двох і  більше держав; злочини за

загальним  міжнародним  правом,  а  саме  злочини, за  здійснення  яких

встановлена  особиста  відповідальність  безпосередньо  на  засадах

міжнародного  права  незалежно  від  того,  чи  вважаються  відповідні  дії

злочинними  у державі,  де  вони  скоєні  (сформульовані  в  ст.  6  Статуту

Нюрнберзького трибуналу: злочини проти миру, військові злочини та злочини

проти людяності); та конвенційні злочини – злочини, склад яких визначений

міжнародними  конвенціями,  що  зобов’язали  держав-учасниць  ввести

відповідні норми до свого кримінального права.

Теми рефератів

1. Історія розробки проекту Статуту Міжнародного кримінального суду.
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2.  Юридична природа міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc.

Контрольні питання

1.  Міжнародний кримінальний  суд  як  орган  міжнародної  кримінальної

юстиції.

2. Джерела процесуальних норм, що регулюють діяльність Міжнародного

кримінального суду.

3. Принцип компліментарності юрисдикції Міжнародного криміналь-ного

суду.

4. Персональна юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

5.  Основні  напрями  та  форми  міжнародного  співробітництва  у  сфері

кримінальної юстиції.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Об’єктивні  передумови  кримінальної  відповідальності  індивідів  за

міжнародні злочини.

2. Особливості міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб.

3. Принципи міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

4.  Співробітництво  держав  і  Міжнародного  кримінального  суду  у

забезпеченні правосуддя.

Література : [2, с. 19 – 28; 15, с. 46 – 57].

Практичне заняття № 2

Тема Міжнародні організації у сфері кримінальної юстиції

Мета  : розглянути  поняття  міжнародних  організацій  у  сфері

кримінальної юстиції та виявити організаційно-правові засади співробітництва

в боротьбі зі злочинністю.

Питання для обговорення
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1. Поняття й ознаки міжнародних міжурядових організацій.

2. Види міжнародних організацій.

3.  Організаційно-правові  засади  міжнародного  співробітництва  у

боротьбі зі злочинністю.

4.  Інституційні  засади  міжнародного  співробітництва  у  боротьбі  зі

злочинністю.

5. Рівні міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

6. Міжнародний кримінальний суд.

Короткі теоретичні відомості

Як  відомо,  у  міжнародному  праві  існує  два  основних  види

міжнародних організацій:

– міжнародні міжурядові організації (ММУО) – організації, створені

на  засадах міжнародної угоди, яким держави делегують певну частину своїх

суверенних  прав.  Проте  міжнародна  правосуб’єктність  цих  організацій

залишається до певної міри обмеженою, адже вони діють у межах тільки тих

повноважень, що передали їм держави;

– міжнародні неурядові організації (МНУО) – організації, утворюва-

ні  міжнародною  громадськістю  з  метою  встановлення  міжнародного

співробітництва з актуальних питань міжнародного життя.

У свою чергу, ММУО можна класифікувати за декількома ознаками:

– за предметом діяльності : політичні, економічні, кредитно-фінансові,

військово-політичні, з питань охорони здоров’я, культури, торгівлі й ін.;

– за колом учасників : універсальні – їхніми членами є практично усі

держави світу (наприклад, Організація Об’єднаних Націй);

– регіональні  – їх членами є держави певного географічного регіону

світу (наприклад, Організація Американських держав);

– субрегіональні – їх членами є групи держав усередині географічного

регіону  (наприклад,  Організація  Чорноморського  економічного

співробітництва);

–  міжрегіональні  – у  їх  діяльності  беруть  участь  держави  різних
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географічних  регіонів  світу  (наприклад,  Організація  з  безпеки  та

співробітництва  в  Європі,  членами  якої  є  як  європейські  держави,  так  і

держави Середньої Азії);

за порядком прийняття нових членів :

– відкриті  – відповідно до статутних документів їхнім членом може

бути  будь-яка  держава  без  особливих  для  цього  умов  і  згоди  членів

організації,

–  закриті  – конкретні  учасники  цих  організацій  та  їхня  кількість

заздалегідь  обумовлюються  у  статутних  документах  таких  міжнародних

організацій, а також передбачені спеціальні умови та процедури для вступу до

організації;

за сферами діяльності :

– організації з загальною компетенцією – вони вправі розглядати будь-

яке питання міжнародного життя (наприклад, ООН, ОБСЄ),

– організації зі  спеціальною компетенцією  – коло аналізованих ними

питань  заздалегідь  обговорене  у  їхніх  статутних  документах  і  стосується

певної сфери міжнародного життя (наприклад, ВООЗ, МОП);

за цілям і принципам діяльності :

– правомірні – вони створюються відповідно до міжнародного права;

– протиправні  – вони створюються  з  порушенням загальновизнаних

норм міжнародного права з цілями, що суперечать інтересам міжнародного

миру та міжнародної безпеки.

Стосовно  міжнародних  неурядових  організацій  (МНУО)  можна

виділити  певні  їх  ознаки  міжнародних  організацій,  а  саме :  створення

відповідно до міжнародного права, наявність певної організаційної структури,

наявність прав та обов’язків та ін.

Також застосовують до них деякі класифікуючі видові ознаки ММУО,

насамперед  градацію  за  предметом  діяльності.  За  цією  ознакою  МНУО

поділяються на такі групи :

–  політичні,  ідеологічні,  соціально-економічні,  профспілкові
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організації;

– жіночі організації, а також організації з охорони сім’ї та дитинства;

– молодіжні, спортивні, наукові, культурно-просвітні організації;

–  організації  в  галузі  преси,  кіно,  радіо,  телебачення;  організації

місцевих (регіональних) влад.

Однак слід мати на увазі, що суб’єктами міжнародного права є тільки

ММУО  – добровільне  об’єднання  суверенних  держав  або  міжнародних

організацій,  створене  на  підгрунті міждержавного  договору  або  резолюції

міжнародної  організації  загальної  компетенції  для  координації  діяльності

держав  у  конкретній  галузі  співробітництва,  що  має  відповідну  систему

головних  і  допоміжних  органів,  володіє  автономною волею,  відмінною від

волі її членів.

Теми рефератів

1. Механізми надання допомоги країнам-членам Інтерполу.

2. Інтерпол у боротьбі проти міжнародного тероризму.

3.  Збори  суддів.  Міжнародні  військові  трибунали.  Нюрнберзький

Трибунал. Токійський трибунал.

Контрольні питання

1. Організація Об’єднаннях Націй в боротьбі зі злочинністю.

2.  Принципи  діяльності  міжнародних  міжурядових  організацій  у

боротьбі зі злочинністю.

3. Система кримінальної інформації. Система автоматизованого пошуку.

4. Версальський мирний договір.

5. Юрисдикція Міжнародного трибуналу.

6. Структура Міжнародного кримінального суду.

7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

Питання для самостійного опрацювання

1. Спеціалізовані установи Організації Об’єднаннях Націй у боротьбі зі

злочинністю.

2. Інтерпол та екологічна злочинність.
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3. Компетенція Міжнародного кримінального суду.

4. Апеляційна палата Міжнародного кримінального суду.

5. Елементи судового розгляду. 

6. Рішення Міжнародного кримінального суду. Виконання вироку. 

7.  Кримінальне  право  Європейського  Союзу. Складові  кримінального

права Європейського Союзу. 

8. Співробітництво держав у галузі кримінального права Євро-пейського

Союзу. Поліцейське співробітництво у кримінальних справах.

Література : [8, с. 28 – 91].

Практичне заняття № 3

Тема  Правові засади та прикладні заходи міжнародного розшуку й

екстрадиції 

Мета  : розглянути  та  розмежувати  поняття  «міжнародний»,

«міждержавний» і «державний розшук».

Питання для обговорення

1. Міжнародно-правові засади міжнародного розшуку. 

2. Поняття та зміст міжнародного розшуку. 

3.  Юрисдикційні  особливості повноважень  держав  у  сфері  міжнародного

розшуку. 

