Դավիթ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ,
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,
իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Էքստրադիցիան (լատ. extraditio) մի պետությունից մյուս օտարերկրյա պետությանը հանձնումն է իր քաղաքացուն կամ օտարերկրյա քաղաքացուն1։ Հաճախ
էքստրադիցիան և հանձնումն օգտագործվում են որպես հոմանիշներ։
Որպես կանոն, հանցանք կատարած անձանց հանձնումն իրականացվում է
համապատասխան պետությունների միջև կնքված երկկողմանի պայմանագրերի
կամ բազմակողմ կոնվենցիաների հիման վրա։ Այդպիսի կոնվենցիայի օրինակ է
«Հանձնման մասին» 1957թ. Եվրոպական կոնվենցիան, որի համաձայն` պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են միմյանց հանձնել այդ կոնվենցիայի
դրույթների և պայմանների համաձայն հանձնման ենթակա բոլոր այն անձանց,
ում դեմ հայցող կողմի իրավասու մարմինները գործ են հարուցել, կամ որոնք հետախուզվում են վերոհիշյալ մարմինների կողմից դատավճռի ի կատար ածման
կամ կալանավորման նպատակով (հոդված 1)։ Հանձնումը կարող է իրականացվել նաև առանց պայմանագրի, եթե դա նախատեսված է հանձնման վերաբերյալ
պահանջ ստացած պետության օրենսդրությամբ։ Հանցանք կատարած անձանց
հանձնումը պետության իրավունքը և ոչ թե պարտականությունն է։ Այն պարտականություն է դառնում միայն քրեական գործերի կապակցությամբ փոխադարձ
իրավական օգնության վերաբերյալ պետությունների միջև կնքված երկկողմանի
պայմանագրերի առկայության դեպքում։
Ժամանակակից սահմանադրությունները, որպես կանոն, արգելում են իրենց
քաղաքացիների հանձնումն օտարերկրյա պետությանը։ Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 30.1 հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն
չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետությանը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերի։
Հին ժամանակներում՝ մինչև 17-րդ դարի վերջը, էքստրադիցիան բացառիկ
երևույթ էր և կիրառվում էր միայն քաղաքական հանցագործների, հերետիկոսների և փախստականների նկատմամբ։
Դեռևս եգիպտական փարավոն Ռամզես 2-րդը խեթերի թագավոր Խաթուշիլ 3րդի հետ կնքած պայմանագրում նախատեսել էր. «Եթե որևէ մեկը փախչի Եգիպտոսից և գնա խեթերի երկիր, ապա խեթերի թագավորը նրան չի պահի իր երկրում և կվերադարձնի Ռամզես 2-րդի երկիր»։ Փախուստի հանգամանքն ինքնին
եղել է հանձնման հիմք։ Պայմանագիրն ապահովել է նաև հարցման ենթակա անձանց անվտանգությունը. «Նրանց մահապատժի ենթարկելիս չեն վնասի նրանց
աչքերը, շրթունքները և ոտքերը»2։

Հանձնման ինստիտուտը զարգացավ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և ժողովրդավարացման պատմական գործընթացին համապատասխան։
Այսօր հանձնման ինստիտուտը հատուկ նշանակություն է ձեռք բերել։ Միջազգային գործընթացների շնորհիվ շատ երկրների սահմաններ դարձել են «թափանցիկ», կատարելագործվել են հաղորդակցման միջոցները։ Դա էականորեն հեշտացնում է մի պետության տարածքում հանցանք կատարած անձանց այլ պետությունում թաքնվելու ճանապարհը։ Նոր պայմաններն ակտիվորեն օգտագործվում
են կազմակերպված հանցավորության կողմից, որը միջազգային բնույթ է կրում։
Կազմակերպված հանցավորությունը, որը սպառնալիք է ներկայացնում այնպիսի հանցագործությունների կատարման առումով, ինչպիսիք են փողերի «լվացումը», ահաբեկչությունը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը, էական
ազդեցություն է թողնում ազգային տնտեսության և պետական ապարատի վրա։
Ժամանակակից հանցավորությունը տարածքային սահմաններ չունի։ Այդ իսկ
պատճառով հանցավորության դեմ պայքարում էական նշանակություն է ձեռք բերում պետությունների համագործակցությունը։
Սոերինգն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով Եվրոպական դատարանը նշում է. «Տանջանքների և անմարդկային վերաբերմունքի արգելքը, ինչպես
նաև արդարացի դատական քննության իրավունքը կարող են հիմք հանդիսանալ
հանձնումը մերժելու համար։ Դրա հետ միաժամանակ, քանի որ աշխարհում տեղաշարժը հեշտանում է, և հանցավորությունն ավելի մեծ միջազգային թափ է
ստանում, պետությունների համար առավել կարևոր է դառնում, որ կասկածվող
իրավախախտողները, որոնք փախել են արտասահման, ենթարկվեն դատի»3։
Մեր օրերում հանձնման ինստիտուտի դերի բարձրացման մասին վկայում են
նոր օրենքների ընդունումը, միջազգային պայմանագրերի կնքումը, միջազգային
կազմակերպությունների կողմից համապատասխան բանաձևերի ընդունումը։
Հանձնումը՝ որպես պետությունների միջև քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու տեսակ, կարգավորված է ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսդրությամբ։ Այս ինստիտուտի կարգավորմանը նվիրված քրեադատավարական նորմերը հիմնված են միջազգային պայմանագրերում ամրագրում ստացած
պայմանների վրա։ Որոշ երկրներում, կարևորելով այս ինստիտուտի դերը, հատուկ օրենսդրական ակտեր են ընդունվել հանձնման մասին, իսկ շատ երկրներում այս ինստիտուտը կարգավորող նորմերը տեղ են գտել Սահմանադրության
մեջ, քրեական և քրեադատավարական օրենսդրություններում։
Տարբեր երկրներում հանձնման ինստիտուտը տարբեր կերպ է կարգավորվում։ Գոյություն ունի հանձնման ինստիտուտի նորմերի համակարգի երկու հիմնական տեսակ՝ եվրոպական և անգլո-ամերիկյան։
Առաջինը բնորոշ է ռոմանագերմանական իրավունքի երկրներին՝ ոչ միայն
մայրցամաքային Եվրոպայի և լատինաամերիկյան երկրներին, այլև եվրոպական
երկրների նախկին գաղութներին, բացի բրիտանականից։
Երկրորդը բնորոշ է «ընդհանուր իրավունքի» երկրներին։
Առաջինը հիմնվում է հստակ որոշված մի շարք սկզբունքների վրա, ինչպիսիք
են՝

