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Հարգելի՛ Ընթերցող, 

Ձեզ եմ ներ կա յաց նում « Դա տա կան փոր ձաքն-
նութ յան և ք րեա գի տութ յան հայ կա կան հան դես» 
գի տա կան պար բե րա կա նի հեր թա կան՝ հին գե-
րորդ հա մա րը:

 Սի րով տե ղե կաց նում եմ, որ պար բե րա կա նը 
2021թ -ից ընդգրկ վել է ՀՀ բարձ րա գույն ո րա կա-
վոր ման կո մի տեի կող մից հաս տատ ված ա տե-
նա խո սութ յուն նե րի հիմ նա կան արդ յունք նե րի և 
դ րույթ նե րի հրա տա րակ ման հա մար ըն դու նե լի 
պար բե րա կան գի տա կան հրա տա րա կութ յուն-
նե րի ցու ցա կում:

Հաշ վի առ նե լով այն, որ պար բե րա կանն իր 
մեջ միա վո րում է դա տա փոր ձա գի տա կան ո լոր-
տի ընդ հա նուր և մաս նա վոր հիմ նախն դիր նե րի 
վե րա բեր յալ դա տա կան փոր ձա գետ նե րի, գի տա-
հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց-
նող  ների, ինչ պես նաև ի րա վուն քի և հա րա կից 
տար բեր ո լորտ նե րը ներ կա յաց նող մաս նա գետ-

նե րի տե սա կետ նե րը Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման կո մի տեի կող մից հաս տատ ված ցու ցա կում 
ընդգրկ վե լու հան գա ման քը նպաս տել է կար ևոր հար թա կի ձևա վոր մա նը ո լոր տի մաս նա գետ նե րի 
հա մար՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով կա տար ված գի տա կան աշ խա տանք նե րի լա վա գույն արդ-
յունք նե րը տպագ րել Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման կո մի տեի կող մից հաս տատ ված ըն դու նե լի 
պար բե րա կան գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի ցու ցա կում ընդգրկ ված գի տա կան հրա տա-
րա կութ յու նում:

Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա նի այն փաս տը, որ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ-
գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մից թո ղարկ վող պար բե րա կա նը հան դի սա նում է բաց հար թակ, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ոչ միայն փո խա նակ վել ի րա կա նաց ված գի տա գործ նա կան աշ խա-
տանք նե րի արդ յունք նե րով, դա տա փոր ձա գի տա կան ո լոր տում ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի կի րառ-
ման և ս տաց վող արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, այլ նաև նա խան շել 
դա տա փոր ձա գի տութ յան ո լոր տի կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ա ռան ձին 
մաս նա գի տա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յա նը, փոր ձա գետ նե րի վե րա-
պատ րաստ մա նը և  այլ կար ևոր խնդիր նե րին:

Հար գե լի գոր ծըն կեր ներ, պար բե րա կա նի խմբագ րա կան խոր հուր դն ու րախ կլի նի տես նել 
հա մա պա տաս խան ձևա չա փով կազմ ված Ձեր գի տա կան աշ խա տանք նե րի լա վա գույն արդ յունք-
նե րը ՀՀ ԲՈԿ-ի կող մից հաս տատ ված գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի ցու ցա կում ընդգրկ ված 
« Դա տա կան փոր ձաքն նութ յան և ք րեա գի տութ յան հայ կա կան հան դես» պար բե րա կա նի հա ջորդ 
հա մար նե րում:

Հարգանքով՝
բժշկական գիտությունների թեկնածու Ա.Ն.Հովսեփյան
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Уважаемый Читатель, 

Позвольте представить Вам очередной пятый номер периодического научного издания 
“Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики”.

С радостью сообщаю, что с 2021 года журнал включён в перечень научных изданий, 
допущенных Высшей аттестационной комиссией Республики Армения, для опубликования 
основных научных результатов и положений диссертаций.

Учитывая что журнал объединяет точки зрения судебных экспертов, специалистов 
выполняющих научно-исследовательские работы, а также специалистов представляющих 
области права и другие различные смежные области на общие и частные 
основополагающие проблемы судебно-экспертной сферы, сам факт включения журнала 
в утверждённый Высшей аттестационной комиссией перечень научных изданий уже 
способствует формированию важной платформы для специалистов данной сферы 
деятельности, с предоставлением возможности опубликования наилучших научных 
достижений в признанном Высшей аттестационной комиссией научном издании.

Особого внимания заслуживает тот факт, что периодическое научное издание, 
издаваемое ГНКО “Национальное бюро экспертиз” Национальной академии наук 
Республики Армения, является открытой площадкой, предоставляющей возможности не 
только обмениваться результатами уже выполненных научно-практических исследований, 
особенностями используемых в судебно-экспертной сфере современных методов и 
анализа полученных в ходе исследований результатов, но также и обозначить пути 
усовершенствования сферы судебно-экспертной деятельности, касающиеся проведения 
экспертных исследований по отдельно взятым специализированным направлениям, 
участию специалистов в судебных заседаниях, переподготовке экспертов и другим 
важным проблемам. 

Уважаемые коллеги, редакционный совет журнала будет рад видеть, лучшие 
результаты Ваших научных исследований, оформленные в соответствующем формате, 
в последующих номерах “Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики” 
включённого в утвержденный Высшей аттестационной комиссией Республики Армения 
перечень рецензируемых научных изданий.

С уважением,
кандидат медицинских наук Овсепян А.Н.
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Dear Reader, 

I would like to introduce you to the next fifth edition of the scientific journal ''Armenian 
Journal of Forensic Expertise and Criminalistics''.

I am pleased to announce that since 2021 the journal has been included in the list of 
periodical publications acceptable for publication of dissertation results and provisions 
approved by the Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia.

Considering that the journal brings together the points of view of forensic experts, 
specialists performing research work, as well as specialists representing the field of law and 
other various related areas on general and private fundamental problems of the forensic expert 
sphere, the very fact of the journal's inclusion in the list of scientific publications approved 
by the Supreme Certifying Commission already contributes to the formation of an important 
platform for specialists in this field of activity, with the provision of an opportunity to publish 
the best scientific achievements in a scientific publication recognized by the Supreme Certifying 
Commission.

Particularly noteworthy is the fact that the scientific periodical published by the SNPO 
``National Bureau of Expertises'' of the National Academy of Sciences of the Republic of 
Armenia is an open platform that provides opportunities not only to exchange the results of 
already completed scientific and practical research, the features used in the forensic expert 
sphere modern methods and analysis of the results obtained in the course of research, but 
also to outline ways to improve the scope of forensic expertise, concerning the conduct of 
expert research in individual specialized areas, the participation of specialists in court sessions, 
retraining of experts and other important issues.

Dear colleagues, the Editorial Board of the journal will be glad to see the best results 
of your scientific research, designed in the appropriate format, in subsequent issues of the 
''Armenian Journal of Forensic Expertise and Criminalistics'' included in the list of peer-
reviewed scientific publications approved by the Supreme Certifying Commission of the 
Republic of Armenia.

Sincerely,
Argam Hovsepyan, PhD
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱՌԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՄԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Պետ րոս յան Ա.Ա., Հա րութ յուն յան Ա.Ա., Թա վադ յան Գ.Կ.,  
Հայ րա պետ յան Տ.Ա.1

Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,  
Եր ևան, Հա յաս տան

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ա պօ րի նի ծա ռա հա տում-
նե րի վե րա բեր յալ 2018 թվա կա նից 2021 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված դենդ րոխ րո նո լո գիա կան մե-
թո դով ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան պարզ ման, ծա ռե րի կտոր նե րի նույ նա կա նաց ման և մինչ 
հա տե լը ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի պարզ ման հետ կապ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի վի ճա-
կագ րա կան վեր լու ծութ յունն ըստ տա րի նե րի, ինչ պես նաև կա տար վող հա մա լիր դա տա բու սա-
բա նա կան և դա տաապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, 
ո լոր տի խնդիր ներն ու օ րենսդ րա կան բա ցե րի ա ռու մով ա ռա ջարկ վող լրա ցում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիա, հո րատ ման մի ջուկ, ծա ռե րի հատ ման 
վա ղե մութ յուն, կտոր նե րի նույ նա կանա ցում, ծա ռե րի կեն սա կան վի ճակ, պատ ճառ ված վնաս:

Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում ե րը հան դի սա նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ժա մա նա-
կա կից ան տա ռա յին տնտե սութ յան խնդիր նե րից մե կը: Դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիան ժա-
մա նա կա կից տեխ նի կա յի հետ մեկ տեղ թույլ է տա լիս ձևա կեր պել հաս տատ ված փոր ձա գի տա-
կան եզ րա կա ցութ յուն ներ ան տա ռա յին ո լոր տում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հե տաքն նութ յան և 
բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ։ 

Այդ ուղ ղութ յամբ պետք է նշել, որ ՀՀ-ում իր տեսակի մեջ միակը՝ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձա քննու-
թյունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում ներդրված գերմանական «Rinntech» ընկերության 
արտադրության «Lintab» սարքավորման LTM06-E (փորձագիտական հավաքածու) մոդելի 
գործարկմամբ ակտիվորեն սկսվել են գիտագործնական աշխատանքները, ո րոնք հնա րա վո-
րութ յուն են տվել մոտ ա պա գա յում ա պօ րի նի ծա ռա հա տում ե րի դեպ քե րով փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի ի րա կա նաց ման հետ մեկ տեղ ձևա վո րել տար բեր տե սա կի ծա ռե րից վերց ված նմուշ նե րի 
տվյալ նե րի բա զա, ո րը և հայտ նա բեր ված փայ տան յու թի ստաց ման հա մար կտրված ծա ռե րի 
գտնվե լու տե ղան քի պարզ ման ա ռու մով ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն: 

 Հարկ է նշել, որ մինչև 2018 թվա կա նը ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի հետ կապ ված հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան ժա մա նակ ՀՀ-ում կա տար վում էին միայն հո ղա գի տա կան, բու-
սա բա նա կան և հետ քա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում թույլ էին տա-
լիս հայտ նա բե րել միայն ա նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ՝ շատ դեպ քե րում չու նե նա լով ամ բող ջա կան 
հա մադր ված կերպով հե տա զո տութ յուն կա տա րե լու հնա րա վո րութ յուն: Հատ կան շա կան է, որ 
փոր ձաքն նութ յա նը տրա մադր վում էին նմուշ ներ, ո րոնք ի րա կա նում չու նեին ընդ հա նուր բա ժա-

 Թղթակցական հասցեն՝ Պետրոսյան Աննա Արայիկի, հողագիտական և կենսաբանական փոր ձաքն նությունների 
բաժանմուքի փորձագետ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա «Փոր ձա քննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 24, annapetrosyan99@gmail.com; 

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.5-9
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նա րար գիծ (օ րի նակ՝ ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի վայ րից ներ կա յաց վում էին ծա ռի ի րար չհա-
ջոր դող կտրված կոճ ղե րի նմուշ ներ՝ գա գաթ, բուն, մի ջին հատ ված և  այլն), այդ իսկ պատ ճա ռով 
նմա նա տիպ փոր ձաքն նութ յուն ներ ընդ հան րա պես չէին կա տար վում, և վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի կող մից նշա նակ ված այդ պի սի փոր ձաքն նութ յուն նե րը թողն վում էին ան կա տար:

 Ն կա տի ու նե նա լով ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ներդր ված 
«Lintab» սար քա վոր ման տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը և կի րառ վող հա մա պա տաս խան 
փոր ձա գի տա կան մե թո դի կա նե րը՝ ներ կա յումս ՀՀ-ում զգա լի պա հան ջարկ է ձևա վոր վել մե ծաց-
նե լու դենդ րոխ րո նո լո գիա կան օբ յեկտ նե րի փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի շրջա նակն 
ըստ տա րա ծաշր ջան նե րի և տե ղանք նե րի, ի րա կա նաց նե լու ծա ռե րի ա ճի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը բնու թագ րող և փայ տան յու թի հետ նույ նա կա նաց ման հա մար կի րառ վող տվյալ նե րի 
բա զա յի ձևա վո րու մը, արդ յուն քում՝ դրանց հի ման վրա բարձ րաց նե լով ստաց վող տվյալ նե րի 
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յունն ի շնոր հիվ դա տա կան դենդ րոխ րո նո լո գիա յի մե թո դի և գեր-
մա նա կան «Rinntech» ըն կե րութ յան կող մից ար տադր վող հե տա զո տա կան սար քա վո րում նե րի 
կի րառ ման։ 

Ներ կա յումս Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո յում ի րա կա նաց վում են դենդ րոխ րո նո-
լո գիա կան հետև յալ փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն ները. 1) ծա ռե րի ա ճի տե ղան քի և պայ-
ման նե րի պար զում, 2) հե տա զոտ վող ծա ռի տա րած քի նույ նա կանացում, 3) ծա ռե րի հատ ման 
վա ղե մութ յան ո րո շում, 4) ա ռան ձին մա սե րի նույ նա կա նա ցում ան կախ ընդ հա նուր բա ժա նա րար 
գծե րի առ կա յութ յու նից, 5) կտրման պա հին ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի ո րո շում: 

Հա կիրճ ներ կա յաց նե լով դենդ րոխ րո նո լո գիա կան հե տա զո տութ յան  մե թո դի էու թու նը՝ պետք 
է նշել, որ մե թո դը հիմն ված է ժա մա նա կա կից տվյալ նե րի վրա, ըստ ո րի՝ յու րա քան չյուր ծա ռի 
տա րե կան օ ղակ նե րի պատ կերն ա ռանձ նա հա տուկ է (ան հա տա կան է), ինչ պես նաև գո յութ յուն 
ու նի հաս տատ ված վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի փոխ կա պակց վա ծութ յուն տա րած քի բնակ լի մա յա-
կան պայ ման նե րի և  այդ տա րած քում ա ճող ծա ռե րի տա րե կան օ ղակ նե րի պատ կեր նե րի միջև՝ 
ստաց ված արդ յունք նե րի գնա հատ ման հա մա պա տաս խան չա փա նիշ նե րով: 

Գի տա կան և տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի զար գաց ման ներ կա փու լում դա տա կան դենդ-
րոխ րո նո լո գիա յի մե թո դի օգ տա գոր ծու մը թույլ է տվել. 1) ա ռա ջին ան գամ ՀՀ-ում լիար ժեք ձևա-
վո րել և  էա կա նո րեն ընդ լայ նել տվյալ նե րի յու րա հա տուկ բա զան և հ նա րա վո րութ յուն նե րը՝ կի րա-
ռե լով ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի, ան տա ռա հա տում նե րի հե տաքն նութ յան և բա ցա հայտ ման 
ժա մա նակ, 2) նպաս տել փայ տի և փայ տան յու թի ա պօ րի նի շրջա նա ռութ յան կան խար գել մա նը, 
3) նպաս տել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան մանն ու ի րա վի ճա կի բա րե լավ մա նը:

Ս տորև ներ կա յաց վում է դա տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նմու շառ ման 
գոր ծըն թա ցի նկա րագ րութ յու նը:

Ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան ու սում նա սի րութ յան հա մար փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց-
ված հա տած ծա ռե րի կոճ ղե րից կա տար վում է սղո ցի մի ջո ցով նմու շա ռում՝ կտրված քի տես քով: 
Կտր ված քը ծա ռի լայ նա կի հատ ված մա սի նմուշն է, ո րը վերց վում է ծա ռի մշակ ված կամ չմշակ-
ված ծա ռաբ նից, կոճ ղից կամ ան տա ռա յին մնա ցուկ նե րից: Կտր ված քի հաս տութ յու նը կազ մում 
է 3-5սմ (հար մա րա վետ տե ղա փոխ ման, մշակ ման և  ու սում նա սի րութ յան հա մար) 1։

ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ի րա կա նաց վող Խա չաձև ժա-
մա նա կագ րութ յան մե թո դով հե տա զո տոթ յուն նե րը թույլ են տա լիս հատ ման վա ղե մութ յու նը ո րո-
շել տա րե կան և/ կամ ե ռա մաս յա կա յին ճշտութ յամբ կախ ված ծա ռի տե սա կից և հա տած ծա ռի 
վեր ջին տա րե կան օ ղա կի ամ բող ջա կան պահ պա նու մից, քա նի որ վեր ջին տա րե կան օ ղա կը 
կա րող է ժա մա նա կի ըն թաց քում են թարկ վել ո րո շա կի ան դար ձե լի դե ֆոր մա ցիա նե րի, ինչն 
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էլ կա րող է խան գա րել հա մա պա տաս խան հե տա զո տութ յուն կա տա րե լու և ճշգ րիտ տվյալ ներ 
ստա նա լուն 2:

Վե րը նշվա ծի հա մա ձայն ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի է կո-
լո գիա կան, հո ղա գի տա կան և կեն սա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բաժ նում ծա ռե րի հատ-
ման վա ղե մութ յու նը ո րոշ վում է ա ճող և հա տած ծա ռե րի տա րե կան օ ղակ նե րի հա մե մա տա կան 
ու սում նա սի րութ յամբ: Այդ նպա տա կով կա տար վում է նաև նմու շա ռում միև նույն տա րած քում 
ա ճող, կան գուն, կեն սու նակ ըստ տա րած քի մինչև թվով 15 հա մա պա տաս խան ծա ռե րից 3: 

 Սո վո րա բար հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են դաշ տա յին և լա բո րա տոր պայ ման-
նե րում: Դաշ տա յին աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց վում է ծա ռե րի բնա փայ տի նմու-
շա ռում: Ն մուշ ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ծա ռե րի կոճ ղե րի ամ բող ջա կան կտրվածք ներ, 
կտրվածք նե րի հատ ված ներ, ա ճի գայ լի կո նի մի ջո ցով ստաց վող նմուշ ներ: Պետք է ընդգ ծել, որ 
կտրված քը ծա ռի լայ նա կի հատ ված նմուշն է, ո րը վերց վում է ծա ռի մշակ ված կամ չմշակ ված 
ծա ռաբ նից, կոճ ղից կամ ան տա ռա յին մնա ցուկ նե րից: Կոճ ղից կտրվածք վերց վում է գետ նից 
0.3-0.5մ բարձ րութ յան վրա, իսկ ան տա ռա յին մնա ցորդ նե րից և ցո ղու նից՝ ա մե նա հաստ մա սից:

 Գոր ծած վող մե թո դի կա յի հա մա ձայն կտրված քի հատ վա ծը՝ փայ տան յու թի անկ յու նա յին 
լայ նա կի մասն է, ո րը ստաց վում է նա խա պես կտրված փայ տան յու թի հե տա գա մշակ ման ար-
դյուն քում։ Ս տաց ման սկզբնա կան փուլե րը ներ կա յաց ված են վեր ևում։ Այն պետք է վերց նել 
փայ տան յու թի մեծ տրա մա գիծ ու նե ցող կտրված քից, ընդ ո րում՝ ար դեն կտրված հատ վա ծի 
տրա մա գի ծը պետք է լի նի 20սմ, իսկ հաս տութ յու նը 5սմ -ից ոչ պա կաս։ Կտր վածք ներն ար վում 
են սղո ցի կամ կաց նի մի ջո ցով, սա կայն այս պի սի նմու շի ստա ցու մ անհ րա ժեշտ է կա տա րել մեծ 
զգու շութ յամբ, որ պես զի պահ պան վեն կենտ րո նա կան տա րե կան օ ղակ նե րը։

Ինչ վե րա բե րում է հո րատ ման մի ջուկ կամ ա ճի գայ լի կո նի մի ջո ցով ստաց ված նմու շին, այն 
ի րե նից ներ կա յաց նում է փայ տան յու թի գլա նաձև նմուշ, ո րը վերց վում է ծա ռաբ նից ա ճի գայ-
լի կո նի մի ջո ցով, 4-5մմ տ րա մագ ծով և 10-50 սմ  եր կա րութ յամբ՝ կախ ված հո րատ ման սար քի 
տե սա կից և ծա ռաբ նի տրա մագ ծից։ Սո վո րա բար սար քի մի ջո ցով գլա նաձև մի ջուկ նե րը վերց վում 
են ծա ռաբ նի ա մե նա լայն մա սից, քա նի որ են թադր վում է, որ ծա ռա տե սա կի մա սին ա ռա վել 
շատ տե ղե կատ վութ յուն կա րող է պա րու նա կել ա ռա վել լայն հատ վա ծը:

Մ շակ ված և ներդր ված մե թո դի կա յի հա մա ձայն ի տար բե րութ յուն կտրված քի, ո րը վերց վում 
է 1 օ րի նա կից, հո րատ ված մի ջուկ նե րը վերց վում են 10-15 օ րի նա կից, քա նի որ ծա ռաբ նից հո-
րատ ման սար քի մի ջո ցով մի ջու կի ստա ցու մը գործ նա կա նում կա տար վում է «կու րո րեն», ուս տի 
պետք է հո րատ ման սարքն այն պես տե ղադ րել, որ այն անց նի ծա ռաբ նի ա ռանց քի մի ջով 4:

Դաշ տա յին պայ ման նե րում վերց ված նմուշ նե րը պար տա դիր կար գով պի տա կա վոր վում են: 
Պի տա կի վրա նշվում է նմու շի հեր թա կան հա մա րը, նմու շառ ման տա րած քը, այ նու հետև նմուշ-
նե րը փա թե թա վոր վում են ու ներ կա յաց վում են փոր ձաքն նութ յա նը: Հա ջորդ փու լում նմուշ նե րի 
առ կա յութ յան պա րա գա յում սկսվում է երկ րորդ փու լի լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը:

Դաշ տա յին աշ խա տաք նե րից հե տո լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար պար-
տա դիր պայ ման է հան դի սա նում այն, որ ա ճի գայ լի կո նով վերց ված նմուշ նե րը լա բո րա տո րիա 
են տե ղա փոխ վում հա տուկ ֆիք սա տոր նե րի մեջ, որ պես զի ժա մա նա կի ըն թաց քում դրանք չդե-
ֆոր մաց վեն, քա նի որ դե ֆոր մա ցիա յի արդ յուն քում տա րե կան օ ղակ նե րի լայ նութ յու նը կա րող է 
փո փոխ վել: Ս տաց ված նմուշ նե րը դրվում են հա տուկ փայ տե կրիչ նե րի վրա, այ նու հետև ծա ռե րի 
կոճ ղե րից վերց ված նմուշ նե րը և  ա ճի գայ լի կո նով վերց ված նմուշ նե րը չո րաց վում են, իսկ տա րե-
կան օ ղակ ներն ա ռա վել տե սա նե լի դարձ նե լու նպա տա կով՝ նմուշ նե րի մա կե րես նե րը մաքր վում 
ու հար թեց վում է հղկա սար քի մի ջո ցով:
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Նա խա պատ րաս տած փոր ձան մուշ ները հե տա զոտ վում են «Lintab» սար քա վոր ման մի ջո ցով. 
այն ի րե նից ներ կա յաց նում է ման րա դի տակ, ո րին ամ րաց ված է կե տե րի մեծ խտութ յուն ու նե ցող 
տե սախ ցիկ, շար ժա կան սե ղան և հա մա կար գիչ: Շար ժա կան սե ղա նի վրա տե ղադր ված նմու շը 
տե սա նե լի է հա մա կարգ չի էկ րա նին: Էկ րա նին եր ևում է նաև հա տուկ նիշ, ո րը թույլ է տա լիս 
ֆիք սել տա րե կան օ ղա կի սահ մա նը: Տե ղա շար ժե լով սե ղա նը բարձր խո շո րաց մամբ՝ պատ կե րի 
վրա հստակ տե սա նե լի են դառնում տա րե կան օ ղակ նե րի սահ ման նե րը: Այդ սահ ման նե րի միջև 
հե ռա վո րութ յու նը հան դի սա նում է տա րե կան օ ղա կի լայ նութ յու նը, ո րով էլ հաշվ վում է տվյալ 
տար վա ա ճի ին տեն սի վութ յու նը:

Հիմն վե լով նշված պա րա մետ րե րի տար բեր հա մակ ցում նե րի վրա՝ տա րե կան օ ղակ նե րի չափ-
ման գրա ֆի կը կառուց վում է հա մա կարգ չա յին էկ րա նի վրա և TSAP-Win ծրագ րա յին փա թե թի 
օգ նութ յամբ ի րա կա նաց վում է տա րաբ նույթ վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն ներ 5:

Գ ծա պատ կեր 1-ում ներ կա յաց վում է 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա-
կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում դենդ րոխ րո նո լո գիա կան մե թո դով 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նող ՀՀ-ում միակ կա ռույ ցում՝ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված և դենդ րոխ րո նո լա գիա կան մե թո դով ի րա կա նաց ված 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի (ծա ռե րի հատ ման վա ղե մութ յան պարզ ման, ծա ռե րի կտոր նե րի նույ-
նա կա նաց ման և մինչ հա տե լը ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կի պարզ ման փոր ձաքն նութ յուն ներ) 
թիվն ըստ տա րի նե րի:

Գ ծա պատ կեր 1. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց ված փոր ձաքն նութ յուն նե րը

Հարկ է հա մա րվում ներ կա յաց նել նաև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր  ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված և դենդ րոխ րո նո լո գիա կան 
մե թո դով ի րա կա նաց ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հե տա զոտ ված նմուշ նե րի (օբ-
յեկտ նե րի) թիվն ըստ տա րի նե րի (տե՛ս գծա պատ կեր 2):
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Գ ծա պատ կեր 2. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ  ե ռամս յակն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի  շրջա նակ նե րում հե տա զոտ ված 

նմուշ նե րը

Բա ցի այդ, գծա պատ կեր 3-ում ներ կա յաց վում են նաև դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե-
րի ընդ հա նուր թիվն ըստ տա րի նե րի, ո րոն ցից ար դեն իսկ կա տար ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
թի վը նշված է գծա պատ կեր 1-ում:

Գ ծա պատ կեր 3. 2018 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յա կից մինչև 2021 թվա կա նի երկ րորդ ե ռամս յակն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի ընդ հա նուր թիվն ըստ տա րի նե րի

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի դեպ քե րը կան խե լու և բա ցա-
հայ տե լու ուղ ղութ յամբ ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից մշտա պես ի րա կա նաց վում են հա մա-
պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի լիար ժեք 
կան խար գե լում դեռևս չի գրանց վում, ին չի մա սին վկա յում են գծա պատ կեր ներ 1-ից 3-ում բեր-
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ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում 
առ կա գոր ծե րի շրջա նակ նե րում կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի ամ փոփ ար-
տա ծումն են: Ն ման բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան կա տար ման շրջա նակ նե րում 
կար ևոր է նաև դի տար կել դրանց տնտե սա կան, մաս նա վո րա պես՝ ար ժե քա յին կող մը: Այս պի սով, 
նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման արդ յուն քում պատ ճառ վում է ո րո շա կի վնաս, 
և հե տաքն նութ յան մար մին նե րի ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից մե կը դառ նում է պատ ճառ ված վնա սի 
չա փի մե ծութ յան պար զու մը, ո րի նպա տա կով կա յաց վում է հա մա պա տաս խան ո րո շում՝ փոր-
ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու վերաբերյալ: Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված 
վնա սի չա փի հաշ վար կու մը կա տար վում է դա տաապ րան քա գի տա կան և դա տա բու սա բա նա-
կան հա մա լիր փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նա կում: Դա տա բու սա բա նա կան փոր ձաքն նութ յամբ 
պարզ վում են հա մա պա տաս խան հե տա զո տե լի օբ յեկ տի(-նե րի) վե րա բեր յալ ե լա կե տա յին տվյալ-
նե ր, ո րոնք առ նաձ նաց վում և դա սա կարգ վում են հետև յալ հեր թա կա նութ յամբ՝ ծա ռի տե սակ, 
կոճ ղի տրա մա գիծ, մինչ հա տե լը կեն սա կան վի ճակ, մինչև ա ճի դա դա րե ցու մը հա տե լու հան գա-
մանք: Բ նա կա վայ րե րի հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ յան մա սին ե լա կե տա յին տվյալ նե րը 
ձեռք են բեր վում վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նին հա մա պա տաս խան միջ նոր դութ յուն ներ կա-
յաց նե լու մի ջո ցով, որն իր հեր թին հար ցում ներ է կա տա րում պատ կան մար մին նե րի՝ ստաց ված 
տվյալ նե րը տրա մադ րե լով փոր ձաքն նութ յա նը՝ հե տա գա ըն թացքն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի դեպ քե րում վնա սի չա փի հաշ վարկ ման մո տե ցում նե րը և մե խա-
նիզմ նե րը տար բեր են՝ կախ ված տվյալ ի րա վի ճա կին բնո րո շող հա մա պա տաս խան հան գա մանք-
նե րից և  առ կա ե լա կե տա յին տվյալ նե րից: Դա տաապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րի արդ յուն քում պատ ճառ ված վնա սի 
չա փի հաշ վարկ ման ժա մա նակ հիմք են ըն դուն վում ՀՀ-ում գոր ծող ի րա վա կան և նոր մա տի-
վա յին փաս տաթղ թե րը: 

Այս պես, հա մա ձայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի՝ ան տա ռա յին հո ղե րում, ինչ-
պես նաև ան տա ռա յին հո ղե րի մեջ չմտնող տա րածք նե րում ծա ռե րը, թփե րը ա պօ րի նի հա տե լը 
կամ ոչն չաց նե լը, կամ հա տում ներն ար գել ված ծա ռե րը, թփե րը հա տե լը կամ ոչն չաց նե լը, ծա-
ռե րը, թփերն ա ռանց թույլտ վութ յան տե ղա փո խե լը, պե տա կան, հա մայն քա յին կամ այլ ան ձանց 
սե փա կա նութ յուն հա մար վող բու սա ծած կը ոչն չաց նե լը կամ մինչև ա ճի դա դա րեց ման աս տի ճա-
նի վնա սե լը, ե թե այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը զգա լի վնաս են պատ ճա ռել կամ կա տար վել են նույն 
ա րար քի հա մար վար չա կան տույժ նշա նա կե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում՝ պատժ վում են 
տու գան քով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ-
վե լու ի րա վուն քից զրկե լով, կամ կա լան քով, կամ ա զա տազրկ մամբ: Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք 
կա տար վել են` պաշ տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով, բնութ յան հա տուկ պահ պան վող տա-
րածք նե րում կամ է կո լո գիա կան ա ղե տի կամ ար տա կարգ է կո լո գիա կան դրութ յան գո տում, խո-
շոր վնաս պատ ճա ռե լով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում գրանց ված 
ծա ռա տե սակ նե րի կամ բու սա ծած կի նկատ մամբ, մի խումբ ան ձանց կամ կազ մա կերպ ված խմբի 
կող մից, շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով՝ պատժ վում են տու գան քով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով, կամ կա լան քով, 
կամ ա զա տազրկ մամբ` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ 
զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով կամ ա ռանց դրա: Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք ա ռա ջաց րել են 
ա ռանձ նա պես խո շոր վնաս` պատժ վում են ա զա տազրկ մամբ` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով կամ ա ռանց դրա:

Սույն հոդ վա ծով զգա լի վնաս է հա մար վում հան ցա գոր ծութ յան պա հին սահ ման ված նվա-
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զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կից չորս հար յու րա պա տի կը չգե րա զան ցող գու մա րը 
(ար ժե քը), խո շոր վնաս է հա մար վում չորս հար յու րա պա տի կից յոթ հար յու րա պա տի կը չգե րա-
զան ցող գու մա րը (ար ժե քը), ա ռանձ նա պես խո շոր վնաս է հա մար վում յոթ հար յու րա պա տիկ և 
յոթ հար յու րա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա րը (ար ժե քը) [6:

Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հետ ևան քով բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ-
ված վնա սի հա տուց ման չա փի փոր ձա գի տա կան հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րը կա տար-
վում են հա մա ձայն «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և 
բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7։ 
Ըստ նշված օ րեն քի դրույթ նե րի սահ ման վում են բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման չա փի սա կագ նե րը, որ տեղ դրանք ա ռանձ նաց վում են հա մա ձայն հատ ված ծա ռե րի 
կոճ ղե րի տրա մագ ծի, ինչ պես նաև ա ռանձ նաց վում են ո րո շա կի խումբ ծա ռեր, ո րոնք դաս վում 
են ար ժե քա վոր և հազ վագ յուտ տե սակ նե րի (դրանց սա կագ ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են 
մնա ցած տե սակ նե րից): Հա ջորդ դա սա կար գա յին բա ժա նու մը կա տար վում է՝ հաշ վի առ նե լով 
հատ ված ծա ռե րի գտնվե լու վայ րը, ինչ պես նաև հո ղի նպա տա կա յին և/ կամ գոր ծառ նա կան 
նշա նա կութ յու նը: Ըստ նշված դա սա կար գում նե րի սա կագ նե րի փո փո խութ յու նը սահ ման վում 
է հետև յալ կերպ.