4.  Міжнародний,  міждержавний  і  державний  розшук  :  сутність  і

розмежування понять. 

Короткі теоретичні відомості

Поєднання  множинної  (подвійної  та  більше)  або  міжнародної

кримінальності  та  множинної  (подвійної  та  більше)  або  міжнародної

юрисдикції  дозволяє  виокремити у  структурі  міжнародної  злочинності  три

категорії міжнародних злочинів : 1) міжнародний екстрадиційний злочин;     2)

транснаціональний злочин; 3) міжнародно-правовий злочин.

Екстрадиційний злочин  – передбачене кримінальним законом тієї  чи
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іншої держави діяння, яке відповідає вимогам міжнародного договору щодо

покарання,  яке  призначене  вироком суду  або  може бути призначене  у  разі

визнання  особи  винною у його вчиненні.  За  вироком того чи  іншого суду

суб’єкта  цього злочину  можна  видати  для  відбування  покарання  однією

державою іншій державі в порядку екстрадиції.

Транснаціональний злочин – це діяння, визнане злочинним не менш як

у  двох  державах,  під  юрисдикцію  яких  воно  підпадає.  Зазначається,  що

вчинення таких діянь тягне кримінальну відповідальність тільки у тому разі,

якщо  кримінально-правова  заборона  міститься  у національному

законодавстві.  Боротьба  із  цими  правопорушеннями  може  знаходитися  під

міжнародним  контролем,  але  відповідальність  за  них  не  встановлюється

безпосередньо  міжнародним  правом.  Отже,  транснаціональний  злочин  є

національним за характером кримінальної  заборони  та міжнаціональним за

своєю поширеністю.

Міжнародно-правовий злочин, чи міжнародний злочин stricto sensu, –

це  діяння,  що  є  «міжнародним»  за  походженням  кримінально-правової

заборони. Воно криміналізоване міжнародним правом і потенційно підпадає

не тільки під національну юрисдикцію, але й під юрисдикцію міжнародних

кримінальних  судів.  Міжнародно-правова  криміналізація  має  прояв  у

пріорітеті міжнародного  визнання  злочинності  діяння  перед  положеннями

національного  права.  Такі  злочини  безпосередньо  порушують  норми

міжнародного права й існують незалежно від наявності кримінально-правової

заборони у національному праві.

Теми рефератів

1. Процедура екстрадиції особи в Україну та з України. Гарантії захисту

особи,  яка  передається.  Обставини,  що  потребують  з’ясування  під  час

вирішенні питання щодо екстрадиції особи. 

2.  Видача  осіб  для  притягнення  до  кримінальної  відповідальності,  з

метою  виконання  покарання  та  тимчасова  видача  (екстрадиція  осіб,  які

засуджені за вчинення злочину). Відмова в екстрадиції особи іншій державі.
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Контрольні питання

1.  Правові  основи,  суб’єктний та  об’єктний склад  міжнародного розшуку.

Сучасні форми та напрями міжнародного розшуку. 

2.  Міжнародний  розшук  правоохоронними  органами  України  :

організаційно-правові  дії.  Нормативно-правове  регулювання  міжнародної

діяльності правоохоронних органів.

3.  Поняття,  функції  та  принципи  екстрадиції.  Види  екстрадиції  у

міжнародному праві.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Інститут  екстрадиції  у  міжнародному  праві.  Міжнародно-правова

підстава інститут екстрадиції. 

2.  Національний  механізм  процедури  екстрадиції  :  сутність,  правова

регламентація,  суб’єкти  й  об’єкти  екстрадиційних  відносин.  Суб’єктний  склад

екстрадиційних правовідносин. 

3. Екстрадиційний і тимчасовий арешт як міра запобіжного заходу. 

Література : [1, с. 3 – 5; 4, с. 40 – 50].

Практичне заняття № 4

Тема  Міжнародно-правові засади діяльності  й  інституційна  система

Інтерполу

Мета : дослідити засади міжнародно-правової діяльності Інтерполу.

Питання для обговорення

1. Історичні передумови виникнення співробітництва держав у розшуку,

затриманні та видачі злочинців. 

2.  Основні  періоди  формування  інституційно-організаційної  форми

боротьби з міжнародною злочинністю.

3.  Міжнародно-правовий  статус,  робочі  мови,  правова  підстава,

принципи та цілі діяльності Інтерполу.

4. Правосуб’єктність Інтерполу як міжнародної міжурядової організації. 
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5.  Статус,  склад  делегацій,  функції,  форми  діяльності  та  процедура

прийняття рішень Генеральної Асамблеї Інтерполу.

Короткі теоретичні відомості

Інтерпол  –  скорочена  назва  Міжнародної  організації  кримінальної

поліції  (МОКП).  Це  єдина  міжнародна  організація,  яка  бере  безпосередню

участь у боротьбі зі злочинністю.

 Інтерпол був створений 1923 р. як Міжнародна комісія кримінальної

поліції  (МКПП)  для  координації  боротьби  різних  країн  із

загальнокримінальними злочинами з центром у Відні. 1938 р. вона практично

припинила своє існування через окупацію Австрії фашистською Німеччиною.

У  сучасному  вигляді  відтворена  1946  р.  Статус  Інтерполу  набув  чинності

1956 р. Її членами є більш ніж 150 держав, СРСР вступив до неї 1990 р. Штаб-

квартира знаходиться у Ліоні (Франція).  Вона також є регіональним центром

для Європи, Середземномор’я, Північної Америки та Близького Сходу. Інші

центри Інтерполу розквартировані у Найробі (для Східної Африки), Абіджані

(для Західної Африки), Буенос-Айресі (для Південної Америки), у Токіо (для

Азії)  та  Пуерто-Рико  (для  країн  Карибського  басейну  та  Центральної

Америки).  З  1982  р.  Інтерпол  отримав  в  ООН  статус  Міжнародної

Міжурядової Організації.

Основні цілі організації сформульовані у ст. 2 Статуту:

1)      забезпечувати та розвивати широке взаємне співробітництво усіх

органів  (установ)  кримінальної  поліції  у  рамках  існуючого  законодавства

країн і в дусі Загальної декларації прав людини;

2)      створювати та розвивати установи, які можуть успішно сприяти

запобіганню  та  боротьбі  з  загальною  кримінальною  злочинністю.  Статут

забороняє будь-яке втручання у діяльність політичного, воєнного, релігійного

або расового характеру (ст. 3 Статуту).

Структура  Інтерполу.  Найвищим  пленарним  органом  Інтерполу  є

Генеральна  Асамблея,  у  період  між  її  сесіями  вищим  адміністративним

органом з більш вузькими повноваженнями та складом є Виконавчий комітет
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на  чолі  з  Президентом.  Постійно  діючим робочим  органом є  Генеральний

секретаріат, на чолі якого стоїть Генеральний секретар.

 Особливе  положення  у системі  органів  управління  Інтерполу

займають Національні  центральні  бюро (НЦБ),  які  діють одночасно у двох

системах :  окремої  держави  та  даної  організації  з  відповідним  подвійним

підпорядкуванням.  Замикають  систему  органів  управління  радники,  які

виконують винятково консультативні функції.

 До складу Генеральної  Асамблеї  належать представники усіх країн-

членів.

Кількісний  склад  делегації  ніде  не  обговорений.  Однак  Статут

потребує  залучати сюди  чиновників  кримінальної  поліції  високого  рангу,

службовців,  функції  яких  у національному масштабі пов’язані з діяльністю

Інтерполу, а  також спеціалістів  з  питань,  що містяться  в  порядку  денному

чергової сесії Генеральної Асамблеї (ст. 7).

 У  роботі  сесії  можуть  брати  участь  як  спостерігачі  представники

країн,  що  не  належать  до  Інтерполу,  а  також  делегати  від  міжнародних

організацій.

Сесії  Генеральної  Асамблеї  проводяться  щорічно,  восени,  на  різних

континентах і в різних країнах. Кожна делегація під час голосування має один

голос.