- երկակի հանցավորությունը (այսինքն՝ հարցում ներկայացրած և հարցումը
կատարած կողմերի օրենսդրությամբ այդ արարքները պետք է համարվեն քրեորեն պատժելի).
- մասնագիտացումը (հանձնման կապակցությամբ իրականացվող գործողությունների համապատասխանությունը որոշակի պահանջների, օրինակ` կախված սանկցիայի տեսակից և չափից).
- սեփական քաղաքացիներին չհանձնելը։
Երկրորդ տեսակը հիմնված է այդ սկզբունքների անխախտելիությունը չընդունելու վրա։ Դրա հիմնական խնդիրն է պատժի անխուսափելիության ապահովումը նույնիսկ պայմանագրերի և օրենքների «լիբերալ» մեկնաբանման ճանապարհով։
Ի տարբերություն «մայրցամաքային իրավունքի» երկրների` «ընդհանուր իրավունքի» երկրներում հանձնումը թույլատրվում է միայն պայմանագրի առկայության դեպքում։ Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ որոշակի դեպքերում
թույլատրվում է նաև սեփական քաղաքացիների հանձնումը՝ այն թողնելով կողմերի հայեցողությանը։ Օրինակ՝ Կանադայի և Նիդերլանդների միջև 1998թ. կնքված հանձնման պայմանագիրը նախատեսում է, որ հանձնումը չի կարող մերժվել
բացառապես հանձնվող անձի քաղաքացիության հիմքով (3-րդ հոդ. 1-ին մաս)։
Միևնույն համակարգում գտնվող երկրների միջև հանձնում իրականացնելիս
պետությունները ղեկավարվում են ներպետական օրենսդրությամբ, իսկ եթե այդ
հարցերը չեն կարգավորվում ներպետական օրենսդրությամբ, ապա կիրառվում
են միջազգային պայմանագրերը։
Տարբեր համակարգեր ունեցող երկրների միջև հանձնման հարցերը կարգավորելիս առաջնահերթությունը տրվում է երկկողմ պայմանագրերին, որոնցում
երկրները սահմանում են համապատասխան բացառություններ և վերապահումներ։
Հանձնման ինստիտուտի երկու տեսակներն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը։ Այսպես, եվրոպական համակարգն ապահովում է հանձնման
օրինականությունը և հանձնվողի իրավունքները։ Դրա հետ միասին հանցագործին պատժից խուսափելու հնարավորություն է տալիս։
Անգլո-ամերիկյան համակարգը նվազեցնում է ընդհանուր սկզբունքների դերը
և դատարանին իրավունք է վերապահում յուրաքանչյուր գործ քննել՝ հաշվի առնելով գործի կոնկրետ հանգամանքները՝ նպատակ ունենալով ապահովել հանցավորի կողմից պատժի կրումը։
Սեփական քաղաքացիներին հանձնելու առանձնահատուկ դիրքորոշումը
պայմանավորված է «ընդհանուր իրավունքի երկրների» կողմից տարածքային
իրավազորության սկզբունքի ընդունման հանգամանքով։ Այդ սկզբունքի համաձայն՝ դատարանն իրավազորություն ունի միայն այն անձանց նկատմամբ, որոնք
հանցանք են կատարել այդ դատարանի պետության տարածքում։ Դրա արդյունքում այդ պետության քաղաքացին, որը հանցագործություն է կատարել արտասահմանում և վերադարձել է իր երկիր, կարող է անպատիժ մնալ։
«Ընդհանուր իրավունքի» երկրների համար երկակի հանցավորության սկզբունքը համարվում է պայմանագրային և ոչ թե ընդհանուր միջազգային իրավունքի սկզբունք։ Ելնելով քրեական իրավունքի ընդհանուր սկզբունքից` «Չկա պա-

տիժ առանց օրենքի»՝ հանձնումը չի կարող արդարացվել, եթե հանձնող կամ պահանջող պետության իրավունքն այդ արարքը չի համարում հանցագործություն։
Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է հանձնման ինստիտուտին վերաբերող նորմերի խառը համակարգի ընտրության ճանապարհով՝ ներառելով թե՛
եվրոպական, թե՛ անգլո-ամերիկյան համակարգին բնորոշ տարրեր։
Այսպես, ՀՀ քր. դատ. օր-ի 487-րդ հոդվածը վերաբերում է երկակի հանցավորության և մասնագիտացման սկզբունքներին։ Նշված հոդվածի համաձայն՝ հանցագործություն կատարած անձի հանձնման մաuին oտարերկրյա պետության
իրավաuու մարմնի կողմից խնդրանք uտանալու դեպքում Հայաuտանի Հանրապետության դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը միջոցներ են ձեռնարկում uույն oրենuգրքի 479-րդ հոդվածով uահմանված կարգով
խնդրանքում նշված անձի հանձնման թույլտվություն uտանալու և քրեական պատաuխանատվության ենթարկելու կամ նրա նկատմամբ դատավճիռն ի կատար
ածելու նպատակով այդ անձին oտարերկրյա պետությանը հանձնելու ուղղությամբ։
Քրեական պատաuխանատվության ենթարկելու առնչությամբ հանձնելը կատարվում է այնպիuի արարքների համար, որոնք խնդրանքն ուղարկած oտարերկրյա պետության և Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով համարվում
են պատժելի, և որոնց կատարման համար նախատեuվում է պատիժ ազատազրկման ձևով` մեկ տարուց ոչ պակաu ժամկետով։
Դատավճիռն ի կատար ածելու առնչությամբ հանձնելը կատարվում է այնպիuի արարքների համար, որոնք խնդրանքն ուղարկած oտարերկրյա պետության և Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով համարվում են պատժելի, և
որոնց կատարման համար անձը դատապարտվել է ազատազրկման՝ վեց ամuից
ոչ պակաu ժամկետով։
Սեփական քաղաքացիներին չհանձնելու սկզբունքն իր արտացոլումն է գտել
ՀՀ քր. դատ. օր-ի 488-րդ հոդվածում, որի համաձայն՝ անձի հանձնման մասին
օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքի կատարումը մերժվում
է, եթե խնդրանքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
հանձնմանը։ Սակայն Սահմանադրության 30.1 հոդվածից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով կարող են
նախատեսվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն օտարերկրյա պետությանը հանձնելու դեպքեր։
Հետևաբար, հանձնման մասին պահանջը քննարկելիս կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցագործություն կատարած անձին հանձնելու
մասին պահանջը այլ պետությանը ներկայացնելիս պետք է հանգամանորեն
պարզել հանձնման ենթակա անձի քաղաքացիությունը։
Միջազգային պայմանագրերով նախատեսված են հանձնման ենթակա անձանց իրավունքների պաշտպանության համապատասխան երաշխիքներ։
Սակայն շատ հաճախ հակասություններ են առաջանում «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» Եվրոպական
կոնվենցիայի և հանձնման հետ կապված այլ միջազգային պայմանագրերի միջև։
Այս հարցի կապակցությամբ Եվրոպական դատարանն արտահայտել է իր կարծիքը Սոերինգն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով, որտեղ դատարանը

