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Резолюції Конгресів Міжнародної Асоціації Кримінального
Права (1926-2014)
ЗМІСТ
Вступне слово Хосе Луїса де ла Куеста та Джона Вервеля
І Конгрес МАКП (Брюссель, 26-29 липня 1926)
І. Заходи безпеки. Чи повинні вони замінити штраф або мають
доповнювати його?
II. Робота "in aperto". Чи повинна робота «in aperto» бути
рекомендована для ув'язнених; якщо відповідь на це питання
ствердна, як це повинно бути організовано?
III. Міжнародний кримінальний суд. Чи є необхідність в появі
міжнародної кримінальної юрисдикції? Якщо відповідь ствердна,
як це повинно бути організовано?
Голосування на користь уніфікації кримінального закону
ІІ Конгрес МАКП (Бухарест, 6-12 жовтня 1929)
І. Відповідальність товариств.
ІІ. Застосування суддею однієї держави іноземних кримінальних
законів.
ІІІ. Один суддя або колегія суддів.
ІV. Кримінальне переслідування Асоціаціями.
ІІІ Конгрес МАКП (Палермо, 3-8 квітня 1933)
І. Для яких злочинів необхідно передбачити універсальну
компетенцію?
ІІ. Присяжні честі та злочин наклепу (обмови).


Виклад матеріалу у збірнику здійснено на трьох мовах – Французькій, Англійській та Іспанській.

ІІІ. Чи бажано мати крім Кримінального та Кримінального
процесуального кодексу, ще Кримінальний виконавчий?
ІV. Чи повинні бути допущені в кримінальному судочинстві суд
присяжних або посада шерифу?
V. Чи можна вважати обвинуваченого свідком у його власній
справі?
VІ. Як краще може бути забезпечена спеціалізація судді.
ІV Конгрес МАКП (Париж, 26-31 липня 1937)
І. Яким чином кожна держава може зробити вклад у забезпечення
міжнародного миру?
ІІ. Міжнародний обмін інформацією про судимість обвинувачених.
ІІІ. Чи бажано, щоб судді повинні були в змозі зберегти і покарати
вчинок, який прямо не знаходиться в межах правових положень?
“Nullum delictum sine lege”.
IV. Які гарантії необхідно надати обвинуваченому під час
досудового слідства?
V. Якою має бути частина юстиції у вигляді виконання покарання
та заходів безпеки?
V Конгрес МАКП (Женева, 28-31 липня 1947)
І. Як держава, із її національним правом, може підтримати мир у
іншій державі?
ІІ. Принцип повноваження і принцип законності у контексті
кримінального судочинства.
VІ Конгрес МАКП (Рим, 27 вересня – 3 жовтня 1953)
Секція І. Кримінальний захист міжнародних конвенцій з
гуманітарного права.
Секція ІІ. Захист персональних свобод під час кримінального
процесу.
Секція ІІІ. Соціально-економічне кримінальне право.
Секція ІV. Проблема уніфікації кримінального покарання та
кримінальних заходів.

VІІ Конгрес МАКП (Афіни, 26 вересня – 2 жовтня 1957)
Секція І. Сучасне поняття вчинення злочину та участі
(співучасті).
Секція ІІ. Контроль судового розсуду у визначенні покарань.
Секція ІІІ. Правові, соціальні та економічні наслідки засудження.
Секція IV. Злочини, вчинені на борту авіаційних транспортних
засобів та їх наслідки.
VІІІ Конгрес МАКП (Лісабон, 21-27 вересня 1961)
Секція І. Проблеми, пов’язані з сучасним кримінальним правом у
зв’язку із розвитком неумисних злочинів.
Секція ІІ. Методи та технічні процеси, що використовуються в
кримінальному праві.
Секція ІІІ. Проблеми, пов’язані з публічністю кримінальних файлів
та процесу.
Секція ІV. Застосування іноземного кримінального права в
іноземному суді.
ІХ Конгрес МАКП (Гаага, 23-30 серпня 1964)
Секція І. Обтяжуючі обставини, правопорушення, що вчиняються
одночасно та рецидив.
Секція ІІ. Злочини, що вчиняються проти сім’ї та сексуальної
моралі.
Секція ІІІ. Роль органів прокуратури в кримінальному процесі.
Секція ІV. Міжнародний ефект кримінального судочинства
(вироку).
Х Конгрес МАКП (Рим, 29 вересня – 5 жовтня 1969)
Секція І. Загроза злочинів.
Секція ІІ. Розділення кримінального процесу на два рівня.
Секція ІІІ. Роль судді у визначенні та застосуванні покарання.
Секція ІV. Актуальні проблеми екстрадиції.

