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ИНТЕРПОЛ ШЕҢБЕРІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 

ТӘЖІРИБЕЛІ ТҮРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ 

 

     В данной статье рассматривается на сегодняшний день главная организация по борьбе 

с международными преступниками – Интерпол. Раскрываются пути международного 

сотрудничества под эгидой Интерпола.  

     Ключевые слова: Интерпол, Национальные Центральные Бюро, международное 

сотрудничество, борьба с международной преступностью 

 

     This article is about Interpol, the organisation which organise the international crime-

prevention. The international co-operation of international crime-prevention within Interpol is 

widely uncovered. 

     Keynotes: Interpol, National Central Bureaus, international co-operation, international crime-

prevention 

 

     Интерпол – Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының (ХҚПҰ) қысқартылған 

атауы. Бұл қылмыстылықпен күреске тікелей қатысатын жалғыз халықаралық ұйым. 

     Интерпол түрлі елдердің жалпы қылмыстармен күресін үйлестіру үшін Қылмыстық 

полицияның халықаралық комиссиясы (ҚПХК) ретінде Венадағы орталығымен 1923 

жылы құрылды. 1938 жылы ол фашистік Германияның Австрия аумағына басқыншылық 

жасаумен  ӛзінің ӛмір сүруін тоқтатты. Қазіргі заманғы түрдегі Интерполдың Жарғысы 

1946 жылы жасалынды, ол күшіне 1956 жылы енді. Оған 150-ден аса мемлекет мүше 

болып табылады. Штаб-пәтері Лион қаласында (Франция) орналасқан. Ол Еуропа, 

Жерорта теңізі, Солтүстік Америка және Таяу Шығыс үшін аймақтық орталық болып 

табылады. Интерполдың басқа орталықтары Найробида (Шығыс Африка үшін), 

Абиджанда (Батыс Африка үшін), Буэнос-Айроста (Оңтүстік Америка үшін), Токиода 

(Азия үшін) және Пуэрто-Рикода (Кариб бассейн елдері мен Орталық Америка үшін) 

орналасқан. 1982 жылы Интерпол БҰҰ-да Халықаралық Үкіметаралық Ұйым мәртебесін 

алды.
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     Интерполдың жоғарғы пленарлы органы болып Бас Ассамблея табылады, оның 

сессиялары арасындағы кезеңде тар ӛкілеттілік пен құрамы бар жоғарғы әкімшілік орган 

президент басқаратын Атқарушы орган болып табылады. Тұрақты әрекет ететін жұмысшы 

орган болып Бас хатшылық табылады, оны Бас хатшы басқарады. Интерполды басқару 

органдарының жүйесінде ерекше орынды Ұлттық орталық бюро (ҰОБ) иеленеді. Ол бір 

мезетте екі жүйеде әрекет етеді: тиісті екі бағыныштылықпен жеке мемлекеттің және 

берілген ұйымның жүйесінде. Басқару органдарының жүйесін тек кеңестік функцияларды 

атқаратын кеңесшілер тұйықтайды. 

     Бас Ассамблея құрамына барлық мүше-елдердің ӛкілдері кіреді. Делегацияның сандық 

құрамы еш жерде айтылмаған. Алайда жарғы мұнда функциялары ұлттық кӛлемде 

Интерполдың қызметімен байланысты қызметкерлерді, қылмыстық полицияның жоғарғы 

рангідегі шенеуніктерін, сондай-ақ Бас Ассамблеяның кезекті сессиясының күн тәртібіне 

енгізілген сұрақтар бойынша мамандарды қосуды талап етеді (7-бап). Сессия жұмысына 

бақылаушылар ретінде Интерполға кірмейтін елдердің ӛкілдері мен халықаралық 

ұйымдардың ӛкілдері қатыса алады. 
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     Бас хатшылық толық ұйымның тұрақты әрекет ететін қызметі болып табылады, ол Бас 

хатшыдан, мамандардан және әкімшілік персоналдан тұрады. Ол Бас Ассамблеяның және 

Атқарушы комитеттің шешімдерін орындайды, жалпы қылмыстылықпен күрес жӛніндегі 

халықаралық орталық ретінде, сондай-ақ мамандандырылған және ақпараттық орталық 

ретінде әрекет етеді, Интерполдың тиімді әкімшілік басшылығын қамтамасыз етеді, ҰОБ-

