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Հոդ վա ծում ար ծարծ վում են ավ տո տեխ նիկ-փոր ձա  գե տի պրակ տիկ փոր ձա գի տա կան գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում տեխ նի կա կան և իրա վա կան գի տե լիք նե րի կի րա ռու թյան մե թո դա-
բա նու թյան որոշ հար ցեր: Հայտ նի է, որ դա տա ավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն ներ 
կա տա րե լիս շատ հա ճախ ավ տո տեխ նիկ-փոր ձա գետ նե րը բախ վում են նաև իրա վա կան-վեր-
լու ծա կան բնույ թի դժվա րու թյուն նե րի հետ, ին չը հան գեց նում է ավե լորդ «դա տա կան քաշք-
շուկ նե րի»: Ուստի, ներկաումս չափազանց կարևոր է, որ պեսզի ավտոտեխնիկ-փորձագետը 
բացի տեխնիկական գիտելիքներից տիրապետի նաև անհրաժեշտ իրավական գիտելիքների: 
Հոդվածում լուսաբանվում են դատաավտոտեխնիկական փորձաքննություններ կատարելիս 
հատկապես իրավական և տեխնիկական գիտելիքների համադրության հարցերը, որոնք 
կարևորվում են և՛ փորձագետների, և՛ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի, կառավարման 
և շահագործման ուղղությամբ մասնագիտացած անձանց գործունեության ընթացքում: 

Բանալի բառեր. դատական ավտոտեխնիկական փորձաքննություն (ԴԱՓ), ավտոտեխնիկ-
փորձագետ, իրավական և տեխնիկական գիտելիքներ, ճանապարհատրանսպորտային պա-
տահար:

Դատական ավտոտեխնիկական փորձաքննություններ իրականացնելիս դատական 
ավտոտեխնիկ-փորձագետի պրակտիկայում չափազանց կարևոր է իրավական և տեխնիկական 
գիտելիքների համադրումն ու արդյունավետ կիրառումը՝ ճանապարհային երթևեկության 
կանոնների, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենսդրության, 
փորձագետի իրավունքների, պարտականությունների, ինչպես նաև պատասխանատվության 
ենթարկելու վերաբերյալ օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի անհրաժեշտ 
դրույթներին տիրապետելը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի (այսուհետ՝ ՃՏՊ) 
վայրի սխեմա կարդալ-վերծանելը, տեխնիկական հաշվարկներ կատարելը, ՃՏՊ-ի մեխանիզմի 
համակարգչային մոդելավորում իրականացնելը և այլն:

Դատական ավտոտեխնիկ-փորձագետի հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ ունենալու և 
այդ գիտելիքների համակարգման անհրաժեշտությունը դեռևս զգացել էին նախկին Խորհրդային 
Միությունում` անցյալ դարի 60-ական թվականների սկզբներին, երբ դատաավտոտեխնիկական 
փորձաքննությունը (այսուհետ՝ ԴԱՓ) խիստ կարևորվում էր Խորհրդային Միության երկրների 
դատական և արդարադատության համակարգերում [1, էջ 2]:

Դատական ավտոտեխնիկ-փորձագետին անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների 
ստեղծումը (գեներացումը) միշտ էլ իրականացվել և այժմ էլ իրականացվում է գիտության 
տարբեր բնագավառների գիտելիքների և գիտական մեթոդների միավորմամբ (ինտեգրմամբ) 
և (կամ) տարբերակմամբ (դիֆերենցմամբ): Դատաավտոտեխնիկ-փորձագետի գիտական 

 Թղթակցական հասցեն՝ Սարգսյան Մարատ Վերժի, ՃՏՊ հանգամանքների, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական վիճակի և տրանսպորտահետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ, ՀՀ ԳԱԱ 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, 0004, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ծովակալ 
Իսակովի պողոտա 24, marat831983@mail.ru 
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ճանաչողության (գիտական գիտելիքների ձեռքբերման) և մասնագիտական գործունեության 
ընթացքում գիտական գիտելիքների և մեթոդների ինտեգրումը կամ դիֆերենցում իրենից 
ներկայացնում է բարդ ու երկարատև դինամիկ գործընթաց: Ճանաչողական գործընթացում 
գիտական գիտելիքների և մեթոդների դիֆերենցումը կամ ինտեգրում, այսպես կոչված, 
ընդհանուր փիլիսոփայական մոտեցումից դեպի գործնական՝ նեղ մասնագիտական 
գործունեության ոլորտ (այդ թվում և ԴԱՓ) բացատրվում է նրանով, որ այն նշանակալից դեր 
ունի ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի գործընթացներում:

Փորձաքննությունների, այդ թվում նաև՝ ԴԱՓ ոլորտում, գիտելիքների տարբերակում 
իրականացվում է հետևյալ սխեմայով. 