 Статутні  повноваження  Генеральної  Асамблеї :  визначати  основні

напрями співробітництва поліції різних країн у рамках Інтерполу; готувати та

проводити  заходи,  що  полегшують  таке  співробітництво;  приймати  нових

членів; розглядати та затверджувати план роботи та бюджет на майбутній рік,

обирати керівників організації  та  вирішувати фінансові  питання.  Також тут

утворюються постійні та тимчасові комісії із спеціального вивчення окремих

питань боротьби із злочинністю неповнолітніх, розповсюдженням наркотиків

та  інші  резолюції  Генеральної  Асамблеї  із  внутрішньоорганізаційних  і

процедурних питань є обов’язковими для виконання, а резолюції  на адресу

поліцейських органів та урядів – рекомендаційними.
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 Окрім  названих  сесій,  представники  держав-членів  організації

регулярно  проводять  Регіональні  конференції  з  проблем,  які  недоцільно

виносити на сесію Генеральної Асамблеї. Ряд питань потребує попереднього

обговорення у країнах певного регіону. Зазвичай, тут формується єдина точка

зору  ряду  країн  з  даної  проблеми,  єдиний  підхід  до  її  розв’язання,

узгоджуються  та  координуються  практичні  зусилля  щодо  боротьби  з

окремими  міжнародними  злочинами  кримінального  характеру,  що

розповсюджені у певному регіоні.

Виконавчий  комітет  виконує  функції  Генеральної  Асамблеї  у  період

між сесіями. Він слідкує за здійсненням рекомендацій Генеральної Асамблеї,

контролює  діяльність  Генерального  секретаря  та  готує  порядок  денний

чергової сесії.

 Виконавчий комітет  складається  із  Президента  (строком на 4  роки),

трьох Віце-президентів (строком на 3 роки), які повинні представляти різні

країни  та  континенти  (Азію,  Америку,  Африку,  Австралію  й  Європу)  та

дев’яти делегатів, які обираються Генеральною Асамблеєю.

 Президент Виконавчого комітету Інтерполу фактично є головою усієї

організації та керує її діяльністю у період між сесіями Генеральної Асамблеї.

Керівництво  здійснюється  як  через  Виконавчий  комітет,  так  і

безпосередньо  завдяки  прийняттю  одноосібних  рішень  з  поточних  справ.

1988  р.  Президентом  Інтерполу  був  обраний  француз  Іван  Барбо  –

генеральний  директор  національної  поліції  Міністерства  внутрішніх  справ

Франції,  під керівництвом якого знаходились усі  департаменти французької

поліції та їх особовий склад у кількості більше 125 тис. службовців.

 Засідання Виконавчого комітету проводиться не менше одного разу на

рік.  Усі  рішення  приймаються  більшістю  голосів.  Однак  Президент

користується  своїм  правом  голосу  тільки  у  тому  випадку,  якщо  голоси

останніх членів розподілились порівну. Під час виконання своїх функцій усі

члени  Виконавчого  комітету  діють  як  представники  Інтерполу,  а  не  як

представники своїх країн (ст. 21 Статуту).
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 Генеральний секретаріат є постійно діючою службою усієї організації,

передбачає  Генерального  секретаря,  спеціалістів  та  адміністративний

персонал.  Він  виконує  рішення  Генеральної  Асамблеї  та  Виконавчого

комітету, діє як міжнародний центр щодо боротьби із загальною злочинністю,

а  також як  спеціалізований  та  інформаційний  центр  забезпечує  ефективне

адміністративне  керівництво  Інтерполом,  підтримує  зв’язки  з  НЦБ  і

міжнародними організаціями,  готує  необхідні  публікації,  виконує обов’язки

робочого  секретаріату  на  сесіях  Генеральної  Асамблеї  та  засіданнях

Виконавчого комітету, підтримує зв’язок із Президентом тощо.

 Очолює  секретаріат  Генеральний  секретар,  який  призначається

Генеральною  Асамблеєю строком на  5  років  із  числа  осіб,  не  старших  за

65  років.  Це  головна  фігура  Інтерполу  у  справі  організації  боротьби  із

злочинністю.  Своїм  рішенням  він  підбирає  персонал  Генерального

секретаріату та керує усіма його службами. Станом на січень 1997 р. у штаті

Секретаріату нараховувалось близько 280 співробітників, з яких 16 працюють

за контрактом. Останні направлені сюди на роботу поліцейськими службами

країн-членів організації. Усім цим співробітникам заборонено при виконанні

своїх функцій запитувати або дотримуватись інструкцій будь-якого уряду або

інших органів поза Інтерполом.

 Вони  повинні  утримуватись  від  будь-яких  дій,  які  можуть

перешкоджати виконанню їх міжнародної місії (ст. 30 Статуту).

 З  1987  р.  у  складі  Генерального  секретаріату  діє  Європейський

секретаріат  для  розв’язання суто  регіональних  проблем  боротьби  з

незаконною  торгівлею  наркотиками  на  континенті,  іншими  злочинами  й

удосконалення поліцейського співробітництва держав у Європі.  Серед інших

органів  Генерального  секретаріату  слід  назвати  службу  Генерального

секретаріату,  спеціальне  відділення  для  проведення  робіт  загального

характеру та зміцнення безпеки організації. На сьогодні у складі секретаріату

діють 4  відділи :  адміністративний,  поліцейський,  науково-дослідний і

технічного забезпечення.  Найбільший  інтерес  являє  собою діяльність
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поліцейського відділу, який координує співробітництво поліцейських органів-

членів  у  боротьбі  зі  злочинністю.  У  його  структурі  є  підвідділи  щодо

боротьби  з  незаконною  торгівлею  зброєю,  міжнародним  тероризмом.  В

іншому  підвідділі  обробляється  інформація  про  виготовлення  та  збут

підроблених паперових і металевих грошей, дорожніх чеків, облігацій, акцій

та  інших  фактах  фальшивомонетництва.  Тут  працює  своя  експертна

лабораторія  для  дослідження  підроблених  цінних  паперів,  готується  та

видається  спеціальний  бюлетень  «Фальшивомонетництво  та  підробки»,

передплатниками якого є більше 15 тис. банків та емісійних установ усього

світу.

 Спеціальний підвідділ поліцейського відділу займається збиранням та

аналізом інформації про незаконне розповсюдження наркотичних засобів. До

нього належать служба керівника підвідділу із спеціальним підрозділом щодо

зв’язків  і співробітництва,  яка  знаходиться  у  Бангкоку  (Таїланд),  група  з

проведення операцій і група розвідки.

 Велику допомогу  в роботі  надають регіональні  органи у боротьбі  з

цими злочинами. Керує роботою підвідділу вищий чиновник із Управління у

справах про наркотичні засоби міністерства юстиції США.

 Національні  центральні  бюро  (НЦБ)  створюються  у  структурі

поліцейської  служби  кожної  держави-члена  Інтерполу.  Вони  є  центрами

міжнародного  співробітництва  держав  щодо боротьби  із  злочинністю,

опорними  пунктами  Інтерполу  на  місцях.  Як  уже  наголошувалось,  у

конкретній  державі  НЦБ є  постійно  діючим органом Інтерполу. Одночасно

воно  є  поліцейським  органом  цієї  держави,  яка  наділена  великими

повноваженнями  щодо боротьби  із  злочинністю.  Подібних органів  немає  в

жодній  міжнародній  організації.  Будучи  опорними пунктами  міжнародного

поліцейського співробітництва, НЦБ у своїх країнах підтримує ділові зв’язки

із  судом,  прокуратурою,  прикордонною  та  митною  службами,  а  на

міжнародному рівні – з ЦНБ інших країн і Генеральним секретаріатом.