սահմանել է. «Չնայած հանձնման բարի նպատակներին, որը կոնվենցիայով արգելված չէ, այն չի կարող ամբողջությամբ կամ մասամբ անդամ պետություններին
ազատել հանձնման հետևանքով առաջացած հետևանքներից»։ Եվրոպական դատարանը համանման մոտեցում է դրսևորել նաև Մամատկուլովն ու Ասկարովն
ընդդեմ Թուրքիայի գործով, որտեղ դատարանը սահմանել է «Կոնվենցիայի և դատարանի որոշումները կատարելու նպատակով, Բրիտանական կառավարությունը ստիպված է եղել հրաժարվել Միացյալ Նահանգների առջև ունեցած իր պարտավորություններից։ Այդ կերպ դատարանը կոնվենցիայի և հանձնման վերաբերյալ պայմանագրերի միջև հակասությունները լուծում է կոնվենցիայի օգտին»4։
Հանձնում իրականացնելիս հիմնականում խնդիրներ են առաջանում կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի կապակցությամբ, որի համաձայն. «Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային, կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, կա՛մ պատժի»։ Խոշտանգումների արգելման իրավունքը բացարձակ իրավունք է և բացառությունների չի կարող ենթարկվել։ Այս սկզբունքը արտահայտվել է Եվրոպական դատարանի կողմից մի շարք գործերի կապակցությամբ։ Օրինակ` Շամաևը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի և Վրաստանի
գործով դատարանը սահմանեց. «Քանի որ ազգությամբ չեչենների իրավական
պաշտպանության վիճակը վերջին ժամանակներս էականորեն վատացել է, անձի
հանձնումը կարող է հանգեցնել կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով երաշխավորված
իրավունքի խախտման»5։
Խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկվելու
վտանգը պետք է իրական լինի։ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքի խախտման համար պատասխանատվություն կարող է առաջանալ ոչ միայն այն դեպքում, երբ իրական վտանգ գոյություն ունի պետական մարմինների
կողմից համապատասխան վերաբերմունքի առաջանալու համար, այլև այն դեպքում, երբ հանձնման ենթակա անձանց նման վտանգ է սպառնում ոչ պետական
մարմինների կողմից։ HRL-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով, երբ իրական հիմքեր
կային ենթադրելու, որ անձը կարող է ենթարկվել խոշտանգումների մասնավոր
անձանց կողմից, դատարանը սահմանեց, որ հաշվի առնելով 3-րդ հոդվածի պահանջները, չի կարելի բացառել այն դեպքերը, որ իրական վտանգ կա, որ անձը
կարող է ենթարկվել խոշտանգումների այլ անձի կամ անձանց կողմից։ Սակայն
այդ դեպքում անհրաժեշտ է պարզել, որ այդպիսի վտանգն իրական է, և պետական մարմինները չեն կարող ապահովել դրանց պաշտպանությունը»6։
Հանձնման ընթացքում շատ հաճախ խնդիրներ են առաջանում կոնվենցիայի
13-րդ հոդվածի կապակցությամբ, ըստ որի` յուրաքանչյուր ոք, ում սույն կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները խախտվում են, ունի
պետական մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք, նույնիսկ, եթե նման խախտումը կատարել են ի պաշտոնե
գործող անձինք։ Հանձնման հետ կապված գործերում այս իրավունքը ենթադրում
է պայմանագրի կողմ հանդիսացող անդամ պետությունների ազգային օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան նորմերի առկայություն, որը հանձնման ենթակա անձանց հնարավորություն կտա դիմելու պետական իշխանության
մարմիններին, առաջին հերթին` դատարաններին, որոնք օժտված են այդ կապակցությամբ որոշումներ կայացնելու իրավասությամբ և գլխավորը` անձին

պետք է իրական հնարավորություն տրվի օգտվելու այդ հնարավորությունից։
Շամաևը և այլոք ընդդեմ Վրաստանի գործով, դատարանը 13-րդ հոդվածի խախտում գտավ այն հիմքով, որ Վրաստանի օրենսդրությունը հանձնման ժամանակ
չուներ հանձնման ընթացակարգի բողոքարկման հստակ ընթացակարգ, բացի
այդ, նույնիսկ եթե դիմողներին, Վրաստանի օրենսդրության համաձայն, տեսականորեն տրվել է այդ հնարավորությունը, գործնականում նրանք զրկված էին
նման հնարավորությունից, քանի որ նրանք տեղեկացվել էին հանձնման որոշման մասին պատահաբար և շատ ուշ։ Այս կապակցությամբ հանձնման ենթակա
անձանց իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 479-րդ հոդվածում ամրագրված այն դրույթը, որ
հանձնման ենթակա անձն իրավունք ունի բողոքարկել հանձնման վերաբերյալ
որոշումը։ Հանձնման թույլտվություն կամ հանձնելը մերժելու վերաբերյալ որոշում ընդունած իրավասու մարմինն ընդունված որոշման մասին տեղեկացնում է
այն անձին, որի նկատմամբ կայացվել է որոշումը և բացատրում է այն բողոքարկելու նրա իրավունքը։ Այդ որոշումները կարող են բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան որոշումները ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում, իսկ վերաքննիչ դատարանի որոշումները՝ վճռաբեկ դատարան այն ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում։ Վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները գործը քննում և դրա վերաբերյալ որոշում են կայացնում բողոքը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում։
Հանձնման օրինականության հարցը քննելիս դատարանը չի լուծում անձի մեղավորության հարցը` սահմանափակելով միայն հանձնման թույլտվության վերաբերյալ կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշման՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և միջազգային պայմանագրերին համապատասխանելիության հարցի ստուգմամբ։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 491-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` անձի կալանավորման մասին ՀՀ իրավասու դատարանի որոշումը պետք է կայացվի հանձնման ենթակա անձի ներկայությամբ։
Եթե կալանավորման մասին ՀՀ իրավասու դատարանի որոշումը կայացվել է
առանց հանձնման ենթակա անձի ներկայության, նրա բացակայության կամ ներկա գտնվելուն խոչընդոտող այլ պատճառով, ապա նախքան այդ անձի հանձնումն իրականացնելը նա պետք է հնարավորություն ունենա բողոքարկելու դատարանի որոշումը վերադաս դատարան։
Հանձնման ինստիտուտի զարգացումը մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ օրինաչափ գործընթաց է։ Սակայն դրա հետ միաժամանակ
պետք է հաշվի առնել հարցի մյուս կողմը՝ պայքարը հանցավորության դեմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա պատժի
անխուսափելիության սկզբունքի իրականացման համար։ Այս մոտեցումն արտահայտել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի շարք գործերով։
Հանձնման ենթակա անձանց իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք է Քրեական դատավարության օրենսգրքի 499-րդ հոդվածում ամրագրված
այն դրույթը, որի համաձայն` եթե անձը ՀՀ դատարանի, դատախազի, քննիչի, հետաքննության մարմնի իրավասությանն է հանձնվել նրա նկատմամբ քրեական
հետապնդում սկսելու կամ շարունակելու կամ դատավճիռն ի կատար ածելու
համար, ապա առանց հանձնումը թույլատրած համապատասխան օտարերկրյա
պետության իրավասու մարմնի համաձայնության այդ անձը չի կարող քրեական