 ¾ Բ նութ յան հու շար ձա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող ծա ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի 
հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն-
քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր ված սա կագ նե րի տաս նա պա տի կի չա-
փով:

 ¾ Բ նութ յան հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րում, դենդ րո պար կե րում և  ան տառ պու րակ-
նե րում ծա ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի 
հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում 
բեր ված սա կագ նե րի հնգա պա տի կի չա փով։

 ¾ Ար հես տա կան ան տառ նե րում, բնա կա վայ րե րի ընդ հա նուր օգ տա գործ ման վայ րե րի ծա-
ռա տե սակ նե րի և թ փե րի ա պօ րի նի հատ ման կամ ոչն չաց ման դեպ քում վնա սի հա տուց-
ման չա փը հաշ վարկ վում է նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր-
ված սա կագ նե րի`

 - Եր ևան քա ղա քում` տաս նա պա տի կի չա փով,
 - այլ բնա կա վայ րե րում` ե ռա պա տի կի չա փով։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում գրանց ված ծա ռա տե սակ նե րի և 
թ փե րի հատ ման կամ ոչն չաց ման յու րա քանչ յուր միա վո րի հա մար սա կագ նա յին ար ժեք նե րը 
սահ ման վում են ա ռան ձին-ա ռան ձին և բեր ված են նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծում 8]: 

Վե րոգր յա լի հա մա ձայն փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում հնա րա վոր է 
դառ նում հա մա պա տաս խան հաշ վարկ նե րի կա տար ման արդ յուն քում ստա նալ այն մե ծութ յու նը, 
ո րը կա րող է հե տա գա քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար որ պես ա պա ցու ցո ղա կան տվյալ 
հիմք հան դի սա նալ:

Հարկ է նշել, որ նշված օ րեն քի դրույթ նե րը չեն տա րած վում քա ղա քա ցի նե րի սե փա կա նութ-
յուն հան դի սա ցող կամ նրանց օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադր ված հո ղա մա սե րում կամ 
օ րի նա կան հիմ քե րով օգ տա գործ ման տրա մադր ված ա րո տա վայ րե րում կամ խոտ հարք նե րում 
ա ճեց ված և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բույ սե րի Կար միր գրքում չգրանց ված բու սա կան 
աշ խար հի օբ յեկտ նե րի վրա:

Փոր ձա գի տա կան մի շարք հե տա զո տութ յուն նե րի, տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար ված ուսում-
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նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ վել է, որ «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման սա կագ-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ո րոշ դրույթ նե րում առ կա են մի շարք բա ցեր, ո րոնք դժվա րաց նում են, 
եր բեմ նաև անհ նա րին են դարձ նում դրանց հի ման վրա փոր ձա գի տա կան հա մա պա տաս խան 
հաշ վարկ նե րի կա տա րու մը: Այս պես, օ րի նակ. օ րեն քում նշվում է, որ հատ ված ծա ռե րի գտնվե լու 
վայ րից, ինչ պես նաև բնա կա վայ րե րի հո ղե րի նպա տա կա յին նշա նա կութ յու նից կախ ված սա-
կագ նա յին ար ժե քը բազ մա պատկ վում է հա մա պա տաս խան գոր ծակ ցով և նշ վում է՝ կոնկ րետ որ 
դեպ քե րում ինչ գոր ծա կից պետք է կի րա ռել: Հա մա ձայն ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի՝ բնա կա վայ րե րի հո ղե րը, ըստ գոր ծառ նա կան նշա նա կութ յան, դա սա կարգ վում են` 
բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման, հա սա րա կա կան կա ռու ցա պատ ման, խա ռը կա ռու ցա պատ ման, 
ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղե րի և  այլ հո ղե րի [8, սա կայն «Բ նա պահ պա նա կան ի րա վա-
խախ տում նե րի հետ ևան քով կեն դա նա կան և բու սա կան աշ խար հին պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման սա կագ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նշվում է միայն ընդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղե րի 
դեպ քում կի րառ վող գոր ծա կի ցը, ուս տի հաշ վարկ նե րը մա ցած դեպ քե րի հա մար կա տար վում 
են տվյալ օ րեն քի սուբ յեկ տիվ՝ նեղ մաս նա գի տա կան մեկ նա բան մամբ: Ն ման դեպ քե րից խու սա-
փե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք նշված օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս խան լրա ցում եր 
և տալ ա ռա վել կոնկ րե տաց նող հաշ վար կա ման մե խա նիզմ, ո րը կբխի ՀՀ-ում գոր ծող, սույն 
ո լոր տը կար գա վո րող մա ցած օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րից:

Օ րեն քում նշվում է, որ. «…ար մա տից կտրված, ինչ պես նաև հող մա տա պալ կամ ա պօ րի նի 
հատ ված ցցա չոր ծա ռե րի հափշ տակ ման դեպ քում վնա սի հա տուց ման չա փը հաշ վարկ վում է 
սույն օ րեն քի հոդ ված 5-ի «ա» և «բ» են թա կե տե րում բեր ված սա կագ նե րի հի սուն տո կո սի չա-
փով:», այս պի սով՝ ծա ռե րի կեն սա կան վի ճա կից կախ ված հաշ վարկ նե րը փաս տա ցի բա ժա նե լով 
եր կու կա տե գո րիա յի՝ կեն սու նակ և ց ցա չոր: Ն ման մո տե ցու մը ոչ բո լոր դեպ քե րում է կի րա ռե լի, 
քա նի որ ծա ռերն ըստ ի րենց կեն սա կան վի ճա կի լի նում են՝ կեն սու նակ, թու լա ցած, թու լա ցող 
և ց ցա չոր (հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 22.06.2006թ. N 897-ն  ո րոշ ման) 9: Ուս տի ա ռա-
ջար կում ենք՝ սույն օ րեն քում կա տա րել հա մա պա տաս խան լրա ցում եր և  ա վե լաց նել նշված 
կեն սա կան վի ճակ նե րը, ինչ պես նաև ըստ դրանց՝ սահ մա նել անհ րա ժեշտ հա մա պա տաս խան 
կի րա ռե լի գոր ծա կից ներ:

Օ րեն քում սահ ման վում է ծա ռե րի և թ փե րի հատ ման, ոչն չաց ման և մինչև ա ճի դա դա րեց ման 
աս տի ճա նը վնաս ման դեպ քում` յու րա քանչ յուր միա վո րի հա մար սա կագ ներ, սա կայն հա ճախ 
են հան դի պում դեպ քեր, երբ հատ վել են ծա ռե րի սա ղար թը ձևա վո րող կմախ քա յին բազ մամ յա 
հա սուն ճյու ղե րը, ո րի հետ ևան քով ա ճի դա դա րե ցում տե ղի չի ու նե ցել, սա կայն առ կա է բնա-
կա նոն ա ճի խախ տում: Հան դի պում են նաև այն պի սի դեպ քեր, երբ նույն ար մա տա յին հա մա-
կար գից եր կու ա ռան ձին ու ղեկ ցող նե րով ծա ռի մեկ ու ղեկ ցո ղը հատ վում է, սա կայն, քա նի որ 
դրանք մեկ ար մա տա յին հա մա կար գով են, ա պա օ րեն քի կի րա ռութ յու նը նման դեպ քե րի հա-
մար անհ նա րին է դառ նում: Ա ռա ջար կում ենք՝ նման դեպ քե րի հա մար, երբ հատ ված ճյու ղերն 
էա կա նո րեն փո խում են ծա ռի բնա կան վի ճա կը, երբ դրանք ու նեն մեկ ընդ հա նուր ար մա տա-
յին հա մա կարգ, սա կայն եր կու տար բեր ու ղեկ ցող ներ, ինչ պես նաև այն դեպ քե րի հա մար, երբ 
գրանց վում է բնա կա նոն ա ճի խախ տում, սահ մա նել ո րո շա կի հաշ վարկ ման մե խա նիզմ եր՝ 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար հա մա պա տաս խան գոր ծա կից նե րի տես քով, ո րի արդ յուն քում նմա-
նա տիպ ի րա վա խախ տում ե րի պա րա գա յում ևս հ նա րա վոր կլի նի կա տա րել հա մա պա տաս խան 
փոր ձա գի տա կան հաշ վարկ ներ:

Նշ ված օ րեն քում առ կա օ րենսդ րա կան բա ցե րը հիմ ա կա նում ա ռա վել ակն հայտ են դառ նում 
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կի րառ ման, մաս նա վո րա պես՝ հաշ վարկ նե րի կա տար ման ժա մա նակ, ուս տի, հաշ վի առ նե լով 
տա րի նե րի ըն թաց քում կա տար ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի քա նա կը և դ րանց ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում ա ռա ջա ցող օ րենսդ րա կան խո չըն դոտ նե րի առ կա յութ յու նը, մեր կող մից ա ռանձ նաց-
վել են վե րոգր յալ հիմ ա կան բա ցե րը, ո րոնց մա սով, օ րեն քում լրա ցում եր կա տա րե լու մի ջո ցով, 
հնա րա վոր կլի նի հե տա գա յում ա ռա վել օբ յեկ տիվ և լիար ժեք փոր ձա գի տա կան արդ յունք նե րի 
ստա ցու մը:

Այս պի սով, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում առ կա՝ սույն ո լոր-
տին առնչ վող փոր ձաքն նութ յուն նե րի քա նա կի և դ րանց շրջա նակ նե րում հե տա զո տե լի օբ յեկտ-
նե րի տա րեց տա րի գրանց վող ա ճը խո սում է փոր ձաքն նութ յան այս տե սա կի մեծ պա հան ջար կի 
և  ա պա ցու ցո ղա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նե նա լու մա սին, իսկ հա մա լիր փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում առ կա խնդիր նե րի լու ծում երն ու օ րենդ րա կան բա ցե րի լրա-
ցում ե րը հնա րա վո րութ յուն կտան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տա րում ի րա կա նաց նել ա ռա վել 
ընդարձակ տեսանկյունից, ին չը և հե տա գա յում կբե րի ՀՀ դա տաի րա վա կան ո լոր տում փոր-
ձաքն նութ յան այս տե սա կի ա ռա վել նպա տա կա յին կի րառ մա նը:
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

 Петросян А.А., Арутюнян А.А., Тавадян Г.К., Айрапетян Т.А.
В статье представлена статистика за период с 2018 по 2021 годы по выполненным в 

Национальном бюро экспертиз РА с помощью дендрохронологического метода, экспертных 
исследований касающихся незаконной рубки лесных насаждений. В частности, в статье 
приведены результаты статистического анализа по годам по определениям относящимся 
к срокам давности рубки деревьев, идентификации отрезков деревьев, жизненного 
состояния деревьев до их рубки. Рассмотрены специфические особенности приведения 
комплексных судебно-ботанических и судебно-товароведческих экспертных исследований, 
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а также освещены проблемы отрасли и изложены предлагаемые дополнения по преодолению 
законодательных пробелов.

Ключевые слова: судебная дендрохронология, керн, сроки давности рубки деревьев, 
идентификация отрезков, жизненное состояние деревьев, нанесенный ущерб.

SOME APPROACHES TO EXECUTION TO FORENSIC EXPERTISE RELATED 
TO THE ILLEGAL LOGGING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Petrosyan A., Harutyunyan A., Tavadyan G., Hayrapetyan T.
The article presents statistics for the period from 2018 to 2021 based on expert studies carried out 

at the National Bureau of Expertise of RA using the dendrochronological method regarding illegal 
logging. In particular, the article presents the results of statistical analysis by years according to 
the definitions related to the age of tree felling, identification of tree sections, the vital state of trees 
before they were cut. The specific features of combining complex forensic botanical and forensic 
commodity expertise are considered, as well as the problems of the industry and proposed additions 
to overcome legislative gaps are presented.

Key words: forensic dendrochronology, core, time of tree felling, identification of segments, vital 
state of trees, damage caused.
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ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ՀԱՐԹԱԹԱԹՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻ ՇԱՐՔ 

ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Չարչյան Ա.Գ.,Սահակյան Ս.Ս.,Մարտիրոսյան Տ.Ռ.,  
Մաթոսյան Ս.Գ., Սահակյան Ա.Ս.

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, 
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն,  

Երևան, Հայաստան

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն-
նա կան մո տե ցում նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
(ՀՀ), Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում (ՌԴ), Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՂՀ), Բե-
լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում (ԲՀ), Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում (ԱՀ): Ներ կա յաց ված 
են եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան ժա մա նակ ոտ նա թա թի ծան րա բեռն վա ծութ յան հնա րա վոր հետ ևանք նե րի կան-
խո րո շու մը, հե տա զո տա կան ե ղա նակ նե րի վեր լու ծութ յու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն, հար թա թա թութ յուն, գոր ծա ռույ թի 
խան գա րում, փոր ձաքն նա կան կան խո րո շում, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան պի տա նիութ յան չա-
փո րո շիչ ներ:

Ներ կա պայ ման նե րում հայ հա սա րա կութ յան առջև ծա ռա ցած կար ևո րա գույն խնդիր նե րի 
շար քում իր ար դիա կա նութ յամբ ա ռա ջին տե ղե րից է զին ված ու ժե րի հա մա լրու մը ա ռողջ և ֆի-
զի կա պես ա մուր քա նա կա կազ մով, քա նի որ ժա մա նա կա կից ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը 
բնո րո շող ցու ցա նիշ նե րի շա րու նակ վող վա տա ցու մը հան գեց րել է զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը 
սահ մա նա փա կում նե րով պի տա նի կամ ոչ պի տա նի ե րի տա սարդ նե րի թվա քա նա կի ա ճին: 

Ն ման եր ևույթ դիտ վում է ԶՈՒ-ը զո րա կո չով հա մալ րող հետ խորհ դա յին բո լոր հան րա պե-
տութ յուն նե րում [1-2]: 

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը սահ մա նա փա կող կամ ոչ պի տա նի ճա նա չե լու հար ցում խիստ 
կար ևոր վում են ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի` հատ կա պես ող նա շա րի և  ոտ նա թա թի հի վան-
դութ յունն նե րը [1, 3- 6]: 

ՀՀ-ի հա մար հատ կան շա կան են ման կա կան բնակ չութ յան ինչ պես թվա քա նա կի, այն պես 
էլ ա ռող ջա կան վի ճա կը բնո րո շող ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի բա ցա սա կան մի տում նե րը 
դի նա մի կա յում: Կար ևոր վում է նաև այն հան գա ման քը, որ վեր ջին տա րի նե րին դժվա րա ցել է 
նաև բու ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յու նը և  ո րա կը, ընդ ո րում դա վե րա բե րում է ինչ պես ա ռաջ նա-
յին, այն պես էլ մաս նա գի տաց ված բու ժօգ նութ յան հա մա կար գե րին [1]: 

Տվ յալ քա նա կա կազ մի հա մար մի շարք հե ղի նակ նե րի կող մից կար ևոր վում են ոսկ րամ կա-
նա յին հա մա կար գի խան գա րում ներն ու հի վան դութ յուն նե րը [1, 7]:

Ա ռող ջութ յան ցու ցա նիշ նե րի շրջա նակ նե րում ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի հի վան դա-
ցութ յու նը զբա ղեց նում է ա ռանձ նա հա տուկ տեղ, քա նի որ այն ար տա ցո լում է ժա ռան գա կան 
և սո ցիալ-հի գիե նիկ գոր ծոն նե րի հա մա լիր ազ դե ցութ յան հետ ևանք նե րը. օր գա նիզ մի վի ճա կի 

 Թղթակցական հասցեն՝ Չարչյան Արմեն Գերասիմի, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի 
Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի վարիչ, 
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն, 0069, Հայաստան, Երևան, Ահարոնյան փ. 6 շենք:
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ին տեգ րալ բնու թագ րիչ է: Կար ևոր վում է ա վագ դպ րո ցա կան տա րի քի ա շա կերտ նե րի այ սինքն՝ 
նա խա զո րա կո չա յին տա րի քի ան ձանց ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի և շա րակ ցա կան հյուս-
ված քի վի ճա կը [1, 8-9]: 

Ող նա շա րի, կրծքա վան դա կի, կոն քի և  ոտ նա թա թե րի տար բեր ձևա խե ղում նե րը դիտ վում են 
դպրո ցա կան տա րի քի ա վե լի քան 80% ե րե խա նե րի մոտ և  ու նեն տա րած վե լու ար տա հայտ ված 
մի տում [1, 10]: 

Գ րա կա նութ յան տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ զին ված ու ժե րը զո րա-
կո չով հա մալ րող երկր նե րում գո յութ յուն ու նեն մի շարք խնդիր ներ` պայ մա նա վոր ված տվյալ 
քա նա կա կազ մի ա ռող ջա կան վի ճա կի և ֆի զի կա կան զար գաց ման հետ:

Հար թա թա թութ յու նը տա րած ված հի վան դութ յուն է և սահ մա նա փա կում է ե րի տա սարդ նե րի 
զո րա կո չը զին ված ու ժեր [1, 11]: 

«Ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի և շա րակ ցա կան հյուս ված քի հի վան դութ յուն նե ր» դա սում 
ա ռա ջա տա րը եր կայ նա կի հար թա թա թութ յունն է։

Ու սում նա սիր վել են ա ռող ջա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը հար թա թա թութ-
յան դեպ քում. օր թո պե դիկ ներ դիր ներ, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րա և մեր սում: Ըստ ստաց ված 
տվյալ նե րի օր թո պե դիկ ներ դիր նե րի, բու ժա կան ֆիզ կուլ տու րա յի կամ դրանց զու գակ ցումն արդ-
յու նա վետ չեն ե ղել: Ա ռա ջարկ վել են կեն սա բա նա կան խթա նիչ ներ և КВЧ-թե րա պիա կի րա ռել, 
ստաց վել է դրա կան արդ յունք` անկ յունն ի ջել է (մինչև 5,7%), իսկ կա մա րի բարձ րու թյու նը մե-
ծա ցել է (մինչև 44,1%), նվա զել սրուն քի մկան նե րի և  ոտ նա թա թե րի շուտ հոգ նե լը քայ լե լիս և 
կանգ նած վի ճա կում, դրան ցում կծկում նե րը[1, 11]:

 Հար թա թա թութ յան ժա մա նակ խան գար վում է ոտ նա թա թի զսպա նա կա յին գոր ծա ռույ թը, 
ո րը հան գեց նում է դե գե նե րա տիվ-դիստ րո ֆիկ բնույ թի ախ տա բա նա կան փո փո խութ յուն նե րի 
ինչ պես ոտ նա թա թի հո դե րում, այն պես էլ հե նա շար ժիչ հա մա կար գի վե րել հատ ված նե րում. 
ա ռա ջա նում են գլխա ցավ, միալ գիա, արթ րիտ և  այլն։

Հար թա թա թութ յուն ու նե ցող ան ձինք դժվա րութ յուն ներ են ու նե նում վազ քի և ս պոր տա յին 
պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ, հակ ված են ստո րին վեր ջույթ նե րի վնաս վածք նե րի [12-13] ։

Հար թա թա թա թութ յան ժա մա նակ մարմ նի կա յու նութ յու նը խան գար վում է ուղ ղա հա յաց դիր-
քում, ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նում ծան րա բեռն վա ծութ յու նը ա վե լա նում է 4-30 տո կոս, նվա զում 
է հրման ու ժը, վատ թա րա նում է ոտ նա թա թի զսպա նա կա յին գոր ծա ռույ թը [14]: 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը ո րո շա կի փոխ կա պակց վա ծութ յուն են հայտ նա բե րել հար թա թութ-
յան առ կա յութ յան և վ նաս վածք ստա նա լու հա ճա խա կա նութ յան միջև [15]: 

Ոտ նա թա թի վալ գու սա յին դե ֆոր մա ցիան կա րող է նպաս տել ծնկա հո դե րի վալ գու սա յին դե-
ֆոր մա ցիա յի ձևա վոր մա նը [16]։ 

III-րդ  աս տի ճա նի հար թա թա թութ յան հա մադ րութ յու նը վեգ նա վա կաձև հո դի արթ րո զի հետ՝ 
ար տա հայտ ված օս տեո ֆիտ նե րով զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պի տա նիութ յան ա ռան-
ձին չա փո րո շիչ է [17-18]։

 Մի շարք երկր նե րում եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան 
հիմ նա կան չա փո րո շիչ ներն են.

 ¾ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
ոտ նա թա թի դիր քը, վեգնա վա կաձև հո դում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը [19]:

 ¾ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի անկ յու նը, կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ-
նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա-
մախ տա նի շը [20]:
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 ¾ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
(կար ևոր վում է կա մա րի բարձ րութ յու նը), կրուն կոսկ րի դիր քը, վեգնա վա կաձև հո դում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [21]:

 ¾ Բե լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յան, անկ յան և  եր կա-
րութ յան հա մադ րութ յու նը, կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [22]:

 ¾ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  անկ յու նը, 
կրուն կոսկ րի դիր քը, ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ-
յուն նե րը, ցա վա յին հա մախ տա նի շը [23]: 

Եր կա յա նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ցութ յուննե րը 
տրվում են․

 ¾ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում․ 
Ցայ տուն ար տա հայտ ված III աս տի ճա նի հար թա թա թութ յան դեպ քում (ոտ նա թա թի կա մա րի 

բարձ րութ յու նը` մինչև 7մմ, անկ յու նը կազ մում է 170 աս տի ճան և  ա վե լի), կամ 8-14մմ կա մա րի 
բարձ րութ յան դեպ քում (անկ յու նը կազ մում է 160-170 աս տի ճան), երբ այն զու գորդ վում է վեգ նա-
վա կաձև հա մակ ցութ յան դե ֆարթ րո զով կամ ոտ նա թա թի զգա լի ար տա հայտ ված վալ գու սա յին 
դիր քա վոր մամբ, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «ժա մա նա-
կա վո րա պես ոչ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յուն [19]: 

Չա փա վոր ար տա հայտ ված բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի ձևա խե ղում նե րի, III աս տի ճա նի հար-
թա թա թութ յան դեպ քե րում նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է 
«սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան» եզ րա կա ցութ յուն [19]: 

I և II աս տի ճա նի եր կա յ նա կի հար թա թա թութ յուն նե րի դեպ քե րում նա խա զո րա կո չիկ նե րը և 
զո րա կո չիկ նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար», խո չըն դոտ չէ 
ՌՈւՀ ըն դուն վե լու հա մար [19]:

 ¾ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում․
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ տա-

նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բա ժին նե րի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յու նը (զո րա կո չի կը ա զատ վում է զո րա կո չից խա ղաղ ժա մա-
նակ [20]: 

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի դե ֆոր մաց վող 
օս տեոարթ րո զի III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում զո րա կո չիկ նե րի նկատ-
մամբ կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա-
ցութ յուն [20]:

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ «պի տա նի է զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» եզ րա կա ցութ յուն [20]:

 ¾ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում․
  III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա-

մախ տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա նե րով, ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի հո-
դե րի արթ րո զով, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ», իսկ ՌՈւՀ-ե րի և ռազ մա կան դպրոց-վար-
ժա րան նե րի դի մորդ նե րի և սո վո րող նե րի նկատ մամբ՝ «պի տա նի չէ ու սա նե լու հա մար» [21]: 
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III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին 
դիր քա վոր ման և վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ յան արթ րո զի եր ևույթ նե րի, կամ II աս տի ճա նի 
եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ յան II փու լի արթ րո զով, 
նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ», իսկ ՌՈւՀ-ե րի և ռազ մա կան դպրոց-վար ժա րան նե րի 
դի մորդ նե րի և սո վո րող նե րի նկատ մամբ՝ «պի տա նի չէ ու սա նե լու հա մար» [21]:

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ վեգ նա վա կաձև հա մակ ցութ-
յան I փու լի արթ րո զով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով կամ էք զոս տոզ նե րի բա ցա կա յութ յամբ, 
ա ռանց ցա վա յին հա մախ տա նի շի նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց-
վում է «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» [21]:

 ¾ Բե լո ռու սի Հան րա պե տութ յու նում․ 
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ-

տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով, նա խա զո րա կո չիկ նե րի և զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [22]:

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ-
յան դեպ քում պար տա դիր շար քա յին կազ մի զո րա կո չի կի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [22]: 

Ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի հո դե րի I կամ II փու լի դե ֆոր մաց վող արթ րո զով I կամ II աս տի-
ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
անն շան սահ մա նա փա կում նե րով» [22]:

 ¾ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում․ 
III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում՝ ար տա հայտ ված ցա վա յին հա մախ-

տա նի շով, էք զոս տոզ նե րով, մատ նե րի կոնտ րակ տու րա յով և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի արթ րո զի 
եր ևույթ նե րով, զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» եզ րա կա ցութ յու նը[23]: 

Ա ռանց կրուն կոսկ րի վալ գու սա յին դիր քա վոր ման և  ոտ նա թա թի մի ջին բաժ նի դե ֆոր մաց-
վող օս տեոարթ րո զի III աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան, կամ ոտ նա թա թի մի ջին 
բաժ նի II փու լի դե ֆոր մաց վող օս տեոարթ րո զով II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան 
դեպ քե րում զո րա կո չիկ նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փա կու մով պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» եզ րա կա ցութ յուն [23]: 

I կամ II աս տի ճա նի եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան դեպ քում, որն ու ղեկց վում է ոտ նա թա թի 
մի ջին բաժ նի հո դե րի I փու լի դե ֆոր մաց վող օս տեոարթ րո զով, ա ռանց ոտ նա թա թի մատ նե րի 
կոնտ րակ տու րա յի և  ա ռանց էք զոս տոզ նե րի, զո րա կո չի նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցութ յուն [23]:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված բո լոր երկր նե րում ոտ նա թա թի խիստ ար տա հայտ ված ա նա տո-
միա կան փո փո խութ յուն նե րի դեպ քում՝ գար շա պա րա յին, վա րու սա յին ոտ նա թաթ, սնա մեջ ոտ-
նա թաթ և ներ բան նե րի այլ խիստ ար տա հայտ ված կամ ձեռք բե րո վի կո րա ցում ներ, երբ խախտ-
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ված է ոտ նա թա թե րի գոր ծա ռույ թը և  անհ նար է կրել ստան դարտ կո շիկ, զո րա կո չիկ նե րը ճա-
նաչ վում են ոչ պի տա նի զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար:

Այս պի սով եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան չա փո րո շիչ-
ներն են՝

1. եր կայ նա կի կա մա րի անկ յու նը՝ ՌԴ-ում [20],  եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նը և  
անկ յու նը՝ ՀՀ-ում [1], ՂՀ-ում [6], ԱՀ-ում [23], եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յան, անկ-
յան և  եր կա րութ յան հա մադ րութ յու նը՝ ԲՀ-ում [22]։ 

2. ոտ նա թա թի դիր քը՝ ՀՀ-ում [19],  կրուն կոսկ րի դիր քը՝ ՌԴ-ում [20], ՂՀ-ում [21], ԲՀ-ում 
[22], ԱՀ-ում [23]։

3. վեգ նա վա կաձև հո դում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը՝ ՀՀ-ում [1], ՂՀ-ում [21],  
ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը՝ ՌԴ-ում 
[20], ԲՀ-ում [22], ԱՀ-ում [23]։

4. ցա վա յին հա մախ տա նի շը՝ ՌԴ-ում [20], ՂՀ-ում [21], ԲՀ-ում [22], ԱՀ-ում [23]։

Հետ ևա բար, եր կայ նա կի հար թա թա թութ յան ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան ժա մա-
նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում եր կայ նա կի կա մա րի բարձ րութ յու նից և  անկ յու նից 
բա ցի կար ևոր վում է վեգ նա վա կաձև հո դում, այլ ոչ թե ոտ նա թա թի մի ջին հատ վա ծի հո դե րում 
դե գե նե րա տիվ փո փո խութ յուն նե րը, քա նի որ ոտ նա թա թի այլ հո դե րում փո փո խութ յուն նե րին 
նա խոր դում է վեգ նա վա կաձև հո դում փո փո խութ յուն նե րը։ Կար ևոր վում է ամ բողջ ոտ նա թա թի 
դիր քը, այլ ոչ թե միայն կրուն կոսկ րի դիր քը։ Ի տար բե րութ յուն հա մե մատ վող երկր նե րի միայն 
ՀՀ-ում փոր ձաքն նա կան նշա նա կութ յուն չու նի ցա վա յին հա մախ տա նի շը, քա նի որ այն խիստ 
սուբ յեկ տիվ չա փո րո շիչ է [19]։ 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДОЛЬНОГО 
ПЛОСКОСТОПИЯ В РЯДЕ СТРАН

Чарчян А.Г., Саакян С.С., Мартиросян Т.Р.,  Матосян С.Г., Саакян А.С.
В статье представлен сравнительный анализ подходов военно-медицинской экспертизы 

продольного плоскостопия для следующих стран: Республики Армения, Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики. Представлены 
функциональные характеристики продольного плоскостопия, прогноз возможных исходов 
функциональной перегрузки стопы во время прохождения военной службы, а также анализ 
методов исследования.

Ключевые слова: военно-медицинская экспертиза, плоскостопие, функциональные 
нарушения, прогноз экспертизы, критерии годности к военной службе.
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THE SPECIFIC ASPECTS OF THE MILITARY MEDICAL EXPERTISE OF 
LONGITUDINAL PES PLANUS IN A NUMBER OF COUNTRIES

Charchyan A., Sahakyan S., Martirosyan T.,  Mathosyan S., Sahakyan A. 

The comparative analysis of the approaches of military medical expertise of longitudinal pes 
planus is presented for the following countries: the Republic of Armenia, the Russian Federation, 
the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan. The functional 
characteristics of the longitudinal pes planus, as well as the prognosis of possible outcomes of 
functional overload of the foot during military service, as well as analysis of research methods are 
presented.

Key words: military medical expertise, pes planus, functional impairment, expertise prognosis, 
criteria of military service suitability.

Ներկայացվել է խմբագրության 02.03.2021

Ընդունվել է տպագրութան 25.05.2021



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

26 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • АЖСЭК  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԱՎՏՈՏԵԽՆԻԿ-ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Սարգսյան Մ.Վ. 
Փորձաքննությունների ազգային բյուրո,  

Երևան, Հայաստան

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 

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.5-26
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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 



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

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   29

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 
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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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СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  КАТЕГОРИЯ 
ПРОПАГАНДЫ

Долинковская С. А., Кривак Т. П. 

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз  
Министерства юстиции Украины,   

Киев, Украина

В статье представлен теоретический обзор эволюции научных подходов исследователей 
к определению сущности и содержания научной дефиниции «пропаганда».

Подчеркивается, что пропаганда может иметь как положительные, так и отрицательные 
свойства и соответственно восприятие. Отмечается, что вопрос пропаганды, несмотря 
на её всевозрастающую роль в обществе, является малоизученным с точки зрения судебной 
лингвистической экспертизы. Значительное внимание в статье уделяется вопросу 
отсутствия нормативного урегулирования значения и употребления категории «пропаганда» 
в украинском законодательстве. 

В работе делается вывод, что законодательное определение сути, признаков и видов 
пропаганды существенным образом способствовало бы улучшению качества проводимых 
экспертиз по делам пропаганды, однако не является критическим элементом в определении 
наличия либо отсутствия пропаганды.

Ключевые слова: пропаганда, лингвистическая экспертиза, законодательство, признаки 
и коммуникативные составляющие пропаганды.

В глубоко перенасыщенном информацией современном мире такое явление как пропаганда 
заслуживает особого внимания. Значение пропаганды существенно возрастает в периоды важных 
политических и общественных событий, когда она становится одним из основных источников 
(факторов) целевого воздействия на людей и формирования в социуме определенного мнения. 
Характеризуясь своей неоднозначностью и дискуссионностью в осуществляемом эффекте и 
влиянии на общество, пропаганда всё чаще становится предметом судебных лингвистических 
экспертиз в Украине, а также предметом пристального внимания ученых во всём мире. 
Существует множество научных исследований и определений сущности пропаганды, однако 
на законодательном уровне ни в Украине, ни в большинстве других стран, эта категория до сих 
пор не определена однозначно. При этом законодательные акты многих стран, в том числе и 
Украины, устанавливают запреты и разного рода ответственность за пропаганду определённых 
видов деятельности. В свою очередь, отсутствие корректного нормативного урегулирования 
сути, признаков и видов пропаганды осложняет не только правовые действия (открытие дела 
о правонарушении, предоставлении доказательств в суде и т.д.), связанные с этим явлением, 
но и проведение такого рода судебных экспертиз. 

В современной научной литературе сущность пропаганды отображена достаточно широко. 
Вопрос теории сущности пропаганды и её практического применения исследовался многими 
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учеными, в частности Э. Бернейсом, Ґ. Йоветом, Ж. Эллюлем, Г. Лассуэллом, Г. Почепцовым, В. 
О’Доннел, Р. А. Нельсоном, Д. О. Лучкиным и др. Однако с точки зрения судебной экспертизы 
вопрос пропаганды является ещё мало изученным.

 Законодательство Украины предусматривает обширный спектр запретов и ответственности 
за ведение определенных видов пропаганды. Например, Закон Украины «Об информации» в 
статье 28 («Недопустимость злоупотребления правом на информацию») устанавливает, что: 
«Информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, 
нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, 
разжигания расовой, национальной, религиозной вражды, совершения террористических актов, 
посягательству на права и свободы человека» [1]. 

Статья 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности, запрещает 
использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или 
ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; 
пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности лиц по признакам 
их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, 
физического или имущественного состояния, социального происхождения [2]. 

Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» запрещается 
пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов [3]. При этом данный Закон оперирует определением конкретного понятия «пропаганда 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» 
и подразумевает под этим публичное отрицание, в частности через средства массовой 
информации, преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917-
1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, 
распространение информации, направленной на оправдание преступного характера 
коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, 
деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской 
власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных 
единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке, 
изготовление и / или распространение, а также публичное использование продукции, 
содержащей символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов [3]. 

Ответственность за различного рода пропаганду предусмотрена в основном в Уголовном 
кодексе Украины. Статьей 300 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за 
«ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и 
жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию» в виде 
штрафа или лишения свободы [4]. 

Пропаганда войны запрещена статьей 436 Уголовного кодекса Украины, а именно публичные 
призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление 
материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения при 
этом распространение таких материалов карается исправительными работами, либо лишением 
свободы [4]. 

Вместе с тем, отсутствие в законодательстве Украины четкого определения понятия 
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«пропаганда», ее признаков и видов указывает на то, что эта категория, как определенный 
тип вербального преступления, еще не полностью в нем отображена и является лингвистически 
определяемой, что позволяет синхронизировать усилия юристов и экспертов-лингвистов в 
формировании доказательной базы наличия либо отсутствия определенного вида пропаганды 
в спорных речевых произведениях. 

Категория пропаганды рассматривается во множестве научных работ, однако преимущественно 
с точки зрения её определенного вида (например, пропаганды войны, пропаганды терроризма, 
пропаганды наркотиков и психотропных веществ, пропаганды религиозной или расовой вражды, 
и т.д.), либо как термин законодательства. В то же время, теоретические исследования сути и 
признаков пропаганды в более широком смысле минимальны. 

Слово пропаганда происходит от латинских слов pro – для, в пользу и paganus – язычник, 
обыватель, сельский житель, простой, незнающий, propagatio – распространение, расширение 
границ, propaganda – подлежащее распространению (вера) [5]. Как видим, изначально 
этимологически лексема «пропаганда» означала распространение некоторой информации среди 
простых, неученых людей. Сегодня же коннотация значения слова пропаганда несколько иная.

Словарь иностранных слов И.А.Васюковой определяет, что пропаганда – это распространение 
каких-либо идей, учений, воззрений, взглядов, знаний в обществе [6]. 

Большой толковый словарь под редакцией С. А. Кузнецова дает следующие определения 
пропаганды:

 - политическое или идеологическое воздействие на широкие массы; 
 - распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, знаний среди 

ши роких масс населения или круга специалистов [7].
Советский энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова дает определение 

пропаганды как распространение политических, философских, научных, художественных и 
других идей в обществе [8, с. 1069].

В словаре С.И. Ожегова пропаганда это распространение в обществе и разъяснение каких-
нибудь воззрений, идей, знаний, учении [9].

В словаре Т.Ф. Ефремовой пропаганда определена как распространение в обществе каких-
либо идей, воззрений, знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения [10].

В работе исследователей Г. Йовета и В. О’Доннел предложено следующее определение 
термина пропаганда: «Пропаганда – это умышленные, систематические попытки изменить 
восприятие, манипулировать познанием и направлять поведение для достижения реакции, 
ведущей к желаемому намерению пропагандиста» [11, с. 7].

Один из самых известных исследователей психологической войны Поль Лайнбарджер, опре-
делял пропаганду как «организованное убеждение без применения насильственных мер» [12, с. 231].

Более полным и содержательным представляется определение Р. А. Нельсона: «Пропаганда 
нейтрально определяется как систематическая форма целенаправленного убеждения, которая 
пытается повлиять на эмоции, взгляды, мысли и действия определенной целевой аудитории 
с политической, идеологической или коммерческой целью через контролируемую передачу 
односторонних сообщений (которые могут согласовываться с фактами или нет) непосредственно 
или через каналы масс-медиа. Пропагандистские организации привлекают пропагандистов, 
которые занимаются пропагандизмом – непосредственным, практическим созданием и рас-
пространением таких форм убеждения» [13, с. 232–233].
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Следует отметить, что само понятие «пропаганда» за период своего существования 
претер пело существенные трансформации. Первоначально это слово использовалось для 
обозначения миссионерского учреждения (Congregatio de Propaganda Fide), основанного в XVII 
столетии в Риме для распространения католичества среди язычников и борьбы с еретиками 
[14, с. 95]. Постепенно слово стало обозначать любую организацию или схему, созданную 
для пропагандирования той или иной доктрины или системы. По утверждению одного 
из авторитетных исследователей пропаганды Эдварда Бернейса в своем исконном смысле 
пропаганда была абсолютно легитимным видом деятельности. Любое сообщество – социальное, 
религиозное или политическое, имеющее определенные убеждения и письменно либо устно 
знакомящее с ними окружающих, занимается именно пропагандой [15].

 Значительно позже этот термин приобрел политический окрас и стал всё чаще использоваться 
в качестве средства политической компрометации оппонентов. По мнению российского иссле-
дователя Д.О. Лучкина, пропаганда является специфическим способом организации политических 
коммуникаций и конструирования содержания политического дискурса [16, с. 13, 15].

Следует отметить, что понятие «пропаганда» не всегда рассматривается как отрицательное 
явление. В этом контексте можно согласиться с мнением американского учёного Эдварда 
Бернейса, что пропаганда становится злом и заслуживает порицания лишь в случае, если 
ее авторы сознательно и намеренно распространяют ложь или же когда их целью является 
предосудительное с точки зрения блага общества действие [15]. Поэтому в зависимости от 
маятника смысловой наполненности происходит и её восприятие. В современном обществе 
отовсюду в информационном пространстве звучат такие устоявшиеся клише, как пропаганда 
здорового образа жизни, пропаганда положительного имиджа страны, положительного имиджа 
правоохранительных органов, пропаганда культурных ценностей, пропаганда патриотизма и, 
наоборот, пропаганда культа насилия и жестокости, пропаганда войны, пропаганда наркотиков, 
пропаганда экстремизма, пропаганда терроризма, пропаганда расовой, национальной, 
религиозной нетерпимости, пропаганда самоубийства и тому подобное [17, с. 382-383]. 

Таким образом, существует значительное количество дефиниций пропаганды, которые 
в зависимости от ситуации и контекста могут рассматриваться преимущественно с двух 
кардинально противоположных точек зрения и восприятия: 1) действия, направленные на 
сознательные манипуляции идеями, взглядами, событиями и т.д., в следствии чего у общества 
или группы людей формируются ложные представления по определенному вопросу; 2) действия, 
нацеленные на распространение объективных знаний, идей либо информации, восприятие 
которых является безусловным благом для общества или группы людей. 

В настоящее время в литературе встречается достаточно много подходов к классификации 
данного явления, которые определяют следующие виды пропаганды: 1) в зависимости от 
сути и контекста: негативная (деструктивная) и позитивная (конструктивная); 2) в зависимости 
от источника сообщения: «белая», «серая» и «черная»; 3) в зависимости от цели, которая 
прес ледуется: скрытая и явная; 4) в зависимости от каналов передачи: устная, печатная и 
виртуальная пропаганда и т.д.

Исследования в лингвистической экспертизе касательно изучения пропаганды исходят из 
того, что предметом исследования экспертов-лингвистов является пропаганда, выраженная 
в вербальной форме. Это может быть устный или письменный текст (или ряд текстов), где 
исследование проводится по ряду особенностей: формальных, смысловых (семантических) и/или 
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функциональных (прагматических). Кроме того, следует отметить, что эксперт-лингвист, исследуя 
речевые произведения, представляющие сочетание вербальной и невербальной информации 
(комбинацию текста и изображения), использует невербальную информацию в качестве 
невербального контекста реализации вербального сообщения, но только при условии, если его 
анализ не требует использования специальных познаний в определенных отраслях (искусства, 
религии, политики, культуры). Если же содержание такого невербального контекста выходит за 
рамки общеизвестных знаний, то такие экспертизы проводятся с привлечением специалистов в 
определенных отраслях знаний. В итоге такие сложные категории как «пропаганда» в судебной 
экспертизе обуславливают формирование и проведение комплексных экспертиз. 

Следует отметить, что с точки зрения лингвистической экспертизы пропагандистское 
устное или письменное сообщение относится к персуазивному типу коммуникации и 
имеет манипулятивный характер воздействия. Коммуникативное намерение адресанта 
пропагандистского сообщения заключается в сильно выраженном стремлении внедрить в 
сознание адресата представление о некотором положении дел или его теоретическую рефлексию, 
что сопровождается их позитивной оценкой и негативной оценкой альтернатив, которая 
может доходить до прямой речевой агрессии [18]. Это дает нам все основания утверждать, 
что появление пропагандистского текста обусловлено авторской интенцией (намерением 
адресанта сообщения) убедить адресатов в правильности своей позиции и именно интенционные 
категории текста являются текстообразовательными, определенным образом структурируют 
этот текст и подчиняют себе все остальные лексико-семантические и стилистические ресурсы 
выразительности. 

Исходя из особенностей пропагандистского дискурса и существующей на сегодня 
экспертной практике нами определены такие лингвистические признаки наличия пропаганды 
в предоставляемых на исследование информационных материалах, как: 

 - наличие у сообщения адресанта и целевой аудитории (большого количества адресантов) 
пропаганды, его систематическое распространение через каналы публичной коммуникации 
среди определенной массы адресатов; 

 - наличие в речевом сообщении информации, изложенной в форме оценок, фактов, 
побуждений и т.п., в которой отражены определенные идеи, взгляды и убеждения, а 
также использование пропагандистских средств и приемов речевого воздействия, через 
которые данная информация воплощена в сообщении; 

 - наличие в речевом сообщении интенционных категорий и, соответственно, стремление 
адресанта внедрить в сознание адресатов имеющиеся в нем идеи, взгляды и убеждения 
для изменения отношения, мировоззрения и поведения адресатов. 

Эти лингвистические признаки выявлены на основе анализа таких компонентов и свойств 
пропагандистского дискурса, как: 

 - социальных и личностных характеристик коммуникантов (коммуникатора и реципиентов), 
что интерпретируют текст на основе вербального кода; 

 - контекста коммуникативной ситуации, который поддерживает связь между текстом и 
рецептивной деятельностью коммуникантов; 

 - информационных компонентов речевого сообщения, как следствия воплощения 
коммуникативного намерения (установление того, распространяются ли в речевом 
сообщении оценки, факты и побуждения, а также того, отражают ли они определенные 
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идеи, взгляды и убеждения); 
 - средств и приемов речевого воздействия (выявление наличия в сообщении речевых 

средств и приемов пропагандистского воздействия); 
 - коммуникативной интенции (выявление интенционных категорий, стремление 

коммуникатора внедрить в сознание реципиента определенные идеи, взгляды и 
убеждения путем распространения речевого сообщения);

 - систематичности и массовости использования пропагандистских речевых сообщений; 
 - перлокутивных эффектов (выявление желаемых для коммуникатора изменений в 

мировоззрении, отношении и поведении реципиентов вследствие языкового сообщения). 
Говоря о развитии современной пропаганды, заметим, что в результате ускорения социальных 

процессов изменяются формы и каналы её распространения. Соответственно, пропагандистские 
сообщения могут распространяться в таких формах как видеоблоги, почтовая рассылка, посты 
в социальных сетях и т.д. Каналами их распространения являются такие средства массовой 
коммуникации как печатные формы (печатные СМИ (газеты, журналы)), аудиовизуальные 
(радио, телевидение), интернет, мобильная связь, а также такая форма как публичное 
общение (аналитические политические ток-шоу и передачи). Даже художественные фильмы и 
развлекательные передачи иногда становятся скрытым орудием пропаганды и влияния.

Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что в настоящее время 
установление сущности пропаганды является очень важным и, вместе с тем, проблемным 
вопросом. Определения пропаганды, приводимые в толковых словарях, не дают системного 
и основательного понимания её сущности и родовых признаков, что в результате усложняет 
работу эксперта-лингвиста при производстве судебной лингвистической экспертизы и ставит под 
вопрос её качество. Нормативная определенность категории пропаганды, по нашему мнению, 
значительно способствовала бы формированию более четких правил и методик проведения 
лингвистических экспертиз по делам, касающимся пропаганды, улучшила бы качество 
проводимых экспертиз. В связи с этим судебная практика возлагает на экспертов-лингвистов 
решения всё новых и нетривиальных вопросов, требующих разработки новых экспертных 
методик и применения современных методов анализа устного и письменного текста на предмет 
установления в них признаков пропаганды. 
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ԴԱՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ` 
ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆ

Դոլինկովսկայա Ս.Ա., Կրիվակ Տ.Պ.
Հոդվածում ներկայացված է «քարոզչության» գիտական սահմանման էության և բովան-

դակության սահմանման հարցում հետազոտողների գիտական մոտեցումների էվոլյուցիայի 
տեսա կան ակնարկը:

Ընդգծվում է, որ քարոզչությունը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական 
հատկություններ և, համապատասխանաբար, ընկալում: Նշվում է, որ քարոզչության հարցը, 
չնայած հասարակության մեջ նրա անընդհատ աճող դերին, դատական լեզվաբանական 
փորձաքննության տեսանկյունից թույլ է ուսումնասիրված, նաև զգալի ուշադրություն է 
դարձվում Ուկրաինայի օրենսդրության մեջ «քարոզչություն» կատեգորիայի նշանակության և 
օգտագործման նորմատիվ կարգավորման բացակայության խնդրին:

Աշխարհում հետևություն է արվում, որ քարոզչության էության, հատկանիշների և տեսակների 
օրենսդրորեն սահմանումն էապես կնպաստեր քարոզչության դեպքերի վերաբերյալ անցկացվող 
փորձաքննությունների որակի բարձրացմանը, սակայն որը կարևոր տարր չի հանդիսանում 
քարոզչության առկայությունը կամ բացակայությունը որոշելու համար:

Բանալի բառեր. քարոզչություն, լեզվաբանական փորձաքննություն, օրենսդրություն, 
նշաններ և քարոզչության հաղորդակցական բաղադրիչներ:
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FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION: CATEGORY OF PROPAGANDA

Dolynkivska S., Kryvak T.
The article deals with a theoretical overview of the evolution of researchers’ scientific approaches 

to defining the essence and content of the scientific definition of “propaganda”.
It is emphasized that propaganda can have both positive and negative properties and, accordingly, 

perception. It is noted that the issue of propaganda, despite its ever-growing role in society, is poorly 
studied from the point of view of forensic linguistic examination. Considerable attention is paid to the 
issue of the lack of normative regulation of the meaning and use of the category of “propaganda” 
in Ukrainian legislation.

The paper concludes that the legislative definition of the essence, signs and types of propaganda 
would significantly contribute to improving the quality of the conducted examinations on propaganda 
cases, but it is not a critical element in determining the presence or absence of propaganda.

Key words: propaganda, linguistic examination, legislation, signs and communicative components 
of propaganda.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ, КИНЕТИЧЕСКОЙ И УДЕЛЬНО-
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПУЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПИСТОЛЕТОВ И НАНЕСЕННЫЙ ПРИ ЭТОМ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ И СТЕПЕНЬ КОНТУЗИИ

Ломакин М.Ю.
РГКП “Центр судебных экспертиз” Министерства юстиции Республики Казахстан, 

Институт судебных экспертиз по г. Алматы, 
Алматы, Республика Казахстан

В данной статье рассматривается вопрос о возможности определения предполагаемой 
глубины раневого канала в теле человека по результатам полученных в ходе экспери мен-
тальных отстрелов в имитатор биологических тканей, при условном отсутствии одежды.

Ключевые слова: глубина раневого канала, дистанция выстрела, скорость пули, кине-
ти ческая энергия, удельно-кинетическая энергия, мощность патронов.

В криминалистике принято оценивать поражающую способность оружия по способности 
пули, выстрелянной из этого оружия, причинять проникающее повреждение телу человека. 

Способность пули наносить проникающие повреждения, как известно, зависит от ряда 
факторов: кинетической энергии пули, ее конструкции, формы головной части и площади 
поперечного сечения [1]. 

Достаточная для поражения минимальная кинетическая энергия для стандартных пуль 
различного калибра, как показали эксперименты при стрельбе по трупным материалам, имеет 
следующие значения: 5,6мм - 11 Дж; 6,35мм - 16 Дж; 7,62мм - 27 Дж; 9мм - 30 Дж. При этом 
было установлено, что пули этих калибров, обладая скоростью 100м/с, заведомо способны 
нанести проникающее повреждение телу человека [2]. 

Очевидно, что при одинаковой кинетической энергии способность нанести проникающее 
повреждение человеку больше у пули с меньшей площадью поперечного сечения. Поэтому для 
оценки поражающей способности оружия различного калибра используется в качестве единого 
критерия значение удельной кинетической энергии пули. Кинетическая энергия пули Ек (Дж) 
с учетом вышеприведенных данных определяется по формуле: Ек = m·v2/2 (Дж). Удельная 
кинетическая энергия Еуд(Дж/см2) определяется как отношение кинетической энергии пули 
к площади поперечного сечения ее ведущей части: Еуд = Ек/S, где S= πR2, R (см) - радиус 
ведущей части пули, π = 3,14. 

Из практики судебно-медицинской экспертизы при выстреле в средние отделы груди 
снаряд с удельной кинетической энергией: 6-8 Дж/см2 причиняет ссадины; 14-17 Дж/см2 - 
поверхностные раны; 32-36 Дж/см2 - непроникающее ранение грудной клетки с переломами 
грудины; 54-60 Дж/см2 - проникающие ранения грудной клетки; 135-145 Дж/см2 - проникающие 
ранения грудной клетки с повреждениями ее задней стенки [3]. 

 Адрес для корреспонденции: Ломакин Михаил Юрьевич, судебно-медицинский эксперт медико-криминалистическое 
отдела, эксперт высшей категории с правом производства судебной экспертизы по специальности «Судебно-
экспертное баллистическое исследование», РГКП «Центр судебных экспертиз» Министерства Юстиции Республики 
Казахстан, «Институт судебных экспертиз по г. Алматы», 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 
287 А, Тел.: 8 (727) 392-15-70, 392-16-07
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Степень контузии в зависимости от тяжести запреградной травмы определяется как: 
I. Легкая – повреждения кожи;
II. Средняя – очаговые внутримышечные и субплевральные кровоизлияния;
III. Тяжелая – переломы ребер, разрывы брыжейки;
IV. Крайне тяжелая – размозжение внутренних органов.
При применении травматического оружия с эластичной («резиновой») пулей, следует 

учитывать два фактора:
 - пуля из-за небольшой массы значительно теряет свою энергию, пробивая одежду и тело;
 - легкая резиновая пуля ведет себя не так, как металлическая, и начинает быстро терять 

свою начальную скорость с увеличением дистанции выстрела за счет сопротивления 
воз душной массы окружающей среды. 

Соответственно этим факторам, глубина раневого канала в теле потерпевшего напрямую 
зависит от кинетической и удельно-кинетической энергии пули. 

С учетом вышесказанного, для достижения поставленной цели были выполнены следующие 
исследования:

1. Произведены экспериментальные отстрелы с различных дистанций из некоторых 
моделей травматических пистолетов «Grand Pоwer» Т10, «Steyr M-A1», «Фантом», 
«STREAMER-1014», МР-134 «Байкал», «МР-79-9ТМ» стандартными травматическими 
патронами разных заводов изготовителей: «ТЕХКРИМ», «АКБС», «КСПЗ», «FORT» [4-6].

2. Определены скорости пули, кинетическая и удельно-кинетическая энергии в зависимости 
от расстояния выстрелов.

3. Определены вероятный вред здоровью и предполагаемая степень контузии полученные 
на разных дистанциях. 

Многообразие используемых в судебной медицине терминов и неоднозначное их толкование 
требует начать изложение с приведения используемой в статье рабочей терминологии. 
Исполь зование в работе того или иного термина обусловлено, прежде всего, общепринятым 
употреблением его в практике и специальной литературе, а также задачами настоящего иссле-
дования:

Дистанция выстрела – S (см);
Скорость пули – V (м/сек);
Масса пули - m, (гр/кг);
Диаметр, радиус, площадь поперечного сечения пули – D/R/S (см);
Кинетическая и удельно-кинетическая энергия – Ек (Дж), Еуд (Дж/см2 );
Глубина пулевого канала – Н (см);
Калибр – k;
Площадь пулевого канала - S2 (см2);
Степень контузии – К.

В соответствии с исследованной методологией, выстрелы производились в условиях зак-
рытого помещения, при средней температуре воздуха 20-220С, при перпендикулярном поло-
жении канала ствола пистолета к поверхности мишеней, с расстояний: 50 см; 100 см; 150 см; 
200 см; 300 см. 

Все эксперименты выполнялись в строго определенных и воспроизводимых в каждом 
опы те условиях, после чего проводились замеры скорости полета пули. Замеры расстояния 
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выстрелов осуществлялись при помощи стандартной рулетки и линейки со шкалой деления 1,0 
мм. Скорость полета пули определялась при помощи хронографа производства США, фирмы 
«CHRONY BETA and GAMMA SHOOTING». 

Кинетическая энергия определялась по формуле Ек = mV2/2. Удельная кинетическая энергия 
Еуд (Дж/см2) определялась как отношение кинетической энергии пули к площади поперечного 
сечения ее ведущей части: Еуд= Ек/S1, где S1=πR2, R (см) - радиус ведущей части пули, π = 3,14. 

Объём временной полости (S2 ) с учётом масштаба (mM) определялся, исходя из элементарной 
формулы объёма усеченного конуса:

S2 = π (LR + Lr + R2 + r2)

Прогнозируемая степень контузии определялась исходя из глубины пулевого канала (Н) и 
площади временной полости (S2) повреждения: Ск = - 0,409 + 0,709Н + 0,002S.

Характеристики использованных при отстреле патронов приведены ниже:
а) Особенности патронов калибра 9х22мм («ТЕХКРИМ», «АКБС», «КСПЗ», «FORT»): 
 - заявленная заводами изготовителями кинетическая энергия патронов Езав – 50 Дж, 70 Дж, 

91 Дж;
 - форма и размер пули – шаровидной формы, диаметром D ≈ 10,0 мм;
 - особенности пули – однородный, эластичный материал со свойствами резины;
 - цвет – темно-красный, черный;
 - площадь поперечного сечения пули S0 ≈ 0,785 см2;
 - масса пули (m) – около 0,69-0,7 гр ≈ (0,0007кг);
 - свойства пули – упруго-эластичная деформация пули в процессе продвижения по стволу 

(вытягивание в форме цилиндра, с последующим восстановлением первоначальной 
шаровидной формы).

б) Особенности патронов калибра 10х22мм («ТЕХКРИМ», «АКБС»): 
 - заявленная заводами изготовителями кинетическая энергия патронов Езав – 70 Дж;
 - форма и размер пули – овоидной формы, диаметром D ≈ 10,05 мм;
 - особенности пули – однородный, эластичный материал со свойствами резины;
 - цвет – темно-красный, черный;
 - площадь поперечного сечения пули S0 ≈ 0,786 см2;
 - масса пули (m) – около 0,72 гр, (0,00072кг);
 - свойства пули – упруго-эластичная деформация пули в процессе продвижения по стволу 

(вытягивание в форме цилиндра, с последующим восстановлением первоначальной 
шаровидной формы).

в) Особенности патронов калибра 10х28мм («ТЕХКРИМ», «АКБС»): 
 - форма и размер пули – овоидной формы, диаметром D ≈ 11,0 мм;
 - особенности пули – однородный, эластичный материал со свойствами резины;
 - цвет – черный;
 - площадь поперечного сечения пули S0 ≈ 1,13 см2;
 - масса пули (m) – около 1,74 гр, (0,0017 кг);
 - свойства пули – упруго-эластичная деформация пули в процессе продвижения по стволу 

(вы тягивание в форме цилиндра, с последующим восстановлением первоначальной 
овоид ной формы). 
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В ходе выполненных экспериментальных отстрелов были установлены фактическая скорость, 
кинетическая и удельно-кинетическая энергия пули при различных дистанциях выстрела из 
различных моделей травматического оружия.

Выборка по выполненным исследованиям и показатели, вычисленные на ее основе, 
приведены в таблицах 1-6. 

Таблица 1 

Пистолет «Grand Power» Т10 Патроны «АКБС» 10х22мм (50Дж)
№ 

п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 484,8 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785/38 84,61/107,78 1,85 12,84 1,33
2 100 480,3 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785/38 83,04/105,79 1,82 12,46 1,31
3 150 471,6 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785/38 80,06/101,99 1,75 11,80 1,26
4 200 444,9 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785/38 71,25/90,77 1,56 10,12 1,12
5 300 432,9 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785/38 67,46/85,94 1,47 9,38 1,06

Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (50Дж)
1 50 454,5 0,72/0,0007 1,0/0,5/0,785 72,29/91,71 1,57 10,20 1,1
2 100 451,8 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785 71,44/90,44 1,55 9,87 1,1
3 150 438,9 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785 67,42/85,35 1,46 9,30 1,0
4 200 425,7 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785 63,42/80,25 1,38 8,67 0,9
5 300 422,7 0,72/0,00072 1,0/0,5/0,785 62,53/78,98 1,35 8,44 0,9

Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (70Дж)
1 50 584,7 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 119,7/151,59 2,61 21,65 1,90
2 100 570,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 113,7/143,94 2,52 20,23 1,89
3 150 564,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 111,6/141,40 2,02 14,46 1,46
4 200 552,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 106,6/135,03 1,92 13,44 1,38
5 300 544,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 103,7/131,21 1,87 12,94 1,35

Патроны «Р.А. S & B Blanс» 9х22мм (50Дж)
1 50 455,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 72,29/118,65 2,03 14,67 1,47
2 100 447,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 71,44/90,44 1,55 10,12 1,12
3 150 398,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 55,45/70,12 1,20 7,44 0,87
4 200 396,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 55,05/69,24 1,19 7,30 0,85
5 300 390,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 53,26/67,85 1,16 7,10 0,83

Таблица 2 

Пистолет «Steyr M-A1» Патроны «АКБС» 10х28мм
№ 

п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 459,6 1,74/0,0017 1,2/0,6/1,13 ≈ 183,8 (184); ≈162,63 4,57 17,29 3,27

2 100 442,8 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈ 170,6 (171); ≈150,95 4,24 16,29 3,04

3 150 433,5 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈ 163,5 (164); ≈144,68 4,07 15,73 2,91

4 200 424,8 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈ 156,9 (157); ≈138,93 3,90 15,35 2,83

5 300 420,6 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈ 153,9 (154); ≈136,19 3,83 15,01 2,75
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Патроны «ТЕХКРИМ» 10х28мм
1 50 456,3 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 181,14 (181) 160,30 4,4 22,68 3,16
2 100 451,2 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 177,1 156,7 4,3 22,23 3,09
3 150 450,3 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈176,40 (176) ≈156,10 4,2 21,79 3,02
4 200 448,2 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 174,76 (175) 154,6 4,1 20,91 2,94
5 300 442,5 1,74/0,00174 1,2/0,6/1,13/40 ≈170,35 (170) ≈150,75 4,0 20,89 2,87

Таблица 3 

Пистолет «Фантом» Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (70Дж)
№ 

п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 593,7 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785/38 123,4/157,14 1,88 19,75 1,37
2 100 569,7 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785/38 113,6/144,70 1,80 17,11 1,31
3 150 558,9 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785/38 109,3/139,26 1,77 16,51 1,28
4 200 552,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785/38 106,8/136,14 1,75 15,98 1,27
5 300 545,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785/38 103,9/132,43 1,72 14,32 1,24

Патроны ««ТЕХКРИМ» 9х22мм (91Дж)
1 50 666,9 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 155,3/197,82 2,10 15,42 1,51
2 100 654,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 149,9/191,04 2,07 15,09 1,49
3 150 635,4 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 141,3/180,0 2,01 14,46 1,45
4 200 604,8 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 128,0/163,08 1,91 13,44 1,38
5 300 578,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 117,0/150,01 18,3 12,65 1,32

Патроны «АКБС» 9х22мм PA 

1 50 660,3 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 152,5 (153); 194,26 2,09 15,20 1,50

2 100 616,8 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 133,1 (133); 169,55 1,95 13,77 1,41

3 150 592,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 122,7 (123); 156,30 1,87 12,94 1,35

4 200 568,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 112,9 (113); 143,82 1,79 12,17 1,29
5 300 540,3 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 102,2 (102); 130,15 1,71 11,43 1,23

Патроны «КСПЗ» 9х22мм PA
1 50 609,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 130,06/165,68 1,99 14,15 1,43
2 100 590,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 121,87/155,24 1,87 13,04 1,35
3 150 587,7 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 120,88/153,98 1,81 12,46 1,31
4 200 580,5 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 117,94/150,24 1,78 12,17 1,29
5 300 574,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 115,35/146,94 1,72 11,62 1,24

Таблица 4 

Пистолет «STREAMER-1014» Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (50Дж)
№ 

п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 529,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 97,9/124,7 1,98 14,04 1,43
2 100 510,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 91,0/115,9 1,77 11,98 1,27
3 150 505,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 89,3/113,8 1,60 10,46 1,15
4 200 496,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 86,1/109,7 1,53 9,87 1,10
5 300 470,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 77,3/98,5 1,43 9,06 1,02
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Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (70Дж)
1 50 617,4 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 133,4/169,9 2,10 15,31 1,51
2 100 597,9 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 125,1/159,4 1,85 12,75 1,33
3 150 584,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 119,4/152,1 1,76 11,89 1,26
4 200 550,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 105,9/134,9 1,65 10,89 1,19
5 300 512,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 98,7/125,7 1,55 10,03 1,19

Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (91Дж)
1 50 661,5 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 153,2/195,2 2,20 17,56 1,66
2 100 630,5 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 139,2/177,3 1,92 13,54 1,39
3 150 615,5 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 132,6/168,9 1,80 12,36 1,31
4 200 596,4 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 124,5/158,6 1,70 11,43 1,23

5 300 558,3 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 116,6/148,5 1,61 10,64 1,16

Патроны «FORT» 9х22мм (50Дж) 
1 50 369,4 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 47,75/60,84 1,20 7,51 0,88
2 100 364,8 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 46,50/59,23 1,15 7,10 0,84
3 150 360,3 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 45,43/57,87 1,14 6,96 0,82
4 200 357,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 44,60/56,81 1,13 6,90 0,81
5 300 348,9 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 42,60/54,26 1,11 6,77 0,80

Патроны «КСПЗ» 9х22мм 
1 50 521,6 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 95,22/121,30 1,70 11,34 1,22
2 100 510,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 91,03/115,96 1,61 10,63 1,16
3 150 505,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 89,29/113,74 1,59 10,37 1,14
4 200 489,8 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 83,96/106,95 1,55 10,04 1,11
5 300 481,2 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 81,41/103,71 1,51 9,62 1,08

Таблица 5 
Пистолет МР-134 «Байкал» Патроны «FORT» 9х22мм (50 Дж)

№ 
п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 330,9 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 52,22/66,94 1,22 7,51 0,88
2 75 342,0 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 50,11/64,24 1,19 7,30 0,85
3 100 288,4 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 42,99/54,76 1,10 6,71 0,79
4 125 290,0 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 41,70/53,46 1,09 6,64 0,78
5 150 283,3 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 40,10/51,33 1,07 6,51 0,71

Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (50Дж)
1 50 377,7 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 ≈ 60,27 (60); ≈77,26 1,31 8,15 0,95
2 75 368,7 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 ≈ 57,25 (57); ≈73,39 1,28 7,93 0,92
3 100 361,5 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 ≈ 56,98 (56); ≈73,05 1,27 7,86 0,91
4 125 339,0 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 ≈ 53,36 (53); ≈68,41 1,23 7,58 0,88
5 150 318,6 1,0/0,001 1,0/0,5/0,785 ≈ 49,01 (49); ≈62,83 1,18 7,24 0,85
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Таблица 6 

Пистолет «МР-79-9ТМ» Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (70Дж)
№ 

п/п S V m D/R/S Ек /Еуд Н S2 К

1 50 370 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 47,92/61,03 1,21 7,44 0,87
2 100 369 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 47,65/60,70 1,20 7,37 0,86
3 150 367 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 47,14/60,05 1,19 7,30 0,85
4 200 364 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 46,37/59,07 1,18 7,23 0,84
5 300 341 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 40,69/51,84 1,11 6,77 0,82

Патроны «ТЕХКРИМ» 9х22мм (91Дж)
1 50 373,5 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 48,82/62,19 1,22 7,51 0,88
2 100 364,8 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 46,50/59,23 1,18 7,23 0,84
3 150 360,3 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 45,43/57,87 1,17 7,16 0,84
4 200 357,0 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 44,60/56,81 1,16 7,10 0,83
5 300 349,1 0,7/0,0007 1,0/0,5/0,785 42,65/54,34 1,13 6,90 0,81

По результатам выполненных исследований повреждений причиненных выстрелами с 
различных дистанций были выявлены следующие особенности [7]. В частности, при выстрелах 
у входных повреждений были зафиксированы: 

- наружные повреждения в виде круглого дефекта, с несопоставляемыми зубчатыми краями, 
значительно бóльшим, по сравнению с диаметром пули;

- кратерообразно суженные вовнутрь стенки повреждений, образующие в имитаторе мягких 
тканей внутренний дефект в виде усеченного конуса, с широким основанием направленным наружу.