 Практичне  здійснення  міжнародного  співробітництва  у  рамках
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Інтерполу. Прохання  та  запити  Генерального секретаріату та  НЦБ окремих

держав,  що  наділені  правом  помічати  свої  документи  грифом  «Інтерпол»,

надходять до керівника НЦБ певної країни, а не до Міністерства іноземних

справ або інше державне відомство. Керівник НЦБ без зволікання, у наказовій

формі  доручає  підпорядкованим  йому  службам  або  керівним  особам  до

встановленого строку виконати запит. Таким чином досягається оперативність

і висока ефективність діяльності НЦБ та усього Інтерполу.

 У «Доктрині НЦБ»,  прийнятій на 34-й сесії Генеральної Асамблеї

Інтерполу 1965 р., відмічено й інший напрям діяльності : НЦБ як представник

Інтерполу у державі повинно домагатися активної участі національної

поліцейської служби у справах Інтерполу,  інформувати свій особовий склад

про переваги перебування у цій організації,  роз’ясняти умови та принципи

міжнародної поліцейської кооперації у його системі. При цьому НЦБ повинні

стати центром пропаганди політики Інтерполу, ініціаторами та провідниками

здійснення всіх рішень його Генеральної Асамблеї.

 Радникам  доручається  наукова  розробка  окремих  питань

(ст. 34  Статуту).  До переліку таких питань належать  проблеми боротьби  з

незаконним  розповсюдженням  наркотичних  і психотропних  засобів,

злочинність  неповнолітніх,  ідентифікація  та  розшук  вогнепальної  зброї,

застосування  електронно-обчислювальної  техніки  у  поліцейській  роботі,

передача зображень відбитків пальців за допомогою засобів зв’язку тощо.

 Генеральний  секретар  має  право  запрошувати  спеціалістів  із  числа

вчених і практиків,  які добре зарекомендували себе у певній області  знань,

роботи  або  ремесла.  У разі  згоди  такої  особи  провести  конкретне  наукове

дослідження  спеціаліст  рішенням  Генеральної  Асамблеї  призначається  на

посаду  консультанта  строком  на  три  роки.  Довгострокове  відсторонення

консультантів від посади може проводитись тільки за рішенням Генеральної

Асамблеї.

 Свої  дослідження  й інші  функції  консультанти-радники  можуть

виконувати як у штаб-квартир Інтерполу, так і за місцем постійної служби та
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проживання  у  своїй  країні.  Їм  надано  право  відвідувати  сесії  Генеральної

Асамблеї  у  якості  спостерігачів,  а  на  запрошення президента  вони можуть

брати участь у обговоренні питань порядку денного.

Теми рефератів

1.  Міжнародний  поліцейський  конгрес  1923  р.,  м.  Відень  (Австрія).

Заснування  Міжнародної  комісії  кримінальної  поліції  7  вересня  1923  року,

м. Відень (Австрія). 1956 р. перейменування Міжнародної комісії кримінальної

поліції у Міжнародну організацію кримінальної поліції – Інтерпол.

Контрольні питання

1.  Поняття  й  інституційна  характеристика  структурних  елементів

інституційної  системи  Міжнародної  організації  кримінальної  поліції  :

організаційна будова. 

2.  Виборчий  дорадчий  орган  організації  –  Виконавчий  комітет

Інтерполу  :  функції,  організаційні  форми  діяльності,  кількісний  склад,

процедура обрання його членів. 

3. Статус, порядок обрання, термін повноважень Президента, трьох Віце-

Президентів і дев’яти делегатів Виконавчого комітету Інтерполу.

Питання для самостійного опрацювання

1. Інститут радників (консультантів) Інтерполу. 

2.  Організаційно-правовий  статус  постійно  діючого  адміністративно-

виконавчого органу Інтерполу – Генерального Секретаріату : функції, відділи,

персонал. 

3. Особливості    статусу,    порядок    обрання    та    повноваження

Генерального секретаря Інтерполу. 

4.  Національні  центральні  бюро  Інтерполу.  Організаційна  структура

Національних центральних бюро Інтерполу в зарубіжних країнах.

Література : [7, с. 58 – 69; 9, с. 53; 13, с. 68 – 99].

Практичне заняття № 5
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Тема Міжнародний розшук у системі Інтерполу

Мета : розглянути практичну діяльність щодо міжнародного розшуку у

системі Інтерпол.

Питання для обговорення

1. Поняття та сутнісна характеристика міжнародного розшуку у системі

Інтерполу. 

2.  Міжнародна  та  національна  правова  регламентація  організації  та

проведення  оперативно-розшукових  заходів  на  території  держав-учасниць

Інтерполу. 

3.  Фактичні  та  правові  підстави  проведення  міжнародного  розшуку

інституційною системою Міжнародної організації кримінальної поліції.

Короткі теоретичні відомості

1956 р. на сесії Міжнародної комісії кримінальної поліції було прийнято

новий статут. З ухваленням цього основоположного документа почалася нова

історія Інтерполу.

У ст. 1  Статуту була закріплена нова назва організації  –  Міжнародна

організація  кримінальної  поліції  (Інтерпол).  Термін  «Інтерпол»  з’явився

експромтом 1947 р. на черговій сесії Генеральної асамблеї комісії в Празі. Він

випадково злетів з вуст представника Італії Д. Дози стосовно організації, проте

ця абревіатура назви комісії виявилася дуже вдалою з погляду фонетики й усім

сподобалася.  У новому статуті скорочена назва організації «Інтерпол» набула

офіційного закріплення.

Метою Інтерполу є:

а)  забезпечення  та  розвиток  широкої  взаємної  співпраці  всіх  органів

(установ) кримінальної поліції у межах наявного законодавства країн і в дусі

Загальної декларації прав людини;

б)  створення  та  розвиток  установ,  які  можуть  успішно  сприяти

попередженню  та  боротьбі  із  загальною  кримінальною  злочинністю  (ст.  2

Статуту).
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У  ст.  З  статуту  Інтерполу  зафіксовано  :  «Організації  суворо

забороняється  будь-яке  втручання  або  діяльність  політичного,  військового,

релігійного або расового характеру».

Прохання про прийняття у члени Інтерполу направляється компетентним

урядовим органом Генеральному секретарю організації. Рішення про прийняття

виносить Генеральна асамблея більшістю у 2/3 голосів. Україна була прийнята

до складу Інтерполу 1992 р. Нині Інтерпол об’єднує 187 держав. Після ООН це

друга за кількістю держав-учасниць організація у світі.

До  структури  Інтерполу  належать  :  Генеральна  асамблея,  виконавчий

комітет, генеральний секретаріат, національні центральні бюро, радники.

Генеральна асамблея є найвищим органом організації. Вона складається

з делегатів, що призначаються державами-членами. Зважаючи на спеціальний

характер  організації,  її  члени  повинні  прагнути  залучати  до  складу  своїх

делегацій керівних посадовців тих органів, які виконують поліцейські функції;

посадовців,  чиї  функціональні  обов’язки  пов’язані  з  діяльністю  Інтерполу;

фахівців з питань, внесених до порядку денного засідань.

Основні функції Генеральної асамблеї : визначення принципів діяльності

та  загальних  заходів,  які  повинні  сприяти  виконанню  мети  організації;

ухвалення  рішень  і  надання  рекомендацій  членам  організації  з  питань,  що

належать до її компетенції; визначення фінансової політики організації; розгляд

та ухвалення угод з іншими організаціями (ст. 8 Статуту).

Генеральна  асамблея  збирається  на  свої  сесії  щороку.  На  прохання

виконавчого  комітету  або  більшості  членів  Інтерполу  може  бути  проведена

надзвичайна сесія. Право голосу на сесіях Генеральної асамблеї має тільки один

делегат від кожної країни. Рішення приймаються простою більшістю голосів, за

винятком тих, для ухвалення яких за статутом потрібна більшість у 2/3 голосів.