պատասխանատվության և պատժի ենթարկվել մինչև նրա հանձնելը կատարած
այն հանցագործության համար, որով նա չի հանձնվել։ Այսինքն` անձը կարող է
ձերբակալվել, քրեական պատասխանատվության ենթարկվել միայն այն հանցագործությունների համար, որոնք նախատեսված են հանձնման մասին պահանջում, և երկրորդ` անձը կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության և
պատժի այլ հանցագործությունների համար միայն հանձնող պետության համաձայնության դեպքում։ Եթե կան ապացույցներ, որոնք վկայում են տվյալ անձի
կողմից այլ հանցագործություններ կատարելու մասին, ապա հանձման մասին
նոր միջնորդություն է ներկայացվում։
Առանց հանձնումը թույլատրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի
համաձայնության հանձնված անձը չի կարող հանձնվել նաև երրորդ պետության։
Սակայն հանձնումը թույլատրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի համաձայնությունը չի պահանջվում, եթե հանձնված անձը, լինելով օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ, իր նկատմամբ ՀՀ
տարածքում համապատասխան դատավարական գործողությունների կատարումն ավարտելուց, իսկ նրան դատապարտելու դեպքում՝ պատիժը կրելուց կամ
օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով պատժից վաղաժամկետ ազատվելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, չի լքում ՀՀ տարածքը, կամ լքելուց հետո նա ինքնակամ
վերադառնում է այնտեղ։ Նշված ժամկետի մեջ չի հաշվարկվում այն ժամանակը,
որի ընթացքում հանձնված անձն իրենից անկախ հանգամանքներով չէր կարող
լքել ՀՀ տարածքը։

Հանձնելու նպատակով անձին կալանավորելը
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 491-րդ հոդվածի համաձայն` անձին հանձնելու վերաբերյալ խնդրանքին կից նրան կալանքի վերցնելու մասին
օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի որոշման առկայության դեպքում
խնդրանք ստացած ՀՀ դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը սույն
օրենսգրքով սահմանված կարգով միջոցներ են ձեռնարկում հանձնման ենթակա
անձին կալանավորելու համար, եթե հնարավոր չեն համարում խնդրանքի կատարումն առանց դրա։ Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է համարվում նաև Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի որոշումը։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 491-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` սույն հոդվածի առաջին մաuով նախատեuված դեպքերում անձի կալանավորման մաuին Հայաuտանի
Հանրապետության իրավաuու դատարանի որոշումը պետք է կայացվի հանձնման ենթակա անձի ներկայությամբ։
Եթե կալանավորման մաuին Հայաuտանի Հանրապետության իրավաuու դատարանի որոշումը կայացվել է առանց հանձնման ենթակա անձի ներկայության,
նրա բացակայության կամ ներկա գտնվելուն խոչընդոտող այլ պատճառով, ապա
նախքան այդ անձի հանձնումն իրականացնելը նա պետք է հնարավորություն ունենա բողոքարկել դատարանի որոշումը վերադաu դատարան։
Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությամբ անձը կարող է
ՀՀ-ում կալանավորվել նաև մինչև հանձնելու մասին խնդրանքն ստանալը։ Կալա-

նավորված անձը պետք է ազատ արձակվի, եթե նրան հանձնելու խնդրանքը չի
ստացվել կալանքի վերցնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում։ «Հանձնման մասին»
Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն` ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում
հայցող կողմի իրավասու մարմինները կարող են պահանջել հետախուզվող անձի
ժամանակավոր ձերբակալություն։ Ընդ որում, հայցվող կողմի իրավասու մարմինները գործը կլուծեն իրենց օրենսդրության համաձայն։ Կոնվենցիան սահմանում է, որ ժամանակավոր ձերբակալությունը կարող է դադարեցվել, եթե ձերբակալումից հետո 18 օրվա ընթացքում հայցվող կողմը չի ստացել հանձնման վերաբերյալ հարցումը և 12-րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերը։ Ամեն դեպքում այդ
ժամանակահատվածը ձերբակալման օրվանից չպետք է գերազանցի 40 օրը։ Ժամանակավոր ձերբակալման ընդհատում չի բացառվում ցանկացած ժամանակ,
բայց հայցվող կողմը պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հետախուզվող անձի փախուստը կանխելու համար։ Կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածի առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը վերապահում է կատարել, ըստ որի՝
ժամանակավոր կալանավորումը ամեն դեպքում դադարեցվելու է կալանավորման օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա ընթացքում՝ հանձնման մասին հարցումը և
12-րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերը չստանալու դեպքում (հոդված 492)։
Անձը կարող է ձերբակալվել առանց օտարերկրյա պետության իրավասու
մարմնի միջնորդության կամ հանձնելու մասին խնդրանքի, եթե սույն օրենսգրքով նախատեսված հիմքեր կան կասկածելու, որ նա հանցագործություն է կատարել այն օտարերկրյա պետության տարածքում, որի հետ ՀՀ-ը կապված է փոխադարձության կարգով քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու
պայմանավորվածությամբ։ Այդ պետության իրավասու մարմնի կողմից հանձնելու մասին խնդրանք ներկայացվելու դեպքում անձը ենթակա է հանձնման։ Ձերբակալված անձը պետք է ազատ արձակվի, եթե սույն օրենսգրքով ձերբակալման
համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահի դրությամբ համապատասխան
օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից նրա հանձնման մասին խնդրանքը
կամ մինչև խնդրանքն ուղարկելը կալանավորման մասին միջնորդությունը չներկայացվի։
Քանի որ իրավակիրառ պրակտիկայում հանձնման ենթակա անձին կալանքի
տակ պահելու հետ որոշակի խնդիրներ են առաջանում, ներկայացնենք դրանցից
մի քանիսը։
Առաջին հիմնահարցը վերաբերում է հանձնման ենթակա անձի՝ իր նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը հաստատելու, փոփոխելու կամ վերացնելու
համար դատարանի առջև կանգնելու իրավունքի իրագործման հետ։
Եվրոպական դատարանում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն՝ կալանավորման օրինականությունը և հանձնման օրինականությունը տարբերակվում են,
սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ կալանավորման օրինակության հարցը քննության
առնելիս, հանձնման օրինականությունը նույնպես պետք է քննության առնվի,
մասնավորապես` այն դեպքում, երբ ներպետական իրավունքի համաձայն՝ կալանավորման օրինականությունը կախված է հանձնման օրինականությունից։
Հարկ է նշել, որ մինչև հանձնումը կամ արտաքսումն իրականացնելը ներպետական մակարդակով պետք է քննության առնվի կալանավորման օրինականության
հարցը, քանի որ այդ քննության արդյունքներով է պայմանավորված հանձնման