мен және халықаралық ұйымдармен байланысты қолдайды, қажетті жарияларды 

дайындайды, Бас Ассамблеяның сессияларында және Атқарушы комитеттің 

отырыстарында жұмысшы хатшылықтың міндеттерін атқарады, Президентпен 

байланысты қолдап тұрады және т.с.с.
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     Хатшылықты Бас Ассамблеямен 65 жасқа жетпеген тұлғалар ішінен 5 жылға 

тағайындалатын Бас хатшы басқарады. Ол қылмыстылықпен күресті ұйымдастыру ісінде 

Интерполдың басты тұлғасы. Ол ӛзінің қарастыруы бойынша Бас хатшылықтың 

персоналын таңдайды және оның барлық қызметтерін басқарады.  

     Полициялық бӛлімнің арнайы бӛлімшесі есірткі заттарын заңсыз тарату туралы 

ақпаратты жинаумен және саралаумен айналысады. Оған Бангкокте (Таиланд) орналасқан 

байланыстар мен ынтымақтастық бойынша арнайы бӛлімшелерден тұратын бӛлімшенің 

бастығының қызметі, операцияларды орындау жӛніндегі топ және барлау тобы кіреді. 

Жұмыста бұл қылмыстармен күрес бойынша аймақтық органдар үлкен кӛмек кӛрсетеді. 

Бӛлімшенің жұмысын АҚШ Әділет министрлігінің Есірткі заттары туралы істер жӛніндегі 

басқармадан жоғарғы шенеунік басқарады.
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     Ұлттық орталық бюролар (ҰОБ) Интерполдың әрбір мүше-мемлекетінің полициялық 

қызмет құрылымында құрылады. Олар қылмыстылықпен күрес бойынша мемлекеттердің 

халықаралық ынтымақтастығының орталықтары, орындарда Интерполдың тіреу 

пунктілері болып табылады. Жоғарда  айтылғандай, нақты мемлекетте ҰОБ Интерполдың 

тұрақты әрекет ететін органы болып табылады. Бір мезетте ол қылмыстылықпен күрес 

бойынша үлкен ӛкілеттіліктерге ие бұл мемлекеттің полициялық органы болып табылады. 

Ұқсас органдар бірде-бір халықаралық ұйымда жоқ. Халықаралық полициялық 

ынтымақтастықтың тіркеу пунктері бола тұрып, ҰОБ ӛз елдерінде сотпен, 

прокуратурамен, шекаралық және кедендік қызметтермен іскерлік байланыс орнатады, ал 

халықаралық деңгейде басқа елдердің ҰОБ-мен және Бас хатшылықпен байланыс 

орнатады.
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     Бас хатшылықтың және ӛз құжаттарын «Интерпол» грифімен белгілеуге құқығы бар 

жеке мемлекеттердің ҰОБ ӛтініштері мен сұраныстары  Ішкі істер министрлігіне немесе 

басқа мемлекеттік ведомствоға емес, берілген елдің ҰОБ-ң басшысына түседі. ҰОБ 

басшысы ешқандай кешігусіз, бұйрық тәртібінде оған бағынышты қызметтерге 

лауазымды тұлғаларға бекітілген мерзімге дейін сұранысты орындауды тапсырады. 

Мұнымен ҰОБ-ның және барлық Интерполдың қызметінде шапшаңдыққа және жоғарғы 

тиімділікке қол жеткізіледі.
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     1965 жылы Интерполдың Бас Ассамблеясының 34-ші сессиясымен қабылданған «ҰОБ 

Доктринасында» қызметтің басқа бағыты да аталған: ҰОБ Интерпол ӛкілі ретінде 

мемлекетте ұлттық полициялық қызметтің Интерпол істеріне белсенді қатысуына қол 

жеткізу қажет, ӛзінің жеке құрамын бұл ұйымда болу артықшылықтары туралы ақпарат 

беруі керек, оның жүйесінде халықаралық полициялық кооперацияның шарттары мен 

қағидаларын анықтауы қажет. Бұл кезде ҰОБ Интерпол саясатын насихаттаушы орталық, 
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оның Бас Ассамблеясының барлық шешімдерін орындаудың бастамашылары мен жол 

бастаушыларына айналуы қажет.
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     Кеңесшілерге жеке сұрақтарды ғылыми даярлау жүктеледі (Жарғының 34-бабы). 