Виконавчий  комітет  складається  із  президента  організації,  трьох віце-

президентів  і  9  делегатів.  Тринадцять  членів  Виконавчого  комітету  повинні

представляти різні країни відповідно до принципу справедливого географічного

представництва.  Президента  та  трьох  віце-президентів  обирає  Генеральна
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асамблея  з-поміж  своїх  делегатів.  Президент  обирається  більшістю  в  2/3

голосів.  Якщо такої  більшості  немає,  за  повторного голосування буде досить

простої більшості голосів. Президент і віце-президенти повинні представляти

різні  континенти.  Президент  обирається  на  4  роки,  віце-президенти  –  на  3.

Після закінчення строку повноважень вони не можуть бути переобрані  на ті

самі посади або делегатами у виконавчий комітет. З 2008 по 2012 р. на посаду

президента Інтерполу був обраний представник Сінгапуру Буй Хуей Ху.

Виконавчий  комітет  :  здійснює  контроль  за  виконанням  рішень

Генеральної  асамблеї;  готує  порядок  денний  сесій  Генеральної  асамблеї;

представляє Генеральній асамблеї плани роботи та пропозиції, які він уважає

доцільними;  здійснює  контроль  за  діяльністю  генерального  секретаря

Інтерполу; користується усіма повноваженнями, які  делегує йому Генеральна

асамблея (ст. 22 статуту).

Виконавчий комітет збирається на засідання не менше одного разу на рік

за пропозицією президента організації.

Постійно діючі служби Інтерполу утворюють її генеральний секретаріат.

Генеральний  секретаріат  є  міжнародним  центром  боротьби  з  міжнародною

злочинністю,  а  також  спеціалізованим  інформаційним  центром.  До  його

головних функцій належать : втілення в життя рішень Генеральної асамблеї та

виконавчого комітету; забезпечення ефективного адміністративного керівництва

діяльністю організації;  підтримка  зв’язку  з  національними  та  міжнародними

органами, а з питань, що стосуються розшуку злочинців, – за посередництва

національних  центральних  бюро;  підготовка  необхідних  публікацій  (ст.  26

статуту).

Генеральний секретаріат складається з генерального секретаря, фахівців

та  адміністративного  персоналу.  Кандидатура  генерального  секретаря

пропонується виконавчим комітетом і затверджується Генеральною асамблеєю

строком на 5 років. Його повноваження можуть подовжуватися і  на наступні

строки,  проте  він  повинен  залишити  цю посаду  після  досягнення  65  років.

Якщо  він  досягає  цього  віку  у  період  дії  мандата,  він  може  продовжити
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виконання  своїх  функцій  до  закінчення  строку  повноважень.  Генеральний

секретар обирається з-поміж осіб, вельми компетентних у питаннях діяльності

поліції. Нині генеральним секретарем Інтерполу є Рональд Ноубл (США).

Генеральний  секретар  наймає  персонал  і  керує  ним,  розпоряджається

бюджетом,  організовує  та  спрямовує  роботу  постійних  служб  відповідно  до

директив Генеральної  асамблеї  або виконавчого комітету. Він відповідальний

перед Виконавчим комітетом і Генеральною асамблеєю. Під час виконання своїх

обов’язків генеральний секретар представляє організацію в цілому, а не якусь

певну країну.

Для  досягнення  поставленої  мети  Інтерпол  спирається  на  постійну  й

активну співпрацю своїх членів, які в межах законодавства своїх країн повинні

робити все можливе для добросовісної участі в її діяльності. Для забезпечення

такої співпраці кожний член організації повинен указати орган, що діятиме як

національне центральне бюро Інтерполу (НЦБ). Він здійснює зв’язок з різними

установами у своїй державі; з установами, що діють як національні центральні

бюро в інших державах; з генеральним секретарем Інтерполу (ст. 32 статуту).

Зазвичай  держава,  що  вступила  в  Інтерпол,  створює  в  найкоротший

строк у структурі свого поліцейського відомства національне центральне бюро.

У  доповненні  до  статуту  Інтерполу, прийнятому  1965  р.,  НЦБ  називаються

«національними центрами країн з питань міжнародного співробітництва органів

поліції в рамках Інтерполу». Фактично НЦБ є опорними пунктами Інтерполу на

місцях.  З  погляду міжнародного та внутрішньодержавного права НЦБ мають

унікальний статус. З одного боку, НЦБ є постійно діючими органами Інтерполу

в державах-членах, а з іншого – установами поліцейських відомств цих держав.

Іншими  словами,  НЦБ  одночасно  належать  до  структури  двох  систем  –

Інтерполу та національної поліцейської служби держави-члена.  В Україні НЦБ

було відкрито 25 березня 1993 р.

З  наукових  питань  Інтерпол  може  консультуватися  з  радниками,  які

виконують  суто  консультативні  функції.  Радники  призначаються  виконавчим
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комітетом  строком на  3  роки.  Штат  радників  формується  з  осіб,  які  мають

міжнародний авторитет у галузі діяльності, що цікавить Інтерпол.

Ресурси  Інтерполу  складаються  із  грошових  внесків  держав-членів,  а

також подарунків, пожертвувань, субсидій, дотацій та інших джерел, прийняття

яких має схвалити виконавчий комітет. Бюджет Інтерполу на 2009 р. становив

47,4 млн євро.

Штаб-квартира  Інтерполу  розташована  (з  1989  р.)  в  Ліоні  (Франція).

Робочі мови Інтерполу – англійська, французька, арабська й іспанська.

У багатьох людей під впливом не завжди об’єктивної інформації з преси

та  телебачення  сформувався  певний  стереотип  агента  Інтерполу  як

двометрового атлета, що стріляє з двох рук і з усіх положень і не знає перешкод

на шляху до досягнення поставленої мети. Насправді в Інтерполі ніколи не було

та  немає  жодних  агентів,  детективів  і  т.  ін.  Його  службовці  іменуються

співробітниками  генерального  секретаріату.  Сама  назва  цього  органу

«секретаріат» показує,  що люди, які  працюють у ньому, далекі  від відважної

гонитви  та  ризикованих  затримань  злочинців,  їх  функції  мають  переважно

канцелярський  характер.  Усі  співробітники  Генерального  секретаріату, окрім

керівних осіб, поділяються на дві категорії.

Першу  категорію  утворює  так  званий  офіцерський  корпус.  Його

представники  здійснюють  оперативно-аналітичні  функції,  пов’язані  з

оброблення  інформації,  що надходить,  про злочини та  злочинців,  виконують

прохання поліцейських відомств різних країн про надання будь-яких відомостей

з архівів Інтерполу.

Офіцерський  корпус  комплектується  зі  співробітників  національних

поліцейських відомств держав – членів Інтерполу, що мають не менше 10 років

стажу  практичної  роботи  в  одній  з  оперативних  служб,  дослужилися  до

офіцерського  чину,  не  нижчого  за  лейтенанта  та  не  вищого  за  майора,  які

володіють,  окрім  рідної,  англійською  або  французькою  мовою  (перевага

віддається останній), мають добру фізичну підготовку. Проте це лише початкові

дані  кандидатів  для  роботи  в  штаб-квартирі  Інтерполу. Оскільки  Інтерпол  є
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міжнародною організацією, то для роботи в генеральному секретаріаті потрібні

інші якості  співробітників,  ніж під час  проходження служби в оперативному

поліцейському  підрозділі.  Необхідно  уміти  не  командувати,  а  переконувати,

бути  дипломатом,  потрібне  вміння  самостійно,  швидко  та  кваліфіковано

оцінювати ситуацію та брати на себе сміливість ухвалювати рішення. Робота

офіцерського  корпусу  відбувається  зазвичай  в  кабінетах  генерального

секретаріату.  Звідси  зрозуміло,  що  відважна  «гонитва»  в  коридорах  штаб-

квартири  Інтерполу  фізично  неможлива.  Ці  співробітники  є  міжнародними

чиновниками та не виконують оперативно-розшукових функцій, які належать до

компетенції національних поліцейських служб.

Друга категорія співробітників секретаріату складається з технічного й

обслуговуючого  персоналу  :  секретарі,  друкарки,  телефоністки,  оператори

картотек, бібліотечні працівники, фотографи, інженери-електронники й ін.