փորձաքննության առարկա - փորձաքննության օբյեկտ - փորձաքննության մեթոդներ: 

Որպես դատաավտոտեխնիկական փորձաքննության մեջ գիտական մեթոդների տար բե   րակ-
ման օրինակ կարելի է առանձնացնել հետևյալ մասնավոր ոլորտները՝ ՃՏՊ-ի մաս նակիցների 
դատահոգեբանական փորձաքննություն, որը ինքնին հա մար վում է դատահոգեբանական 
փորձաքննության ճյուղ, սակայն ըստ նշանակության և հան գամանքի լայնորեն կիրարկվում 
է դատաավտոտեխնիկական փորձաքննության մեջ, ՃՏՊ-ի մասնակից ավտոմեքենաների 
դատաապրանքագիտական փորձաքննություն, տրանս պորտա-հետքաբանական փորձաքննու-
թյուն և այլն:

Եթե ԴԱՓ-ում գիտելիքների տարբերակում իրականացվում է մասնավոր դեպքերում 
և կոնկրետ որոշակի սխեմայով, ապա համադրումը կարող է տարածվել ԴԱՓ-ի՝ որպես 
գիտության, բոլոր ոլորտներում՝ սկսած տեսությունից մինչև գործնական կոնկրետ խնդիրների 
լուծում: Այս կապակցությամբ Մ.Գ. Չեպիկովը նշել է. «Տարբեր բնագավառների գիտելիքների 
համադրումը, այդ համադրման խնդիրների մանրազնին ուսումասիրումը մեր ժամանակների 
համար առաջնային անհրաժեշտություն է» [2]: ԴԱՓ-ի՝ որպես գիտության, տեսության համար 
գիտելիքների և մեթոդների համադրման վառ օրինակ է համարվում իրավագիտությունից 
հայտ նի ապացուցման տեսության սկզբունքներին և դրույթներին տիրապետելը, այսինքն՝ 
ԴԱՓ-ի բնագավառում մի շարք միջառարկայական խնդիրների հավաքագրում ու լուծումը, 
փաստերով ու ելակետային տվյալներով ձեռք բերված ապացույցների ստուգում ու 
գնահատումը: Օրինակ, հետքաբանության և ավտոմոբիլաշինության՝ միմյանցից անկախ 
այս երկու գիտությունների հենքի վրա ստեղծվել է դատական փորձաքննության նոր ճյուղ՝ 
տրանսպորտային հետքաբանական փորձաքննություն:

Այս ամենով հանդերձ, սակայն, կարևոր է հաշվի առնել, որ գիտելիքների համադրման վերը 
բերված օրինակներում տրված ձևերը կրում են պայմանական բնույթ և չպետք է լինեն խիստ 
սահմանազատված կամ շերտավորված: Իրականում դրանք փոխադարձաբար լրացնում են 
միմյանց՝ կազմելով մի ընդհանուր ամբողջություն: 

Այսպիսով, ԴԱՓ-ում կիրառվող հատուկ գիտելիքների այն մասը, որն իրենից ներկայացնում 
է տեխնիկական գիտությունների գիտելիքների համադրում, չպետք է համարել որպես 
առանձին գիտությունների, մասնավորապես՝ ավտոտրանսպորտային ոլորտի գիտությունների 
գիտելիքների սոսկ մեխանիկական համադրում: 

Դիտարկելով ԴԱՓ-ում կիրառվող հատուկ գիտելիքների ձևավորման մեթոդաբանական 
մոտեցումերը, կարելի է հանգել այն եզրահանգմանը, որ ԴԱՓ-ի առարկայի սահմանման 
մեջ հիմական մեխը՝ դրանում ներառված օրինաչափությունների իմացությունն է: Այդ օրի նա-
չափություններն են՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացում, զարգացում 
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և ավարտ, վթարի արտացոլման նմուշներ (հետքեր), վթարի վերաբերյալ տեղե կատվության 
հայտնաբերման, համախմբման փաստեր և ելակետային տվյալներ հավաքագրելը, տվյալ 
ՃՏՊ-ի վերաբերյալ տեսանյութերի (առկայության դեպքում) առգրավումը, ԴԱՓ-ի թե մային 
(ՃՏՊ-ին) վերաբերող տեղեկատվության հետազոտման օրինաչափություններ, ԴԱՓ-ում 
հատուկ նպատակներով ընդունված փորձագիտական   հետազոտության մեթոդների օրի-
նաչափությունները և այլն: 