Мұндай сұрақтардың тізіміне есірткі және психотроптық заттарды заңсыз таратумен күрес 

мәселелері, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы, оқ ату қаруларын теңестіру және 

іздеу, полициялық жұмыста электрондық-есептеу техникасын қолдану, байланыс 

құралдары арқылы саусақ іздерінің суретін тапсыру және т.с.с. жатады. Бас хатшы 

ғалымдардың және білімнің, жұмыстың немесе кәсіптің нақты бір саласында ӛзін жақсы 

жағынан кӛрсеткен тәжірибелілердің ішінен мамандарды шақыруға құқылы. Бұл тұлғаның 

нақты ғылыми зерттеу жүргізуге келіскен жағдайда Бас Ассамблеяның шешімімен маман 

кеңесші лауазымына үш жыл мерзімге тағайындалады. Кеңесшілердің лауазымынан 

мерзімге дейін алып тастау тек Бас Ассамблеяның шешімімен ғана жүзеге асырылады. 

     Кеңесшілер ӛздерінің зерттеулері мен басқа функцияларын Интерполдың штаб-

пәтерінде де, тұрақты қызмет пен тұрғылықты жері бойынша ӛз елінде де атқара алады. 

Оларға Бас Ассамблеяның сессияларына бақылаушылар ретінде қатысу құқығы берілген, 

ал президенттің шақыруымен олар күн тәртібінде сұрақтарды талқылауға қатысуы 

мүмкін.  

     Интерпол қызметінің негізгі бағыттарына тоқтала кеткен жӛн. Біріншіден, бұл 

қылмыстық тіркеу. Халықаралық қылмыстарды анықтаудың, халықаралық 

қылмыскерлерді іздеу мен ұстаудың жалпы мойындалған және тиімдірек құралы бола 

отырып, ол қылмыскерлерді және кейбір қылмыстарды теңестіру мақсатында арнайы 

әдістеме бойынша Бас хатшылықпен ұйымдастырылады. Негізгі теңестіруші белгілер 

болып демографиялық мәліметтер, объектінің сыртқы белгілері, қылмысты жасау әдістері 

(«модус операнди»), адамның ерекше белгілері, оның әдеттері, жүрісі, мінез-құлқы және 

т.б. табылады. Қылмыстық тіркеу екі негізгі түрге бӛлінеді: жалпы және арнайы. Жалпы 

тіркеудің объектісіне халықаралық қылмыскерлер мен халықаралық элементі бар 

қылмыстық сипаттағы қылмыстар туралы мәліметтер айналады. Арнайы тіркеу 

қылмыскерлердің саусақ іздерін және фотосуреттерін бекітеді. Қылмыстық тіркеудің 

әрбір түрі бойынша картотека жүргізіледі. Оларға мыналар жатады: 

1) барлық белгілі халықаралық қылмыскерлер мен қылмыстық қызметке 

қатысы бар деген күдікті тұлғалардың әліпбилік картотекасы, мұнда арнайы карточкаға 

барлық демографиялық және қылмыстық «кәсіпті» қосқанда басқа мәліметтер баяндалған 

(мысалы, 1996 жылдың соңында онда 4 млн. аса қылмыскерлер болды, олардың З00 

мыңңан кӛбісі белсенді әрекет етушілер, оларға олардың сотталғандығы, кӛшелері және 

байланыстары туралы мәліметтермен дербес «іс қағаздар папкасы» қосымша жүргізіледі);  

2) 177 кӛрсеткіштер бойынша қылмыскерлердің сыртқы келбеті туралы 

мәліметтер баяндалған ауызша портрет картотекасы. Ұйымның мүше-мемлекеттернің 

ҰОБ-лары әрбір халықаралық қылмыскерге арнайы карточканы толтырады және оны Бас 

хатшылыққа жібереді, ізделініп жатқанның ауызша портретімен сұранысты алып, 

тәжірибелі қызметкерлер тиісті карточканы табады, оның кӛшірмесін алады және оны 

мекен-жай иесіне жібереді;  

3) екі бӛлімнен тұратын құжаттар мен атаулардың картотекасы. Біріншісінде 

номерлер, сериялар және басқа реквизиттер бойынша тӛлқұжаттар, жеке куәліктер, 

ұшақты, автокӛлікті, оқ ату қаруын, кинокамераны иелену құқығын беретін куәліктер 