Усі  ці  люди  працюють  під  керівництвом  генерального  секретаря

Інтерполу, що є основною фігурою цієї організації. Він на свій розсуд набирає

персонал  генерального секретаріату та  керує  усіма його службами.  У межах

генерального  секретаріату  діють  чотири  відділи  :  адміністративний,

поліцейський, науково-дослідний і технічного забезпечення.

Основною ланкою цієї структури є поліцейський відділ. Саме на нього

покладена  відповідальність  за  координацію  співробітництва  поліцейських

органів держав-членів у боротьбі з міжнародною злочинністю. У свою чергу

поліцейський  відділ  складається  з  трьох  підвідділів  (відділень),  відомих  під

номерами  «перший»,  «другий»  і  «третій»,  а  також  відособленої  групи  з

боротьби  з  організованою  злочинністю  (ФОПАК).  Усередині  відділу  та

відділень  є  підрозділи,  що  позначаються  буквами  латинського  алфавіту.

Наприклад,  до  першого  підвідділу  (загальні  злочини)  спрямовується  і  там

обробляється вся  інформація,  що надходить,  про злочини проти власності  та

торгівлю  зброєю  (група  С),  про  злочини  проти  особи  (група  Б),  про

міжнародний тероризм (група ТЕ).
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Основна робота Інтерполу полягає у прийманні, обробленні, зберіганні

та  розповсюдженні  інформації  про  злочини  та  злочинців.  Тому  результати

науково-технічного  прогресу  активно  використовують  у  штаб-квартирі

організації, яка оснащена потужними комп’ютерами й усіма видами зв’язку, у

тому числі космічний. Це дає змогу у найкоротші строки зв’язатися з НЦБ (і

навпаки)  у  будь-якій  точці  земної  кулі  та  передати  або  отримати  необхідну

інформацію. Така організація зв’язку дає можливість щороку обробляти понад

1,5 млн запитів і повідомлень.

Відбуваються  зміни не  тільки у  технічному  оснащенні  Інтерполу, а  й

спрямованості  його  діяльності.  У  перші  десятиріччя  існування  організація

займалася  переважно  шахраями,  кишеньковими  злодіями  та  бандитами-

одинаками.  Нині  пріоритетними напрямами співробітництва держав –  членів

Інтерполу  з  організацією  та  між  собою  є  :  незаконний  обіг  наркотиків;

відмивання  грошей,  здобутих  злочинних  шляхом;  міжнародний  тероризм;

фальшивомонетництво;  «білокомірцева  злочинність»;  розкрадання  творів

мистецтва.

Одним з основних завдань Інтерполу є надання допомоги поліції країн-

членів  в  обміні  інформацією  про  розшук  осіб  за  допомогою  системи

міжнародних  розшукових  циркулярів.  Є  циркуляри  для  розшуку  злочинців,

зниклих  без  вісті  осіб,  ідентифікації  невпізнаних  трупів,  повідомлення  про

небезпечних  осіб  та  осіб,  схильних  до  вчинення  злочинів.  Окрім  того,

розшукові циркуляри ООН використовує для повідомлення поліції про злочинні

групи й осіб,  щодо яких запроваджені санкції ООН за зв’язок з організацією

«Аль-Каїда» і рухом «Талібан», які розшукуються Міжнародними трибуналами

для колишньої Югославії та Руанди.

Міжнародний  розшук  злочинців  –  це  розшук,  що  здійснюється  за

межами  держави,  де  був  вчинений  злочин,  на  території  не  менше  ніж  двох

країн.  Кримінальна поліція кожної з них проводить його власними силами, з

дотриманням національних законів і відомчих інструкцій. Але велика в ньому і
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роль Інтерполу. Розшук ініціює країна, кримінальний закон якої був порушений

діями особи, яка зникла після вчинення злочину з цієї країни

Теми рефератів

1.  Створення  та  впровадження  в  діяльність  Інтерполу  системи І-24/7.

Обмін  повідомленнями  в  системі  І-24/7.  Особливості  використання

національними  правоохоронними  органи  держав-членів  Інтерполу  системи

І- 24/7. 

2. Мета доступу до інформаційних банків даних Інтерполу.

Контрольні питання

1. Оголошення міжнародного розшуку Інтерполом. 

2.  Процедури  правового  й  організаційного  змісту  проведення

міжнародного розшуку у системі Інтерполу. 

3. Види суб’єктів та об’єкти міжнародного розшуку у системі Інтерполу. 

4. Процедура та стадії проведення загального міжнародного розшуку за

посередництвом інституційної системи Міжнародної організації  кримінальної

поліції.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Місце  та  роль  Національних  центральних  бюро  та  Генерального

секретаріату Інтерполу в процесі проведення загального міжнародного розшуку.

2. Умови й особливості проведення міжнародного термінового розшуку

та роль Інтерполу у його здійсненні.

Література : [1, с. 6 – 25; 3, с. 7 – 18; 12, с. 46 – 57].

Практичне заняття № 6

Тема  Місце  та  роль  Укрбюро  Інтерполу  у  сфері  кримінальної

юстиції

Мета  : дослідити  місце  та  роль  Укр  бюро  Інтерполу  у  сфері

кримінальної юстиції.

Питання для обговорення
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1.  Історичні  передумови  й  етапи  становлення  Національного

центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.

2.  Правові засади створення Національного центрального бюро (НЦБ)

Інтерполу в Україні. 

3.  Правові  засади  функціонування  Національного  центрального  бюро

Інтерполу в Україні. 

4. Представник України у штаб-квартирі Інтерполу в м. Ліоні (Франція) :

порядок призначення, строк перебування. 

5.  Статус  і  завдання  Робочого  апарату  Укрбюро  Інтерполу  як  центру

координації  взаємодії  правоохоронних  органів  країни  з  компетентними

органами  зарубіжних  країн  щодо  ведення  боротьби  із  міжнародною

злочинністю.

Короткі теоретичні відомості

Чітке визначення завдань Національного центрального бюро головним

призначенням  має  визначення  сфери  (предмета)  його  відання.  Сутність

завдання як елементу адміністративно-правового статусу полягає  в реалізації

мети їх утворення та діяльності.

Мета створення та діяльності Інтерполу залишається незмінною доволі

тривалий  час  (починаючи  з  1956  p.).  Діяльність  Інтерполу  грунтується  на

Статуті  1956  p.,  який  передбачає,  що  метою  організації  є  «забезпечення  та

розвиток  взаємного  співробітництва  усіх  організацій  кримінальної  поліції  у

межах  існуючого  законодавства  країн  і  Загальної  декларації  прав  людини;

створення  та  розвиток  установ,  які  можуть  плідно  працювати  у  галузі

попередження та боротьби зі злочинністю».

Варто  зазначити,  що  завдання  Національного  центрального  бюро

закріплені  на  законодавчому  рівні,  мають  чіткий  перелік  і  зміст.  Так,  у

Положенні  «Про  Національне  центральне  бюро  Інтерпол»  зазначено,  що

основними завданнями Інтерполу є :

1) координація діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі із

злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни;
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2) забезпечення взаємодії  з  Генеральним секретаріатом і  відповідними

органами держав-членів Інтерполу в боротьбі із злочинністю;

3)  оцінка  рівня  поширення  в  Україні  злочинності,  що  має

транснаціональний характер, і загрози злочинної діяльності громадян України

за кордоном.

Отже,  ураховуючи  законодавчо  визначені  завдання  Інтерполу  та  його

основні  напрями  діяльності  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю,  вважаємо,  що

завдання Національного центрального бюро можна залежно від спрямованості

визначити так :

1)  здійснення  координації  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами

всередині країни;

2)  взаємодія  з  міжнародними  правоохоронними  органами  зарубіжних

країн-учасниць;

3) здійснення безпосередньої взаємодії з Генеральним секретаріатом як

центральним  органом  у  боротьбі  з  міжнародною  злочинністю  Міжнародної

організації кримінальної поліції – Інтерпол;

4) аналітично-прогностична діяльність (оцінювання стану злочинності в

Україні та рівня загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном).