կամ արտաքսման օրինականությունը։ Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետի
համաձայն՝ կարող է վիճարկվել նմանատիպ հանգամանքներում անձի կալանավորման օրինականությունը, և եթե կալանավորումն անօրինական է, ապա անձը
պետք է անհապաղ ազատ արձակվի7։
Ինչ վերաբերում է մեղադրյալի պարտադիր մասնակցությունը նախատեսելուն, ապա այն համապատասխանում է Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ
հոդվածի, ինչպես նաև «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին»
դաշնագրի 9-րդ հոդվածի պահանջներին, որոնց համաձայն. «Յուրաքանչյուր
ձերբակալված կամ կալանավորված անձ շտապ կարգով հասցվում է դատավորի
կամ այլ պաշտոնատար անձի մոտ, որին օրենքով պատկանում է դատական իշխանության իրականացման իրավունք, և որն ունի օրենքով դատական քննություն վարելու կամ ազատելու իրավունք»։
1679թ. մայիսի 26-ին Անգլիայում ընդունված «Habeas corpus act»-ով նույնպես
սահմանվում էր, որ համապատասխան պաշտոնատար անձը, ով որևէ մեկին
ձերբակալել կամ կալանավորել է, պարտավոր է 3 օրվա ընթացքում ձերբակալվածին կամ կալանավորվածին հանձնել լորդ-կանցլերին կամ դատավորին և միաժամանակ հավաստել ձերբակալման կամ կալանավորման իրական պատճառները։ Դատավորը պարտավոր է քննել և լուծել խափանման միջոցի հարցը` կամ
սահմանել կալանք, կամ անձին ազատել գրավով։ Կալանավորման հիմքեր չգտնելով` դատարանը պարտավոր է կալանավորվածին ազատ արձակել8։
Ֆրանսիայի օրենսդրության համաձայն` հանձնման նպատակով կալանքի
միջնորդության քննարկմանը պարտադիր մասնակցում է մեղադրյալը։ Իրականացվում է, այսպես կոչված, «մրցակցային վիճաբանություն», այսինքն` ազատությունների և արգելանքների դատավորը պետք է իր մոտ հրավիրի դատախազին,
մեղադրյալին, պաշտպանին (եթե նա մասնակցում է գործին մեղադրյալի ցանկությամբ) և լսի նրանց կարծիքը տվյալ հարցի վերաբերյալ (պաշտպանը ելույթ է ունենում վերջում)9։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 285րդ հոդվածի համաձայն` դատական նիստին, որպես կանոն, պետք է ներկա գտնվեր անազատության մեջ գտնվող մեղադրյալը։ Դա նշանակում է, որ մեղադրյալի
մասնակցությունը դատական նիստին պարտադիր չէր։ Մեղադրյալի բացակայությամբ իր նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը լուծելու վերաբերյալ
դրույթը չէր համապատասխանում վերը նշված միջազգային կոնվենցիաների
դրույթներին։ Մեղադրյալի պարտադիր մասնակցությունը նախատեսվեց միայն
2006թ. հունիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո։
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2006թ. մայիսի 25-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ավելացվել է նոր դրույթ, ըստ որի` հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը դատարանը քննում է միջնորդությունը
ներկայացրած անձի և հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի պաշտպանի
մասնակցությամբ, եթե նա մասնակցում է գործին։ Փաստորեն, եթե գործին մաս-

նակցում է պաշտպան, ապա օրենքը պարտադիր է համարում հետախուզման
մեջ գտնվող մեղադրյալի պաշտպանին ծանուցելը, սակայն վերջինիս մասնակցությունն ապահովելը պարտադիր չէ, քանի որ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 285-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 1-ին պարբերությունում նշվում է, որ ժամանակին ծանուցված պաշտպանի չներկայանալը չի խոչընդոտում միջնորդության քննմանը։
Ինչպես երևում է, օրենսդիրը նվազագույնի է հասցրել մեղադրյալների «հեռակա» կալանավորման դեպքերը՝ բացառություն նախատեսելով միայն հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալի կալանավորման համար, քանի որ որոշում կայացնելու նման ընթացակարգն ամբողջությամբ չի երաշխավորում քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված անձի իրավունքները։ Մեղադրյալը նման
դեպքերում զրկվում է իրեն առաջադրված մեղադրանքի օրինականության և հիմնավորվածության վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից։
Այս առումով տեսության մեջ արտահայտվել են տարբեր մոտեցումներ։ Այսպես, Բ.Յա.Գավրիլովն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել ՌԴ քր. դատ.
օր-ում և քննությունից թաքնված կասկածյալներին և մեղադրյալներին կալանավորել՝ նրանց հնարավորություն տալով կալանավորումից անմիջապես հետո
կանգնել դատարանի առաջ10։
Իսկ, Ա. Կրուգլիկովի և Ի.Դիկարևի կարծիքով հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալներին ձերբակալելուց կամ մեղայականով ներկայանալուց հետո նրանց
անհապաղ պետք է բացատրվի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու
մասին որոշման բողոքարկման իրավունքը՝ ապահովելով դրա իրագործման ռեալ հնարավորությունը11։
Քննարկվող հարցին անդրադարձել է Եվրոպական դատարանը Գարաբաևն
ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճռում, որտեղ նշել է. «Այն, որ դատարանը հեռակա որոշում է կայացրել անձին կալանավորելու մասին այն իրավիճակում, երբ
անձը թաքնվում է արդարադատությունից և գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ, չի հակասում Կոնվենցիայի դրույթներին։ Սակայն 2003թ. փետրվարի 1ին դիմումատուի՝ Թուրքմենստանից վերադառնալուց և Ռուսաստանում ձերբակալվելուց հետո, նա պետք է անհապաղ հասցվեր դատավորի մոտ Կոնվենցիայի
5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն։ Նա դատարանին է ներկայացվել 2003թ.
մարտի 19-ին, այսինքն՝ 1 ամիս 19 օր հետո։ Այդպիսի ձգձգումը անհամատեղելի է
5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի հետ»12։
Հետևաբար, կարծում ենք` անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել ՀՀ քր.
դատ. օր-ում՝ նախատեսելով հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալներին անհապաղ դատարանին ներկայացնելու վարույթն իրականացնող մարմնի պարտականությունը և գտնում ենք, որ նախ պետք է ապահովվի Կոնվենցիայի 5-րդ
հոդվածի 3-րդ կետը, հետո միայն՝ 4-րդ կետը։

Իրականացման մեխանիզմը
Այսպիսով, հանձնման ենթակա անձի իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության կարևոր երաշխիք է այն, որ կալանքի վերցված անձն իրավունք ունի անհապաղ կանգնելու դատարանի առջև իր նկատմամբ ընտրված
խափանման միջոցը հաստատելու, փոփոխելու կամ վերացնելու համար։