Այժմ հարկ է քննարկել, թե գիտելիքների համադրման որ բաղադրիչներն են   հիմք հան դի-
սանում վերոնշյալ ձևերն ուսումասիրելու համար: 

Գ.Մ. Նադգորնիի հետազոտություններում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 
առաջացման և զարգացման առաջին կարևոր օրինաչափությունն այն է, որ նա մանրամասն 
անդ րադառնում է այն տեխնիկական առարկաներին (դիսցիպլիններին), որոնց վրա հիմված 
է ԴԱՓ-ը.

ա) պատահարի մասնակից տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակն ուսումասիրելիս 
ավտոտեխնիկ-փորձագետին խիստ անհրաժեշտ են հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ 
«Ավտոմոբիլի կառուցվածք» և «Ավտոմոբիլի տեխնիկական շահագործում» առարկաներից,

բ) ավտոտեխնիկ-փորձագետի կողմից ՃՏՊ-ի մեխանիզմի կառուցման համար անհրաժեշտ 
են տեղեկություններ և տվյալներ «Ավտոմոբիլի տեսություն»-ից, որոնք հիմականում 
վերաբերում են արգելակման և ղեկային կառավարման համակարգի օրինաչափություններին, 
ինչպես նաև՝ տրանսպորտային միջոցների կայունությանը [3]:

Վերլուծելով ԴԱՓ-ի հատուկ գիտելիքների հիմք հանդիսացող տեխնիկական առարկաները՝ 
Գ.Մ. Նադգորնին արդարացիորեն նշում է, որ գիտական   և փորձարարական գիտելիքների 
վերոհիշյալ բոլոր ճյուղերը ներառված չեն դատական   ավտոտեխնիկայի մեջ «մաքուր» ձևով: 
Ավելին, հենց ԴԱՓ-ի առանձնահատկությունն է որոշում այս գիտելիքների օգտագործման 
ուղղությունը: Արդյունքում, ԴԱՓ-ի համար հիմք հանդիսացող գիտությունների շատ տվյալներ 
վերջինիս կողմից ենթարկվում են «ստեղծագործական» մշակման: Օրինակ, ավտոմոբիլների 
տեսությունն ուսումասիրում է արգելակման գործընթացը` ավտոմեքենաների աշխատանքը 
բարելավելու համար: Միևնույն ժամանակ, այն իր առջև խնդիր չի դնում մշակել արգելակման 
կամ մանևրելու միջոցով վթարը կանխելու տեխնիկական հնարավորության հարցը լուծելու 
մեթոդաբանություն: Նման մեթոդաբանություն մշակվում է ԴԱՓ-ի շրջանակներում և դրա 
նպատակների համար: Այս դեպքում, բնականաբար, մեթոդաբանություն մշակողները հաշվի 
են առնում և, այսպես ասած, «զտում» են ավտոմեքենայի տեսության որոշ դրույթները: Այսինքն, 
այս պարագայում, գիտելիքների տարբերակում կատարվում է հետազոտական   մեթոդներով և 
նպատակներով:

Այսպիսով, մեկ անգամ ևս կարող ենք փաստել, որ ԴԱՓ-ի գիտելիքների ան մասը, որը 
բխում է ճանապարհատրանսպորտային ոլորտի գիտելիքներից, չի հանդիսանում վեր ջին-
ներիս «մեխանիկական» համադրություն: Դատական ավտոտեխնիկան, իր հիմքում ունենալով 
տեխնիկական գիտություններ, ստեղծում է նաև իրեն հատուկ գիտելիքների դաշտ, որը 
բնորոշվում է ինչպես իր առաջադրանքների առանձնահատկությունների, այնպես էլ այդ 
առաջադրանքները լուծելու համար անհրաժեշտ մեթոդների առանձնահատկություններով: 
Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ դատական ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների 
լիարժեք ու ճիշտ իրականացումը պահանջում է ինժեներ-ավտոմոբիլիստի հատուկ 
պատրաստվածություն՝ որպես փորձագետ ներգրավվելու նպատակով:

Երկրորդ կարևոր օրինաչափությունն այն է, որ ՃՏՊ-ի մեխանիզմի կառուցման համար 
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անհրաժեշտ է, որպեսզի փորձագետը կարողանա սահուն և արհեստավարժ կերպով 
կատարել մի քանի գիտությունների և, առաջին հերթին, տեխնիկական գիտությունների և 
քրեագիտության գիտելիքների ինտեգրում: Կարելի է պնդել, որ օրինաչափությունների այս 
շարքն ուսումասիրելու անհրաժեշտությունն առաջացավ այն բանից հետո, երբ քրեագետները 
նախանշեցին քրեագիտության առարկան սահմանելու նոր մոտեցումեր: Այսպես, XX դա րի 
60-ական թվականների վերջին Ռ.Ս. Բելկինի և Յու.Ի. Կրասնոբաևի կողմից տրվեց քրեա-
գիտության նոր սահմանում. «Քրեագիտությունը գիտություն է հանցագործության մեխանիզմի, 
հանցագործության և դրա մասնակիցների մասին տեղեկատվության ի հայտ գա լու, օրենք-
նե րի իմացության վրա հիմված ապացույցներ հավաքելու մեթոդների, այդ մեթոդներով 
հանցագործության մեխանիզմ ուսումասիրելու, գնահատելու և օգտագործելու մասին» [4]: 

Քրեագիտության առարկայի այս նոր սահմանումը զգալի չափով փոխեց նաև դատական 
ավտոտեխնիկայի գիտելիքների ծավալը: Դատաավտոտեխնիկական փորձաքննության վրա 
քրեագիտության «անբավարար ազդեցությունը» պահանջում էր նոր մեթոդաբանական մոտեցում, 
որը թույլ կտար բացահայտել քրեագիտության առանցքային դերը դատաավտոտեխնիկական 
փորձաքննության հատուկ գիտելիքների ձևավորման գործում: Տեսական առումով կարևոր 
է հասկանալ, թե վթարի զարգացման դինամիկայի որ տարրերն են արտացոլվում վթարի 
վայրում. օրինակ՝ շարժման ուղղությունը և բնույթը, մեքենայի բախումը, բախման ճշգրիտ 
վայրը որոշելը, հետիոտնին հարվածելը, խոչընդոտին բախվելը և այլն: 

Ինչպես վերը նշվեց, դատական ավտոտեխնիկան ունի իրեն հատուկ գիտելիքների ոլորտ, 
որը սահմանում է ոչ միայն այդ ոլորտի խնդիրները, այլև փնտրում և գտնում է դրանց լուծումերը: 
Այսպիսով, կարող ենք հիմավորապես եզրակացնել, որ որակյալ դատաավտոտեխնիկական 
փորձաքննություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել ինժեներ-ավտոմեխանիկ և 
ճարտարագետ-ավտոմեխանիկ որակավորմամբ այնպիսի մասնագետներ, որոնք հետագայում 
կկարողանան աշխատել որպես դատական ավտոտեխնիկ-փորձագետներ:

Երրորդ կարևոր օրինաչափությունն այն է, որ հիմավոր և օբյեկտիվ կերպով դա տա-
ավտոտեխնիկական փորձաքննություն կատարելու համար դատական ավտոտեխնիկ-փորձա-
գետին անհրաժեշտ են նաև կայուն իրավական գիտելիքներ: Այսինքն, գիտությունների հաջորդ 
կա տեգորիան, որն արտացոլվում է ԴԱՓ-ի հատուկ գիտելիքների մեջ, իրավաբանական 
գիտություններն են: Այստեղ առաջին հերթին նկատի ունենք քրեական իրավունքը և քրեական 
դատավարությունը: Բացի քաղաքացիական իրավունքի բնագավառի գիտելիքներից, 
վարչական իրավունքի ոլորտի գիտելիքները նույնպես պետք է անհրաժեշտ չափով ընդգրկված 
լինեն ԴԱՓ-ի մասնագիտական հատուկ գիտելիքների բնագավառում:

ԴԱՓ-ի հատուկ գիտելիքները, որոնք լրացում են պահանջում հատկապես քրեական օրենս-
դրու թյունից, ազդում են փոխկապակցված հետևյալ երկու ոլորտների վրա. 