Перша  група  завдань  спрямована  на координацію  та  взаємодію  з

правоохоронними  органами  всередині  країни. Діяльність  Національного

центрального  бюро  Інтерполу  в  Україні  значною  мірою  має  міжвідомчий

характер.  З  метою  нормативного  й  організаційного  забезпечення  взаємодії  з

іншими правоохоронними органами та ГУ УМВС України в областях урядом

України  підготовлено  та  прийнято  ряд  нормативно-правових  актів.  Зокрема

«Положення про основи  організації  розкриття злочинів  органами внутрішніх

справ України» (наказ МВС від 24 вересня 2010 р.  № 456);  «Інструкція про

порядок  використання  правоохоронними  органами  можливостей  НЦБ

Інтерполу  в  Україні  в  попередженні,  розкритті  та  розслідуванні  злочинів»

(спільний наказ № 3/1 /2/5/2/2-97 р.);  «Положення про створення підрозділів

Укрбюро Інтерполу» (наказ МВС від 15 лютого 1995 р. № 104) й ін.
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У Положенні  про основи  організації  розкриття злочинів  органами

внутрішніх  справ  України  передбачено,  що  працівники  підрозділів  Укрбюро

Інтерполу  здійснюють  координацію  та  взаємодію  з  правоохоронних  органів

України завдяки :

1)  орієнтуванню  оперативних  підрозділів  органів  внутрішніх  справ

стосовно осіб, які розшукуються правоохоронними органами іноземних держав

за вчинення злочинів на їх території, для подальшої перевірки зазначених осіб

на причетність до злочинної діяльності на території України;

2)  надсиланню  до  Національних  центральних  бюро  Інтерполу  інших

держав запити оперативних підрозділів та органів досудового слідства органів

внутрішніх справ про проведення оперативно-розшукових та інших заходів на

їх території;

3) інформуванню оперативних підрозділів органів внутрішніх справ про

результати виконання їх запитів правоохоронними органами іноземних держав;

4)  ініціюванню  проведення  на  території  інших  держав  за  запитами

правоохоронних  органів  України  міжнародного  розшуку  осіб,  які

переховуються від органів досудового слідства, суду, ухиляються від відбування

кримінального покарання, а також безвісно зниклих;

5) на підставі отриманої інформації здійснюють постійну актуалізацію

наявних  у  Робочому  апараті  Укрбюро  Інтерполу  інтегрованих  банків  даних

щодо осіб,  стосовно  яких проводилася  перевірка правоохоронними органами

України та зарубіжних держав;

6)  Укрбюро  Інтерполу  разом  з  іншими  правоохоронними  органами  у

складі слідчо-оперативної групи у встановленому порядку здійснюють виїзди

до зарубіжних країн з метою перевірки оперативної інформації, що стосується

розкриття  злочину,  готують  запити  для  проведення  оперативно-розшукових

заходів і слідчих дій на території цих країн.

Теми рефератів

1.  Особливостi  взаємодiї  правоохоронних  органiв  України  з

правоохоронними  органами  зарубiжних  країн  каналами  Iнтерполу  під  час
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виконання  кримiнально-процесуальних  дiй  з  розкриття  та  розслiдування

злочинiв.

Контрольні питання

1. Звернення Уряду України до Генерального секретаріату Міжнародної

організації  кримінальної поліції  з проханням прийняти Україну до Інтерполу.

Набуття членства України в Інтерполі.

2.  Мiжнародний   розшук   правоохоронними   органами   України

каналами  Iнтерполу  з  метою  одержання  інформації,  встановлення  й

ідентифікації осіб. 

3. Мiжнародний розшук за iнiцiативи правоохоронних органiв України. 

4. Джерела накопичення iнформацiї у НЦБ Інтерполу в Україні. 

Питання для самостійного опрацювання

1.  Повноваження Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, його структура

та штати. 

2.  Особливості  функціонування  відділу  міжнародного  розшуку  й

екстрадиції Робочого  апарату Укрбюро Інтерполу. Основні завдання Укрбюро

Інтерполу. 

3.  Сектора  Укрбюро  Інтерполу. Функції  та  повноваження  працівників

підрозділів Укрбюро Інтерполу. 

4.  Статус  радників  Національного  центрального  бюро  Інтерполу  в

Україні. 

5.  Особливості  підбору  та  залучення  радників  Національним

центральним бюро Інтерполу в Україні. 

6.  Порядок  використання  правоохоронними  органами  України

можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi. 

7.  Формалізація  запитів,  якi  надсилаються до НЦБ. Строки виконання

запитів одержаних правоохоронними органами України від НЦБ.  

Література : [6, с. 12 – 22; 10, с. 55 – 69; 15, с. 13 – 57].

Практичне заняття № 7
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 Тема  Процедура  звернення  до  Міжнародної  організації

кримінальної поліції (Інтерполу)

 Мета  : розглянути  процедуру  звернення  до  Міжнародної  організації

кримінальної поліції.

Питання для обговорення

1. Процедура звернення до Міжнародної організації кримінальної поліції

(Інтерполу).

2.  Процедура  ідентифікації  та  перевірки  осіб  за  обліками  поліцій

зарубіжних країн. 

3. Підстави та процедура для міжнародного розшуку громадян України. 

4.  Запити  про  правову  допомогу  та правові  відносини  у  цивільних,

сімейних і кримінальних справах каналами Інтерполу.

Короткі теоретичні відомості

Національне центральне бюро Інтерпол під час виконання покладених

на  нього  завдань  здійснює  взаємодію з  правоохоронними органами  України.

Так, на підставі міжвідомчого наказу МВС України, Генеральної прокуратури

України,  Служби  безпеки  України,  Адміністрації  Державної  прикордонної

служби, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації

України № 3/1/2/5/2/2 від 9 січня 1997 р.1, яким затверджена «Інструкція про

порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного

центрального  бюро  Інтерполу  в  Україні  у  попередженні,  розкритті  та

розслідуванні  злочинів».  Національне  центральне  бюро  Інтерполу  в  Україні

забезпечує  співробітництво  правоохоронних  органів  України  та  зарубіжних

країн  і  надає  можливості  для  обміну  оперативно-розшуковою,  оперативно-

довідковою  та  криміналістичною  інформацією  про  підготовку  та  вчинення

злочинів і  причетних до них осіб,  а також архівною та, в окремих випадках,

процесуальною  інформацією;  обміном  досвідом  роботи,  законодавчими  й

іншими нормативними актами, навчально-методичною й іншою інформацією з

питань діяльності правоохоронних органів.
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Друга  група  завдань  спрямована  на  взаємодію  Інтерполу  з

міжнародними правоохоронними органами зарубіжних країн.

Співробітництво  Інтерполу  з  правоохоронними  органами  зарубіжних

країн у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів транснаціонального

характеру  протягом  зазначеного  періоду  інтенсивно  розвивалося  та

вдосконалювалося.  Накопичення,  аналіз,  обробка й  обмін  інформацією щодо

міжнародної  злочинності,  передача  відповідним  відомствам  своєї  країни

запитів, що направляються органами поліції інших країн, а також контроль за

веденням розшуку злочинців, їх затриманням і передачею їх що запитує країні,

а  також  інші  форми  взаємодії  налагоджені  з  правоохоронними  органами

188 країн світу.

Так, наприклад, Угодою про співпрацю між міністерствами внутрішніх

справ  у  боротьбі  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів  і  психотропних

речовин передбачено, що «міністерствами внутрішніх справ Азербайджанської

Республіки,  Республіки  Вірменія,  Республіки  Білорусь,  Республіки  Грузія,

Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської

Федерації,  Республіки  Таджикистан,  Туркменістану,  Республіки  Узбекистан,

України, Естонської Республіки створений комп’ютерний банк Даних з центром

у  Міністерстві  внутрішніх  справ  Російської  Федерації».  У  дані  банки  даних

входила інформація щодо :

а) фактів вилучення наркотиків, що надійшли з інших країн;

б) збувальників і перевізників наркотиків, які мають міжнародні зв’язки;

в) джерел і каналів надходження наркотиків у міжнародний незаконний

обіг;

г) нових видів наркотиків, що з’явилися у незаконному обігу.