Եվրոպական դատարանում ձևավորված պրակտիկայի համաձայն` «անհապաղության» գնահատումն իրականացվում է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի
առարկայի և նպատակի լույսի ներքո։ Եվրոպական դատարանն ուշադրության է
առնում Կոնվենցիայի համար 5-րդ հոդվածի կարևորությունը՝ ամբողջությամբ
վերցրած. այն ամրագրում է մարդու ամենահիմնարար իրավունքներից մեկը,
մասնավորապես` առանձին անձի ազատության դեմ պետության կամայական
ոտնձգություններից պաշտպանությունը։ Գործադիր իշխանության նմանատիպ
միջամտության վրա դատական վերահսկողությունը հանդիսանում է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետում բովանդակվող երաշխիքի կարևոր տարր, որը
կոչված է նվազագույնի հասցնել կամայականության վտանգը։
Եվրոպական դատարանի կարծիքով թեև անհապաղության աստիճանը պետք
է որոշվի յուրաքանչյուր դեպքի առանձնահատկությունը հաշվի առնելով, այդ
առանձնահատկություններին տրվող նշանակությունը չի կարող հասնել այնպիսի աստիճանի, երբ վնասվում է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետով երաշխավորված իրավունքի էությունը, այսինքն՝ երբ փաստացի առոչինչ է դարձվում
պետության՝ անհապաղ ազատ արձակելն ապահովելու կամ անհապաղ դատական մարմնին ներկայացնելն ապահովելու պարտավորությունը։
Բրոուգանը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով 4 օր և 6 ժամ
կալանքի տակ պահելու ժամկետը դուրս է գալիս Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3րդ կետի 1-ին մասով թույլատրելի խիստ ժամկետային շրջանակներից։ Դատարանի կարծիքով տվյալ գործի առանձնահատկություններին այնպիսի նշանակություն տալը, որը կարդարացներ կալանավորման այդքան երկարատև ժամկետը՝
առանց դատավորի կամ դատական գործառույթներ իրականացնող այլ պաշտոնատար անձի մոտ տանելու, կլիներ «անհապաղ» բառի պարզ նշանակության
բավականին լայն մեկնաբանություն։ Եվրոպական դատարանի կարծիքով նմանատիպ մեկնաբանումն էապես կթուլացներ Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի դատավարական երաշխիքները, ի վնաս առանձին անձի և կունենար այդ հոդվածով պաշտպանվող իրավունքի էությունը քայքայող հետևանքներ13։
Աքսոյն ընդդեմ Թուրքիայի գործի քննության ժամանակ Եվրոպական դատարանի կարծիքով միանգամայն ակնհայտ է, որ 14 կամ ավելի օր ժամկետը, որի
ընթացքում դիմող Աքսոյը պահվել է կալանքի տակ` չունենալով դատավորին
կամ դատական այլ պաշտոնատար անձին ներկայանալու հնարավորություն, չի
համապատասխանում Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նախատեսված
«անհապաղ» պահանջին14։

Հաջորդ հիմնահարցը կապված է հանձնման ենթակա անձին կալանքի տակ
պահելու ժամկետը երկարացնելու հետ։
Քիշնևի 2002թ. հոկտեմբերի 7-ի կոնվենցիայի 73-րդ հոդվածը վերաբերում է
հանձնման ենթակա անձին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարաձգելուն։
Ըստ այդ հոդվածի. «Սույն կոնվենցիայով սահմանված ժամկետում անձի հանձնումը խոչընդոտող հանգամանքներ ի հայտ գալու դեպքում հայցող Պայմանավորվող կողմի իրավասու արդարադատության հիմնարկը, որի վարույթում է
գտնվում քրեական գործը, ներպետական օրենսդրության համաձայն՝ լուծում է
հանձնվող անձի կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ

հարցը և հայցվող Պայմանավորվող կողմի արդարադատության հիմնարկին ուղարկում է այդ մասին որոշման՝ պատշաճ կերպով հաստատված պատճենը»։
Քննարկվող հարցին անդրադարձել է Երևանի Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանը15։
20.05.2005 թվականին դատարանի որոշմամբ ՀՀ քր. օր-ի 104-րդ հոդ. 2-րդ մասի 6-րդ կետով, 235 հոդ. 1-ին մասով և 258 հոդ. 3-րդ մասի 4-րդ մասով թիվ
12204592 քրեական գործով մեղադրյալ՝ Վարդևար Մովսեսի Սամվելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 2 ամիս ժամկետով ընտրվել է կալանավորում։
Վարդևար Մովսեսի Սամվելյանը ձերբակալվել է ՌԴ-ում 18.04.2007 թվականին։
ՀՀ գլխավոր դատախազը Վարդևար Մովսեսի Սամվելյանին հանձնելու խնդրանքով դիմել է ՌԴ-ի գլխավոր դատախազին։
15.11.2007 թվականին Վարդևար Մովսեսի Սամվելյանը էտապավորվել է քրեակատարողական հիմնարկ։
Գործի նյութերի ուսումնասիրությունից հիմնավորվել է, որ Վ.Սամվելյանը
գտնվել է անազատության մեջ 18.04.07թ-ից մինչև 15.11.2007թ-ը, այսինքն՝ 7 ամիս։
Դատարանը գտել է, որ նշված ժամանակամիջոցում անձին անազատության
մեջ պահելու անմիջական հիմք է հանդիսացել ՌԴ իրավասու մարմինների համապատասխան որոշումները, այլ ոչ թե Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն
համայնքների առաջին ատյանի դատարանի կողմից կայացված՝ խափանման միջոց կալանք ընտրելու որոշումը։ Տվյալ դեպքում գործադրվել է հանձնման իրավական ինստիտուտը, և հանձնող պետությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը,
գործել է «Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվեցիայի, Մինսկի կոնվենցիայի
դրույթների և ՌԴ օրենսդրության հիման վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է խափանման միջոց ընտրելու մասին ՀՀ դատարանի 20.05.2005 թվականի որոշմանը,
ապա «Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվեցիայի 12-րդ հոդվածի հիման վրա՝
այն պետք է դիտել որպես հարցումը և հանձնումը օժանդակող փաստաթուղթ։
Դատարանը նշել է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Խափանման միջոցները հարկադրանքի միջոցներ
են, որոնք կիրառվում են կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ՝ քրեական
գործով վարույթի ընթացքում նրանց ոչ պատշաճ վարքագիծը կանխելու և դատավճռի կատարումն ապահովելու նպատակով»։ Այսինքն՝ օրենսդիրը խափանման միջոցի, այդ թվում՝ կալանքի կիրառումը պայմանավորում է քրեական գործով վարույթի ընթացքն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Ուստի, եթե քրեական
գործով վարույթի ընթացքն ընդհատված է այն հիմքով, որ տվյալ մեղադրյալը չի
գտնվում ՀՀ իրավասու մարմինների տրամադրության ներքո, ապա խափանման
միջոց ընտրելու մասին որոշումը չի կարող կատարված համարվել։ Այդ որոշման
կատարման սկիզբ պետք է դիտել ՀՀ իրավասու մարմինների տրամադրության
տակ տվյալ մեղադրյալի անցնելու պահը, այսինքն՝ այն պահը, երբ տվյալ անձի
նկատմամբ սկիզբ է առել ՀՀ իրավազորությունը։
Ներկայացված մոտեցումը համահունչ է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին։ Եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է հայտնել, որ պետությունները պետք է պատասխան տան մարդու
իրավունքների և ազատությունների այն խախտումների համար, որոնք կատար-