ա) կարգավորող և կազմակերպական ծրագրային հարցեր, 
բ) տրամաբանական և իմացաբանական կարգի հարցեր: 
Առաջին խմբին վերաբերող գլխավոր հարցերից է՝ վարորդի կողմից ճանապարհային 

երթևեկության կանոնների կամ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին 
օրենսդրության խախտում կատարվե՞լ է, թե՞ ոչ: Երկրորդ խմբի գլխավոր խնդիրը՝ վարորդի 
գոր ծո ղությունների՝ տվյալ պատահարում պատճառահետևանքային կապի որոշելը:

ԴԱՓ-ի հատուկ գիտելիքների ձևավորման տեսանկյունից ավտոտեխնիկ-փորձագետը 
պետք է տիրապետի համապատասխան օրենսդրությանը, կարողանա վերլուծել երթևեկության 
անվտանգությանն առնչվող հոդվածները: Այս գիտելիքն անխուսափելիորեն պետք է 
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բովանդակի քրեական իրավունքի այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են հանցակազմը և դրա 
տարրերը, տարրերից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, միևնույն ժամանակ, 
հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնի հանցագործության օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի 
վերլուծությանը:

Ամփոփելով, կարելի է պնդել, որ ԴԱՓ-ը սերտորեն կապված է ինչպես տեխնիկական 
գիտությունների, այնպես էլ իրավագիտության, մասնավորապես՝ քրեագիտության հետ: 
Օրինակ, քրեագիտության մեջ կիրառվում են այնպիսի հասկացություններ, որոնց պետք է 
ծանոթ լինել բնական գիտություններից, մասնավորապես՝ ֆիզիկայից (ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթ, ինֆրակարմիր ճառագայթ, հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում, 
շարժման արագություն և այլն): Վերոնշյալ հասկացությունները լայնորեն կիրառվում են նաև 
դատական ավտոտեխնիկայում:

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ դատական ավտոտեխնիկ-փորձագետն իր մաս նա-
գիտական պարտականությունների լիարժեք կատարման նպատակով, տիրապետելով ավտո-
մոբիլաշինության, և ընդհանրապես, տրանսպորտի վերաբերյալ գիտելիքների, իրավական 
և տեխնիկական գիտելիքների համադրման և արդյունավետ կառավարման նպատակից 
ելնելով, անհրաժեշտ է, որպեսզի տիրապետի նաև քաղաքացիական, վարչական, քրեական 
օրենսգրքերի համապատասխան բաժինների, ճանապարհային երթևեկության կանոնների, 
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենսդրության և 
ոլորտը կարգավորող տարբեր նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերելի դրույթներին: 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОВОДИМЫХ СУДЕБНЫХ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ

Саргсян М.В.
В статье, в научно-методическом аспекте, рассматриваются ряд вопросов по 

методологии применения технических и юридических знаний в практической деятельности 
эксперта-автотехника. Известно, что в ходе проведения судебных автотехнических 
экспертиз очень часто эксперты автотехники сталкиваются также с правовыми, 
аналитического характера, трудностями, что приводит к излишней “судебной волоките’’. 
Поэтому, на текущий момент чрезвычайно важно, чтобы эксперт-автотехник, помимо 
технических знаний, обладал бы ещё и необходимыми юридическими знаниями. В статье 



Տ Ե ԽՆ Ի Կ ԱԿ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   31

освещены вопросы касающиеся сопоставления юридических и технических знаний при 
проведении судебных автотехнических экспертиз.

Подчёркнуто, что сопоставлению вышеотмеченных знаний отводится важное значение 
не только в деятельности экспертов-автотехников, но и в профессиональной деятельности 
специалистов определяющих как техническое состояние транспортного средства, так и 
действия водителя по управлению транспортным средством. 

Ключевые слова: судебная автотехническая экспертиза, эксперт-автотехник, юриди-
ческие и технические знания, дорожно-транспортное происшествие.

COMPARISON OF THE EXPERT’S LEGAL AND TECHNICAL KNOWLEDGE 
IN THE CONTEXT OF THE CONDUCTED FORENSIC AUTOTECHNICAL 

EXPERTISE

Sargsyan M.
From the scientific-methodological point of view, the article raises some issues of the methodology 

of applying technical-legal knowledge during the practical expert activity of the expert auto technician. 
It is known that when conducting forensic expertise, expert auto technician often encounter legal-
analytical difficulties, which leads to unnecessary “judicial hassles”. Therefore, at present it is very 
important that the expert auto technician, in addition to technical knowledge, also possesses the 
necessary legal knowledge. The article covers the issues of combining legal and technical knowledge, 
especially when conducting forensic examinations, which are important both in the activities of 
experts and specialists in vehicle design management in the field of operation.

Key words. forensic autotechnical expertise, expert auto technician, legal-technical knowledge, 
road accident.
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