Теми рефератів

1. Процедура звернення до Міжнародної організації кримінальної поліції

(Інтерполу) щодо злочинів у сфері економіки та фінансів; у сфері боротьби з

незаконним  виготовленням  підроблених  грошових  знаків;  попередження,

розкриття  та  розслідування  злочинів,  пов’язаних  з  транспортними засобами;
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боротьби  з  посяганнями  на  культурні  цінності  та  предмети  антикваріату;   у

сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків; боротьби з незаконним обігом

вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв; боротьби із

злочинами, пов’язаними з підробкою документів; у сфері захисту довкілля, а

також  боротьби  із  злочинами,  пов’язаними  з  викраденням  і  незаконним

перевезенням радіоактивних речовин.

Контрольні питання

1.  Загальна  та  термінова  процедура  міжнародного  розшуку  в  системі

Інтерполу.

2.  Використання  банків  даних  за  посередництвом  телекомунікаційної

системи Інтерполу І-24/7.

Питання для самостійного опрацювання

1. Проблеми процедури екстрадиції. 

2. Напрями, за якими працює група (TC)-(PST) Інтерполу у боротьбі з

міжнародним  тероризмом  та  діяльність  Інтерполу  у  випадках  катастроф  і

стихійного  лиха.  Система  розшуку  серії   «А»,  «В»,  «С»,  «F»,  «D»,

помаранчевий  циркуляр  (Orange  Notice),  а  також  спеціальне  повідомлення

Інтерпол та ООН.

Література : [5, с. 11; 14, с. 66; 15, с. 46 – 57].

3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1.  Міжнародний кримінальний  суд  як  орган  міжнародної  кримінальної

юстиції.

2. Джерела процесуальних норм, що регулюють діяльність Міжнародного

кримінального суду.

3.  Принцип компліментарності юрисдикції Міжнародного кримінального

суду.

4. Персональна юрисдикція Міжнародного кримінального суду.
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5.  Основні  напрями  та  форми  міжнародного  співробітництва  у  сфері

кримінальної юстиції.

6. Організація Об’єднаннях Націй у боротьбі зі злочинністю.

7.  Принципи  діяльності  міжнародних  міжурядових  організацій  у

боротьбі зі злочинністю.

8. Система кримінальної інформації. Система автоматизованого пошуку.

9. Версальський мирний договір.

10. Юрисдикція Міжнародного трибуналу.

11. Структура Міжнародного кримінального суду.

12. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

13. Правові основи, суб’єктний та об’єктний склад міжнародного розшуку.

Сучасні форми та напрями міжнародного розшуку. 

14.  Міжнародний  розшук  правоохоронними  органами  України  :

організаційно-правові  дії.  Нормативно-правове  регулювання  міжнародної

діяльності правоохоронних органів.

15.  Поняття,  функції  та  принципи  екстрадиції.  Види  екстрадиції  у

міжнародному праві.

16.  Поняття  й  інституційна  характеристика  структурних  елементів

інституційної  системи  Міжнародної  організації  кримінальної  поліції  :

організаційна будова. 

17.  Виборчий  дорадчий  орган  організації  –  Виконавчий  комітет

Інтерполу  :  функції,  організаційні  форми  діяльності,  кількісний  склад,

процедура обрання його членів. 

18.  Статус,  порядок  обрання,  термін  повноважень  Президента,  трьох

Віце-Президентів і дев’яти делегатів Виконавчого комітету Інтерполу.

19. Оголошення міжнародного розшуку Інтерполом. 

20.  Процедури  правового  й  організаційного  змісту  проведення

міжнародного розшуку в системі Інтерполу. 

21.  Види  суб’єктів  та  об’єкти  міжнародного  розшуку  в  системі

Інтерполу. 
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22. Форми повідомлень (бланків-циркулярів) як інформаційні установки

видані країнами-учасницями в системі Інтерполу та їхні цілі. 

23. Процедура та стадії проведення загального міжнародного розшуку за

посередництвом інституційної системи Міжнародної організації  кримінальної

поліції.

24.  Місце  та  роль  Національних  центральних  бюро  та  Генерального

секретаріату Інтерполу в процесі проведення загального міжнародного розшуку.

25. Умови й особливості проведення міжнародного термінового розшуку

та роль Інтерполу у його здійсненні.

26. Звернення Уряду України до Генерального секретаріату Міжнародної

організації  кримінальної поліції  з проханням прийняти Україну до Інтерполу.

Набуття членства України в Інтерполі.

27.  Мiжнародний   розшук   правоохоронними   органами   України

каналами  Iнтерполу  з  метою  одержання  інформації,  встановлення  й

ідентифікації осіб. 

28. Мiжнародний розшук за iнiцiативи правоохоронних органiв України. 

29. Джерела накопичення iнформацiї в НЦБ Інтерполу в Україні. 

30. Повноваження Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, його структура

та штати. 

31.  Особливості  функціонування  відділу  міжнародного  розшуку  й

екстрадиції Робочого  апарату Укрбюро Інтерполу. Основні завдання Укрбюро

Інтерполу. 

32. Сектори Укрбюро Інтерполу. Функції та повноваження працівників

підрозділів Укрбюро Інтерполу. 

33.  Статус  радників  Національного  центрального  бюро  Інтерполу  в

Україні. 

34.  Особливості  підбору  та  залучення  радників  Національним

центральним бюро Інтерполу в Україні. 

35.  Порядок  використання  правоохоронними  органами  України

можливостей Нацiонального центрального бюро Iнтерполу в Українi. 
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36. Формалізація запитів, якi надсилаються до НЦБ. Строки виконання

запитів одержаних правоохоронними органами України від НЦБ.  

37.  Загальна та термінова процедура міжнародного розшуку в системі

Інтерполу.

38.  Використання  банків  даних за посередництвом телекомунікаційної

системи Інтерполу І-24/7.

39. Проблеми процедури екстрадиції. 

40. Напрями, за якими працює група (TC)-(PST) Інтерполу у боротьбі з

міжнародним  тероризмом,  і  діяльність  Інтерполу  у  випадках  катастроф  і

стихійного  лиха.  Система  розшуку  серії   «А»,  «В»,  «С»,  «F»,  «D»,

помаранчевий  циркуляр  (Orange  Notice),  а  також  спеціальне  повідомлення

Інтерпол і ООН.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума  балів  за

всі  види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту

для заліку

90 – 100 А відмінно зараховано
82 – 89 В

добре
74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно
60 – 63 Е
35 – 59 FX незадовільно  з  можли-

вістю  повторного  скла-

незараховано з мож-

ливістю  повторного
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дання складання

0 – 34 F

незадовільно  з  обов’яз-

ковим  повторним  вив-

ченням дисципліни

не  зараховано  з

обов’язковим  пов-

торним  вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів,

із яких :

10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

20 балів – за індивідуальну роботу; 

30  балів  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ та активна участь на кожному практичному заняті); 

10 балів – за контрольну роботу (за семестр проводиться 2 контрольні

роботи); 

20 балів – підсумковий модульний контроль; 

Індивідуальна  робота  студентів  передбачає  :  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях,  конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної  додаткової  літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір  виду індивідуальної  роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до

20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на

практичних заняттях. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 – 20 сторінок. 
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Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному  (семінарському)  занятті  у  письмовому  (усному)  вигляді,  зміст

якого охоплює весь курс навчальної дисципліни. 

У разі  невиконання  студентом якихось  завдань  поточного  модульного

контролю  з  об’єктивних  причин  він  має  право  з  дозволу  викладача

відпрацювати ці завдання. 
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