ХІ Конгрес МАКП (Будапешт, 9-14 вересня 1974)
Секція І. Еволюція методів і засобів, що використовуються у
кримінальному процесі.
Секція ІІ. Зловживання наркотичними засобами та превенція.
Секція ІІІ. Компенсація потерпілим від злочинних діянь.
Секція ІV. Зменшення незаконного захоплення повітряних суден.
ХІІ Конгрес МАКП (Гамбург, 16-22 вересня 1979)
Секція І. Злочини, що вчиняються з необережності. Профілактика
і лікування правопорушників.
Секція ІІ. Захист навколишнього середовища засобами
кримінального права.
Секція ІІІ. Захист прав людини у кримінальному судочинстві.
Секція ІV. Імунітет, екстериторіальність і право на притулок в
міжнародному кримінальному праві.
ХІІІ Конгрес МАКП (Каїр, 1-7 жовтня 1984)
Секція І. Злочини бездіяльності.
Секція ІІ. Поняття і принципи економічного та ділового
кримінального права, в тому числі захист прав споживачів.
Секція ІІІ. Диверсія (відхилення) та медіація.
Секція ІV. Структури і методи міжнародного та регіонального
співробітництва у кримінальних справах.
ХІV Конгрес МАКП (Відень, 2-7 жовтня 1989)
Секція І. Правові та практичні проблеми, пов'язані з різницею між
кримінальним правом та адміністративним карним правом.
Секція ІІ. Кримінальне право і сучасні біо-медичні засоби.
Секція ІІІ. Взаємозв’язок між організацією судового процесу та
кримінального судочинства.
Секція ІV. Міжнародні злочини і локальне (внутрішнє) кримінальне
право.

ХV Конгрес МАКП (Ріо-де-Жанейро, 4-10 вересня 1994)
Секція І. Злочини проти довкілля. Застосування загальної частини.
Секція ІІ. Комп’ютерні злочини та інші злочини проти
інформаційних технологій.
Секція ІІІ. Реформаторський рух у кримінальному процесі та
захист прав людини.
Секція IV. Регіоналізація міжнародного кримінального права та
захист прав людини в міжнародних кооперативних процедурах за
кримінальними справами.
Резолюція Міжнародного Кримінального Суду.
ХVІ Конгрес МАКП (Будапешт, 5-11 вересня 1999)
Система кримінальної юстиції проти організованої злочинності.
Секція І. Загальна чатина.
Секція ІІ. Особлива частина.
Секція ІІІ. Процесуальне право.
Секція ІV. Міжнародне кримінальне право.
Звернення до Генерального Секретаря ООН.
ХVІІ Конгрес МАКП (Пекін, 12-19 вересня 2004)
Секція І. Кримінальна відповідальність неповнолітніх у
національному та міжнародному правовому порядку.
Секція ІІ. Корупція та пов’язані із нею злочини в міжнародних
ділових відносинах.
Секція ІІІ. Застосування принципів кримінального судочинства в
дисциплінарних процесах.
Секція ІV. Паралельна національна і міжнародна кримінальна
юрисдикція та принцип Ne bis in idem.
ХVІІІ Конгрес МАКП (Стамбул, 22-27 вересня 2009)
Секція І. Розширення форм готування та участі.
Секція ІІ. Фінансування тероризму.

Секція ІІІ. Спеціальні процесуальні заходи та захист прав людини.
Секція ІV. Універсальна юрисдикція.
ХІХ Конгрес МАКП (Ріо-де-Жанейро, 31 серпня – 6 вересня 2014)
Інформація «Суспільство та кримінальне право»
Секція І. Загальна частина.
Секція ІІ. Особлива частина.
Секція ІІІ. Процесуальне право.
Секція ІV. Міжнародне кримінальне право.