Обобщая полученные результаты исследований, удалось прийти к следующим выводам:
 - образующиеся при выстрелах повреждения желатиновых блоков, имеющие форму 

усеченных конусов с широким основанием, обращенным к входному отверстию и 
превосходящим диаметр пули, свидетельствует об очень быстрой передаче резиновой 
пулей своей кинетической энергии поражаемым объектам; 

 - бóльший по сравнению с диаметром пули, дефект и размер входного отверстия на 
желатиновых блоках, объясняется тем, что пуля при контактировании с плотной преградой 
(желатиновыми блоками) расплющивается, и ее размер резко увеличивается, значительно 
превышая площадь поперечного сечения пули на уровне входа в преграду. 

 - при стрельбе из пистолета «Steyr M-A1» на дистанциях от 50см до 300см может быть 
получена степень контузии 2,75-3,27, с причинением ТЯЖКОГО вреда здоровью;

 - при стрельбе из пистолета «Фантом» на дистанциях от 50см до 300см может быть получена 
степень контузии 1,35-1,9, с причинением с причинением СРЕДНЕГО и ТЯЖКОГО вреда 
здоровью;

 - при стрельбе из пистолета «Grand Power» Т10 на дистанциях от 50см до 300см может 
быть получена степень контузии 0,83-1,9, с причинением СРЕДНЕГО и ТЯЖКОГО вреда 
здоровью;

 - при стрельбе из пистолета «STREAMER-1014» на дистанциях от 50см до 300см может 
быть получена степень контузии 0,8-1,66, с причинением ЛЕГКОГО и СРЕДНЕГО вреда 
здоровью;
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 - при стрельбе из пистолета МР-134 «Байкал» на дистанциях от 50см до 300см может 
быть получена степень контузии 0,71-0,95, с причинением ЛЕГКОГО и СРЕДНЕГО вреда 
здоровью;

 - при стрельбе из пистолета «МР-79-9ТМ» на дистанциях от 50см до 300см может быть 
получена степень контузии 0,81-0,88, с причинением ЛЕГКОГО И СРЕДНЕГО вреда 
здоровью;

 - минимальная кинетическая энергия применявшихся патронов составила от 82,7 Дж до 
183,3 Дж, что намного превышает кинетическую энергию патронов, заявленную заводом 
производителем.

Таким образом, в зависимости от кинетической и удельно-кинетической энергии можно 
будет устанавливать характер травмы, вред здоровью и степень предполагаемой контузии 
причиненной телу человека, что может оказать практическую помощь судебно-медицинским 
экспертам, при проведении судебно-медицинских экспертиз связанных с огнестрельными 
ранениями.
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ՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ԱՏՐՃԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻՑ ԿՐԱԿԵԼՈՒ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՎՆԱՍ ԵՎ ՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՄԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՓԱՄՓՈՒՇՏԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ, 
ԿԻՆԵՏԻԿ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԻՆԵՏԻԿ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

Լոմակին Մ.Յու.
Հոդվածում քննարկվում է մարդու մարմնում վերքային ակոստիկի ենթադրյալ խորության 

որոշման հնարավորությունը` հիմնվելով կենսաբանական հյուսվածքների սիմուլյատորում 
փորձարարական կրակոցների ընթացքում հագուստի բացակայության պայմաններում ստացված 
արդյունքների վրա:

Բանալի բառեր. վերքային ակոստիկի խորություն, կրակոցի հեռավորություն, գնդակի 
արագություն, կինետիկ էներգիա, տեսակարար կինետիկ էներգիա, փամփուշտի հզորություն:

DETERMINATION TO VELOCITIES, KINETIC AND SPECIFIC-KINETIC ENERGY 
POOLS AT SHOOTING FROM MODEL MISCELLANEOUS TRAUMATIC GUN 

AND RECEIVED AT HARM HEALTH AND DEGREE CONTUSE

Lomakin M.
In given article is considered question about possibility of the determination of the supposed depth 

wound channel in body person on result got in the course of experimental shooting in simulator 
biological fabric, under conditional absence of the cloth.

 Key words: the Depth wound channel, distance of the shot, velocity pools, kinetic energy, 
specific-kinetic energy, power patron.
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ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИХ РЕЖИМ РАБОТЫ 

Опанасенко О.Н. , Сахненко Е.В., Гризодуб В.Н.
Полтавский научно-исследовательский  

экспертно-криминалистический центр МВД Украины,  
Полтава, Украина

В статье рассматривается проблематика особенностей исследования счетчиков газа 
мембранного типа. Представлены способы вмешательства в работу газовых счетчиков 
и ответственность, предусмотренная законом за такие нарушения. Показано, что вме-
ша тельство потребителей в работу счетчиков остается самым популярным видом кражи 
газа. Подчеркивается, что на сегодня имеется целый ряд методов отмотки или оста новки 
газо вого счетчика. Отмечается, что экспертное исследование счетчиков газа, изъятых 
у правонарушителей, имеет важное доказательственное значение, а в от дель ных случаях 
является едва ли не единственным источником доказательства. В ста тье также отмечается, 
что в сегодняшних условиях методы скрытого хищения потре бителями природного газа 
совершенствуются, поэтому возникает необходимость в криминалистическом исследовании 
средств его учета с целью фиксации фактов несанк цио нированного вмешательства в их 
работу.

Ключевые слова: счетчик газа, исследование, следы, повреждения, измерительный 
механизм, счетный механизм, корпус, защитный дефлектор, конструкция, поверхность, 
защита.

Рост стоимости энергоносителей остро ставит проблему рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Украине, и разработки технических средств 
для точного их учета. Отсутствие должного учета за использованием этих ресурсов стимулирует 
потребителей к многочисленным попыткам несанкционированно влиять на работу средств по 
учету энергоресурсов с целью уменьшения их показателей, а следовательно и к уменьшению 
оплаты.

В Украине широкое применение, особенно в бытовом секторе, нашли малозатратные счетчики 
газа. Основным фактором, который может быть использован для несанкционированного 
воздействия на счетчики газа, является создание мощного постоянного направленного 
магнитного поля, с помощью распространенных в быту постоянных магнитов, а также 
переменного магнитного поля, создание которого в бытовых условиях не составляет труда. 
Кроме вышеупомянутых способов существуют много разных, хоть и менее распространенных 
способов воздействия на малозатратные счетчики газа с целью занижения их показателей. К 
упомянутым способам воздействия можно отнести действия тепловых полей, механические 
вмешательства и др. 
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В последнее время вопрос, по выявлению фактов несанкционированного вмешательства 
в приборы учета потребления природного газа с целью изменения фактических данных по 
использованию ресурсов и проведения соответствующих экспертиз и исследований все чаще 
стал появляться в повестке экспертных исследований Государственных экспертных учреждений 
Министерства юстиции Украины и Министерства внутренних дел Украины. Целью проведения 
аналогичных экспертиз и исследований является криминалистическая характеристика способов 
вмешательства в работу газовых счетчиков - выявление специально установленных, не 
предусмотренных заводом-изготовителем, устройств в счетном механизме приборов учета 
(газового счетчика и т.п.), наличие при этом соответствующих следов, а также разработка 
методического сопровождения по выявлению таких вмешательств. К первоочередным задачам 
следует отнести: 

 - наработку криминалистической характеристики основных способов вмешательства в 
работу газовых счетчиков, а также другого учетного оборудования в системе газо снаб-
жения; 

 - формулирование рекомендаций по методике выявления и фиксации вмешательства в 
работу газовых счетчиков для привлечения виновных к юридической ответственности 
за подобные нарушения.

Вмешательства в работу счетчиков остаются самым популярным видом воровства газа, 
которые составляют 70% от выявленных среди потребителей нарушений. Чтобы занизить 
показания счетчика такие потребители обычно используют различные запрещенные оператором 
газораспределительной системы для эксплуатации устройства, магниты, или нанимают так 
называемых «скручивателей», которые за определенное вознаграждение «отматывают» 
показатели счетчика назад. Сегодня есть целый ряд методов отмотки или остановки газового 
счетчика. Некоторые «махинаторы», путем просверливания отверстий, вставляют иглы в 
устройство.Кто-то умудряется подключить к счетчику даже пылесос, который «призван» 
отматывать показания газа обратно. Но, все перечисленные и другие популярные способы 
легко обнаруживаются компетентным специалистом.

Кроме того, горе-потребители, которые прибегают к всевозможным махинациям с газом, 
рискуют не только получением штрафов, но и жизнью, ведь вмешательство в газовую сеть может 
привести к крайне трагическим последствиям. В местах несанкционированных вмешательств, 
из-за некачественно осуществленных работ, возникают утечки природного газа, которые в свою 
очередь могут привести к взрывам и фатальным последствиям.

В 2015 году Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных 
услуг утвердила Кодекс газораспределительных систем. В документе объединены все правила, 
которые должны соблюдаться на рынке природного газа, как газораспределительной компанией, 
так и потребителями. В частности, в данном Кодексе определены критерии несанкционированного 
потребления топлива. Среди них - самовольное вмешательство в работу счетчика или незаконная 
установка газовых приборов [1].

Кодекс газораспределительных систем Украины предусматривает возмещение газорас-
пре  делительному предприятию стоимости похищенного газа в порядке гражданс кого 
судопроизводства, что зависит от периода, в течение которого осуществлялся несанк цио-
ни рованный отбор природного газа [2]. Кроме того, с правонарушителя в судебном поряд-
ке взыскивается стоимость похищенного газа, и при этом ему также грозит привлечение к 



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   51

уголовной ответственности по статье 185 Уголовного кодекса Украины [3].
После выявления незаконных вмешательств в газовую систему, как правило, большинство 

нарушителей признают свою вину и платят предусмотренные законом штрафные санкции 
за самовольный отбор газа. Если же потребитель не признает своей вины в совершенном 
преступлении и отказывается возмещать причиненные убытки, вопрос об их взыскании 
решается судом. При этом по решению суда в пользу газораспределительного предприятия, 
потребитель-нарушитель должен еще оплатить и судебные издержки. 

Важно подчеркнуть, что о неисправностях в работе счетчика газа, выявлении внешнего 
повреждения счетчика газа или возникновения сомнений относительно достоверности его 
показаний потребитель обязан своевременно известить газоснабжающее предприятие.

Касательно экспертных исследований счетчика газа, следует отметить, что они проводятся 
в соответствии с Положением о проведении экспертизы счетчиков газа, установленных у пот-
ре бителей и предназначенных для учета природного газа в быту, утвержденного приказом 
Минтопливэнерго Украины от 27.12.2005 г. № 619 [4]. 

Если подтвержден факт повреждения счетчика газа по вине потребителя, что удостоверяется 
специализированной организацией, которая имеет право на проведение экспертизы, то он 
компенсирует расходы от вмешательства в работу счетчика газа, которое привело к снижению 
его показаний.

Необходимо особо выделить, что в настоящее время приборы учета оснащаются пломбами 
(одноразовыми сигнально-контрольными предохранительно-охранными устройствами), наве-
шивание которых на определенные конструктивные элементы подконтрольного объекта делает 
невозможным незаметность их несанкционированного снятия без нарушения целостности самих 
пломб или пломбировочных элементов. Зачастую, чтобы добраться до внутренних механизмов 
счетчиков, необходимо несанкционированное снятие и повторное навешивание пломбы 
(перепломбировка). Следовательно, перед компаниями по предоставлению услуг населению 
возникает проблема решения вопросов по несанкционированному снятию и повторному 
навешиванию пломб. Как правило, следствием проникновения под кожух (крышку) счетчика 
являются заранее спланированные действия, направленные на увеличение погрешности 
счетчика или на «корректировку» показаний счетного механизма в сторону их уменьшения.

Установление фактов повреждения пломб и вмешательства в работу приборов учета тре-
буют применения специальных знаний, которыми обладают судебные эксперты, имеющие ква-
лификацию по экспертным специальностям 4.2 «Исследования орудий, агрегатов, инструментов 
и оставленных ими следов, идентификация целого по частям» и 10.18 «Исследование тех ни-
чес кого состояния электрооборудования».

На начальной стадии, исследования приборов учета потребляемых энергоресурсов следует 
отнести к судебной трасологической экспертизе, которая выполняется экспертами-трасологами. В 
рамках данного вида экспертных исследований, в основном, решаются вопросы по выявлению 
повреждений пломб, установленных на приборе учета, а также осуществляются как выявления 
следов механического воздействия на детали его учетного механизма, так и выявления спе-
циа льно установленных, но не предусмотренных заводом-изготовителем, устройств в учетном 
механизме приборов учета [5]. 

Одной из самых распространенных сфер использования пломбировочных устройств сейчас 
является сфера использования пломб, которые устанавливаются на счетные механизмы, такие, 
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как счетчики воды, электроэнергии, газа. 
Стоит заметить, что криминалистическое исследование пломб – это система методов, приемов 

и технических средств, применяемых в процессе исследования пломб. Исследование базируется 
на достижениях естественно-технических наук, а также специально разработанных для целей 
криминалистики методов и приемов исследования [6].

На практике встречаются различные способы несанкционированного снятия пломб, а именно: 
механический, термический, химический, манипуляционный, с предварительной подготовкой, 
комбинированный.

Целью снятия пломб указанными способами и их повторного навешивания, после опре-
деленных манипуляций с контролируемым объектом, является сокрытие факта несанк цио ни-
рованного доступа к объекту. Поэтому указанные способы направлены на манипуляцию, неза-
метность и маскировку следов, которые при этом возможно остаются [7].

Сегодня рынок пломб является динамичным и гибким: постоянно появляются новые 
разновидности пломб, пломбы старых конструкций заменяются на новые, более совершенные, 
хотя многие из них с надежностью контроля уступают традиционным пломбам простого 
строения (свинцовым пломбам). Следует заметить, что уникальность пломб заключается в 
массовом автоматизированном производстве и одноразовом использовании, поверхности 
пломб имеют устойчивые идентификационные технологические признаки для всей выпущенной 
партии. На этом основании, а также вследствие возникновения поверхностных следов 
несанкционированного вскрытия, возникает уникальная возможность выявления криминальных 
следов в результате сравнения следовой картины исследуемой пломбы с ее «первоначальным 
состоянием». Уникальность пломб основана на секретности самого опломбирования данной 
пломбы заводом-производителем, степеней ее защиты от несанкционированного вскрытия 
без оставления отраженной следовой информации. Как показывает практика, современные 
пломбы отличаются от их предшественников, тем, что они устанавливаются вручную, то есть 
механическим способом, без дополнительных приспособлений (пломбирующих тисков). В 
связи с этим, производитель пломб предъявляет особые требования к их конструкции. Эти 
требования выражаются, в основном, в невозможности, на современном этапе развития техники 
и технологий, открывание запирающего механизма пломбы без оставления характерных 
идентифицирующих следов, которые имеют свою специфику отражения, что выражается 
в специальной методике экспертного исследования пломб [5].

Дальнейшие исследования относятся к самому исследованию счетчиков газа, которые требует 
от эксперта, кроме знаний общей методики проведения экспертизы, соответствующих знаний о 
конструкции, принципах действия, возможных вариантов вмешательства в работу и изменении 
конструкции приборов учета. Определение отдельных элементов строения приборов учета, 
повреждений и изменений внешнего вида может помочь эксперту повысить эффективность 
исследования, сформулировать четкие и обоснованные выводы.

Счетчики газа - это приборы, в которых общее число оборотов или ходов преобразователя 
пропорционально количеству газа, объёму или массе. Как известно, целью учета расхода газа 
является определение объема природного газа, прошедшего через каждого участника сети 
газораспределения для проведения взаимных расчетов.

Мембранный счетчик (диафрагменный, камерный) – это счетчик газа, принцип действия 
которого основан на том, что при помощи различных подвижных преобразовательных элементов 
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газ разделяют на доли объема, а затем производят их циклическое суммирование. В зависимости 
от конструкции и объемов измеряемого газа измерительный механизм может состоять из двух 
или четырех камер.

Диафрагменный счетчик может работать по четырем схемам (см. рис. 1), краткое описание 
каждого из которых приведено ниже: 

 - измеряемый поток газа через входной патрубок поступает в верхнюю полость корпуса 
и далее через открытый клапан в камеру 2. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 1 диафрагма останавливается в результате переключения клапанных 
групп. Подвижная часть клапана камер 1 и 2 полностью перекрывает седла клапанов 
этих камер, отключая этот камерный блок (рис. 2а);

 - клапан камер 3 и 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 3, 
наполняет ее, что вызывает перемещение диафрагмы и вытеснение газа из камеры 4 в 
выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 4 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного 
блока камер 3, 4 (рис. 2б);

 - клапан камер 1, 2 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 1. 
При подаче газа в камеру 1 диафрагмы 1, 2 перемещаются, вытесняя газ из камеры 2 в 
выходной парубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 2 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного блока 
камер 1, 2 (рис. 2в);

 - клапан камер 3, 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 
4. При подаче газа в камеру 4 диафрагмы 3, 4 перемещаются и вытесняет газ из каме-
ры 3 в выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага 
диаф рагмы к стенке камеры 3 диафрагма останавливается в результате отключения 
кла панного блока 3, 4 (рис. 2г) [8].

Счетчики газа состоят из трех основных узлов: измерительного механизма, счетного 
механизма (сумматора) и корпуса.
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Газ, проходящий через счетчик, приводит в поступательное движение мембраны измери тель-
ного механизма. Распределительная система преобразует поступательное движение мембран во 
вращательное движение механического барабанного счетного устройства. Счетное устройство 
суммирует и отображает объем газа, прошедшего через счетчик.

Для защиты от несанкционированного вмешательства в работу счетчика газа, методом 
проникновения внутрь счетчика через входной патрубок (приклеивания магнитных материалов 
на клапаны или иных действий по изменению конструкции счетчика газа) и защиты от 
загрязнения рабочих поверхностей на входном патрубке счетчика может быть установлен 
защитный дефлектор.

Внутренние части измерительного механизма счетчика газа изготовлены из устойчивого к 
природному газу пластика, металлические части отсутствуют, поэтому повлиять на работу деталей 
и механизмов счетчика с помощью магнитного поля невозможно без внесения изменений в 
конструкции внутренних механизмов счетчика.

Ниже рассмотрим два варианта возможного влияния на работу счетчика газа мембранного 
типа наружным мощным магнитным полем: 

1. Внесение изменений в конструкцию измерительного механизма путем наклеивания 
на поверхность клапана распределительного механизма постоянного магнита. Изменения в 
конструкцию измерительного механизма счетчика вносятся путем доступа через входной патрубок 
крышки корпуса к механизмам счетчика газа с последующей установкой дополнительного 
оборудования (магнита). После чего используя внешний магнит путем несложных манипуляций 
останавливают измерительный механизм счетчика.

2. Внесение изменений в конструкцию счетного механизма путем спиливания опорных частей 
счетного механизма. Изменения в конструкцию вносятся путем удаления пломб-заглушек завода-
изготовителя, повреждения целостности пломбы наклейки, снятия защитного прозрачного 
покрытия. После чего демонтируется ось отсчетных дисков и крайний диск с торцевой стороны, 
путем высверливания удаляют опорный выступ. Монтаж осуществляется в обратном порядке с 
установкой дополнительной пружины. Затем внешним магнитом путем несложных манипуляций 
в месте установки давателя низкочастотных импульсов останавливается отсчетный механизм 
путем выведения из зацепления с приводными шестернями.

Учитывая возможности несанкционированного доступа к механизму счетчиков, перед 
экспертом на практике чаще всего ставятся нижеследующие вопросы, которые решаются в 
ходе судебно-трасологического исследования счетчиков газа мембранного типа:

1. Есть ли следы механического воздействия посторонних предметов на внешней поверхности 
корпуса и отсчетном механизме счетчика газа (название, модель, заводской номер, год выпуска)?

2. Есть ли признаки повреждения целостности и перепломбировки заводских метрологических 
пломб-заглушек и пломб-наклеек на счетчике газа (название, модель, заводской номер, год 
выпуска)?

3. Есть ли следы механического воздействия посторонних предметов на внутренних поверх-
ностях корпуса, внутренних деталях измерительного и счетного механизмов счетчика газа (наз-
вание, модель, заводской номер, год выпуска)?

К особенностям судебно-трасологического исследования счетчиков газа следует отнести 
исследования наружных и внутренних поверхностей корпусов, поверхности деталей изме-
рительного и счетного механизмов счетчика газа на предмет обнаружения следов механического 



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   55

воздействия постороннего предмета, наслоения посторонних веществ (клея и др.). Также 
исследованию подлежат заводские метрологические пломбы-заглушки, пломбы-наклейки на 
предмет повреждения их целостности, наличия следов механического, термического воздействия 
постороннего предмета, наличия механических следов на поверхности, которая подлежала 
опломбированию в граничной зоне с пломбой-наклейкой, следов клеящего вещества.

Следы механического воздействия посторонних предметов, которые указывают на исполь-
зование внешних факторов и возможное внесение изменений в конструкцию, расположены 
на внешних поверхностях и имеют локализацию на задней наружной поверхности крышки 
корпуса счетчика газа (в некоторых случаях на внешней верхней поверхности крышки корпуса) 
и ближе к правой боковой поверхности. Они характеризуются хаотичным расположением в 
виде повреждения лакокрасочного покрытия в горизонтальном и вертикальном направлениях, 
которые могут иметь разные размеры (ширина, длина, ...). При использовании ткани, как 
подкладки, может быть наслоение разноцветного вещества.

Следы механического воздействия постороннего предмета, которые возникают при внесении 
изменений в конструкцию измерительного механизма путем наклеивания на поверхность клапана 
распределительного механизма магнита могут быть расположены:

- на внутренних поверхностях входного патрубка в виде царапин, слоя клеящего вещества;
- на внешних поверхностях защитного дефлектора, при его наличии, в виде остаточной 

деформации;
- на внутренних поверхностях защитного дефлектора, при его наличии, в виде царапин, 

вмятин, наслоения клеящего вещества;
- на внутренних поверхностях крышки корпуса счетчика газа в виде наслоения клеящего 

вещества;
- на внешних поверхностях распределительного клапана в виде царапин, слоя клеящего 

ве щест ва, посторонних предметов.
В некоторых моделях счетчиков газа предусмотрено использование импульсного генератора 

низкой частоты, при этом в конструкцию заводом-изготовителем заложен постоянный магнит, 
расположенный в крайнем правом отсчетном диске. Указанную конструктивную особенность 
счетчиков газа могут использовать, в своих целях, потребители. Для этого в конструкцию 
отсчетного механизма вносятся изменения.

К следам механического воздействия посторонних предметов, которые указывают на ис поль-
зование внешних факторов и возможное внесение изменений в конструкцию следует отнести:

- повреждения целостности контрольной пломбы-наклейки, отсутствие ее части;
- повреждения, чаще замена пломб-заглушек завода производителя.
Следы характеризуются хаотичным расположением в виде повреждения полимерного 

материала в горизонтальном и вертикальном направлениях, потертостях, что образуют 
характерную матовую поверхность, наслоениями вещества и локализованные под крайним 
пра вым отсчетным диском.

Следы воздействия постороннего предмета, которые возникают при внесении изменений в 
конструкцию измерительного механизма и расположены на поверхностях:

- предметов, не предусмотренных конструкцией (пружина, проволока и др.);
- фиксаторов оси отсчетных дисков и на торцевой поверхности самой оси (в виде царапин, 

вмятин);
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- отсчетного диска (в виде царапин, прямолинейных и концентрических трасс, вмятин, от-
сутствия частей предохранительных выступов дисков).

Также следует отметить, что с модернизацией производителем конструкции или элементов 
приборов учета возникают новые способы и методы несанкционированного вмешательства в 
их работу, то есть упомянутые методы постоянно совершенствуются с целью сокрытия право-
нарушения.

Таким образом, учитывая тенденции текущего момента по совершенствованию способов и 
методов несанкционированного доступа к частям и механизмам приборов учета при вмеша-
тельстве в их режим работы, предупреждение, выявление и противодействие данным проти-
воправным действиям не вызывает сомнений. Следует особо обратить внимание, на то, что 
проблематика несанкционированного вмешательства в механизмы учета является дина мич-
ной и гибкой: постоянно появляются новые способы и методы. Поэтому очень важно свое-
временно выявлять факты несанкционированного вмешательства в механизмы приборов учета 
благодаря проведению качественных экспертных исследований с последующим анализом 
и прогнозированием будущих противоправных действий, что позволит с использованием 
разработанных рекомендаций обеспечить надежность конструкции частей и механизмов учетных 
приборов. Данная проблематика является перманентной в связи с развитием технического 
про гресса, однако, мониторинг и корректный подход к решению существующих проблем, 
гаран тирует в будущем своевременные разоблачения неправомерных действий в данном 
технологическом процессе.

Подытоживая изложенное, можно однозначно прийти к выводу о необходимости проведения 
специализированных экспертных исследований в спорных вопросах, которые возникают между 
поставщиками энергоресурсов и потребителями. Особое внимание необходимо уделить вопросам 
совершенствования и расширения информационной базы, развитию материальной базы, соз-
данию соответствующих методик по проведению трасологической экспертизы различных по 
ти пу и конструкции приборов и средств учета потребляемого газа, что в дальнейшем позволит 
су ду решать вопрос о компенсации потерь энергоносителей. 

Весь вышеизложенный комплекс организационно-технических мероприятий позволит обес-
печить достоверность полученных результатов при проведении исследований, даст возможность 
сделать выводы более качественными, поднимет процесс экспертных исследований на 
качественно новый уровень и даст веские основания суду решать вопрос о компенсации потерь 
энергоносителей за счет потребителей, которые используют его без учета.
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ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ` ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂ ՌԵԺԻՄԻՆ ՉԱՐՏՈՆՎԱԾ 

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Օպանասենկո Օ.Ն., Սախնենկո Ե.Վ., Գրիզոդուբ Վ.Ն.
Հոդվածում դիտարկվում է թաղանթային տիպի գազի հաշվիչների ուսումնասիրության 

խնդիրները, ներկայացվում է գազի հաշվիչների աշխատանքին միջամտելու մեթոդները և 
նման խախտումների համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: 
Ցույց է տրվում, որ հաշվիչի աշխատանքին սպառողի միջամտությունը շարունակում է մնալ 
գազի գողության ամենատարածված տեսակը: Ընդգծվում է, որ այսօր գոյություն ունեն մի 
շարք մեթոդներ գազի հաշվիչը լիցքաթափելու կամ դադարեցնելու համար: Նշվում է, որ 
իրավախախտներից առգրավված գազի հաշվիչների փորձագիտական   հետազոտությունը 
մեծ ապացուցողական նշանակություն ունի և որոշ դեպքերում վերջինս հանդիսանում է 
ապացույցների գրեթե միակ աղբյուրը: Հոդվածում նաև ընգծվում է, որ ներկայիս պայմաններում 
բարելավվում են սպառողների կողմից բնական գազի թաքուն յուրացման մեթոդները, 
հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում վերջինիս հաշվառման միջոցների քրեագիտական 
ուսումնասիրության մեջ՝ դրանց աշխատանքին չարտոնված միջամտության փաստերը պարզելու 
նպատակով:

Բանալի բառեր. գազի հաշվիչ, հետազոտություն, հետքեր, վնաս, չափման մեխանիզմ, 
հաշվարկման մեխանիզմ, պատյան, պաշտպանիչ դեֆլեկտոր, կառուցվածք, մակերես, 
պաշտպանություն: 

CONDUCTING OF FORENSIC EXPERTISE OF METERING DEVICES 
OF CONSUMPTION OF NATURAL GAS TO CONFIRM THE FACT OF 

UNAUTHORIZED INTERFERENCE WITH THEIR OPERATION

Opanasenko O., Sakhnenko E. Hrizodub V.
The article considers the problems of peculiarities of the research of gas meters diaphragm type, 

as well as the methods of interference in work of gas meters and the liability provided by law for 
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such violations. It is noted that the intervention of consumers in counters remains the most popular 
kind of theft of gas. It is pointed out that today there are a number of methods of unwinding or 
stopping of the gas meter. It is stated that expert study of gas meters seized from offenders is of 
significant probative value, and in some cases, is almost the only source of evidence. The article 
considers the problem that in today’s environment means of theft of natural gas by consumers are 
improving, therefore there is a need for forensic examination of the means of its accounting for the 
purpose of fixation of facts of unauthorized interference in their work.

Key words: gas meter, research, traces, damage, measuring mechanism, counting mechanism, 
case, protective deflector, construction, surface, protection. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-БОТАНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Хох А.Н., Авраменко А.А.
Научно-практический центр Государственного комитета  

судебных экспертиз Республики Беларусь,  
Минск, Республика Беларусь

В делах, связанных с фактами хищения древесины, незаконными рубками леса важным этапом 
доказывания является назначение ряда судебных экспертиз, ведущее место среди которых 
занимает судебно-ботаническая экспертиза с использованием дендрохронологического анали-
за, так как годичные слои древесных растений как природная регистрирующая структура, 
являются ценным источником информации.

В данной статье поэтапно изложен алгоритм решения задач, связанных с установлением 
времени рубки (год и сезон), а также жизненного состояния срубленных деревьев. Показано, 
что основой судебно-экспертного исследования лесоматериалов из древесины сосны 
дендрохронологическим методом являются лабораторные исследования, статистическая 
обработка и анализ полученной дендрохронологической информации.

Ключевые слова: судебно-ботаническая экспертиза, древесина, лесоматериалы, незакон-
ное лесопользование, радиальный прирост, годичные слои.

В ходе расследования дел, связанных с незаконными рубками леса, нередко возникают 
вопросы о том, в какой календарный год и период вегетационного сезона была проведена 
вырубка деревьев, имеется ли разница во времени сруба деревьев, а также каким жизненным 
состоянием характеризовались деревья на момент рубки.

Перечисленные вопросы могут быть решены с помощью дендрохронологического анализа 
(далее ‒ ДА). В Республике Беларусь данный метод применяется при проведении судебно-
ботанических экспертиз с 2016 года.

Если период вегетационного сезона устанавливается весьма несложно, исходя из 
непосредственного анализа годичных слоев, то другие вопросы решаются путем исследования 
древесно-кольцевых хронологий (далее - ДКХ), на которых отображаются индивидуальные 
свойства и особенности условий места произрастания дерева [1].

Для проведения экспертного исследования целесообразно использовать два типа ДКХ: 
абсолютные и стандартизированные. В большинстве случаев достаточно использования 
абсолютных ДКХ, которые разрабатываются в первую очередь. При необходимости решать 
более сложные задачи возникает необходимость разрабатывать стандартизированные шкалы. Их 
основное отличие от абсолютных – отсутствие возрастной кривой и возможность использовать 
для их анализа весь пакет статистического анализа временных рядов.

В качестве примера практического использования ДА приведем эпизод из экспертной прак-
тики, когда данный метод был задействован в расследовании дела о самовольной рубке леса. 
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На исследование было предоставлено 34 спила с пней сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) толщиной около 4 см, а также 26 буровых кернов (контрольных образцов) для сравнения с 
13-и «живых» деревьев сосны, произрастающих вблизи места рубки, без признаков ослабления. 

Перед проведением расчетов параметров радиального прироста каждый спил и керн 
предварительно подготавливались для улучшения видимости годичных слоев.

Так, нижняя сторона каждого спила шлифовалась по всей поверхности. Для этого исполь-
зовались шлифовальные круги разной зернистости: cначала с крупным (№40) и средним (№80) 
зерном, а затем с мелким (№120), после чего отшлифованная поверхность смачивалась водой, 
так как влажные образцы имеют более яркую и контрастную окраску. 

Буровые керны замачивались на 10 минут в горячей воде (80-95OC), а затем после закрепления 
на специальных кернодержателях с каждого образца срезалась верхняя часть толщиной около 1 
мм. Срезы проводили перпендикулярно направлению древесных волокон. 

Для буровых кернов обязательно необходим сохранившийся внешний годичный слой. 
Его наличие можно установить путем тщательного изучения внешней поверхности образца и 
обнаружения на ней остатков коры и луба. К внешнему годичному слою древесины у каждого 
дерева примыкает очень тонкий, незаметный невооруженным глазом слой камбия, а он в свою 
очередь – к коре. Если кора у образцов опадает (что происходит при разрушении камбия), то 
создается весьма характерная гладкая боковая поверхность образца или его части и четкая 
окружность последнего годичного кольца. Если нет признаков отлупа, то можно с большой 
уверенностью считать, что именно эта поверхность является поверхностью последнего годичного 
кольца.

Время года (вегетационный сезон), когда были срублены деревья, устанавливалось по 
наличию или отсутствию поздней древесины в последнем годичном слое (до ее образования 
или после). Поздняя древесина – это плотная, обычно более темноокрашенная часть 
древесины годичного кольца, образованная в позднее время сезона роста. Состоит из мелких 
толстостенных клеток (трахеид) у голосеменных и представляет собой зону с мелкими сосудами 
у покрытосеменных древесных растений.

Для выявления особенностей строения последнего (внешнего) годичного слоя исследование 
спилов проводили в поле зрения стереоскопического микроскопа Leica S4E с диапазоном 
увеличенный до 30 х.

По результатам проведенных исследований было установлено, что для всех объектов (спилов) 
характерна полностью сформировавшаяся зона поздней древесины в последнем годичном слое 
(рис. 1: красными линиями обозначена ориентировочная граница последнего годичного слоя, 
зелеными ‒ зона поздней древесины). 