және халықаралық қылмыскерлер пайдаланған басқа құжаттар есепке алынады. Екінші 

бӛлім есірткілер, асыл заттар және т.с.с. тасымалданған теңіз кемелерінің, ұшу 

аппараттарының, автокӛліктердің, сондай-ақ халықаралық қылмыстарға қатысы бар 

фирмалардың немесе ұйымдардың атаулары бар карточкалардан тұрады; 
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4) қылмыстардың және оларды жасау әдістерінің картотекасы. Ол 

қылмыстардың жеке топтарының немесе жеке түрлерінің: есірткілерді заңсыз таратудың, 

жалған ақша шығарудың, қару контрабандасының, ұшақтарды басып алу және айдап 

әкетудің және т.б. атаулары мен әдістерін сипаттайтын бірнеше картотекалардан тұрады;  

5) онсаусақтық тіркеудің дактилоскопиялық картотекасы, мұнда карточкалар 

криминалистикада «Гальтон және Генри формуласы» деген атпен белгілі формулаға 

сәйкес орналасады. Бұл жерде 300 мыңнан аса карточкалар жиналған. Жыл сайын 

картотека шамамен 10 мың данамен толықтырылады. Оның кӛмегімен қылмыскерлерді 

теңестіреді; 

6) фотосуреттерді немесе беттің салынған белгілері пайдалану арқылы бет-

әлпетінің белгілері бойынша тұлғаларды есепке алу картотекасы (мұнда фотографиялар 

мен суреттер қылмыстық «кәсіптердің» түрлері бойынша орналасады: есірткілерді 

сатушы, қонақ үйлік ұры, жалған ақша шығарушы және т.б. Фототекада қауіпті деген 

қылмыскерлердің 10 мыңнан аса фотографиялары бар).
7
 

     Интерполда түрлі елдерде ұрланған автокӛліктер, ӛнер туындылары және басқа 

құндылықтар туралы; із-түссіз жоғалған тұлғалар туралы; танылмаған мәйіттер туралы 

мәліметтерден тұратын басқа картотекалар мен әлемнің барлық елдерінің иір оқты қолдық 

оқ ату қаруының картотекасы және т.б. да жүргізіледі. 

     Картотекалардың толығуы – Интерполдың әрбір мүше-мемлекетінің міндеті. Алайда, 

мемлекеттердің кӛбісі бұл маңызды істе енжарлық кӛрсетеді. Ӛз кезегінде Бас хатшылық 

мемлекеттердің ҰОБ-на арнайы сұраныстарды күтпей, ӛздерінің картотекаларынан жаңа 

ақпарат береді. Мысалы, тұлғаның қылмыстық белсенділігі туралы мәліметтер пайда 

болған кезде Бас хатшылық ұйымның мүше-елдеріне бұл тұлғаны бақылауда ұстау және 

оның орын ауыстыруы мен оның қылмыстық қызметіне қатысы бар барлық жағдайлар 

туралы хабарлау ӛтінішімен «жасыл нұсқауды» (жоғарғы  оң бұрышта Интерполдың 

жасыл эмблемасы бар арнайы бланк) жібереді. 

     Екіншіден, бұл халықаралық қылмыс жасады деп күдіктелінетін қылмыскерлерді, із-

түссіз жоғалған тұлғаларды, ұрланған құндылықтарды және қылмыстық озбырлықтың 

басқа объектілерін халықаралық іздеу. Қылмыскерлерді халықаралық іздеу үлесіне 

Интерполдың барлық іздеу жұмыстарының негізгі кӛлемі түседі. Ол қылмыс жасалған 

мемлекет аумағынан тыс жүргізілетін жедел іздестіру шараларынан тұрады. Іздеуге 

ұлттық заңнаманы және ведомстволық нұсқаулықтарды орындау арқылы бірнеше 

елдердің полициялары қатысады. Интерпол бірнеше елдердің полицияларының 

әрекеттерін үйлестірумен қатар, ӛз картотекаларынан ақпаратты жабдықтауға кӛмек 

кӛрсетеді.
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     Табыс кезінде қылмыскерді ұстайды және қамауға алады, бұдан кейін дипломатиялық 

және басқа каналдар бойынша қылмыс жасалған немесе азаматы болып табылатын 

мемлекетке оны беру (экстрадиция) туралы келіссӛздер жүргізіледі. 