վել են իրենց իրավազորության ներքո գտնվող անձանց նկատմամբ։ Իրավազորության գործադրումն անհրաժեշտ պայման է, որ պետությունն ունակ լինի պատասխանատվություն կրել իրեն վերագրվող գործողությունների և բացթողումների համար, որոնք ենթադրաբար խախտել են մարդու իրավունքները (Ilascu and
Others v. Moldova and Russia գործով Մեծ պալատի վճիռը, թիվ 48787/99, 311-րդ
կետ, Issa and others v. Turkey գործով վճիռը, թիվ 31821/96, 66-րդ կետ)։
Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ կարող է առաջանալ հանձնման սպասելիս կալանավորման ժամկետի երկարատևության քննության անհրաժեշտություն։ Սակայն եթե հանձնման սպասելիս կալանավորման ժամկետը ձգձգվում է
շահագրգիռ անձի շահերից ելնելով կամ նրա խնդրանքով, ապա այդ անձը չի կարող բողոքարկել կալանավորման ժամկետի երկարատևությունը։ X-ն ընդդեմ
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության գործով Եվրոպական դատարանը
հանձնման սպասելիս քսաներկու ամիս տևած կալանավորումը համարեց հիմնավոր, քանի որ գերմանական իշխանությունները փորձում էին այդ ժամանակահատվածի ընթացքում Թուրքիայի կառավարությունից ստանալ երաշխիքներ, որ
հանձնելուց հետո դիմողը չի ենթարկվի մահապատժի16։
Մինսկի կոնվենցիան և «Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվենցիան պայմանագրի կողմերի համար նախատեսում են հանձնման հետաձգում և ժամանակավոր հանձնում։ Նշված պայմանագրերում ամրագրված դրույթները իրենց արտացոլումն են ստացել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 493-րդ հոդվածում։ Եթե անձի նկատմամբ, որի հանձնումը խնդրվում է, ՀՀ տարածքում քրեական հետապնդում է հարուցված, կամ այդ անձը ՀՀ-ում դատապարտվել է այլ
հանցագործության համար, ապա նրա հանձնումը կարող է հետաձգվել մինչև
սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով քրեական հետապնդումն ավարտելը, դատավճիռն ի կատար ածելը կամ պատժից ազատելը։ Հանձնումը հետաձգելը չի
դիտվում որպես հանձնման պահանջի մերժում։
Եթե սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անձի հանձնման հետաձգումը կարող է հանգեցնել հանձնման մասին խնդրանքով դիմած օտարերկրյա
պետության օրենքով սահմանված քրեական հետապնդման վաղեմության ժամկետն անցնելուն կամ վնաս պատճառել այդ պետությունում վարվող քննությանը,
ապա այդ անձը կարող է հանձնվել ժամանակավոր։ Ժամանակավոր հանձնված
անձը պետք է օտարերկրյա պետության կողմից վերադարձվի այնտեղ վարվող
քրեական գործի վարույթով այն դատավարական գործողությունները կատարելուց հետո, որի համար նա հանձնվել է, բայց ոչ ուշ, քան հանձնելու օրվանից՝
երեք ամսվա ընթացքում։ Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կամ
պաշտոնատար անձի հիմնավորված խնդրանքի և դրա հետ ՀՀ դատարանի, դատախազի համաձայնվելու դեպքում այդ ժամկետը կարող է երկարացվել, բայց
մեկ ամuից ոչ ավելի ժամանակով։
Ժամանակավոր հանձնված անձի օտարերկրյա պետությունում գտնվելու ժամանակամիջոցը հաշվակցվում է ՀՀ-ում նրա նախնական կալանքի կամ պատժի
կրման ժամկետին։
«Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի և Մինսկի կոնվենցիայով նախատեսված են հանձնելուց հրաժարվելու դեպքեր։ Նշված փաստաթղթերում ամ-

րագրված այդ դեպքերն իրենց ամրագրումն են ստացել նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում։
Քրեական դատավարության օրենսգրքի 488-րդ հոդվածի համաձայն` անձի
հանձնման մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքի կատարումը մերժվում է, եթե՝
1. հանձնման վերաբերյալ խնդրանքը ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից ստանալու
պահին, խնդրանքը ներկայացնող օտարերկրյա պետության օրենքին համապատասխան, քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել, կամ դատավճիռը չի կարող ի կատար ածվել վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառով կամ այլ օրինական հիմքով.
2. անձի նկատմամբ նույն արարքի համար արդեն իսկ կայացվել է օրինական
ուժի մեջ մտած դատավճիռ կամ գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշում.
3. խնդրանքը վերաբերում է ՀՀ քաղաքացու հանձնմանը. սակայն ՀՀ Սահմանադրության 30.1 հոդվածի համաձայն՝ միջազգային պայմանագրերով կարող է
նախատեսվել նաև ՀՀ քաղաքացիների հանձնումը.
4. հանձնման դեպքում տվյալ օտարերկրա պետության օրենքներին համապատասխան կարող է նշանակվել մահապատիժ, և այդ պետությունը բավարար
երաշխիքներ չի տալիս առ այն, որ հանձնելու դեպքում այդպիսի պատիժ չի նշանակվի և չի կիրառվի։
Հանձնման մասին խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե անձը, որի հանձնումը
հայցվում է.
1. սահմանված կարգով ՀՀ-ում ձեռք է բերել քաղաքական ապաստանի իրավունք.
2. հետապնդվում է քաղաքական, ռասայական կամ կրոնական շարժառիթներով.
3. հետապնդվում է խաղաղ ժամանակ զինվորական հանցագործություն կատարելու համար։
4. հանցագործությունը կատարել է ՀՀ տարածքում։
Հանձնելը կարող է մերժվել նաև, եթե տվյալ օտարերկրյա պետությունը քրեական գործերով իրավական օգնության ոլորտում չի ապահովում փոխադարձությունը։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 498-րդ հոդվածի համաձայն` ՀՀ
դատարանը, դատախազը սույն գլխով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի ներկայացրած խնդրանքով, սույն օրենսգրքին համապատասխան, քրեական հետապնդում է իրականացնում ՀՀ քաղաքացիների,
ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող այն
անձանց նկատմամբ, որոնց հանձնումը մերժվել է, և որոնք կասկածվում են խնդրանքը ներկայացրած օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարելու մեջ։
Մերժման հիմնական հիմքերից մեկը, որը վերջին ժամանակներս ենթարկվել է
էական սահմանափակումների, քաղաքական հանցագործությունների հետ կապված հանձնում իրականացնելն է։ Այս սկզբունքը զարգացել է 19 -րդ դարի սկզբներին, որի էությունն այն է, որ հանձնման վերաբերյալ պահանջ ստացած պետու-