Рисунок 1. Общий вид последнего годичного слоя на спилах №1 (а), №5 (б) и №8 (в)
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В Республике Беларусь начало образования поздней древесины варьируется из года в год и 
зависит от погодно-климатических условий и древесной породы. Обычно формирование поздней 
древесины хвойных пород начинается в июле и уже хорошо заметно в августе. По данным 
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» в 2019 году устойчивый переход среднесуточной температуры 
воздуха через +5°С в сторону понижения (окончание вегетационного периода) на большей части 
территории страны произошел 15-21 ноября [2]. 

Таким образом, так как в последнем годичном слое присутствует и ранняя, и полностью 
сформировавшаяся поздняя древесина, значит, деревья, спилы с которых представлены на 
исследование, были срублены в самом конце вегетационного сезона или по его окончании.

После первичной пробоподготовки спилы и буровые керны сканировались на планшетном 
сканере Epson Perfection V19 с разрешением 1200 dpi. Далее по отсканированным изображениям 
проводилось автоматическое измерение ширины годичных слоев с помощью разработанного 
в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь» автоматизированного рабочего места «DendroExp» (рис. 2) [3]. 

Рисунок 2. Выбор бурового керна для последующего расчета параметров радиального прироста

Все замеры начинали с внешнего годичного слоя в направлении от периферии к сердцевине, 
т.е. обратным отсчетом календарных лет. При замерах на спилах учитывали особенности, 
связанные с биологическим строением древесины (искривленные годичные слои, смешение 
центра древесины), поэтому подбирали поверхность с наиболее характерными для конкретного 
образца годичными слоями.

На каждом спиле замеряли ширину годичных слоев по 4-ем радиусам с целью повышения 
достоверности результатов и исключения возможности ошибки. Затем получали один 
усредненный ряд - древесно-кольцевую хронологию для каждого спила.

Аналогично получали усредненный ряд по 2-м кернам с одного дерева.
В результате было показано, что древесно-кольцевые хронологии спилов и буровых 

кернов имеют схожую форму, а периоды резких угнетений и больших кульминаций роста в 
сопоставляемых ДКХ соответствуют друг другу.

На основании полученных результатов рассчитывались основные статистические показатели, 
которые затем использовать для оценки степени схожести сравниваемых ДКХ. В частности, 
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были рассчитаны: 
1) Коэффициенты корреляции Пирсона (r) по следующей формуле расчета:

  (1)

где xi — значения переменной X; yi — значения переменной Y; x — среднее арифметическое 
для переменной X; y — среднее арифметическое для переменной Y.

Интерпретация:
в пределах одного дерева r обычно составляет 0,8-0,99;
между ДКХ различных деревьев, растущих на одном и том же локальном участке местности, 

значение r в большинстве случаев не опускается ниже 0,65. 
между ДКХ деревьев из различных условий местопроизрастаний r значительно ниже, и он, 

как правило, не превышает 0,40.
Необходимо принимать во внимание тот факт, что значение коэффициента корреляции 

практически всегда завышено (увеличивается без фактического увеличения сходства) при наличии 
возрастного тренда в обеих сериях годичных колец. При использовании специализированных 
программ (TSAP-Win, ARSTAN) до расчета коэффициента корреляции между сериями, они 
преобразуются в значения натурального логарифма и нормируются к сплайну с шириной окна 
5 лет, что позволяет в некоторой степени решить эту проблему.

2) Коэффициент синхронности (в %):

    Cx=100 [(n-1)-k]/(n-1)       (2) 

где n – число годичных слоев; n-1 – число интервалов между годичными слоями;  k – 
число случаев несходства (противоположных интервалов). 

Интерпретация:

– в пределах одного дерева Cx обычно составляет 0,95 и выше;

– между ДКХ различных деревьев, растущих на одном и том же локальном участке 
местности значение Cx, как правило, не опускается ниже 0,8. 

– между ДКХ деревьев из различных условий местопроизрастаний Cx не превышает 0,6.

По результатам проведенных расчетов установлено, что коэффициенты корреляции для 
сравниваемых ДКХ находятся в пределах от 0,68 до 0,79, а коэффициенты синхронности, 
в свою очередь, от 0,8 до 0,89, что подтверждает, что деревья, спилы и керны с которых 
представлены на исследование, происходят с одного локального участка местности, а потому 
контрольную ДКХ можно использовать для установления года рубки.

На рис. 3 показан пример перекрестного датирования ДКХ по спилу №10 и контрольной 
ДКХ. Коэффициент корреляции в данном случае равен 0,76, а коэффициент синхронности ‒ 
0,85.
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Рисунок 3. Перекрестное датирование ДКХ (спил №10) и контрольной ДКХ

Необходимо подчеркнуть, что при сопоставлении ДКХ особенно важны узкие слои, когда 
прирост в наибольшей степени подвержен влиянию внешних факторов. Чем сильнее дерево 
реагирует на внешние условия, определяющие климат, тем легче произвести синхронизацию, 
сделать наложение дендрошкал колебаний радиального прироста у разных деревьев и ответить 
на поставленные перед экспертом вопросы.

Так как у буровых кернов известен календарный год образования внешнего годичного слоя, 
то после перекрестного датирования ДКХ, построенных по спилам №№1-34, и контрольной ДКХ 
по буровым кернам №№1-13 (учитывалась схожесть формы ДКХ, а также совпадение периодов 
угнетений и кульминаций прироста), было установлено, что год рубки деревьев, спилы с которых 
предоставлены на исследование ‒ конец 2019 (конец ноября-декабрь) ‒ начало 2020 гг. (январь-
февраль).

Жизненное состояние спилов определялось по ряду морфологических признаков: цвет, 
плотность древесины, ширина годичных слоев, характер прилегания корки, наличие и локализация 
энтомо- и фитоповреждений. 

В результате экспертного осмотра и лабораторного анализа установлено, что все спилы 
не имеют признаков морфологического строения, характерных для сухостойных деревьев 
(подтверждено результатами дендрохронологического анализа). 

Кора на спилах не отделяется от древесины ‒ это свидетельствует об отсутствии явно 
выраженных деструктивных процессов. 

По характерным признакам при осмотре были диагностированы незначительные повреждения 
спилов насекомыми-ксилофагами: продольные и поперечные отверстия диаметром около 2 мм 
округлой и овальной формы, что является биологическим повреждением.

Спилы №1, №2 и №15 имеют участки заболонной стволовой гнили красно-бурого и буро-
черного цвета. При воздействии ножом древесина на данном участке распадается на отдельные 
элементы, растрескивается, крошится, легко растирается в порошок или труху.

При визуальном осмотре древесины всех исследуемых объектов установлено, что она 
однородна по структуре и прочности, за исключением зон древесины с гнилью на спилах №1, 
№2 и №15. При воздействии препаровальной иглой отмечается сопротивление, что характерно 
для здоровой и прочной древесины.



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И

64 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • АЖСЭК  

При микроскопическом исследовании отобранных образцов древесины (со спилов) в поле 
зрения микроскопа МИКМЕД-6 при увеличении 200х установлено, что анатомическое строение 
свойственно нормальной древесине сосны обыкновенной, за исключением зон древесины с 
гнилью.

Диагностика внутреннего состояния древесины спилов также была проведена с помощью 
инструментальных методов (использовался прибор резистограф). 

Тонким сверлом резистографа (длиной 50 см и диаметром 1,5 мм), изготовленным из 
специальной эластичной стали, просверливалась древесина каждого объекта, а датчики при этом 
регистрировали ее относительную плотность (сопротивление пробуравливанию).

В результате было показано, что 100% древесины спилов №№3-14, 16-34 является здоровой. 
Для спилов №1, №2 и №15 выявлены участки (в заболонной части), имеющие значительно 
меньшую плотность по сравнению со здоровой древесиной (участки с развитой гнилью). Их доля 
составляет 10% для спила №1, 4% для спила №2 и 7% для спила №15 соответственно.

На основании проведенных исследований, в т.ч. данных экспертного осмотра и лабораторных 
исследований, установлено, что на момент рубки деревья, спилы с которых представлены на 
исследование, являлись живыми (сырорастущими).

Пример одной из полученных резистограмм представлен на рис. 4. Анализ резистограммы 
показывает, что в стволе дерева присутствуют 2 участка древесины с сильно развитой гнилью. 

Рисунок 4. Резистограмма, полученная по спилу №15

Таким образом, на сегодняшний день метод дендрохронологического анализа является одним из 
приоритетных при расследовании правонарушений, связанных с незаконным оборотом древесины, 
так как позволяет ответить на многие вопросы, на которые другие методы достоверных ответов 
не дают, а потому судебно-ботанические экспертизы с использованием дендрохронологического 
анализа – это востребованное направление судебно-экспертных исследований в Республике 
Беларусь. 
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ԴԵՆԴՐՈԽՐՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Խոխ Ա.Ն., Ավրամենկո Ա.Ա.
Փայտանյութի գողության, ապօրինի ծառահատման փաստերի հետ կապված դեպքերում 

ապա ցուցման կարևոր փուլ է համարվում մի շարք դատական փորձաքննությունների նշա նակումը, 
որտեղ առաջատար տեղ է զբաղեցնում դենդրոխրոնոլոգիական վերլուծությամբ օգտագործմամբ 
դատական փորձաքննությունը, քանի որ փայտանյութի տարեկան օղակները հանդիսանում են 
արժեքավոր տեղեկատվություն գրանցող բնական կառուցվածքներ:

Հոդվածում քայլ առ քայլ նկարագրվում է հատման ժամանակի (տարի և սեզոն), ինչպես 
նաև հատված ծառերի կենսական նշանակության հետ կապված խնդիրների լուծման ալգորիթմ: 
Ներկայացվում է, որ ստացված դենդրոխրոնոլոգիական տեղեկատվության լաբորատոր հետա-
զոտու թյունը, վիճակագրական մշակումը և վերլուծությունը հիմք են դենդրոխրոնոլոգիական 
մեթոդով սոճու փայտանյութի դատական փորձաքննության իրականցման:

Բանալի բառեր. դատական բուսաբանական փորձաքննություն, փայտանյութ, անտառանյութ, 
անտառների անօրինական օգտագործում, ճառագայթային աճ, տարեկան օղակներ:

USE OF A DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS DURING   
FORENSIC-BOTANICAL EXPERTISE

Khokh A., Avramenko A.
In cases on offences connected with thefts of wood, illegal forest cutting, etc., the most important 

stage of proof procedure is to schedule a number of forensic examinations, the leading place among 
which, as practice shows, is taken by forensic-botanical expertise with dendrochronological analysis, 
since tree rings of woody plants as a natural recording structure are a valuable source of information.

This article contains a step-by-step algorithm for solving problems related to establishing the 
time of cutting (year and season) and the category of living condition of felled trees

It is shown, that the framework of the forensic analysis of pine wood by a dendrochronological 
method is laboratory tests, statistical analysis and analysis of the obtained dendrochronological 
information.

Key words: forensic-botanical expertise, wood, timber, illegal forest management, radial growth, 
tree layers.
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Փաստ է, որ պե տութ յան տնտե սա կան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լիս հան րա յին և մաս-
նա վոր հատվածների ֆի նանս նե րի վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ յուն նե րով օժտ ված պե տա կան 
մար մին ներն ա վե լի հա ճա խա կի են բախ վում քրեա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հետ, քան 
տնտե սութ յան այլ հատ ված նե րում, հատ կա պես, երբ խոս քը գնում է հար կա յին և մաք սա յին, 
վար կա յին, ար ժեթղ թե րի, առևտ րաշր ջա նա ռութ յան, պե տա կան մի ջոց նե րի և գույ քի մաս նա-
վո րեց ման, նաև մի քա նի այլ ո լորտ նե րի մա սին։ Ն մա նօ րի նակ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի տե-
սակ նե րի ա վե լա ցումն ե րը հան գեց րել են պե տութ յան կող մից վե րահս կո ղա կան տար բեր մի-
ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց մա նը, նշված ո լորտ նե րի կար գա վոր ման հետ կապ ված նոր՝ ա վե լի 
արդ յու նա վետ ի րա վա կան ակ տե րի մշակ մա նը և  ըն դուն մա նը, ինչ պես նաև վար չա կան և ք րեա-
կան պա տաս խա նատ վութ յան ի րա վա կան ակ տե րում լրա ցումն ե րի և փո փո խութ յուն նե րի: Այ-
դու հան դերձ, կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե փո խումն երն ի րենց հեր թին հա մըն թաց 
կեր պով կողմն ո րո շում են տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի գոր ծե րով տնտե սա գի տա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի նշա նակ ման նոր հիմ քեր, պայ ման ներ, նաև հա մար ժեք կար գով հե տա-
զո տութ յուն նե րում ա ռա ջադր ված հար ցե րի պարզ ման նպա տա կով կի րառ ման հա մար մշակ վող 
մե թո դա կան ցու ցումն եր:

 Բա նա լի բա ռեր. պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնաս, տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն, ֆի-
նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն, մե թո դի կա: 

Դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յու նը՝ կա տար ված տնտե սա կան գոր-
ծառ նութ յուն նե րի ստուգ ման տե սանկ յու նից, ա պա ցու ցո ղա կան ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հիմ նա-
վոր վա ծութ յան պարզ ման գոր ծըն թաց է, որն ի րա կա նաց վում է առևտ րա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րի, բյու ջեի հետ ֆի նան սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող օ րենք նե րի, ապ րանք ներ մա տա կա րա րող նե րի և գ նորդ նե-
րի, ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րի, աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի և դ րանք ստա ցող նե րի 
(ըն դու նող նե րի) միջև պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման, ար ժեթղ թե րում 
կամ բաժ նե մա սե րում (փա յե րում) ներդ րում նե րի, շա հու թա բա ժին նե րի վճա րում նե րի, ինչ պես 
նաև ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րի ֆի նան սա կան գոր ծա ռույթ նե րը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից հե տաքն նութ յան 
ի րա կա նաց ման և դա տա րան նե րի կող մից ո րո շում նե րի կա յաց ման նպա տա կով: 

Տն տե սա կան   հան ցա գոր ծութ յուն ներ են հա մար վում հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման կազ-
մա կերպ ման և վար ման վե րա բեր յալ գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի չպահ պան-

 Թղթակցական հասցեն՝  Մամիկոնյան Կարեն Հովհաննեսի, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, տնտե-
սա  գիտական և հաշվապահական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ, գիտական հետազոտությունների 
և տեխնիկական փորձարկումերի համակարգման բաժնի պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային 
բյու  րո» ՊՈԱԿ-ի, 0004, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պողոտա 24: e-mail: 
mamikonyankaren@gmail.com  
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մամբ կա տար ված տնտե սա կան գոր ծառ նութ յուն նե րի և հաշ վետ վո ղա կա նութ յան սկզբունք նե րի 
խախ տում ե րը, ո րոնք ար տա ցոլ վում են տնտե սա կան վե ճե րում, հար կե րի հաշ վարկ ման և 
վ ճար ման կար գե րում, շա հա դի տո րեն կա տար ված ֆի նան սա կան խար դա խութ յուն նե րում, ինչ-
պես նաև՝ ա նօ րի նա կան ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յու նը, հար կա յին և վար կա յին հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րը, քրեա կան սնան կութ յու նը, աշ խա տա վար ձի սխալ հաշ վար կու մը և  ան հիմ 
չվճա րու մը, ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի կեղ ծու մը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի սխալ 
կամ անփույթորեն կազ մու մը, պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հու մը, գույ քի հափշ տա կութ յու նը 
և  այլն։

Տն տե սա կան գոր ծու նեութ յան ո լոր տում հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի հե-
տա զո տութ յան մե թո դի կա նե րի զար գաց ման մի տում ե րը պայ մա նա վոր ված են օ րենսդ րութ յան 
մեջ պե տութ յան զար գաց ման տնտե սա կան հա յե ցա կար գի և նոր տնտե սա կան գոր ծիք նե րի 
ձևա վոր մամբ [1, էջ 173]: 

Դա տա կան տնտե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յան խնդիր նե րի շրջա նակն ըն դար ձակ է: Հիմ-
նա կան նպա տա կը, որ պես կա նոն, հե տաքն նութ յա նը կամ դա տա րա նին տնտե սա կան տե ղե-
կատ վութ յան կան խամ տած ված խե ղաթ յուր ման փաս տե րի և հան գա մանք նե րի բա ցա հայ տում-
ներ ներ կա յաց նելն է: Հե տաքնն չա կան ի րա վուն քը պա հան ջում է նաև տնտե սա գետ նե րին լու ծել 
հիմ ա կա նում ի րա վի ճա կա յին խնդիր ներ, ին չը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է սկզբնա կան 
հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զո տութ յան և  ար տա ցոլ ված գոր ծարք-
նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան վեր լու ծութ յան հետ: Հարկ է նշել, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը 
սահ մա նում է փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի գնա հատ ման և կի րառ ման սկզբունք նե րը, փոր-
ձա գի տա կան եզ րա կա ցութ յու նը որ պես գոր ծի ա պա ցույց, ինչ պես նաև հստա կո րեն ո րո շում և 
սահ մա նա փա կում է դա տա կան փոր ձաքն նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում դա տա վա րութ յան 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը: 

Տն տե սագիտա կան փոր ձաքն նութ յու նը կոնկ րետ տնտե սա գիտական և  ի րա վա կան գի տութ-
յուն նե րի, ինչ պես նաև գործ նա կան ձեռք բե րում ե րի հի ման վրա մշակ ված ո րո շա կի հաշ վար կա-
յին-վեր լու ծա կան մե թոդ նե րով կա տար վող փոր ձա գի տա կան   հե տա զո տութ յուն է, որն ա վարտ-
վում են ու սում ա սի րութ յան արդ յունք նե րի ամ փոփ մամբ և հետ ևութ յուն նե րով: Տն տե սա կան 
փոր ձաքն նութ յու նը բա ցա հայ տում է կոնկ րետ գոր ծառ նութ յուն նե րի և գոր ծըն թաց նե րի միջև 
ե ղած պատ ճա ռա հետ ևան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք դար ձել են դա տա րան նե րի կող մից 
ո րո շում ե րի կա յաց ման կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից հե տաքն նութ յան 
օբ յեկտ ներ:

Դա տա կան տնտե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ պե տութ յա նը 
(հա մայնք նե րին) պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար հիմք են հան դի սա նում 
պե տա կան բյու ջեի հետ ֆի նան սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող հար կե րի, տուր-
քե րի, վճար նե րի մա սին օ րենսդ րութ յու նը, պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար-
ման ճշտութ յու նը, ներդ րում ե րի հետ կապ ված գոր ծարք նե րը, ստաց ված շա հույ թի բաշ խու մը, 
տար բեր ֆի նան սա կան գոր ծառ նութ յուն նե րը, սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թե րը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը, հար կա յին հաշ վարկ նե րը և ֆի նան սա կան 
գոր ծարք նե րը հիմ ա վո րող այլ փաս տաթղ թեր, իսկ հա մայնք նե րում՝ նաև ա վա գա նու ո րո շում-
նե րը և հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ման նե րը:

Թերևս պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը կա րող 
է ա ռա ջա նալ օ րենսդ րութ յան, հաշ վա պա հա կան գոր ծող նոր մե րի, հար կե րի հաշ վարկ ման և 
վ ճար ման կա նո նե րի, քրեա կան սնան կութ յան, պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հում ե րի, ան-
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փու թութ յան և  այլ խախ տում նե րի հետ ևան քով, պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան 
հաշ վարկ ման հա մար գո յութ յուն չու նի միաս նա կան հաշ վարկ ման մե թո դի կա. վնա սի հաշ վարկ-
ման հա մար ան րա ժեշտ է կա տա րել պատ ճառ ված վնա սի բնույ թին և տե սա կին հա մա պա-
տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տե րի ամ բող ջա կան ու սում նա սի րութ յուն և վեր լու ծութ յուն, ինչ պես 
նաև. դրանց կի րառ մամբ՝ հասց ված վնա սի չա փի հիմ նա վո րում: Հարկ է նշել, որ պե տութ յան 
պատ ճառ ված վնա սը կա րող է լի նել նաև պե տա կան բաժ նե մաս նակ ցութ յամբ ըն կե րութ յուն նե-
րում կորց ված (չստաց ված) շա հույ թի ձևով:

Պե տութ յան պատ ճառ ված վնա սի չա փը ո րոշ վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թե րի ո րո շա կի հա ջոր դա կա նութ յամբ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան հի ման վրա: Հաշ-
վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զո տութ յան հա ջոր դա կա նութ յունն ընդգր կում 
է ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րից մինչև սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-
տաթղ թեր, քա նի որ սկզբնա կան փաս տաթղ թե րում պա րու նակ վող տե ղե կատ վութ յան ան հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի հետ թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել 
պատ ճառ ված վնա սի ձևը, օ րի նակ՝ կան խամ տած ված, թյու րի մա ցա բար կամ ան փու թութ յան 
արդ յունք: 

Ինչ պես նշվեց պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար գո յութ-
յուն չու նի միաս նա կան հաշ վարկ ման մե թո դի կա, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
գոր ծող օ րենսդ րութ յան տե սանկ յու նից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել (խմբա վո րել) ո րոշ ո լորտ ներ, 
որ տեղ պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի հաշ վարկ ման հա մար, ել նե լով տվյալ ո լոր տի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րից, կան ո րո շա կի ընդ հան րութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ հար կա յին և մաք-
սա յին, հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յան, շի նա րա րութ յան, գնում ե րի գոր ծըն թա ցի, կեղծ կամ 
կան խամ տած ված սնան կութ յան և  այլն: 

Ս տորև ներ կա յաց վում է տար բեր ո լորտ նե րում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի հե տա-
զո տութ յան մե թո դա կան հիմ ա կան մո տե ցում ե րը:

Հար կա յին և մաք սա յին օ րենսդ րութ յան տե սանկ յու նից պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնաս է 
հա մար վում հիմ ա կա նում հաշ վարկ ված հար կե րը պե տա կան բյու ջե չփո խան ցե լը կամ ու շա ցում-
նե րով փո խան ցե լը, սահ ման ված փաս տաթղ թեր չկազ մե լով կամ սահ ման ված կար գի կո պիտ 
խախտ մամբ դրանք վա րե լով հար կա յին մար մին ներ կա յաց րած հաշ վարկ նե րում, հայ տա րա րագ-
րե րում ակն հայտ կեղծ տվյալ ներ մտցնե լով և ծախ սե րի ուռ ճաց մամբ հարկ վճա րող նե րի կող մից 
հար կա յին և մաք սա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված վճար նե րի դրույ քա չա փե րի և հարկ ման 
շրջա նա ռութ յան նվա զե ցու մը, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրան-
ցում չու նե ցող կամ հար կա յին մարմ ում չհաշ վառ ված ան ձանց կող մից ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լը, լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեութ յունն ա ռանց լի ցեն զիա յի 
ի րա կա նաց նե լը և  այլն [2, բա ժին 18]: 

Վեր նշված խախ տում ե րի արդ յուն քում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան 
հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հե տա զո տել հարկ վճա րող նե րի կող մից ի րա կա նաց ված 
գոր ծարք նե րի հետ կապ ված սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը, նե-
րառ յալ՝ բան կա յին փո խան ցում ե րի հիմ քե րը (քաղ վածք նե րը), կան խիկ դրա մով գոր ծաք նե րը, 
ինչ պես նաև ներ կա յաց ված հար կա յին հաշ վարկ նե րը, ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը: Այ-
նու հետև, անհ րա ժեշտ է ստու գել, թե հե տա զոտ վող նյու թե րում (փաս տաթղ թե րում) ամ փոփ ված 
տե ղե կատ վութ յունն արդ յո՞ք ներ կա յաց ված է օ րենսդ րության պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 
ինչ պես նաև՝ ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան հաշ վարկ ներ, հա մադ րել սկզբնա կան հաշ վա-
պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց ված տե ղե կատ վութ յու նը գրան ցա մատ-
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յան նե րում կամ հաշ վարկ-հաշ վետ վութ յուն նե րում ամ փոփ ված տե ղե կատ վութ յան հետ: 
Հա մայնք նե րի գոր ծու նեութ յան տե սանկ յու նից պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա-

նա վոր ված է հա մայք նե րի բյու ջե ներ վճար վող տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի, ինչ պես նաև 
ան շարժ գույ քի հար կի և փո խադ րա մի ջո ցի գույ քա հար կի հա վա քագր ման ըն թաց քում դրույ-
քա չա փե րի ան հիմ սահ ման մամբ, հա մայնք նե րում տե ղա կան հար կեր, տուր քեր և վ ճար ներ, 
ան շարժ գույ քի հարկ և փո խադ րա մի ջո ցի գույ քա հարկ վճա րող կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 
ֆի զի կա կան ան ձանց քա նակ նե րի նվա զեց մամբ, հա մայն քին պատ կա նող հո ղա տա րածք նե րի 
նպա տա կա յին նշա նա կութ յան (կա տե գո րիա նե րի) ան հիմ փո փոխ մամբ, հո ղա տա րածք նե րի 
օ տա րու մը և վար ձա կա լութ յու նը օ րենսդ րա կան խախ տում ե րով փաս տաթղ թա վոր մամբ, հա-
մայն քի ա վա գա նու ո րո շում ե րի և հա մայն քի ղե կա վա րի կողմից հրա ման նե րի ոչ օրինաչափ 
կա յաց մամբ [2, բա ժին ներ 11 և 12, 3]: 

Պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ու սում ա սի րել և վեր-
լու ծել ա վա գա նու ո րո շում ե րի և հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ման նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
գոր ծող օ րենսդ րութ յա նը, օ տար ված կամ վար ձա կա լութ յան տրված հո ղա տա րածք նե րի գծով 
կա դաստ րա յին ար ժեք նե րը, կա տե գո րիա նե րը և մա կե րես նե րը՝ կնքված հա մա պա տաս խան 
պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև գույ քագ րել և փաս տա ցի քա նակ նե րը հա մե մա տել հար կեր, տե-
ղա կան տուր քեր և վ ճար ներ վճա րող ֆի զի կա կան ան ձանց և կազ մա կեր պութ յուն նե րի թվի հետ:

Շի նա րա րութ յան ո լոր տում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի հա մար կազմ ված նա խա հա շիվն ե րում ծա վալ նե րի և 
նա խա հաշ վա յին գնե րի ուռ ճաց մամբ, թե րա ցում ե րով ի րա կա նաց ված նա խագ ծա յին աշ խա-
տանք նե րով, տեխ նի կա կան հսկիչ նե րի կող մից չհիմ ա վոր ված կա տա րո ղա կան ակ տե րի ըն-
դուն մամբ, շի նա նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ա նո րակ ի րա կա նաց նե լու արդ յուն քով, ինչ պես 
նաև փաս տա ցի կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի նա խագ ծե րից և նա խա հաշ վից 
շե ղում ե րով:

Պատ ճառ ված վնա սի մե ծութ յան հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ է փաս տա ցի կա տար-
ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը (թաքց ված աշ խա տանք նե րը) հա մե մա տել նա խագ ծա նա-
խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի հետ, կա տա րել չա փագ րում եր, ու սում ա սի րել գոր ծող ստան-
դարտ նե րի հետ օգ տա գործ ված շի նան յու թի ո րա կի հա մա պա տաս խա նութ յու նը, նա խա հաշ վա յին 
գնե րը հա մե մա տել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող « Շի նա րա րա կան նյու թե րի, կոնստ րուկ-
ցիա նե րի և պատ րաստ վածք նե րի կողմ ո րո շիչ գնե րը» տե ղե կագ րում ներ կա յաց ված գնե րի հետ: 

Գ նումն ե րի գոր ծըն թա ցում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է գնում ե րի գոր ծըն թա ցում կա տար ված խախ տում ե րով, մաս նա վո րա պես՝ մրցույթ նե-
րում ոչ հա վա սար պայ ման ներ ստեղ ծե լով, տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը թե րի և  ոչ հիմ ա վոր 
կազ մե լով, գնման ա ռար կա յի բնու թագ րե րը, հատ կա նիշ նե րը, ձեռք բեր ման և վ ճար ման պայ-
ման ներն ամ բող ջութ յամբ և հս տակ չնկա րագ րե լով, գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի կող մից ոչ 
մաս նա գի տա կան և կողմ ա կալ մո տեց մամբ, ինչ պես նաև ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին չհա-
մա պա տաս խա նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից մրցույթ նե րին մաս նակ ցե լու և մր ցույ թում 
հաղ թե լու հան գա ման քով [4]: Այս ի մաս տով, մրցույ թում խախ տում ե րով հաղ թող նե րի կող մից 
մա տա կա րար վող ապ րանք նե րը, մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րը և կա տար ված աշ խա տանք-
նե րը շատ դեպ քե րում չեն հա մա պա տաս խա նում նա խա տես ված տեխ նի կա կան պայ ման նե րին, 
մա տա կա րար ման ժամ կետ նե րին և  ո րա կա կան պա հանջ նե րին: Գ նում ե րի ըն թաց քում պատ-
ճառ ված վնա սի մե ծութ յան պարզ ման հա մար ան րա ժեշտ է ու սում ա սի րել մաս նա կից նե րի հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տա կից նե րի 
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մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում ե րը, աշ խա տան քա յին փոր ձը, տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ-
յու նը և  այլն: Մր ցույ թում հաղ թող ճա նաչ ված կազ մա կեր պութ յան գնա յին ա ռա ջար կը նաև պետք 
է հա մե մա տել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող գնե րի հետ, մա տա կա րար ված ապ րանք-
նե րը, ինչ պես նաև կա տար ված աշ խա տանք նե րը և ծա ռա յութ յուն նե րը հա մադ րել փաս տա ցի 
մա տա կա րար ված ապ րանք նե րի, կա տար ված աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի քա նա կի 
և  ո րա կի հետ: 

Ս նան կութ յան ո լոր տում ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից սնան կութ յան 
պա րա գա յում պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը նե րա ռում է հար կե րի, այդ թվում` հարկ վող 
օբ յեկ տի հա մար թաքց ված կամ պա կաս ցույց տրված, ինչ պես նաև ա ռանց լի ցեն զիա յի օ րեն քով 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մար վող գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման դեպ քում լի ցեն զա վոր-
ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րը: 

Հա մա ձայն «Ս նան կութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պար տա պա նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել 
դա տա րա նի վճռով` սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ (կա մա վոր սնան կութ յան դի մում) կամ պար-
տա տի րոջ պա հան ջով (հար կադր ված սնան կութ յան դի մում), ե թե պար տա պանն անվ ճա րու նակ 
է: Պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի ո րոշ ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քերն ու անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րը [5, հոդ ված 3]: Ս նան-
կութ յան պատ ճառ նե րը և հետ ևանք նե րը կա րող են ար տա հայտ վել ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րում կան խամ տած ված կեր պով ուռ ճաց ված չհիմ ա վոր ված ծախ սե րի կամ պա կաս ցույց 
տրված ե կա մուտ նե րի ներ կա յաց մամբ: Այս հա մա տեքս տում պարզ է, որ վնաս ներն ա ռա ջա նում 
են պե տութ յան նկատ մամբ հար կա յին, բան կե րի նկատ մամբ վար կա յին, իսկ գոր ծըն կեր նե րի 
նկատ մամբ՝ ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տար ման հետ ևան քով:

Ինչ վե րա բե րում է դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում 
կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րը պար զե լուն, ա պա, ըստ եր ևույ թին, 
դրանք եր ևան հա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ժա մա նա կագ րա կան կար գով գնա հա տել կազ-
մա կեր պութ յան ա նընդ հատ գոր ծե լու (գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու) հնա րա վո րութ յու նը:

Այ դու հան դերձ, կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րի ֆի նան սատն-
տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս հե տա զո տութ յու նը պետք է սկսել է եր կու 
ուղ ղութ յուն նե րով միա ժա մա նակ. 