     Интерпол тәжірибесінде іздеудің үш түрін бӛледі: қарапайым, жедел және аралас. 

Қарапайым іздеу бірнеше сатылардан тұрады – жиналған құжаттарды іздеу органы немесе 

сот шетелге қашқан қылмыскерді іздеу туралы ӛтінішпен ӛз елінің ҰОБ-сына жібереді. 

Бұл жерде ӛтініш тексеріледі, қосымша мәліметтер сұралынады, «қызыл нұсқау» (жоғарғы  

оң бұрышта Интерполдың қызыл эмблемасы бар арнайы бланк) жасалынады. Тиісті 

тексерістен кейін Бас хатшылық оны мүше-елдердің барлық немесе кейбір ҰОБ-на 

жібереді. Бұл құжатты ала отырып, әрбір ҰОБ полициялық органдарға іздеудің 

басталғаны туралы команда береді. «Қызыл нұсқау» полицияны кешікпей әрекет етуге 

міндеттейді және ізделініп жатқан тұлғаны тұтқындау туралы ӛзіне тән халықаралық 
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бұйрық ретінде қызмет етеді. Ұстап алу және тұтқындау кезінде ҰОБ Бас хатшылыққа 

және іздеудің бастамашы-елінің ҰОБ-сына тез хабарлайды. Соңғысы ӛз кезегінде 

қылмыскердің ұсталынғаны туралы ӛз елінің мүдделі органдарына хабарлайды. Іздеудің 

тоқтатылғаны туралы мүдделі органдарға хабарланады.
9
 

     Жедел іздеу, ереже бойынша, «жаңа іздер» бойынша ұйымдастырылады. Оның 

қарапайым іздеуден айырмашылығы: іздеуді бастау туралы ӛтініштер Бас хатшылықтан 

ӛтіп, қылмыскер қашқан немесе қашуы мүмкін кӛрші немесе басқа мемлекеттердің ҰОБ-

на Интерполдың арнайы радиожүйесі арқылы ҰОБ-мен жіберіледі. Басқа елге қашқан 

қылмыскерді іздеу, ұстау және тұтқындау туралы ӛтініш телеграф бойынша немесе басқа 

жедел тәсілмен жіберілуі мүмкін. Егер жедел іздеу оны жариялаған күннен бастап үш ай 

ішінде ешқандай нәтиже бермесе, онда ол қарапайым іздеуге ауыстырылады, «қызыл 

нұсқау» жасалынып, жан-жаққа таратылады. Жыл сайын Интерпол шеңберінде шамамен 

мыңға жуық халықаралық қылмыскерлер ұсталынады, бұл кезде кӛбісі – жедел іздеу 

кӛмегімен. 

     Полицияда тұтқындау үшін жеткілікті негіздер болмаған кезде немесе берілген 

мемлекетпен қылмыскерлерді беру туралы шарт болмаса, халықаралық іздеудің мақсаты 

болып артынан жария емес полициялық бақылауды және олардың ауысып тұруын 

бақылауды орнату табылады. Мұндай бақылау превентивті мақсаттарда кӛз алдынан тыс 

шығаруға болмайтын «әдеттегі халықаралық қылмыскерлер» деп аталынатындарға да 

орнатылады. Мұндай жағдайларда Бас хатшылықта «жасыл нұсқау» толтырылады, онда 

қарапайым реквизиттерден басқа, полицияға арналған сӛйлем бар: «Ол пайда болған кезде 

оны бақылауға алу». 

     Аралас іздеу барлық мемлекеттердің кейбіреулері қылмыстық істер жӛніндегі 

құқықтық кӛмек туралы және қылмыскерлерді беру туралы екіжақты шарттар жасаса 

бермейтінімен байланысты. Сол себепті аралас іздеу кезінде Интерполдың хатшылығы 

бірге бекітілген екі нұсқауды жібереді: «қызылды», мысалы, мынадай мазмұнды 

таңбалаумен: «Еуропа елдерінде және АҚШ-та қылмыскерді анықтаған кезде беру 

мақсатында алдын ала тұтқындауға ұшырату» («қызыл нұсқау» қылмыскерлерді беру 

туралы тиісті шарты бар елдерге жіберіледі); «жасыл» мынадай таңбалаумен: «Басқа 

елдерде оның орын ауыстыруын және қызметін бақылау. Барлық жағдайларда іздеу 

бастамашысына және Бас хатшылыққа хабарлау» («жасыл нұсқау» мұндай мемлекетпен 

беру туралы шарт жоқ елдерге жіберіледі). 