թյունը կարող է հրաժարվել հանձնումից, եթե արարքն ունի քաղաքական բնույթ։
«Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնում չի իրականացվում, եթե հանցագործությունը, որի համար անձին պահանջում են, հայցող կողմը ճանաչում է որպես քաղաքական կամ քաղաքական հանցագործության հետ կապված հանցագործություն։ «Քաղաքական հանցագործություն» սահմանումը երկար ժամանակ գործնականում վեճերի տեղիք էր տալիս։
Այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են դավաճանությունը, լրտեսությունը,
արգելված քաղաքական կուսակցությունների հիմնումը կամ մասնակցությունը,
սովորաբար, համարվում են քաղաքական հանցագործություններ, քանի որ անմիջականորեն ուղղված են պետության ամբողջականության և անվտանգության
դեմ։ Սակայն կան մի շարք վտանգավոր հանցագործություններ, որոնք գտնվում
են «քաղաքական հանցագործություններ» հասկացության շրջանակից դուրս,
չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք ուղղված են պետության դեմ։ Այսպես,
«Հանձնման մասին» Կոնվենցիայի համաձայն՝ պետության ղեկավարի կամ նրա
ընտանիքի անդամի նկատմամբ մահափորձը կամ սպանությունը չպետք է համարվի քաղաքական հանցագործություն։ 1970-ական թթ-ից սկսած` ահաբեկչական գործողությունները նույնպես համարվեցին ոչ քաղաքական հանցագործություններ հանձնման նպատակներից ելնելով։ Կոնվենցիայի այս դրույթի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է. «Քանի որ ՀՀ օրենքներով քաղաքական հանցագործությունների կամ քաղաքական հանցագործությունների հետ կապ ունեցող հանցագործությունների տեսակներ սահմանված
չեն, ուստի այդպիսի հիմքերով հանձնման հարցում ստանալիս Հայաստանի
Հանրապետությունը հանձնում կիրականացնի, երբ հարցման մեջ նշված հանձագործությունն այդպիսին է համարվում իր ընդհանուր քրեական օրենքով կամ Հայաստանի Հանրապետության համար գործող միջազգային պայմանագրերով»։
«Հանձնման մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության
առաջին հոդվածի համաձայն` Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի կիրառման նպատակով քաղաքական հանցագործություններ չեն համարվում հետևյալները`
ա) մարդկության դեմ այն հանցագործությունները, որոնք նախատեսված են
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948թ. դեկտեմբերի 9-ին ընդունված «Ցեղասպանության հանցագործության կանխման և դրա համար պատժելու մասին»
կոնվենցիայում.
բ) «Գործող բանակներում վիրավորների և հիվանդների վիճակի բարելավման
մասին» 1949թ. Ժնևի կոնվենցիայի 50-րդ հոդվածում, «Ծովում զինված ուժերի վիրավորների, հիվանդների և նավաբեկյալների վիճակի բարելավման մասին»
1949թ Ժնևի կոնվենցիայի 51-րդ հոդվածում, «Ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին» 1949թ. Ժնևի կոնվենցիայի 130-րդ հոդվածում և «Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին» 1949թ. Ժնևի
կոնվենցիայի 147-րդ հոդվածում նախատեսված հանցագործությունները.
գ) պատերազմի այն օրենքների բոլոր համեմատելի խախտումները, որոնք
գործում են սույն կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելիս, ինչպես նաև պատերազմի այն
սովորույթների խախտումները, որոնք այդ ժամանակ գոյություն ունեն և Ժնևի
վերոհիշյալ կոնվենցիաների դրույթներոն չեն նախատեսվում։

Կոնվենցիան հանձնման շրջանակներից բացառում է նաև այն զինվորական
հանցագործությունները, որոնք սովորական քրեական օրենքներով հանցագործություններ չեն համարվում (հոդված 4)։ Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես հայտարարություն է կատարել. «Քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով զինվորական բոլոր
հանցագործությունները սովորական քրեական օրենքներով են հանցագործություններ համարվում, ուստի այդ գործերով Պայմանավորվող կողմերի հանձնման վերաբերյալ հարցումները կբավարարի, եթե հայցող Պայմանավորվող կողմի օրենքներով տվյալ արարքը, որի առնչությամբ պահանջվում է համապատասխան անձի հանձնումը, նույնպես դասվում է սովորական քրեական հանցագործությունների շարքին»։
Կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրությամբ սահմանվում է, որ հարկերի, տուրքերի, մաքսատուրքերի և փոխանակման հետ կապված հանցագործությունների դեպքում Պայմանավորվող կողմերի միջև հանձնումը տեղի է ունենում
համաձայն` կոնվենցիայի դրույթների, եթե հանցագործությունը, հայցվող կողմի
օրենսդրության համաձայն` համապատասխանում է նույնաբնույթ հանցագործությանը։ Հանձնումը չի կարող մերժվել այն հիմքով, որ Հայցվող կողմի օրենսդրությամբ չեն սահմանված նույնաբնույթ հարկեր կամ տուրքեր, կամ չի նախատեսվում հարկի, տուրքի, մաքսատուրքի և փոխանակման նույնաբնույթ կարգավորում, ինչը նախատեսվում է Հայցող կողմի օրենսդրությամբ։
Այսպիսով, այսօր հանձնման ինստիտուտը հատուկ նշանակություն է ձեռք բերել։ Միջազգային գործընթացների շնորհիվ շատ երկրների սահմաններ դարձել
են «թափանցիկ», կատարելագործվել են հաղորդակցման միջոցները, որի պայմաններում հեշտացել է մի պետության տարածքում հանցանք կատարած անձանց այլ պետությունում թաքնվելու ճանապարհը։ Նոր պայմաններն ակտիվորեն օգտագործվում են կազմակերպված հանցավորության կողմից, որը միջազգային բնույթ է կրում։
Ժամանակակից հանցավորությունը տարածքային սահմաններ չունի։ Այդ իսկ
պատճառով հանցավորության դեմ պայքարում էական նշանակություն է ձեռք բերում պետությունների համագործակցությունը։ Պետությունների միջև միջազգային համագործակցության ամրապնդման և զարգացման գործում կարևոր նշանակություն ունի հանձնման ինստիտուտը, որը դեռևս գտնվում է զարգացման փուլում։
Հետևաբար, հաշվի առնելով հանձնման ինստիտուտի կարևորությունը ժամանակակից պայմաններում, գնալով ավելի արդիականություն է ձեռք բերում
հանձնման ընթացակարգի ավելի խորը ուսումնաիրությունը։
Հանձնման ինստիտուտի զարգացման հիմնարար ուղղություններից մեկը
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