1) կազ մա կեր պութ յան պար տա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն. ի րա կա նաց վում է կազ-
մա կեր պութ յան հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ և  ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն՝ 
դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար և  ա ռան ձին գոր ծըն կեր նե րի կրե դի տո րա կան 
պարտ քե րի մնա ցորդ նե րի բա ցա հայտ մամբ, ստաց ված կան խավ ճար նե րի գծով ըստ մար ման, 
իսկ վար կե րի և փո խա ռութ յուն նե րի գծով վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի գծով՝ մայր գու մար-
նե րի, տո կո սա գու մար նե րի, ժամ կե տանց գու մար նե րի հա մադր մամբ, 

2) ե կամ տի աղբ յուր նե րի և ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն. ի րա կա-
նաց վում է կազ մա կեր պութ յան հաշ վեկշ ռի ըն թա ցիկ և  ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվն ե րի հե տա զո տութ-
յուն՝ դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ա ռան ձին գոր ծըն կեր նե րի դե բի տո րա կան 
պարտ քե րի, տրված կան խավ ճար նե րի մա ցորդ նե րի գծով ըստ մար ման, իսկ տրված փո խա-
ռութ յուն նե րի գծով՝ ըստ վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի մայր գու մար նե րի, տո կո սա գու մար նե րի, 
ժամ կե տանց գու մար նե րի հա մադր մամբ:

3) կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի հե տա զոտ ման արդ յուն քում ժա-
մա նա կագ րա կան կար գով դուրս են բեր վում սե փա կան կա պի տա լի տար րե րի, ի րա ցու մից հա-
սույ թի բա ղադ րիչ նե րի, դրանց գծով հա մա խառն մար ժա յի փո փո խութ յուն նե րի շար ժը, ինչ պես 
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նաև՝ ըստ տա րի նե րի հաշ վեկշ ռի ի րաց վե լիութ յան ցու ցա նիշ նե րը: 
4) ու սում ա սիր վում է դե բի տո րա կան և կ րե դի տո րա կան պարտ քե րի ան հու սա լի ճա նաչ-

ման և հաշ վարկ ման ուղ ղութ յամբ առ կա պայ մա նագ րե րի կամ հա մա ձայ նագ րե րի կա տար ման 
ժամ կետ նե րը, կազ մա կեր պութ յուն նե րի փո խա դարձ նա մա կագ րա կան և պաշ տո նա կան փաս-
տաթղ թե րը, պա հու սա ֆոն դե րի ստեղծ ման և վար ման ժա մա նա կագ րա կան հաշ վարկ նե րը: 

Արդ յուն քում, կա ռու ցե լով կազ մա կեր պութ յան հա մար առ կա, ինչ պես նաև ստանձ նե լիք պար-
տա վո րութ յուն նե րի և դ րանց հա մա պա տաս խան մար ման հնա րա վո րութ յուն նե րի «պայ մա նա կան 
ժա մա նա կա ցույց», հաշ վի առ նե լով նաև այն հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնց կա տար ման արդ յուն քում 
կազ մա կեր պութ յու նը կա րող է լրա ցու ցիչ ե կամ տի աղբ յուր ներ ու նե նալ, հնա րա վոր է գնա հա-
տել ստեղծ ված անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ ներն ու դրանց ստեղծ ման նա խադր յալ նե րը 
[6, Էջ 92]: Ան հրա ժեշտ է կազ մա կեր պութ յան անվ ճա րու նա կութ յան հատ կա նիշ նե րի պարզ ման 
վեր լու ծութ յուն նե րում հաշ վի առ նել նաև դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծի որ ևէ պա հի դրութ-
յամբ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա վա րա րութ յու նը (վճա րու նա կութ յու նը): Այն անհ րա ժեշտ է 
վեր լու ծութ յան են թար կել եր կու ուղ ղութ յուն նե րով. ա ռա ջին՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի 
կա ռուց ված քի վեր լու ծութ յուն (ուղ ղա կի մե թոդ) և  երկ րորդ՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի և 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի փոխ կա պակց վա ծութ յան վեր լու ծութ յուն (ա նուղ ղա կի մե թոդ) [7, էջ 18]: 

Այս պի սով, ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յու նը տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի քննութ յան ո լոր տում կար ևո րա գույն մի ջոց է, ո րի կա տար ման ժա մա նակ կի րառ վող 
հա տուկ մե թոդ նե րի հա մա լի րը թույլ է տա լիս վեր հա նել ստուգ վող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան-
սա կան վի ճա կի և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր պատ կե րը և փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցութ յու նում որ պես ա պա ցու ցո ղա կան բա զա յի տարր ներ կա յաց նել ան հա մա պա տաս խա նութ-
յուն նե րի առ կա յութ յան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հետ ևութ յուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է դա տա կան ֆի նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար-
ման ժա մա նակ կի րառ վող մե թո դի կա նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, ա պա հաշ վի առ նե լով 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի պա հանջ նե րը, դրանց մշակ ման հիմ քում պետք է դրվեն այն պի-
սի հա յե ցա կե տեր, ո րոնք առն վազն պետք է պա րու նա կեն հետև յալ գի տա կան և մե թո դա կան 
գոր ծի քա կազ մե րը.

1. տե ղե կատ վութ յան հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան մե խա նիզմ ներ, ո րոնց նպա տակն է՝ 
օ բեկ տի վո րեն վեր հա նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան ֆի նան սատն տե սա գի-
տա կան ի րա կան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը, 

2. հե տա զոտ վող կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րում տվյալ նե րի 
անճշ տութ յուն նե րի վեր հան ման մե խա նիզմ ներ,

3. ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ամ բող ջա կան և  օ բեկ տիվ կեր պով կազ մա կեր-
պութ յան ե կամ տի ի րա կան տնօ րի նող նե րի վե րա բեր յալ փաս տե րի վեր հան ման գոր ծի-
քա կազ մեր, 

4. պատ ճառ ված վնա սի և հաշ վա պա հա կան ու ի րա վա բա նա կան փաս տաթղ թե րում ոչ հա-
վաս տի տվյալ նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին տրա մա բա նա կան փոխ կա պակց վա-
ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծի քա կազ մեր, 

5. պե տութ յան, ինչ պես նաև սե փա կա նա տե րե րին պատ ճառ ված վնա սի շրջա նակ նե րում 
տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ բնո րո շող գոր ծո ղութ յուն նե րի բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րի, այն է՝ ձեռ նար կա տի րա կան շա հե րից ել նե լով ապ րանք նե րի և սե փա կա-
նութ յան վա ճառ քից, կա պի տալ ներդ րում նե րից և  այլ գոր ծառ նա կան գոր ծու նեութ յու նից 
ստաց ված ե կամ տի թաքց ված մա սի բա ցա հայտ ման գոր ծի քա կազ մեր:
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Պե տութ յա նը պատ ճառ ված վնա սի կամ բյու ջեի մի ջոց նե րի յու րաց ման շրջա նակ նե րում ֆի-
նան սատն տե սա գի տա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ա ռա ջարկ վող 
մե թո դա կան մո տե ցում նե րը գի տա կան   գրա կա նութ յան և հատ կա պես փոր ձա գի տա կան   պրակ-
տի կա յի ու սում նա սի րութ յան արդ յունք են, ո րոնք, բայց և  այն պես, տե սա կան զար գաց ման հետ 
նաև պա հան ջում են գի տա գործ նա կան փոր ձար կում նե րի հա մադ րում ներ:

Այս ա մե նից զատ, հատ կան շա կան է, որ տնտե սութ յու նում տեխ նո լո գիա կան զար գա ցում-
նե րին հա մըն թաց՝ տնտե սա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ար դիա կա նաց ման պա րա գա յում այս 
ուղ ղութ յամբ հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կի րառ վող ար դեն ժա մա նա կավ րեպ 
մե թո դա բա նա կան բա զան չի կա րող ի րեն ար դա րաց նել, հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է կար ևոր 
նշա նա կութ յուն տալ պար բե րա բար մե թո դի կա նե րի թար մաց ման, հա մա պա տաս խա նեց ման 
կամ նո րե րի մշակ ման ա ռու մով դա տա կան փոր ձա գե տի գի տա մե թո դա կան և գի տա գործ նա-
կան բնույ թի աշ խա տանք նե րին:
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К ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЩЕРБА В 
РАМКАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мамиконян К.О., Галстян Э.Л.
Очевидно, что при обеспечении экономической безопасности государства государственные 

органы, наделенные полномочиями по надзору за государственными и частными финансами, 
гораздо чаще сталкиваются с уголовными преступлениями, в отличие от других секторов 
экономики, особенно, в случаях, когда речь идет о налоговой и таможенной сферах, креди-
товании, ценных бумагах, торговле, приватизации государственных средств и собст вен-
ности, а также для некоторых других сфер финансовой деятельности.

Рост вышеперечисленных видов преступлений привел к реализации различных мер конт-
роля, разработке и принятии новых, более эффективных правовых актов, касающихся 
регу лирования указанных сфер, а также внесения изменений в законодательные акты об 
адми нистративной и уголовной ответственности. 

Тем не менее, проводимые реформы по урегулированию законодательного поля, в свою 
очередь, аналогичным образом переориентируют на новые основания и положения выпол-
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нения научно-экономических экспертиз по делам связанным с преступлениями в сфере 
экономической деятельности, а также в равноценном порядке, с целью уточнения в ходе 
исследований вопросов для внедрения разрабатываемых методических указаний. 

Ключевые слова. ущерб нанесенный государству, экономические преступления, 
финансово-экономическая экспертиза, методика.

ON THE ISSUES OF DAMAGE RESEARCH TO THE STATE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF FINANCIAL AND ECONOMIC EXPERTISE

Mamikonyan K., Galstyan E.
It is obvious that in ensuring the economic security of the state, state bodies endowed with control 

over public-private finances are more likely to face criminal offenses than in other sectors of the 
economy, especially when it comes to tax, customs, credit, securities, trade, privatization of state 
assets and property, as well as several other areas. The increase in such types of crimes has led to 
the implementation of various control measures by the state, the development and adoption of new, 
more effective legal acts related to the regulation of these areas, as well as amendments to the 
legislative acts on administrative and criminal liability. Nevertheless, the reforms in the regulatory 
framework, in turn, simultaneously provide new grounds and provisions for the implementation of 
scientific and economic expertise in cases related to crimes in the field of economic activity, as well 
as methodological guidelines for the application of appropriate research questions.

Key words: damage caused to the state, economic crime, financial and economic expertise, 
methodology.
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Վար դան յան Ա.Ռ., Ա լեք սան յան Ց.Ս. 
Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,   

Եր ևան, Հա յաս տան

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում տագ նա-
պայ նութ յան ու սում նա սիր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը և տագ նա պայ նութ յու նը չա փող գի տա կան 
գոր ծի քա կազ մի սա կա վութ յու նը պայ մա նա վո րում են հո գեախ տո րո շիչ նոր մե թո դի կա նե րի 
ա դապ տաց ման և կի րառ ման ար դիա կա նութ յու նը, ին չը հատ կա պես խնդրա հա րույց է փոր ձա-
գի տա կան ո լոր տում՝ պայ մա նա վոր ված հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բնա գա վա ռում 
գի տա կա նութ յան պա հան ջով և  ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում ի րա կա նաց վող դա տա հո գե-
բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. 
Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և  արդ յունք նե րի վեր-
լու ծութ յան ա ռա վել արդ յու նա վետ մաս նա գի տա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են 
ա պա հո վել ճշգրիտ հե տա զո տա կան արդ յունք ներ:

Բա նա լի բա ռեր: ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն, զար գաց ման 
տա րի քա յին փու լե րի պար բե րա ցում, տագ նա պայ նութ յուն, « Տագ նա պայ նութ յան թեստ», նե րըն-
տա նե կան հա րա բե րութ յուն ներ:

Դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում մշտա պես ար դիա կան հիմ-
նախն դիր է հո գե բա նա կան գի տա կան մե թո դի կա նե րի պար բե րա բար վե րա նա յու մը, հո գեախ-
տո րո շիչ նոր մե թոդ նե րի ա դապ տա ցու մը և կի րա ռու մը, ին չը վե րա բե րե լի է նաև ան չա փա-
հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի հե տա զո տա կան ո լոր տին: ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում տա րի նե րի ըն թաց քում ան չա փա հաս նե-
րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված փոր ձա գի-
տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը և վեր լու ծութ յուն նե րը հան գեց րել են հո գեախ տո րո շիչ տար բեր 
մե թո դի կա նե րի ա դապ տաց ման և կի րառ ման հիմ նախնդ րին: Այդ ա ռու մով ան չա փա հաս նե-
րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ա ռա վել ակ տո ւալ հիմ նախն դիր նե րից մե կը 
տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման մե թո դա կան բա զա յի սա կա վութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հնա րա վոր խո չըն դոտ նե րին բախ ման հիմ նախն դիրն 
է: ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի բաժ նում ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րի հա մա ձայն ե րե խա նե րի մոտ տագ նա պայ նութ յան բարձր մա կար դա կի 
առ կա յութ յունն ազ դում է նաև ի մա ցա կան ո լոր տի գնա հատ ման արդ յունք նե րի վրա՝ պայ մա-
նա վոր ված տագ նա պայ նութ յան բարձր մա կար դա կից բխող անվս տա հութ յամբ և հա ճա խա կի 
սխալ ներ թույլ տա լու հան գա ման քով: Ուս տի ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նա խա ձեռ նող մարմ նի ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հար ցադ րում նե-
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րի պայ ման նե րում ան չա փա հա սի միայն ի մա ցա կան ո լոր տի գնա հատ ման անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում ևս  ի րա կա նաց վում է տագ նա պայ նութ յան գնա հա տում: Վե րոգր յալ նե րը հաշ վի առ նե-
լով՝ ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հո գե բան 
փոր ձա գետ նե րի խնդիրն է նա խա ձեռ նող մարմ նի ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված հար ցե րի շրջա-
նակ նե րում ե րե խա նե րի ի մա ցա կան և  անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գնա հատ ման և 
հա մա կող մա նի վեր լու ծութ յուն նե րի հա մար հստակ մե թո դա կան կազ մի սահ մա նու մը: Վե րոգր յալ 
հիմ նախն դիր նե րից ել նե լով և հաշ վի առ նե լով նոր մե թո դի կա նե րի ա դապ տաց ման և կի րառ-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ ստորև կներ կա յաց վեն դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում ստաց ված արդ յունք նե րը:

«Ան չա փա հաս» հաս կա ցութ յու նը ի րա վա բա նա կան է, ըստ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի՝ 
սահ ման վում է որ պես 18 տա րին չլրա ցած ան ձը, իսկ գի տա կան հո գե բա նութ յան սահ մա նում-
նե րի հա մա ձայն՝ տա րի քա յին այդ մի ջա կայքն ու նի ա ռա վել հստակ պար բե րա ցում և տա րի քա-
յին սահ ման նե րի ա ռանձ նա ցում։ Տա րի քա յին (զար գաց ման) հո գե բա նութ յան շրջա նակ նե րում 
նշված տա րի քա յին ին տեր վա լը դի տարկ վում է հետև յալ տա րի քա յին փու լե րի տա րան ջատ մամբ՝ 
նո րած նութ յուն (0-1տ), վաղ ման կութ յուն (1-3տ), նա խադպ րո ցա կան տա րիք (3-6տ), կրտսեր 
դպրո ցա կան տա րիք (6-10տ), դե ռա հա սութ յուն (10-14տ) և վաղ պա տա նե կութ յուն (14-17տ) [1-
3]: Ըստ դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի՝ ան չա փա հա սը կա րող է լի նել տու ժող, վկա կամ 
մե ղադր յալ, իսկ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա-
նա կան փոր ձաքն նութ յու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ծնող նե րի ա մուս նա լու ծութ յան և  
ե րե խա նե րի բնա կութ յան վայ րի ո րոշ ման դեպ քում ե րե խա նե րի հո գե բա նա կան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տութ յամբ: Վե րոնշ յալ դեպ քե րում ան չա փա հա սի վե րա բեր յալ նշա նակ վող դա տա հո-
գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում հո գե բա նա կան փոր ձա րա րա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կար ևոր վում են փոր ձաքնն վող սուբ յեկ տի տա րի քա յին 
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և դ րանց հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը հե տա զոտ վող 
ի րա վի ճակ նե րի վրա՝ որ պես վար քի պայ մա նա վո րող գոր ծոն, ինչ պես նաև տե ղե կութ յուն ներ 
հայտ նե լու կա րո ղութ յան վրա՝ որ պես ի մա ցա կան ո լոր տի՝ զար գաց ման տվյալ տա րի քա յին 
փու լին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը պայ մա նա վո րող գոր ծոն: Հա տուկ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում տա րի քա յին զար գաց ման տվյալ փու լին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և փոր-
ձաքնն վող սուբ յեկ տին բնո րոշ ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հա մադր մա նը և հո-
գե բա նա կան վեր լու ծութ յա նը։ 

Այս պես, քրեա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ներգ րավ ված ան չա փա հաս նե րի հո գե բա նա կան 
փոր ձա գի տա կան ու սում նա սիր ման տե սանկ յու նից կար ևոր վում են ան չա փա հաս նե րի այն ան հա-
տա կան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ի րա վա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
ի րա վի ճա կում (որ պես մե ղադր յալ կամ տու ժող ներգ րավ ված ան չա փա հաս ներ) կամ գոր ծի հա-
մար կար ևոր տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լու (որ պես վկա, մե ղադր յալ կամ տու ժող ներգ րավ ված 
ան չա փա հաս ներ) հա մար ու նեն ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե-
րում ներգ րավ ված ան չա փա հաս նե րի հո գե բա նա կան փոր ձա գի տա կան ու սում նա սի րութ յունն 
ուղղ ված է ան չա փա հա սի այն ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հե տա զոտ մա նը, ո րոնք 
կա րող են ազ դել նրա կա մա հայտ նութ յան, ծնո ղի կամ այլ ան ձի կող մից հո գե բա նա կան նե-
րազ դե ցութ յան են թարկ վե լու և ներշնչ վո ղա կա նութ յան ձևա վոր ման վրա [4]: Ան չա փա հաս նե րի 
դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող հո գե բա նա կան 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յան ըն թաց քում գոր ծի հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե-
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ցող հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ հայտ նե լու կա րո ղութ յան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց վում է ան չա փա հաս նե րի հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յուն: 

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա վա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճակ նե րում կամ ան չա փա հա սի կող մից կա մա հայտ նութ յան, նե-
րազ դե ցութ յան են թարկ վե լու հա վա նա կա նութ յան դեպ քում վար քի վրա նշա նա կա լի ազ դե ցութ-
յուն ու նե ցող ան հա տա կան հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է տագ նա պայ նութ յու նը։ 
Տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման, գնա հատ ման ան հա րա ժեշ տութ յունն ու ա ռաջ նայ նութ-
յու նը պայ մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ տագ նա պայ նութ յու նը՝ որ պես անձ նա յին 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն, կա րող է էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ի րա վա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող ի րա վի ճակ նե րում, ինչ պես ի րա վա խախ տում կա տա րած ան չա փա հա սի վար քի վրա, 
այն պես էլ՝ այդ ի րա վի ճա կում տու ժող հան դի սա ցո ղի, քա նի որ ան ձի հա մար ճգնա ժա մա յին 
հան դի սա ցող, կոնֆ լիկ տա յին, որ պես ա նե լա նե լի դի տարկ վող ի րա վի ճակ նե րում տագ նա պայ-
նութ յու նը կա րող է պայ մա նա վո րել կամ էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ան չա փա հա սի վար քի 
վրա։ 

Գի տա կան հո գե բա նութ յան շրջա նակ նե րում դի տարկ վում է եր կու հաս կա ցութ յուն՝ տագ նապ 
և տագ նա պայ նութ յուն (անձ նա յին տագ նա պայ նութ յուն): Տագ նա պայ նութ յու նը դի տարկ վում է 
որ պես հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն, կյան քի ըն թաց քում հա րա բե րա կա նո րեն չփո փոխ վող հատ-
կութ յուն, իսկ տագ նա պը՝ որ պես բա ցա սա կան հու զա կան վի ճակ: Ընդ ո րում տագ նա պի՝ որ պես 
հու զա կան վի ճա կի սահ մա նու մը հիմ նա րար է հան դի սա նում տագ նա պայ նութ յան՝ որ պես անձ-
նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յան սահ ման ման հա մար: Տագ նա պայ նութ յու նը հա մար վում է ան ձի 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հիմ նա կան բնու թագ րա կան նե րից մե կը: Այս պի սով, 
տագ նա պայ նութ յունն ան ձի՝ տագ նա պի ապր ման հակ վա ծութ յունն է, ո րը բնո րոշ վում է տագ-
նա պի (տագ նա պա յին) ռեակ ցիա յի ա ռա ջաց ման ցածր շե մով: Անձ նա յին տագ նա պայ նութ յու նը 
հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն է, ո րը բնո րոշ վում է ինք նագ-
նա հա տա կա նի ոչ ա դեկ վա տութ յամբ պայ մա նա վոր ված խո ցե լիութ յամբ` հիմ քում ու նե նա լով իր 
ինք նագ նա հա տա կա նին, ինք նա հար գան քին և հե ղի նա կութ յա նը՝ որ պես սպառ նա լիք ըն կալ վող 
ի րա վի ճակ նե րի լայն շրջա նակ և  այդ ի րա վի ճակ նե րում ար տա հայտ վում տագ նա պի (տագ նա-
պա յին) վի ճա կի դրսևոր մամբ [5]:

 Հարկ է նշել, որ ան չա փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն-
նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սի րու մը և  ի րա վա կան նշա նա կութ-
յուն ու նե ցող ի րա վի ճա կում դրա ազ դե ցութ յան գնա հա տումն ա ռա վել նշա նա կա լի են դառ նում՝ 
պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ ան չա փա հաս նե րի վար քի վրա տագ նա պայ նութ յան 
ազ դե ցութ յու նը կա րող է ա ռա վել էա կան լի նել, քա նի որ այդ տա րի քում ճգնա ժա մա յին ի րա վի-
ճակ նե րի հաղ թա հար ման մե խա նիզմ նե րը դեռևս գտնվում են ձևա վոր ման և մ շակ ման փու լում, 
իսկ ինք նա կա ռա վար ման հնա րա վո րութ յուն նե րը լիար ժեք զար գա ցած չեն։ 

Ան չա փա հաս նե րի դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող հո գե բա նա կան փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յան հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի 
կի րառ վող մե թո դի կա նե րի հա մա պա տաս խա նութ յունն ու սում նա սիր վո ղի զար գաց ման տվյալ 
փու լին բնո րոշ հո գե կան զար գաց ման տա րի քա յին հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, 
ուս տի ան չա փա հաս նե րի, հատ կա պես տա րի քա յին զար գաց ման ա վե լի վաղ փու լե րում գտնվող 
ե րե խա նե րի դեպ քում ա ռա վել գե րա դա սե լի է տագ նա պայ նութ յան ու սում նա սիր ման պրո յեկ տիվ 
մե թո դի կա նե րի կի րա ռութ յու նը, քա նի որ պրո յեկ տիվ մե թո դի կա ներն ա ռա վել մատ չե լի են այս 
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տա րի քա յին խմբում գտնվող, հատ կա պես ա ռա վել ման կա հա սակ փոր ձաքնն վող սուբ յեկտ նե-
րի ըն կալ ման հա մար: Կար ևոր վում է նաև պրո յեկ տիվ մե թո դի կա նե րի կի րառ ման արդ յուն քում 
ա ռա վել բո վան դա կա յին նյու թի ստա ցու մը, ո րը կա րող է լրա ցու ցիչ հիմք հան դի սա նալ հե տա գա 
հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի հա մար: Վե րոգր յա լը վե րա բե րե լի է նաև տագ նա պայ նութ յան 
ու սում նա սիր ման նպա տա կով կի րառ վող մե թո դի կա նե րին: 

Տագ նա պայ նութ յան հո գեախ տո րոշ ման՝ լայն կի րա ռութ յուն ու նե ցող մե թո դի կա նե րից է ա մե-
րի կա ցի հո գե բան ներ Ռ. Թեմմ լի, Մ. Դոր կիի, Վ.Ա մե նի կող մից մշակ ված « Տագ նա պայ նութ յան 
թեստ» մե թո դի կան: Ն րանց կող մից մշակ ված՝ տագ նա պայ նութ յան ման կա կան թեստն ի րե-
նից ներ կա յաց նում է պրո յեկ տիվ մե թո դի կա, որն ու սում նա սի րում է 5-7 տա րե կան ե րե խա նե-
րին բնո րոշ տագ նա պայ նութ յունն այդ տա րի քում գտնվող ե րե խա նե րի կյան քի հա մար տի պիկ 
ի րա  վի ճակ նե րում։ Նշ ված հե ղի նակ նե րի կող մից տագ նա պայ նութ յու նը դի տարկ վում է որ պես 
ան ձի գիծ, ո րի գոր ծա ռույ թը կա յա նում է ան ձի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը, ո րը, սա կայն, 
ու նի նաև հա ջո ղութ յան հաս նե լուն ուղղ ված ակ տի վութ յան ար գե լակ մամբ բա ցա սա կան հետ-
ևանք ներ։ Բարձր տագ նա պայ նութ յու նը հա ճախ ու ղեկց վում է ան հա ջո ղութ յուն նե րից խու սա փե-
լու ար տա հայտ ված պա հանջ մուն քով, ին չը խո չըն դո տում է հա ջո ղութ յան հաս նե լու ձգտմա նը։ 
Ե րե խա յի կող մից մի ի րա վի ճա կում դրսևոր վող տագ նա պայ նութ յու նը կա րող է չդրսևոր վել այլ 
ի րա վի ճա կում, ընդ ո րում, ի րա վի ճա կի նշա նա կա լիութ յու նը կախ ված է բա ցա սա կան հու զա-
կան փոր ձից, ո րը ե րե խան ապ րել է այդ ի րա վի ճակ նե րում։ Ե րե խա յի բա ցա սա կան հու զա կան 
փոր ձը ձևա վո րում է տագ նա պայ նութ յու նը որ պես անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն և պայ մա-
նա վո րում հա մա պա տաս խան վարք։ Տագ նա պայ նութ յան հո գեախ տո րո շու մը դուրս է բե րում 
ե րե խա յի ներ քին վե րա բեր մուն քը ո րո շա կի սո ցիա լա կան ի րա վի ճակ նե րում, բա ցա հայ տում է 
ե րե խա յի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը շրջա պա տող մարդ կանց հետ, մաս նա վո րա պես՝ ըն տա նի-
քում և ման կա պար տե զում [6]։

Վե րը նշված մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թը բաղ կա ցած է 14 նկար նե րից, ո րոն ցից յու-
րա քանչ յու րը ներ կա յաց նում է ե րե խա յի հա մար ո րո շա կի տի պիկ ի րա վի ճակ: Այն ու նի եր կու 
տար բե րակ, նա խա տես ված է և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի հա մար: Եր կու դեպ քում էլ հե տա-
զատ վո ղին ներ կա յաց վող նկար նե րում ե րե խա յի դեմ քը պատ կեր ված չէ, առ կա է միայն գլխի 
եզ րագ ծու մը, յու րա քանչ յուր նկա րին կից առ կա են ե րե խա յի գլխի լրա ցու ցիչ եր կու պատ կեր ներ, 
ո րոնք չա փե րով հա մա պա տաս խա նում են տվյալ նկա րում պատ կեր ված ե րե խա յի գլխի եզ-
րագծ ված պատ կե րին: Լ րա ցու ցիչ պատ կեր նե րում ներ կա յաց ված են ե րե խա յի ու րախ և տ խուր 
դեմ քեր, ո րոն ցից ե րե խան հրա հան գին հա մա պա տաս խան կա տա րում է ընտ րութ յուն՝ թե տվյալ 
ի րա վի ճա կում պատ կեր ված ե րե խա յի հու զա կան վի ճակն ինչ պի սին է: Հե տա զոտ վո ղի կող մից 
կա տար ված ընտ րութ յուն նե րի հի ման վրա ի րա կա նաց վում է քա նա կա կան և  ո րա կա կան վեր-
լու ծութ յուն: Մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թե րում ներ կա յաց վող ի րա վի ճակ նե րը հետև յալն են. 
1. խաղ փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի հետ, 2. ե րե խան և մայ րը նո րած նի հետ, 3. ագ րե սիա յի 
օբ յեկտ, 4. հագն վե լու ի րա վի ճակ, 5. խաղ մե ծա հա սակ ե րե խա նե րի հետ, 6. միայ նակ քնե-
լու ի րա վի ճակ, 7. լվաց վե լու ի րա վի ճակ, 8. նկա տո ղութ յուն, 9. ար հա մար հում, 10. ագ րե սիվ 
հար ձա կում, 11. խա ղա լիք նե րի դա սա վո րում, 12. մե կու սա ցում, 13. ե րե խան ծնող նե րի հետ, 14. 
միայ նակ ճա շե լու ի րա վի ճակ: Հարկ է նշել, որ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թի նկար նե րից 
ո րոշ ներն (1, 5, 13) ի րենց բնույ թով են թադ րում են դրա կան հու զա կան ե րան գա վո րում, ո րոշ նե-
րը (3, 8, 10, 12)՝ բա ցա սա կան, իսկ մյուս նե րը (2, 4, 6, 7, 9, 11, 14) հու զա կան ե րան գա վոր ման 
տե սանկ յու նից չե զոք են: Վեր ջին նե րը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ո րա կա կան 
վեր լու ծութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման և «պրո յեկ տիվ ծան րա բեռն վա ծութ յան» տե սանկ յու նից: Նշ-
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ված պատ կեր նե րի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում այն ընտ րութ յու նը, որ կա տա րում է ե րե խան, 
այ սինքն, թե ինչ հու զա կան ի մաստ է տա լիս պատ կե րում ներ կա յաց ված ի րա վի ճա կին, ցույց է 
տա լիս նրա զգա ցո ղութ յու նը, այդ ի րա վի ճա կում շփման նոր մալ կամ տրավ մա տիկ փոր ձը [7]:
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Ն կար 1. « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի  
ստի մու լա յին նյութ՝ նա խա տես ված աղ ջիկ նե րի հա մար

Դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում նկա րագր ված մե թո դի կա յի 
կի րառ ման գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը կա րող է հա մար վել այն, որ մե թո դի-
կա յի կի րառ ման արդ յուն քում լրա ցու ցիչ բո վան դա կա յին նյութ ստա նա լու նպա տա կով մե թո-
դի կա յի հրա հան գին հա մա պա տաս խան, նկար նե րի ներ կա յաց մա նը զու գա հեռ հնա րա վոր է 



Հ Ա Ս Ա Ր ԱԿ ԱԿ ԱՆ   Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   79

փոր ձաքնն վող սուբ յեկ տին նաև հա վել յալ հրա հանգ տալ, որն ա ռա վել կեր պով կապ ված կլի նի 
դեպ քի հետ: Ուս տի հնա րա վոր կլի նի ու սում նա սի րել կոնկ րետ ի րա վի ճա կում ե րե խա յի վար քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ ի րա կա նաց նե լով մե թո դի կա յի կի րառ ման ըն թաց քում ե րե խա յին 
ա ռա ջադր վող տի պիկ ի րա վի ճակն ա ռա վել կոնկ րե տաց նե լու և հա վել յալ բո վան դա կա յին ծան-
րա բեռն վա ծութ յան ներ կա յաց ման մի ջո ցով: Որ պես դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի շրջա նակ նե րում տվյալ մե թո դի կա յի՝ հե տա զոտ վող ի րա վի ճակ նե րին առնչ վող հա վել յալ 
հրա հան գով կի րառ ման օ րի նակ ներ կա րե լի է ներ կա յաց նել ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե-
րի պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու դեպ քե րով մեր կող մից կա տար ված 
հե տա զո տութ յուն նե րի և հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յունք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
տվյալ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-
րդ, 13-րդ և 14-րդ ն կար նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է լի նում դուրս բե րել ե րե խա յի կող մից ըն-
տա նե կան վե ճե րին, բռնութ յուն նե րին ա կա նա տես լի նե լու դեպ քե րում նրա հո գե վի ճա կը, այդ 
գոր ծո ղութ յուն նե րը հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ յու նը, ըն տա նի քում սի րո, ե րե խա յի 
ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար վա ծութ յան 
մա կար դա կը: Ծ նող-ե րե խա, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի 
ու սում նա սիր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում մեր կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յան արդ յուն քե րը ցույց են տվել, որ 
տվյալ մե թո դի կա յի ստի մու լա յին նյու թից բա ցի վե րոնշ յալ նկար նե րից (1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 
6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ) հո գե բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րի՝ հատ կա պես 
ըն տա նի քում ե րե խա նե րի՝ միմ յանց հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի 
գնա հատ ման հա մար բո վան դա կա յին ար ժեք են ներ կա յաց նում 9-րդ և 12-րդ ն կար նե րը: Ուս-
տի, հաշ վի առ նե լով ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը և հո գե բա նա կան այլ 
մե թո դի կա նե րի արդ յունք նե րի հետ դրանց հա մադ րութ յու նը, գա լիս ենք այն եզ րա հանգ ման, 
որ տվյալ մե թո դի կա յի կոնկ րետ ի րա վի ճա կում տե ղայ նաց ված հրա հան գի մի ջո ցով կի րառ ման 
արդ յունք նե րը և դ րանց վեր լու ծութ յուն նե րը կա րող են գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված հիմ քեր 
հա մար վել հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան եզ րա հան գում ներ կա տա րե լու հա մար: Այ սինքն, 
Ռ. Թեմմ լի, Մ. Դոր կիի, Վ.Ա մե նի կող մից մշակ ված « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» մե թո դի կա յի 
ստի մու լա յին նյու թի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը թույլ են տա լիս մե թո դի կան կի րա ռել ոչ միայն 
ի րա վա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճա կում ան չա փա հա սի վար քի վրա ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցող տագ նա պայ նութ յան գնա հատ ման հա մար, այլև ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե րի 
պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու դեպ քե րով, ինչ պես նաև ծնող-ե րե խա, 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ե րե խա նե րի հո-
գե վի ճա կի, բռնութ յուն պա րու նա կող գոր ծո ղութ յուն նե րը հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ-
յան, ըն տա նի քում սի րո, ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե-
րի բա վա րար վա ծութ յան մա կար դա կի, ըն տա նի քում ե րե խա նե րի՝ միմ յանց հետ փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի գնա հատ ման հա մար: Ամ փո փե լով վե րոգր յալ նե րը՝ 
ա ռա ջարկ վում է « Տագ նա պայ նութ յան թեստ» (Ռ. Թեմմլ, Մ. Դոր կի, Վ.Ա մեն) մե թո դի կա յի վե րը 
նկա րագր ված հնա րա վո րութ յուն նե րը դի տար կել որ պես արդ յու նա վետ մե թո դա բա նա կան հիմք՝ 
ըն տա նի քում բռնութ յան, ե րե խա նե րի պատ շաճ խնամ քով և դաս տիա րա կութ յամբ չզբաղ վե լու 
դեպ քե րով, ինչ պես նաև ծնող-ե րե խա, ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ ե րե խա նե րի հա րա բե րութ-
յուն նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն-
նե րի շրջա նակ նե րում ե րե խա նե րի հո գե վի ճա կի, բռնութ յուն պա րու նա կող գոր ծո ղութ յուն նե րը 
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հաս կա նա լու, մեկ նա բա նե լու կա րո ղութ յան, ըն տա նի քում սի րո, ներգ րավ վա ծութ յան, ջեր մութ յան 
և  ա պա հո վութ յան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար վա ծութ յան մա կար դա կի, ըն տա նի քում ե րե խա-
նե րի միմ յանց հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սիր ման և 
փոր ձա գի տա կան գնա հա տում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով:
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ В РАМКАХ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В  ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ

Варданян А.Р., Алексанян Ц.С.
Актуальность адаптации, с последующим внедрением новых психодиагностических мето-

дов продиктовано как необходимостью изучения состояния тревожности несовершен нолетних 
при проведении судебно-психологических экспертиз, так и нехваткой научного инстру ментария 
по замеру уровня тревожности. 