     Үшіншіден, ұлттық іздеу ешқандай нәтиже бермеген жағдайда және ізделініп жатқан 

тұлға іздеудің бастамашы-мемлекетінің аумағынан тыс екені дәлелденген жағдайда із-

түссіз жоғалған тұлғаларды халықаралық іздеу Интерпол шеңберінде жүргізіледі. Бас 

хатшылықта ізделініп жатқанға «кӛк нұсқау» (жоғарғы  оң бұрышта Интерполдың кӛк 

эмблемасы бар арнайы бланк) толтырылады. Қарапайым мәліметтерден басқа мұнда 

ізделініп жатқанның фотографиясы, бет-әлпетінің сипаты қарастырылады және оны іздеу 

туралы құжаттарды Бас хатшылық жинап жатқан іс қағаздар папкасының номері 

кӛрсетіледі. Кӛбінде із-түссіз жоғалғандарды іздеу «жанұя мүддесінде» жүргізіледі және 

хатшылықта бар танылмаған мәйіттер картотекасын тексерумен басталады. Картотекаға 

шетелдіктердің танылмаған мәйіттері туралы мәліметтер енгізіледі. Бұл кезде Бас 

хатшылық ұйым мүшелеріне «қара нұсқау» (жоғарғы  оң бұрышта Интерполдың қара 

эмблемасы бар арнайы бланк) жіберу жолымен танылмаған мәйіттің табылғаны туралы 

хабарлайды. Бұл нұсқауда мәйітті анықтау жағдайлары, оның фотографиясы немесе басқа 

сурет, саусақ іздері және т.б. баяндалған.
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     Және, тӛртіншіден, ұрланған құндылықтарды халықаралық іздеу. Оларға автокӛліктер 

және басқа кӛлік құралдары, ӛнер туындылары (суреттер, мүсіндер, антиквариат, басқа 

мұражай экспонаттары), археологиялық құндылықтар, қару және т.б. жатады. Ұрланған 

ӛнер туындыларын іздеу мысалындағы Интерполдың қызметін қысқаша қарастырайын. 

Бұл жұмыс тек ұйымның мүше-мемлекеттерімен ғана емес, сондай-ақ Халықаралық 

мұражай кеңесімен және ЮНЕСКО-мен (1970 жылғы Мәдени құндылықтардың меншік 

құқығын заңсыз әкелу, шығару және беруді алдын алу және тыйым салуға бағытталған 

шаралар туралы Конвенцияның және 1972 жылғы Дүниежүзілік, мәдени және табиғи 

мұраны қорғау туралы Конвенцияның бастамашысымен) тығыз ынтымақтастықтан 

тұрады. Бұл кезде мемлекеттер ӛздеріне іздеуге және заңсыз шығарылған ӛнер 

туындыларын қайтаруға жәрдемдесуге, олардың сатып алу-сату фактілерін анықтауға 

міндет алды, ал кедендерде олардың басқа елдерге шығарылуына арнайы рұқсатты талап 

етуге міндеттенді. Интерпол оларды іздеуді ұйымдастыруға, сондай-ақ ӛнер туындыларын 

ұрлаумен және контрабандамен күрес сұрақтары бойынша халықаралық ұйымдармен 

жасалынатын конференцияларға, семинарларға, жиналыстарға қатысады.
11

 

     Ұрланғанды іздеуді жеңілдету үшін Интерпол ұйымның мүше-мемлекеттеріне толық 

есеп жүргізуді және ӛнер туындылары мен басқа шығармашылық құндылықтардың 

олардың фотографияларымен бірге каталогтар құруды (бұл ұрланғанды шетелге сатуды 

және шығаруды қиындатады), сатып алу-сату шарттарын қаталырақ етуге және суреттерді 

және басқа ӛнер туындыларын сатып алуға сертификаттар енгізуді ұсынады. Бас 

хатшылық мұндай құндылықтардың барлық ұрланғандарына (оларды «модус операнди» 