Рассматриваемое психологическое состояние особенно проблематично для данного 
экспертного направления исследования, так как оно обусловлено потребностью в новых 
научных подходах и вызвано междисциплинарными особенностями данного вида экспертиз. В 
статье представлены особенности применения в рамках судебно-психологических экспертиз, 
проводимых в Национальном бюро экспертиз РА, метода “Тест тревожности’’ разработанного 
американскими психологами Р.Теммл, М.Дорки и В. Амен. Также описаны специфика внедрения 
упомянутой методики и результативные профессиональные воз мож ности по анализу итоговых 
выводов, которые могут обеспечить достоверность про веденных экспертных исследований. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза подростков, периодичность 
возрастных этапов развития, тревожность, «тест тревожности», внутрисемейные 
отношения.
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PECULIARITIES OF STUDYING THE STATE OF  ANXIETY IN ADOLESCENCE 
WITHIN THE FRAMEWORK  OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISE

Vardanyan A., Aleksanyan Ts.

The relevance of adaptation, with the subsequent introduction of new psychodiagnostic methods, 
is dictated both by the need to study the state of anxiety in minors during forensic psychological 
expertise and by the lack of scientific instruments for measuring the level of anxiety.

The psychological state under consideration is especially problematic for this expert direction of 
research, since it is due to the need for new scientific approaches and is caused by the interdisciplinary 
features of this type of expertise. The article presents the peculiarities of the application, within the 
framework of forensic psychological expertise conducted at the National Bureau of Expertise of 
RA, of the ‘Anxiety Test’ method developed by American psychologists R. Temml, M. Dorki and V. 
Amen. The specifics of the implementation of the mentioned methodology and effective professional 
capabilities for the analysis of the final conclusions, which can ensure the reliability of the expert 
research, are also described.

Key words: forensic psychological expertise of adolescents, periodicity of age stages of 
development, anxiety, “anxiety test”, intrafamily relationships.
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ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ

Հով հան նիս յան Գ.Ա.
Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,  

Եր ևան, Հա յաս տան

Ար վես տի գոր ծի գնա հա տու մը հան դի սա նում է մշա կու թա բա նա կան փոր ձա գի տա կան ո լոր-
տի ար դիա կան խնդիր նե րից: Ապ րան քա գի տա կան ստույգ վեր լու ծութ յուն նե րը չեն մեկ նա բա նում 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յան ի րա կան ար ժեքն ու գի նը: Որ քան էլ ըն դու նենք, որ ար վես տի 
նմու շը շու կա յում դառ նում է ապ րանք, միև նույնն է, այն լիար ժե քո րեն նման բնո րոշ մամբ չի ըն-
կալ վում։ Ար վեստն առնչ վում է մարդ կա յին հույ զե րի, կյան քի, զգաց մունք նե րի, գա ղա փար նե րի 
և հոգ ևոր աշ խար հի հետ, որն էլ իր հեր թին ու ժե ղաց նում է սուբ յեկ տի վիզ մի գոր ծո նը։ Հետ ևա-
բար, այս պա րա գա յում գործ ու նենք ոչ նյու թա կան, ան չա փե լի ար ժե քի և  ո րո շե լի նյու թա կան 
գնի հետ։ Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է կեր պար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի այն բո լոր 
հիմ նա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք ազ դում են ար վես տի նմու շի գնա գո յաց ման վրա, ինչ պես և, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել մաս նա վո րա պես մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե-
րի կա տար ման ըն թաց քում։ Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև մշա կու թա յին ո լոր տը 
կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տում առ կա ո րոշ բաց թո ղում նե րի, ո րոնց առն չութ յամբ, հաշ-
վի առ նե լով հայ ար վես տի, մշա կու թա յին շու կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և մի ջազ գա յին 
փոր ձը, ներ կա յաց վել են առ կա մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի վեր լու ծութ յուն ներ։ 

 Բա նա լի բա ռեր. կեր պար վեստ, մշա կու թա յին ար ժեք, ար վես տի նմու շի գնա հա տում, մշա-
կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն, ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք, մշա կու-
թա յին օ րենսդ րութ յուն։

Մա սնա գի տա կան փոր ձա ռութ յան մեջ հան դի պում ենք մի թյուր կար ծի քի, ո րը են թադ րում 
է, թե ար վես տի նմու շը կա րող է ո ւնե նալ գնի եր կու ցու ցիչ. ա ռա ջի նը, ո րը շատ ա վե լի բարձր է, 
հիմն վում է թան գա րա նա յին և մ շա կու թա յին ար ժեք լի նե լու վրա, մյու սը՝ շու կա յա կան ար ժե քի: 
Ա ռար կան կա րող է գնա հատ ման պա հի դրութ յամբ ու նե նալ միայն մեկ գին, ո րը կամ փո փի իր 
մեջ թե՛ անգ նա հա տե լի՝ գե ղար վես տա կան, պատ մա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րը և թե՛ ֆի զի կա կան 
ար ժա նիք ներն ու այլ ար տա քին գոր ծոն նե րը, ո րոնք ազ դե ցութ յուն են ու նե նում շու կա յա կան գնի 
ո րոշ ման վրա։ 

Սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է դի տար կել կեր պար վես տի բնա գա վա ռի նմուշ նե րի գնա-
հատ ման մի ջազ գա յին փոր ձը՝ հե տա զո տե լով ո լոր տի վի ճակն ու զար գաց ման հե ռան կար նե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում:

Վե րոնշ յա լից ել նե լով՝ ա ռա ջադր վել են մի շարք խնդիր ներ, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ թե մա յի 
վե րա բեր յալ առ կա հա յա լե զու գրա կա նութ յան տե սութ յու նը կեր պար վես տի նմուշ նե րի գնա հատ-
ման մի ջազ գա յին փոր ձի հե տա զո տու մը՝ վեր հա նե լով ար վես տի նմու շի գնա հատ ման ՀՀ փոր ձի 
նա խա պատ մութ յունն ու առ կա դրութ յու նը։ Ա ռա ջադր ված խնդիր նե րից է նաև պար զել ար վես տի 
նմու շի գնա հատ ման և  արժ ևոր ման օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը։ Հարկ է նշել, որ սույն ու-
սում նա սի րութ յան հիմ քում ընտր վել է հե տա զո տա կան աղբ յու րա գի տա կան, հա մե մա տա կան և 

 Թղթակցական հասցեն՝ Գայանե Արամի Հովհաննիսյան, մշակութաբանական փորձաքննությունների բաժնի 
փորձագետի պաշտոնակատար ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, «Փորձա քննութ յունների ազգային 
բյուրո» ՊՈԱԿ, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 24, e-mail: gayane7010@gmail.com 
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վեր լու ծա կան հա մա լիր մե թո դը։ 
Այս ուղ ղութ յամբ հայ րե նա կան հե ղի նակ նե րից գի տա կան հոդ ված ներ են հրա պա րա կել՝ 

« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի Մ շա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
բաժ նի պետ Է. Ա վա նե սո վը՝ « Շար ժա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րի հա մա լիր փոր ձաքն նութ յան 
մա սին» և «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ, գոր-
գա գետ Ա. Պո ղոս յա նը՝ « Շար ժա կան մշա կու թա յին ար ժե քի չա փո րո շիչ նե րի մա սին» գի տա կան 
հոդ ված նե րով [1, Էջ՝ 72-79, 2, էջ՝ 177-187]։ Նշ ված գի տա կան հոդ ված նե րը հան գա մա նո րեն ներ-
կա յաց նում են ՀՀ-ում մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը և դր դա պատ ճառ նե րը։ 

Ար վես տի նմու շի գնա հատ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան փոր ձը այլ հաս տա տութ յուն-
նե րի նման իր մե թո դա բա նա կան սկզբունք նե րը չի ժա ռան գում Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, քա նի 
որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում չեն ե ղել գի տա կան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ մշա կու թա բա նա կան 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նող հիմ նարկ ներ: 

1980-1990-ա կան թվա կան նե րին մշա կու թա յին փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում էր միայն 
դա տաի րա վա կան մար մին նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ տե րի դեպ քում՝ ՀՀ Առևտ րաարդ յու-
նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող փոր ձա գի տա կան կազ մա կեր պութ յու նում։ 1995 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րից ՀՀ-ից ար տա հան վող մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում 
էր նո րաս տեղծ՝ Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պա նութ յան վար չութ յա նը կից գոր ծող փոր ձա գի-
տա կան հանձ նա ժո ղո վը [2, էջ՝ 177-187]։

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մշա կու թա յին ար ժեք նե րի գնա հա տու մը հիմ-
նա կա նում կա տար վում է ոչ առևտ րա յին հի մունք նե րով գոր ծող եր կու փոր ձա գի տա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի կող մից, ո րոնք մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նում են 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2005 թվա կա նի մա յի սի 12-ի № 630-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի հա մա ձայն։ 
2005 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րութ յան օ գոս տո սի 4-ի № 1194-Ն ո րոշ մամբ ստեղծ վում է Մ շա կույ-
թի այժմ՝ Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յա նը կից «Մ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ը։ Վեր ջինս զբաղ վում է մշա կու թա յին ար ժեք նե րի 
և մ շա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա նե րի (գե ղան կար, քան դակ, գորգ, կար պետ, ար ծա-
թա գոր ծա կան և  ոս կեր չա կան ի րեր, փայ տից գե ղար վես տա կան նմուշ ներ և  այլ) ար վես տա բա-
նա կան և մ շա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րով։ 2018 թվա կա նի դրութ յամբ կենտ րո նի 
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նը զի ջում էր ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին և սահ մա նա փակ-
վում միայն ման րա դի տա կի և  ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թի առ կա յութ յամբ, իսկ հա մա լիր 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար կենտ րո նում բացակայում էին նաև այլ ո լորտ նե րի 
մաս նա գետ ներ [3, Էջ՝ 52-58]:

Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի գնա հատ ման հար ցում Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա-
կան կենտ րո նում ըն դու նե լի է հա մար վում ոս կեր չութ յան փոր ձա գետ Նո նա Դ րո նո վա յի կող մից 
կի րառ վող գնա հատ ման հա մա կար գը։ Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ ա ռանձ նաց ված են հա տուկ չա փո-
րո շիչ ներ, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում մշա կու թա յին ար ժե քի ե լա կե տա յին գնին ա վե լաց վում 
է նա խանշ ված  դրույ քա չափ։ Այդ պի սի չա փո րո շիչ նե րից են՝ ժա մա նա կագ րութ յու նը (կախ ված 
դա րից՝ 1%-100%), փաս տագ րա կան չա փո րո շիչ նե րը (10%-110%), տեխ նի կա տեխ նո լո գիա կան չա-
փո րո շիչ նե րը (5%-100%), պատ մամ շա կու թա յին և գե ղա գի տա կան նշա նա կութ յան չա փո րո շիչ ներ 
(5%-100%)։ Հարկ է նշել, որ թան կար ժեք մե տաղ նե րով և քա րե րով զար դե րի և  այլ նշա նա կութ յան 
մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի գնա հատ ման դեպ քում այս մե թո դը գրե թե չու նի թե րա ցում ներ, այն 
լիար ժեք օբ յեկ տի վաց ված է և  ի րե նից ներ կա յաց նում է պարզ մե խա նիզմ։ 
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Այ դու հան դերձ, վե րոնշ յալ սկզբուն քը հա մար վում է ընդ հան րա կան և կի րա ռե լի մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րի մյուս ո լորտ նե րի հա մար [2, էջ՝ 177-187]։ Հե ղի նա կը հաշ վի է առ նում վաղ շրջա նի 
աշ խա տանք նե րի ե լա կե տա յին ար ժե քը, ո րո շե լու բար դութ յուն նե րը և  ա ռա ջար կում վաղ շրջա նի 
աշ խա տանք նե րի դեպ քում հիմք ըն դու նել տվյալ ո լոր տին վե րա բե րող այ դօ րի նակ ա ռար կա յի 
ժա մա նա կա կից «մի ջին ինք նար ժե քը»։ Սա կայն ժա մա նա կա կից «մի ջին ինք նար ժեք» չի կա րող 
գո յութ յուն ու նե նալ, քա նի որ հին ա ռար կա ներն ար դեն շրջա նառ վում են երկ րոր դա կան շու կա-
յում: Կախ ված դա րից և  ա ռան ձին դեպ քե րից հնա րա վոր է միայն ար խի վա գի տա կան ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պար զել իր ժա մա նա կի ա ռաջ նա յին շու կա յա կան ար ժե քը, որն էլ իր 
հեր թին պա հան ջե լու է տնտե սա գի տա կան հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն՝ պար զե լու նախ կին 
ար ժե քի հա մար ժե քը ներ կա յիս ժա մա նա կ դրա մի հա մե մա տութ յամբ։ 

Այ դու հան դերձ, ա վե լի նպա տա կա հար մար կլի նի Նո նա Դ րո նո վա յի սկզբուն քով ա ռաջ նորդ-
վե լիս հիմք ըն դու նել ժա մա նա կա կից մի ջին շու կա յա կան ար ժե քը, կամ տվյալ հե ղի նա կի նույն 
չա փի, ժա մա նա կաշր ջա նի և կա տար ման ո ճի ու տեխ նի կա յի այ դօ րի նակ այլ աշ խա տանք նե րի 
ար ժեք նե րը։ Այս պա րա գա յում պետք է նկա տի ու նե նալ, որ մի ջին ար ժե քը, կամ նմա նօ րի նակ 
աշ խա տան քի ար ժե քը հա վա նա բար գո յա ցել է՝ ար դեն իսկ նե րա ռե լով իր մեջ մշա կու թա յին նշա-
նա կութ յան ա ռար կա յի կամ ար ժե քի գնա գո յաց ման ո րոշ չա փո րո շիչ ներ։ Ուս տի այս պա րա գա յում 
պետք է վեր հա նել հա մե մատ վող ա ռար կա նե րի շու կա յա կան ար ժե քի գնա գո յաց ման նա խա պատ-
մութ յու նը: 

Հարկ է նշել, որ վե րը բեր ված նկա տա ռում նե րը հաշ վի առ նե լու պա րա գա յում ՀՀ-ում գնա հա-
տող փոր ձա գե տի հա մար ո րո շա կի բար դութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ քա նի որ ՀՀ-ում մինչ 
օրս չեն ըն դուն վել մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի շու կա յա կան շրջա նա ռութ յու նը լիար ժեք կար գա վո-
րող օ րենսդ րա կան ակ տեր։ Ուս տի և, հա ճախ ար խի վա գի տա կան նման ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
կա րող են մաս նա գե տին կանգ նեց նել փա կու ղու ա ռաջ։ 

Մ շա կու թա յին փոր ձաքն նութ յան, այդ թվում նաև գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րի զար գաց ման մեջ 
իր դերն ու նի ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ը: Վեր ջինս 2005 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 7-ին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յու նից ստա նա լով № 0002 լի ցեն զիան, հա մալր վել է 
Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յան բաժ նով, ո րը փոր ձաքն նութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում 
ինչ պես դա տա րա նի և վա րույթն ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ, այն-
պես էլ պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով՝ քա ղա քա ցի նե րի դի մում նե րի հի ման վրա։

Պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում, փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված կեր պար վես տի 
բնա գա վա ռի նմուշ նե րի դեպ քում փոր ձա գետ նե րի պար զա բան մանն են ա ռա ջադր վում հիմ նա-
կա նում հետև յալ հար ցադ րում նե րը. 

- « Փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված նկա րը, քան դա կը կամ դե կո րա տիվ կի րա ռա կան ար-
վես տի նմուշն ի րե նից մշա կու թա յին, գե ղար վես տա կան կամ ա ռանձ նա կի ար ժեք ներ կա յաց նու՞մ 
է, թե՞ ոչ»։

Այս եզ րույթ նե րը սահ ման վում են «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մուծ ման և  ար տա հան ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով և «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մու ծու մը, ար տա հա նու մը և դ րանց նկատ մամբ 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի փո խան ցումն ար գե լե լու և կան խե լու մի ջոց նե րի մա սին» Փա րի զի 
1970 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ի կոն վեն ցիա յով, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հա մար ու ժի 
մեջ է մտել 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ից [4, 5]։ Վե րոնշ յալ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
«Մ շա կու թա յին ժա ռան գութ յուն է հա մար վում մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ար գա սիք հա մար վող մշա կու թա յին ար ժեք ներն ու մշա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա նե րը։ 
Մ շա կու թա յին ար ժեք ներ են հա մար վում մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան 
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ար գա սիք հա մար վող ա ռար կա նե րը և ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնք, ան կախ ստեղծ ման ժա-
մա նա կից, ու նեն հնա գի տա կան, ազ գագ րա կան, պատ մա կան, կրո նա կան, գե ղար վես տա կան, 
գի տա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն։ Մ շա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա ներ են հա մար վում 
մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք հա մար վող ա ռար կա նե րը, նե րառ-
յալ` հա մա րա նի շա յին (սե րիա կան) ար տադ րութ յան կամ զանգ վա ծա յին ար տադ րութ յան ա ռար կա-
ներ, ինչ պես նաև ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք, ան կախ ստեղծ ման ժա մա նա կից, մշա կու թա յին 
ար ժեք չեն ներ կա յաց նում»։ 

Ի դեպ, գե ղար վես տա կան ա ռար կա նե րին մշա կու թա յին ար ժեք նե րի և մ շա կու թա յին նշա-
նա կութ յան ա ռար կա նե րի ո րակա վո րու մը տրվում է հա մա պա տաս խան մաս նա գե տի կող մից՝ 
ար վես տա բա նա կան և մ շա կու թա բա նա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում։ Իսկ մշա կու թա յին ժա-
ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժեք նե րը սահ ման վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա-
նի № 1643-Ն ո րոշ մամբ [6]։ Դ րանք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են թվով 19 նմուշ ներ, ո րոնք ըստ 
«Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մուծ ման և  ար տա հան ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի ՀՀ տա րած քից ար գել վում է ար տա հա նել մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժե-
քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք ներ՝ ան կախ դրանց ստեղծ ման ժա մա նա կից կամ պատ կա նե լութ յու-
նից։ Այս պի սով, ե թե փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յունն ըստ փոր ձա գե տի 
կամ փոր ձա գետ նե րի խմբի ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռանձ նա կի մշա կու թա յին ար ժեք, միև նույն 
է՝ նման սահ մա նու մը չի կրում օ րեն քի ուժ, ան կախ փոր ձա գե տի կամ փոր ձա գի տա կան հիմ նար-
կի ու նե ցած ար տո նագ րե րից, քա նի որ նման սահ ման ման բա ցա ռիկ ի րա վունքն ու նի միայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յունն իր կող մից լիա զոր ված մարմ նի՝ «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պա նութ յան 
գոր ծա կա լութ յան» * կազ մած ցան կի հի ման վրա: 

Վեր ջի նիս հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից է՝ ա պա հո վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մշա-
կու թա յին ժա ռան գու թյան ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ցան կի ստեղ ծումն 
ու հա մալ րու մը՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար-
ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ցան կի ստեղծ ման սկզբունք նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
մշա կույ թի և  ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա րի 2005թ. օ գոս տո սի 30-ի № 428-Ա հրա-
մա նով սահ ման ված սկզբունք նե րի հա մա ձայն։ Սա կայն ցան կի ստեղծ ման ամ սաթ վից ի վեր 
ցու ցա կը որ ևէ նմու շով չի հա մալր վել։ 

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 
1643-Ն ո րոշ ման մեջ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 11.06.2007 № 9-Ն ո րոշ մամբ կա տար ված փո փո-
խութ յան հա մա ձայն Փա րի զի Լուվ րի թան գա րա նում 2007 թվա կա նին կազ մա կերպ ված « Սուրբ 
Հա յաս տան» ցու ցա հան դե սում մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ար ժե քա վոր նմուշ նե րի ցու ցադ-
րութ յան նպա տա կով ժա մա նա կա վոր կա սեց վել է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 
1643-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի « Ճա շոց»-ին և « Թո րոս Ռոս լի նի 1268 թվա կա նի Ա վե տա րան»-ին 
վե րա բե րող տո ղե րի գոր ծո ղութ յու նը։ Արդ յուն քում, երկ րից ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման են 
են թարկ վել վե րոնշ յալ մշա կու թա յին ա ռանձ նա կի ար ժեք նե րը, ո րոնք օ րենքն ա ռանց բա ցա ռութ-

 * Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության պահպանու թյանը նպաստելու, մշակութային արժեքների 
արտահանումը, ներմուծումը կար գա վորելու, մշակու թային արժեքների ապօրինի արտահանումը, ներմուծումը և այդ արժեքների 
նկատ  մամբ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցումը կանխարգելելու ու կանխելու և «Մշակութային արժեքների 
ապօրինի ներմուծման, արտահանման և սե փա կանության իրավունքի փոխանցման արգելմանն և կանխմանն ուղղված 
միջոցառումերի մասին»; Փարիզի կոնվենցիայի պահանջներն ապահովելու նպատա կով ՀՀ Կառավարության 1994 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի թիվ 501 որոշմամբ ՀՀ մշակույթի նա խարարության համակարգում ստեղծվեց մշակութային ար ժեք ների 
պահ պա նության վարչություն, որը ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի մար տի 6-ի N 202 որոշմամբ  վերակազմավորվեց ՀՀ 
մշակույթի նախարարության աշխա տա կազմի առանձ նացված ստորաբաժանման` մշա կութային արժեքների պահպանու թյան 
գործակալության:
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յան ար գե լում է նույ նիսկ ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման։ Ու շագ րավ է նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
09.03.2006 №265-Ն ո րոշ ման դրույթ ներն, ըստ ո րոնց ու ժը կորց րած է ճա նաչ վում ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 1643-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի « Դուռ Մ շո Ա ռա քե լոց վան քի» 
և «Ա վե տա րան Էջ միած նի» տո ղե րը, իսկ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 13.09.2007 №1073-Ն ո րոշ մամբ 
վե րա կանգն վում է վե րոնշ յալ տո ղե րի ու ժը։

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հաշ վի է առն ված նաև այն հան գա ման քը, որ մինչ այժմ ՀՀ 
մշա կույ թի և  ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա րի 2005թ. օ գոս տո սի 30-ի № 428-Ա հրա-
մա նը որ ևէ փո փո խութ յան կամ լրա ցում ե րի չի են թարկ վել, ին չը մա սամբ կա րող էր բա ցատ-
րել ազ գա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին գան ձե րի հան դեպ նման 
գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Ն շենք նաև, որ այդ ժա մա նակ և մինչ օրս չեն ե ղել հնա գի տա կան ու ար-
վես տա գի տա կան այն պի սի հայտ նա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք գի տա կա նո րեն կմեր ժեին վե րոնշ յալ 
նմուշ նե րի ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք հա մար վե լու ո րա կա վո րու մը։ Հաշ վի 
առ նե լով զար գա ցած երկր նե րում մեր մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ցու ցադր ման կար ևո րու թ յունը, 
երկ րի հե ղի նա կութ յան բարձ րաց ման, տու րիզ մի ա ճի և  այլ երկր նե րի հետ բա րիդ րա ցիա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման կար ևոր հան գա մանք նե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, նման ար ժեք-
նե րի փո խադր ման ռիս կի գոր ծոն նե րը դրան ցից չեն նվա զում և ն պա տա կա հար մար է որ դեգ րել 
մի ջազ գա յին փոր ձը, երբ թան գա րան նե րում ցու ցադ րութ յան նմա նա տիպ պա հանջ նե րը լուծ վում 
են նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, մաս նա վո րա պես՝ 3D վի զու ա լաց մամբ կամ ու ղիղ 
հե ռար ձա կու մով։ Հայտ նի են նաև թան գա րան նե րի կող մից ար տո նագր ված ա ռանձ նա կի մշա-
կու թա յին ար ժեք նե րի կրկնօ րի նակ նե րի ստեղծ ման և ցու ցադր ման փոր ձեր։ 

 - «Ո՞վ է հան դի սա նում փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված նկա րի, քան դա կի, գրա ֆի կա յի 
հե ղի նա կը, ե՞րբ և  որ տե՞ղ է այն ստեղծ վել»։ 

Կեր պար վես տի բնա գա վա ռի նմու շի փոր ձաքն նութ յա նը ա ռա ջադր ված այս հար ցադ րու մով, 
ընդ հա նուր առ մամբ, կար ևոր վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան հե ղի նա կը, ստեղծ ման վայրն ու ժա մա-
նա կաշր ջա նը: Հատ կան շա կան է, որ հե ղի նա կի ան ձը ար վես տի նմու շի գնա հատ ման հար ցում 
ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի, ե թե ստեղ ծա գոր ծութ յու նը չի վե րա բե րում մի ջին կամ հին դա-
րե րին։ Ե թե ար վես տի նմու շը վե րա բե րում է նա խորդ դա րե րին, բայց հայտ նի չէ հե ղի նա կը, ա պա 
այս հան գա ման քը զգա լի ազ դե ցութ յուն է թող նում գնի նվա զ ման վրա։ 

 Ար վես տա գե տի հե ղի նա կութ յու նը, ան վան բրեն դա վո րու մը գնա յին ցու ցի չի և դ րա ա ճի հիմ-
նա կան նա խադր յալ ներն են։ Ար վես տա գե տի հե ղի նա կութ յան ո րոշ ման հա մար գո յութ յուն ու նի 
գեր մա նա կան « Կունստ կոմ պաս-kunstcompass» *, (ար վես տի կողմ նա ցույց) հա մա կար գը, որ տեղ 
գներն ու վա ճառ քի հա ջո ղութ յուն նե րը դեր չեն խա ղում: Կուստ կոմ պա սը աշ խար հի ա մե նա պա-
հանջ ված նկա րիչ նե րի վար կան շա յին աղ յու սակն է, ո րը հեն վում է բա ցա ռա պես ստեղ ծա գոր ծո ղի 
հե ղի նա կութ յան վրա։ Այն ի րե նից են թադ րում է ար վես տա գետ նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րի 
հա վա քագ րում՝ թան գա րան նե րից, կո մեր ցիոն ցու ցաս րահ նե րից և  ամ սագ րե րից, այ նու հետև 
ա ռանձ նաց վում է թվով 100 ստեղ ծա գոր ծող և հաշվ վում նրանց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա-
ջո ղութ յան հա վա նա կա նութ յու նը ար վես տի շու կա յում՝ իր մե թո դում կոր դի նաց ված բա լա յին ցու-
ցի չի հի ման վրա։ Այս մե թո դը բա ցի հե ղի նա կութ յու նը պար զե լուց, հու շում է նաև այս կամ այն 
հե ղի նա կի ար վես տի մեջ ներդ րում նե րի գրավ չութ յու նը։ Հայտ նի թան գա րան նե րի հա վա քա ծու-
նե րում՝ « Մետ րո պո լի տեն», « Լուվր» և  այլ հե ղի նա կա վոր թան գա րան նե րի ֆոն դե րում պահ վե լու 
կամ ցու ցադր վե լու հա մար հե ղի նա կը ստա նում է 300 միա վոր, ա վե լի քիչ վար կա նիշ ու նե ցող 

 * Այս համակարգը ավելի նախընտրելի է այն արվեստի քննադատների համար, ովքեր մերժում են արվեստի 
առևտրայնացումը և այն համարում` «արվեստն իբրև բարձրագույն արժեք», գաղափարի անկման հիմական պատճառ։
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թան գա րա նի դեպ քում՝ 200 միա վոր։ Հե ղի նա կի մա սին ար վես տի հայտ նի ամ սագ րե րում հոդ-
վա ծով անդ րա դար ձի դեպ քում 50 միա վոր է տրվում, իսկ 10 միա վոր՝ ա վե լի ցածր վար կա նիշ 
ու նե ցող մե դիա ար ձա գանք նե րին [7, էջ՝ 30]։

Հաշ վի առ նե լով հայ ար վես տի և մ շա կու թա յին շու կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ փոր-
ձաքն նութ յան ըն թաց քում այս մե թո դի կի րա ռութ յու նը կա րող է մա սամբ բա վա րա րել «հե ղի նա կի 
ով լի նե լու մա սին» ա ռա ջադր ված հար ցին (են թադ րա բար՝ Բոն գար դի ա ռա ջար կած տե ղե կատ-
վութ յան հա վա քագ րումն իր հե թին հան դի սա նում է գնա գո յաց ման չա փա նիշ)։ 

Ռուս և նախ կին խորհր դա յին միութ յան երկր նե րի գե ղե ցի կի վար պետ նե րի հա մար յու րա քանչ-
յուր տա րի հրա տա րակ վում է «Ար վես տի միաս նա կան վար կան շա յին ցու ցակ» Ռու սաս տա նի նկա-
րիչ նե րի մաս նա գի տա կան միութ յան վար կան շա յին կենտ րո նի կող մից [8]։ Վար կա նի շի ո րոշ ման 
մեջ ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն է տրվում աշ խա տանք նե րի գե ղար վես տա կան մա կար դա կին և 
հու մա նիս տա կան նշա նա կութ յա նը։ Այլ չա փո րո շիչ ներ են հա մար վում պրո ֆե սիո նա լիզ մը, ցու ցա-
հան դե սա յին գոր ծու նեութ յու նը, թան գա րան նե րում պահ վե լու փաս տը (ե թե ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ձեռք բե րու մը կազ մա կեր վել է թան գա րա նի կող մից), հայտ նիութ յու նը Ռու սաս տա նում և դ րա նից 
դուրս, ստեղ ծա գոր ծութ յու նե րի հա սա րա կա կան և սո ցիա լա կան նշա նա կութ յու նը, վա ճառք նե րի 
հա ճա խա կա նութ յու նը, գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և  այլն։ Ո րո շիչ չեն հա մար վում՝ ո ճը, ուղ-
ղութ յու նը և  այս կամ այն գե ղար վես տա կան դպրո ցին պատ կա նե լիութ յու նը։ Վար կա նի շի ի ջեց-
ման պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ հե ղի նա կի կամ նրա ժա ռանգ նե րի կող մից գոր ծըն կեր նե րի 
հան դեպ ան պատ շաճ վար մուն քը, այլ հե ղի նակ նե րի ա կա մա նմա նա կե լը, ցու ցա հան դես նե րի և 
ս տեղ ծա գոր ծե լու պա սի վութ յու նը։ Պե տա կան պարգև ներն ու կո չում նե րը ո րո շիչ նշա նա կութ յուն 
ու նեն գնա հատ ման մեջ, սա կայն վար կա նի շի բարձ րաց ման հա մար էա կան չեն։ Հաշ վի առ նե լով 
այս ո լոր տի ան վե րահս կե լիութ յան գոր ծո նը և  այն հան գա ման քը, որ վար կա նի շի բարձ րաց ման 
նա խա ձեռ նութ յու նը շատ դեպ քե րում կախ ված է ար վես տա գե տից կամ նրա ժա ռանգ նե րից՝ վար-
կան շա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րը կա րող են տար բեր վել ներկայիս հա յազ գի ար վես տա-
գետ նե րի ի րա կան վար կա նիշ նե րից, ուս տի փոր ձաքն նութ յան մեջ կա րե լի է հի շա տա կել նշված 
ու ղե ցույ ցի տվյալ նե րը: Սա կայն փոր ձա գե տի պար զա բան մա նը ներ կա յաց ված հար ցին լիար ժեք 
բա վա րա րող պա տաս խա նի հա մար անհ րա ժեշտ է ան ձամբ կա տա րել հե տա զո տութ յուն՝ օգտ վե-
լով Բոն գար դի մե թո դից և «Ն կա րիչ նե րի միաս նա կան վար կան շա յին ցու ցա կի» չա փո րո շիչ նե րից։ 