топтастырады), мұндай қылмыстар жасауға қатысқан тұлғаларға есеп жүргізеді, және 

ұрланғанға халықаралық іздеу салады. Іздеудің тиімділігі үшін Интерпол арнайы 

бюллетеньдер шығарады. Онда ізделініп жатқан туындылардың тізімі және қатысушы-

елдерге жіберілетін олардың фотографиялары баяндалған. Интерполдың нұсқаулығы 

бойынша ҰОБ іздеу объектілерін иеленумен және сатумен айналысатын тұлғаларды 

бақылауды ұйымдастырады. Полициялық және кедендік қызмет құрылымында ӛнер 

туындыларын іздеу бойынша арнайы қызметтер ұйымдастырылады, сондай-ақ ұрланған 

құндылықтардың картотекасы құрылады. Олардың негізінде Интерпол елдерде жоғалған 

және ізделініп жатқан кескіндеме, мүсін туындыларының, бірегей зергерлік 

бұйымдардың, сондай-ақ үлкен шығармашылық немесе тарихи құндылыққа ие заттардың 

фотокартотекасын жүргізеді. Ұрлықтар мен ұрланғандар туралы барлық мәліметтер ЭЕМ-

на Интерполдың штаб-пәтері Лионда енгізілген. 

     Нақты мәліметтердің мұндай қорын иелене отырып, мамандар ұрланғанның орын 

ауыстыру маршруттарын, жасыру, сатып алу-сату орындарын, бұл құндылықтар түсуі 

мүмкін мемлекеттік немесе жеке колекцияларды болжай алады. Интерпол шеңберінде 

ұрланғанды іздеуді ұйымдастырудың классикалық мысалы ретінде құны шамамен 35 млн. 

долларды құраған Будапешт қаласындағы Бейнелеу ӛнерінің ұлттық мұражайының кӛрме 

залдарынан Рафаэльдің жеті құнды суреттерін және басқа авторлардың суреттерін ұрлау 

туралы іс бола алады. Бұл «ғасыр қылмысын» ашу және ұрланған суреттерді іздеу 1983 

жылдың соңында 81 күнді алды. Бұл уақыт ішінде тек Интерполдың венгриялық ҰОБ-сы 

ғана түрлі елдерге 286 телекстік хабарлама жіберді, басқа елдердің ҰОБ-ның 

тапсырмалары мен сұраныстары туралы 104 телефондық әңгіме ӛткізді, Интерпол желісі 

арқылы кемінде 650 түрлі құжаттар алды және жіберді. Табысты жедел іздестіру 

шараларының нәтижесінде Венгрия, Италия және басқа елдердің аумақтарында 

ұрлықшылардың тобы ұсталынып, қарусыздандырылды. Ұрланған суреттер Грекиядан 

және Венгриядан табылды. Сол себепті мұражайға қайтарылған және ӛздерінің лайықты 
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орындарын иеленген ұрланған суреттерді қалпына келтірумен арнайы пошталық одақ 

шығарылды.
12

 

     Интерполдың қызметі қылмыскерлерді тіркеумен және халықаралық іздеумен 

шектелінеді. Жарғы Интерполдың Бас хатшылығына барлық ұйымның техникалық және 

ақпараттық орталық ӛкілеттіктерін береді. Бұл қызмет негізінде қылмыспен күрес 

сұрақтары бойынша ақпаратты жинау, оны жалпылау, ӛңдеу және техникалық құралдар 

мен баспадағы шығармалар кӛмегімен тарату жатыр. 

     Интерполдың қызметкерлері аса полициялық функцияларды орындамайды. Олар екі 

санатқа бӛлінеді: лейтенанттан бастап майорға дейінгі офицерлік корпус (қылмыстар 

туралы түсетін ақпаратты ӛңдеу кезінде жедел аналитикалық функцияларды орындайды, 

және ӛздерінің картотекаларынан ақпарат ұсыну туралы ӛтініштерді орындайды) және 

қызмет кӛрсетуші персонал – хатшылар, машинистер, телефоншылар, картотекалардың 

операторлары, суретке түсірушілер, аудармашылар, кітапхана қызметкерлері және 

басқалары. Бұл барлық «кеңсе қызметкерлерінің» басты міндеті – түрлі елдердің 

қылмыстық полицияларының ведомстволарының ынтымақтастығын қамтамасыз ету, 

уақытында ашу, тергеу және қылмыстың алдын алу үшін оларды қажетті ақпаратпен 

жабдықтау. 
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