 -  « Գե ղան կարն ի՞նչ ան վա նում ու նի»։
Ե թե նկա րի ետ նա մա սում կամ այլ մա կե րես նե րի վրա հե ղի նա կի կող մից նշված չի լի նում 

նկա րի ան վա նու մը և  աղբ յու րա գի տա կան հե տա զո տութ յան արդ յուն քում նույն պես չի պարզ վում 
տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յան կոնկ րետ ան վա նու մը հե ղի նա կի կող մից, ա պա փոր ձա գե տը հիմն վե-
լով հե ղի նա կի կյան քի և ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին իր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի վրա, 
կնքում է պայ մա նա կան ան վա նում, ո րի յու րա քանչ յուր գոր ծա ծութ յան դեպ քում հի շա տա կում է 
նկա րի հա տուկ ան վան ման պայ մա նա կան լի նե լու փաս տը։ Հե ղի նա կի կող մից նկա րի ան վան ման 
լի նե լու պա րա գան հա մար վում է փաս տագ րա կան նշա նա կութ յան չա փո րո շիչ և  ո րոշ դեպ քե րում 
դրա կան ազ դե ցութ յուն թող նում մշա կու թա յին արժ ևոր ման վրա, սա կայն դրա բա ցա կա յութ յու նը 
զգա լի ազ դե ցութ յուն չի թող նում գնա յին ցու ցի չի ո րոշ ման վրա. այն հե տաքրք րութ յուն է ներ կա-
յաց նում միայն ար վես տա բա նա կան՝ պատ մա կան, տե սա կան և քն նա դա տա կան տե սանկ յու նից։ 

- «Ա ռար կան ի՞նչ ֆի զի կա կան չա փեր ու նի»։ 
Փոր ձա գե տի պար զա բան մա նը ներ կա յաց վող այս հար ցը վե րա բե րում է ֆի զի կա կան հատ կա-

նիշ նե րին: Չա փի գոր ծո նը ակ տո ւալ է ե ղել խորհր դա յին տա րած քում, երբ ար վես տում իշ խում էր 
«սոց ռեա լիզմ»-ը։ Պե տա կան պատ վեր նե րը ար վես տի հա մար վճա րում էին իր չա փե րի, նախ շե րի 
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տի պե րի և տեխ նի կա յի հա մար։ Այ սօր էլ դա սա կան նե րին և ք սա նե րորդ դա րի նո րա րար ար վես-
տա գետ նե րի աշ խա տանք նե րի գնա հատ ման մեջ հաշ վի է առն վում չա փի պա րա գան, իբրև գնի 
ա ճի հա մար դրա կան չա փո րո շիչ։ Սա կայն ժա մա նա կա կից կոն ցեպ տո ւալ ար վես տում հան դի պում 
ենք դեպ քե րի, երբ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ի րենց չա փե րի և ս տեղ ծող ան հար մա րութ-
յուն նե րի պատ ճա ռով ու նե նում են ա վե լի ցածր գին, քան նույն հե ղի նա կի կա մե րա յին բնույ թի 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ նման աշ խա տանք նե րը դժվար են վա ճառ վում և տե ղա փո խութ յան 
մեծ ծախ սեր կա րող են ա ռա ջաց նել։ 

- « Փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված կտա վը ո՞ր թվա կա նին է ստեղծ վել»։
Ն կար չի կեն դա նութ յան օ րոք ար վես տի վա ճառ քով զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րը մշտա պես 

հե տաքրքր ված են տվյալ ար վես տա գե տի (brand new) վեր ջին աշ խա տանք նե րով, քա նի որ հա-
վա քորդ նե րի լսա րա նը միշտ նոր բան է ու զում տես նել։ Ար վես տա գե տի մա հից հե տո այդ մո լուց քը 
վե րա նում է, աշ խա տանք նե րը սկսում են ա ռաջ նա յին շու կա յից հայտն վել երկ րոր դա յին շու կա յում 
և  ըստ այդմ՝ են թարկ վել գնա յին փո փո խութ յան։ 

Ե թե գոր ծար քը վե րա բե րում է հին վար պետ նե րի ար վես տի նմուշ նե րին, ա պա հայտ նի օ րի-
նա չա փութ յուն է, որ ար վես տի նմու շի գնի ա ճի վրա ազ դում է իր ստեղծ ման տա րեթ վի հնա մե-
նութ յու նը։ Սա կայն այս պա րա գա յում էլ պետք է դի տար կել ար վես տի նմու շի պահ պան վա ծութ յան 
աս տի ճա նը, ո րը կա րող է նա խա ձեռ նո ղի կող մից հան դի սա նալ իբրև լրա ցու ցիչ հար ցադ րում՝ 
ակն կա լե լով փոր ձա գե տից պահ պան ման վի ճա կի գնա հա տա կան։ Պահ պան վա ծութ յան աս տի-
ճա նը հե տա զոտ վում է նախ նա կան ակ նա դի տա կան զննմամբ, այ նու հետև ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն և  ինֆ րա կար միր ճա ռա գայթ նե րի լույ սի ներ քո։ Ե թե առ կա են վե րա կանգ ված հատ ված ներ, 
ա պա դրանք գնա հա տող փոր ձա գե տի կող մից ման րա մասն նկա րագր վում են։ Այն բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի գնա գո յաց ման վրա: Ե թե նա խորդ ռես տավ րա ցիա նե րը ար ված են ո րա կով, 
ա պա գնի նվա զու մը հա մա պա տաս խա նա բար թույլ է ար տա հայտ վում: Իսկ ե թե վի ճա կի գնա հա-
տա կանն է՝ ոչ ամ բող ջա կան, և  ե թե այն ու նի կրկնա կի վե րա կանգ ման կա րիք, ա պա կդի տարկ վի 
գնի զգա լի նվա զում։ Սա այն ֆի զի կա կան հան գա մանք նե րից է, ո րը որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի 
գե ղար վես տա կան, մշա կու թա յին և պատ մա կան արժ ևոր ման մեջ, սա կայն գնո րոշ ման հա մար 
հան դի սա նում է էա կա նո րեն ո րո շիչ հան գա մանք։ 

Ե թե փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յու նը վե րա բե րում է 20-րդ դա րին կամ 
մեր օ րե րին, ա պա այս կամ այն տա րե թի վը գնա գո յաց ման վրա ազ դե ցութ յուն է ու նե նում, ե թե 
այն կապ վում է ար վես տա գե տի կյան քի կար ևոր տա րեթ վի կամ ստեղ ծա գոր ծութ յան կար ևոր 
շրջա փու լի հետ։ Վե րոնշ յալ դա րե րին վե րա բե րող ար վես տա գետ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
գնա հատ ման մեջ տա րեթ վի գոր ծո նը կապ վում է ոչ այն քան հնա մե նութ յան, այլ տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նում ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի հան դեպ շու կա յա կան պա հանջ նե րի հետ։ 

- « Կեր պար վես տի տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ո՞ր ուղ ղութ յա նը, ժան րին կամ գե ղար վես տա-
կան դպրո ցին է պատ կա նում»։ 

Ինչ պես ար վես տա գետ նե րի վար կան շա յին ցու ցա կում ուղ ղութ յու նը, ժան րը կամ գե ղար վես-
տա կան դպրո ցը վար կանի շի ո րոշ ման գոր ծում չու ներ էա կան նշա նա կութ յուն, այն պես էլ գնա-
հատ ման մեջ այն չու նի ազ դե ցութ յուն, ե թե ստեղ ծա գոր ծո ղը չի հան դի սա նում տվյալ ուղ ղութ յան 
կամ ո ճի հիմ նա դի րը կամ հիմ նա դիր նե րից մե կը։ Օ րի նակ, ե թե գնա հատ վող ա ռար կան հան դի-
սա նա Եր վանդ Քո չա րի « Տա րա ծա կան նկար չութ յան - Peinture dans l’ escape» աշ խա տանք նե րից 
մե կը, ա պա հարկ է հաշ վի առ նել, որ գե ղար վես տա կան նման ար տա հայտ չաձ ևի հիմ նա դի րը 
հա մար վում է Եր վանդ Քո չա րը, ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլ նաև դրա սահ ման նե րից դուրս։ Այս 
փաս տը միան շա նակ զգա լի ազ դե ցութ յուն կու նե նա գնո րոշ ման մեջ։ 
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- «Ա ռար կան Ի՞նչ նյու թե րից է պատ րաստ ված և  ի՞նչ տեխ նի կա յով է կա տար ված»։ 
Ն յու թի գոր ծո նը գնա հատ ման մեջ ո րո շիչ նշա նա կութ յուն է ու նե նում այն պա րա գա յում, երբ 

ար վես տի նմու շի վրա օգ տա գործ վել են թան կար ժեք քա րեր և մե տաղ ներ կամ այլ բարձր ար ժեք 
ու նե ցող նյու թեր։ Կ տավ, յու ղա ներկ, ակ րիլ, բրոնզ, բա զալտ՝ սո վո րա բար մեծ տա րա ծում ու նե-
ցող այս նյու թե րով ստեղծ ված գոր ծե րի պա րա գա յում այդ կե տը չի դի տարկ վում։ Սա կայն, ե թե 
ա ռանց այլ հան գա մանք ներ հաշ վի առ նե լու հա մե մա տութ յան մեջ դրվեն նույն հե ղի նա կի՝ թուղթ 
ու ակ րիլ, տուշ, մա տիտ, սան գի նա, ջրա ներկ կամ պաս տել, և՝ կտավ ու ակ րիլ, յու ղա ներկ կամ 
տեմ պե րա նյու թե րով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ա պա ա ռա ջին հեր թին բեր ված նյու թե րով աշ խա-
տանք նե րի գնե րը կզի ջեն երկ րորդ հեր թին բեր ված նյու թե րով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնե րին՝ 
ոչ եր կա րակ յաց լի նե լու, նյու թի փխրու նութ յան, ջեր մա յին, լու սաօ դա յին այլ հա տուկ պայ ման նե րի 
և մ շակ ման պա հանջ նե րի պատ ճա ռով։ 

Ն յու թա ծախ սի կար ևո րութ յան ա մե նա վառ օ րի նա կը՝ ա մե րի կա ցի ժա մա նա կա կից ար վես տա-
գետ Դե մոն Հերս տի հե ղի նա կած ա դա մանդ յա գան գի քան դակն է՝ «Աստ ծո սի րո հա մար. 2007», 
ո րը չնա յած իր ու շագ րավ պատ մութ յա նը և հե ղի նա կի բրեն դա յին ան վա նը, ժա մա նա կա կից ար-
վես տա գե տի կող մից կերտ ված աշ խար հի ա մե նա թանկ ար վես տի նմուշն է՝ իր պլա տի նե գան գի, 
բնա կան ա տամ նա շա րի և 8601 ա դա մանդ նե րի (ընդ հա նուր 1106,18 կա րատ) շնոր հիվ։

Գե ղան կար չա կան, գրա ֆի կա յի կամ քան դա կա գոր ծութ յան ա վան դա կան տեխ նի կա նե րը չեն 
հա մար վում գնո րոշ ման չա փա նիշ։ Տեխ նի կան նշա նա կութ յուն է ու նե նում գնի քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ, ե թե այն բարդ է, ինք նա տիպ, ինչ պես նաև առ կա է հազ վագ յու տութ յան գո ծոն։ 

Փոր ձաքն նութ յանն ա ռա ջադր ված ամ փո փիչ հար ցադ րու մը հետև յալն է.
- «Որ քա՞ն է կազ մում ստեղ ծա գոր ծութ յան շու կա յա կան ար ժե քը»։ 
Ինչ պես ար դեն նշե ցինք՝ ա ռար կան փոր ձաքն նութ յան արդ յուն քում կա րող է ու նե նալ մեկ 

գին, որն իր մեջ կամ փո փի թե՛ վե րը թվար կած ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և թե՛ շու կա յա կան 
թե լադ րանք նե րը։ Այլ հարց է, որ մշա կու թա յին ա ռար կա յի գինն, ըստ եր ևույ թին, պարզ վում է այն 
ժա մա նակ, երբ շու կա յում հայտն վում է ա ռա ջարկ և  այդ ա ռա ջար կի հան դեպ պա հան ջարկ ձևա-
վո րող անձ, ով պատ րաստ է վճա րել ա ռար կա յի հա մար այս կամ այն գի նը։ Քա նի որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը դեռևս չու նի հա մա պա տաս խան պա հանջ ներ մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի 
առք ու վա ճառ քի վե րա բեր յալ, ա պա փաս տաթղ թա յին կամ ար խի վա յին հե տա զո տութ յուն ներ 
կա տա րելն անհ նար է՝ ար վես տա գե տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնա ճին և դ րա տո կո սա յին հա-
րա բե րակ ցութ յա նը հետ ևե լու նկա տա ռու մից ել նե լով։ 

Շու կա յա կան ու սում նա սի րութ յան մեջ հաշ վի է առն վում նաև պա կա սութ յան (դե ֆի ցի տի) գոր-
ծո նը։ Ար վես տա գետն իր կյան քի ըն թաց քում կա րո ղա նում է գնա յին աճ ար ձա նագ րել իր ան վան 
բրեն դա վոր ման հաշ վին, իսկ մա հից հե տո՝ ո րո շա կի տո կո սա յին հա րա բե րութ յամբ բարձ րա նում 
է տվյալ ար վես տա գե տի աշ խա տանք նե րի գնե րը։ Պատ ճառն այն է, որ ար վես տի այ դօ րի նակ 
«ար տադ րութ յու նը» շու կա յում դառ նում է սահ մա նա փակ, ինչն էլ տա նում է գնի ո րո շա կի ա ճի։ 
Կար ևոր հան գա մանք է նաև ար վես տի գոր ծե րի թվա քա նա կը. որ քան քիչ՝ այն քան թանկ... Օ րի-
նակ, Վան Գո գը մա հա ցել է 34 տա րե կա նում՝ թող նե լով 862 կտավ, Ջեքսն Պո լո կը մա հա ցել է 
44 տա րե կա նում՝ թող նե լով 382 ար վես տի նմուշ [9, էջ 244]։

 Հաշ վի առ նե լով նշված հան գա մանք նե րը՝ հայ ար վես տի շու կա յա կան ու սում նա սի րութ յան 
հիմք են հան դի սա նում ար վես տի նմուշ նե րի վա ճառք նե րի կամ ա ճուրդ նե րի հա մար նա խա տես-
ված կայ քե րը, ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յան բա նա վոր հա վա քագ րու մը ՀՀ ցու ցաս րահ նե րից 
և  ար վես տի դի լեր նե րից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար վես տի գնա հատ ման մե խա նիզմ նե րի զգա լի մե-
ծա մաս նութ յու նը հիմն վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան շու կա յա կան ար ժե քի և գ րան ցած վա ճառք նե րի 
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վի ճա կագ րութ յան վրա, քա նի որ ներ կա յումս ար վես տի պա հանջ ված նմու շը գտնվում է շա հույթ 
հե տապն դող ան ձանց ու շադ րութ յան կի զա կե տում, ո րոնց հա մար ներդ րու մա յին գրավ չութ յուն 
չու նե նա լու պա րա գա յում ա ռար կա յի մշա կու թա յին ար ժեք լի նե լու փաս տը պա կաս հե տաքրք-
րութ յուն է ա ռա ջաց նում։ Ն ման մե թո դը հայտ նի է տնտե սա գետ ներ « Մե յի և Մո սե սի ար վես տի 
ցու ցա նիշ» ան վա նու մով: Վեր ջինս են թադ րում է՝ նա խորդ վա ճառք նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի և  այդ 
պա հին մի ջազ գա յին ֆի նան սատն տե սա կան վի ճա կի հի ման վրա ի րա կա նաց նել գնա հա տում և 
հե տա գա գնա ճի կան խա տե սում ներ։ Այս մե թո դում ևս  ու սում նա սի րութ յու նը սկսվում է նմու շի 
մեկ նար կա յին գնից [9, էջ՝ 987]։ Պարզ վում է, որ այդ տե ղե կատ վութ յու նը դժվա րա մատ չե լի է ոչ 
միայն Հա յաս տա նում, այլ նաև ար տա սահ մա նում: Ար վես տի ա ռաջ նա յին շու կան ա վե լի մեծ է և  
ան վե րահս կե լի, և հատ կան շա կան է, որ տար բեր պատ ճառ նե րով ար վես տա գետ նե րից շա տե րն 
ի րենց գրան ցած վա ճառք նե րի ի րա կան թվե րը չեն հրա պա րա կում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գտնե լով գնա հատ ման ու արժ ևոր ման ծան րութ յան կենտ րոն նե րը և հաշ վի 
առ նե լով վե րը թվարկ ված բո լոր հան գա մանք նե րը, հա մա րում եմ, որ ար վես տի նմու շի շու կա յա-
կան գի նը ստո րա դա սե լի է և  ան հա մադ րե լի նրա հոգ ևոր ար ժե քին։ Ինչ պես նկա տում է ար վես տի 
քննա դատ՝ Լո ւիս Հայ դը, ով մի ամ բողջ աշ խա տութ յուն է նվի րել այս գա ղա փա րին. «Ար վես տի 
գոր ծը պարգև է, ոչ թե ապ րանք։ Կամ մնա լով ա վե լի ժա մա նա կա կից են թա տեքս տում, ար վես տը 
գո յութ յուն ու նի միա ժա մա նակ եր կու տնտնե սութ յուն նե րում՝ շու կա յա կան տնտե սութ յուն և պարգ-
ևի տնտե սութ յուն։ Ս րան ցից միայն մեկն է էա կան՝ ար վես տի գոր ծը կա րող է գո յատ ևել ա ռանց 
շու կա յի, բայց այն տեղ, որ տեղ չկա պարգև, չկա նաև ար վեստ» [10, Էջ՝ 18]։
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Оганнисян Г.А.
Оценка произведения искусства - одна из актуальных проблем культуроведческой экспер-

тизы. Тщательный товарный анализ не позволяет откомментировать истинную значимость 
и ценность произведения искусства. Вне зависимости от того, насколько мы принимаем факт, 
что произведение искусства на рынке становится продуктом, тем не менее оно не полностью 
воспринимается как таковое. Искусство соприкасается с человеческими эмоциями, жизненными 
процессами, чувствами, идеями, духовным миром, что, в свою очередь, усиливает фактор 
субъективизма. Следовательно, в рассматриваемых в статье случаях мы имеем дело также 
с нематериальной неисчислимой ценностью. В статье приведены все те основные критерии 
оценки произведений искусства, которые влияют на ценообразование произведения искусства 
и которые необходимо учитывать, в частности, во время выполнения культуроведческих 
экспертиз. В статье также отмечены некоторые недостатки в законодательстве регули-
рую щем данную сферу деятельности. С учетом особенностей армянского изобразительного 
искус ства, специфики местного рынка и международного опыта, дан анализ используемых в 
настоящее время методологических подходов.

Ключевые слова. изобразительное искусство, культурная ценность, оценка произве дения 
искусства, культуроведческая экспертиза, особо ценная культурная ценность, законодательство 
о культуре.

THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND INTERNATIONAL 
EXPERIENCE IN THE EVALUATION OF FINE ARTS

Hovhannisyan G.
The evaluation of a work of art is one of the current issues in the field of cultural expertise. Accurate 

commodity analysis does not comment on the true value and value of a work of art. No matter how 
much we accept the fact that a work of art becomes a product on the market, it is nevertheless not 
fully perceived as such. Art comes into contact with human emotions, life processes, feelings, ideas, the 
spiritual world, which, in turn, enhances the factor of subjectivity. Consequently, in the cases considered 
in the article, we are also dealing with an intangible incalculable value. The article contains all those 
main criteria for evaluating works of art that affect the pricing of a work of art and which must be 
taken into account, in particular, during the performance of cultural expert examinations. The article 
also referred to some gaps in the legislative field regulating the cultural sphere, in connection with 
which, taking into account the peculiarities of the Armenian art, cultural market and international 
experience, analyzes of the existing methodological approaches were presented. Taking into account the 
peculiarities of the Armenian fine arts, the specifics of the local market and international experience, 
an analysis of the currently used methodological approaches is given.

Key words: fine arts, cultural value, evaluation of a work of art, cultural expertise, especially 
valuable cultural value, legislation on culture.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Бубнова И.С., Шестеперова Е.Л.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,   

Краснодар, Россия 
АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа»,  

Иркутск, Россия

Необходимость общественного участия в решении экологических проблем определяет 
возрастание роли эколога при проведении общественной экологической экспертизы. 
Цель статьи – изучить мотивации и потребности, как компоненты профессиональной 
деятельности, экологов проводящих общественные экологические экспертизы. Авторами 
подробно изучены потребности и мотивы экспертов-экологов, установлено значение 
профессионально значимых качеств специалистов для их деятельности. Полученные 
результаты позволили выработать практические рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности эколога при проведении общественной экологической 
экспертизы. Статья предназначена специалистам-экологам, сотрудникам экологических 
центров экспертиз, исследователям, занимающимся вопросами экологии, психологам и 
педагогам, участвующим в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов-
экологов.

Ключевые слова: экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза, 
профессиональная деятельность эколога, психологические особенности профессиональной 
деятельности эколога, компоненты профессиональной деятельности, мотивы, потребности, 
мотивационно-потребностная сфера. 

Высокие темпы экономического развития привели к появлению на нашей планете новых 
проблем, которые требуют не только понимания, но и решения. Созданный искусственный мир 
вещей, машин, строений, виртуальный мир Интернета занимают все большее место в жизни 
человечества. Естественная окружающая среда, природная и социальная, все больше заменяется 
новыми созданными условиями. В процессе исторического развития по мере роста человеческих 
потребностей происходит усложнение и видоизменение форм и характера зависимости общества 
от природы [1]. Основным видом отношений между природой и обществом является ее 
эксплуатация. Так, современная эпоха демонстрирует такой рост численности человечества и 
массированной разработки новых технологий, что планета преобразуется в самых разнообразных 
аспектах. Интенсификация производственных процессов в отдельных регионах Российской 
Федерации, привела к резкому увеличению масштабов использования разнообразных природных 
ресурсов (минерально-сырьевых, почвенных, биологических и водных). В результате, например, 
экологическая обстановка в Восточно-Сибирском районе в настоящее время крайне неблагоприятна 
[2]. Среди всех районов России он занимает второе место по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу и четвертое по объему сбрасываемых загрязненных сточных вод [3].
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психологии и социологии управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, 350040 г. 
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Нестабильна ситуация и в Красноярском крае, который занимает 76 позицию в экологи-
чес ком рейтинге. Начиная с 2000 года, в Красноярском крае идёт устойчивое увеличение 
загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех жителей Красноярского края живёт в 
неблагоприятной экологической обстановке. Уровень загрязнения воздуха в два раза превышает 
общероссийские показатели. Наибольший вклад вносят города Норильск (он считается одним 
из самых «грязных» городов мира по качеству атмосферного воздуха), Красноярск и Назарово 
[2]. Основные загрязняющие вещества: формальдегид, бензопирен, диоксид серы, фенол, 
оксид азота, оксид углерода, аммиак, а также пыль. Доля предприятий металлургического 
произ водства и производства готовых металлических изделий (без Норильского промрайона) 
сос тавляет 22,7%, предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
- 40,7%. Из объемов загрязненных вод, сбрасываемых без очистки, 76% составляют сбросы 
промышленности и 15% - от предприятий теплоэнергетики [3].

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Читинской области также 
характеризуется экологами как очень высокий, а основной вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха области (около 40% всех выбросов) вносят предприятия электроэнергетики. Загрязнение 
поверхностных вод происходит в результате сброса в них недостаточно очищенных сточных 
вод, смыва загрязняющих веществ, добычи полезных ископаемых в руслах рек, техногенных 
аварий и др. Большинство рек и озер области умеренно загрязненные, загрязненные и грязные. 
Так, на реке Аргунь из-за загрязнения наблюдается неудовлетворительный кислородный режим, 
приводящий к гибели рыбы. Среди загрязняющих веществ, попадающих со сточными водами 
в реки Амурского бассейна, преобладают: сульфаты, хлориды, взвешенные и органические 
вещества, а также аммоний, нитраты, фосфаты и др. [4].

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Федеральным научным 
центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения 
Роспотребнадзора (г.Пермь) в 2016г. была утверждена Программа Пилотного исследовательского 
проекта по установлению связи нарушений здоровья населения с многосредовым воздействием 
химических факторов в зоне влияния основных промышленных предприятий г.Братска, 
проведение которой позволило сформулировать следующие выводы. Доказана связь нарушений 
здоровья населения г. Братск Иркутской области с многосредовым воздействием химических 
факторов в зоне влияния предприятий по производству алюминия и целлюлозно-бумажной 
промышленности. В результате экспертной оценки установлен: высокий неприемлемый 
индивидуальный канцерогенный риск для детского и взрослого населения г. Братска, 
превышающий приемлемый уровень до 52,5 раз. Популяционный канцерогенный риск для 
детского и взрослого населения составляет до 8 дополнительных случаев злокачественных 
новообразований в год. Критическими поражаемыми органами и системами являются органы 
дыхания, процессы развития, органы зрения. Факторами, определяющими канцерогенный риск, 
являются хром, формальдегид, бензол, бенз(а)пирен, никель, поступающие преимущественно 
с атмосферным воздухом [4].

Результаты оценки риска, эпидемиологических исследований, присутствие в биологических 
средах детей и взрослых г. Братск химических веществ, адекватных идентифицированным 
факторам риска, связанным с хозяйственной деятельностью ОАО «РУСАЛ Братск», филиала 
ОАО «Группа ИЛИМ» в Братске и автотранспортом, изменения лабораторных, клинических и 
функциональных показателей нарушения здоровья, статистически достоверно связанные с 
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повышенным содержанием в биосредах химических веществ, указывают на связь нарушений 
здоровья населения в зоне влияния с суммарным воздействием выбросов предприятий по 
производству алюминия и целлюлозно-бумажной промышленности, а также автотранспорта [3].

Таким образом, экологическая нестабильность сегодня проявляется в снижении качества 
окружающей среды, росте объемов и концентрации вредных компонентов отходов, росте 
объемов неутилизированных отходов, росте уровня заболеваемости. Показателями деградации 
окружающей среды становятся рост величины ущерба от загрязнения, рост цены экологического 
риска, увеличение защитных расходов, возрастание готовности платить за экологические 
ресурсы, рост стоимости спасения человеческой жизни [4].

Профессия эколога является одной из самых важных для современного общества, так как 
именно на экологов и специализированные компании возлагает человечество свои надежды 
по предотвращению экологических катастроф. Особенно актуальными представляются работы 
экологов, которые контролируют работу промышленных предприятий, заводов и фабрик [5]. 
Именно от правильности проведения мероприятий по определению вреда, который может 
быть нанесен производством, от программы соответствия, которая минимизирует влияние 
на окружающую среду, напрямую зависит будущее, как отдельных регионов, так и всего 
человечества.

В основе современных стратегий по преодолению экологического кризиса, т. е. кризиса 
взаимоотношений в системе «человек - общество - природа», лежит понимание необходимости 
экологической экспертизы любой хозяйственной деятельности и осознание необходимости 
общественного участия для эффективного решения экологических проблем. Совершенствование 
механизма и усиление роли общественной экологической экспертизы - важнейшие средства 
реализации государственной экологической политики. 

Появившись в России в середине 80-х годов XX века, институт общественной экологической 
экспертизы в настоящее время становится фактором, влияющим на судьбу социальных и 
научно-технических проблем общества. Несмотря на успехи в развитии института общественной 
экологической экспертизы, необходимо указать на наличие большого количества практических 
проблем, возникающих при реализации положений Закона «Об экологической экспертизе» [6].

Во-первых, практики далеки от выработки единой позиции по вопросу о том, что такое 
экспертиза. Одним из камней преткновения - дискуссия о том, может ли экспертиза советовать 
заказчику направления улучшения проекта. С одной стороны, поскольку некоторые ученые 
рассматривают общественную экологическую экспертизу как своеобразный консалтинг, кажется 
вполне логичной возможность включения в выводы экспертов рекомендаций по изменению 
проекта. Это позволит решить проблему конфликта интересов заказчика хозяйственного проекта 
и общественных интересов и позволит ускорить процесс получения положительного заключения.

С другой стороны, встает вопрос о проблеме конфликта интересов внутри комиссии экспертов. 
Если позволить экспертам давать советы заказчику проекта по вопросам его улучшения, то, по 
мнению большинства ученых, нельзя будет избежать вдавления со стороны отдельных экспертов 
о применении конкретного оборудования, конкретных программ наблюдений для получения 
положительного заключения общественной экологической экспертизы.

Во-вторых, в настоящее время, как правило, вопрос инициирования общественной экологи-
ческой экспертизы возникает на завершающей стадии проектных работ, когда заказчик уже 
намеревается приступить к вложению инвестиций в реализацию проекта. Таким образом, 
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инициированная на завершающем этапе подготовки к строительству общественная экологическая 
экспертиза становится для заказчика просто бременем неожиданных потерь времени.

В-третьих, положения частей 1, 2 ст. 23 Закона «Об экологической экспертизе» предусмат-
ри вают необходимость регистрации заявления общественной организации о ее проведении 
в органе местного самоуправления. Однако юристы-практики признают, что в конкретной 
ситуации определить соответствующий орган для подачи заявления сложно [7].

В-четвертых, существует проблема финансирования проведения общественной экологичес кой 
экспертизы. Денежные средства расходуются на следующие цели: 1) публикация информацион-
ного сообщения о начале экспертизы и ее результатах в средствах массовой информации; 2) 
размножение документации объекта экспертизы для экспертов; 3) оплата работы экспертов, 
председателя и секретаря, оплата их расходов на проведение общественной экологической 
экспертизы (например, командировки, связанные с выездом комиссии на место). Учитывая 
сложность многих объектов экспертизы, нельзя не учитывать проблему финансирования об-
ществен ными организациями такой деятельности.

В-пятых, согласно положениям ст. 25 Закона «Об экологической экспертизе» заключение 
общественной экологической экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его 
компетентным органом государственной власти. При проведении государственной экологической 
экспертизы ее заключение учитывается в случае, если общественная экологическая 
экспертиза была проведена в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения 
государственной экологической экспертизы. В случае придания заключению общественной 
экологической экспертизы юридической силы на руководителя и членов экспертной комиссии 
общественной экологической экспертизы распространяются требования статей 30—34 Закона 
«Об экологической экспертизе».

Однако мы вынуждены признать, что заключения общественной экологической экспертизы 
(ОЭЭ) за редкими исключениями под разными предлогами не утверждаются уполномоченными 
государственными органами, так как нет ясности в том, как она была проведена, соблюдались ли 
требования по ее организации и проведению. Эти вопросы снимаются применением регламента 
организации и проведения ОЭЭ. Учитывая сложность такого документа и необходимость 
детальной проработки каждого этапа деятельности экспертной комиссии, нельзя не согласиться 
с тем, что проведение ОЭЭ требует значительных финансовых, временных затрат и высокого 
профессионализма.

В завершение перечисления проблем, возникающих при проведении ОЭЭ, необходимо 
обратить внимание на самую существенную среди них — получение объекта экспертизы. 
Согласно ст. 21 Закона «Об экологической экспертизе» ОЭЭ проводится в отношении тех же 
объектов, что и государственная, за исключением объектов экологической экспертизы, сведения 
о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну. 
К объектам ОЭЭ относятся, в частности: проекты нормативно-технических и инструктивно-
методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 
государственной власти РФ; проекты соглашений о разделе продукции; проекты технической 
документации на новую технику, технологию, использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут 
поступать в природную среду, и т. д.

В соответствии с положением ч. 3 ст. 22 Закона «Об экологической экспертизе» общественные 
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организации, осуществляющие ОЭЭ в установленном порядке, имеют право: а) получать от 
заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в объеме, установленном 
указанным законом; б) знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей 
требования к проведению государственной экологической экспертизы; в) участвовать в качестве 
наблюдателей через своих представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной 
экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений 
общественной экологической экспертизы.

Если право на участие наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий еще реализуется на 
практике в той или иной степени, то право на получение объекта экспертизы и на ознакомление 
с нормативно-технической документацией реализовать практически невозможно.

Яркой иллюстрацией вышеизложенного может послужить дело, связанное со 
строительством трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (далее — 
ВСТО) производительностью до 80 млн тонн нефти в год и протяженностью 4600 км. Цель 
создания такого нефтепровода состояла в обеспечении формирования новых центров добычи 
нефти и выхода России на энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В данном 
случае общественная организация безрезультатно пыталась добиться получения от ОАО 
«АК «Транснефть» предпроектных материалов по «Обоснованию инвестиций строительства 
нефтепровода «Ангарск-Приморье» и «Оценке воздействия на окружающую среду» для 
проведения ОЭЭ. Как указало ОАО «АК «Транснефть», строительство нефтеперегрузочного 
терминала на территории Приморского края будет осуществляться по другому проекту с иным 
наименованием, который уже прошел государственную экологическую экспертизу, в связи с 
чем проведение ОЭЭ невозможно. Хотя в соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона «Об экологической 
экспертизе» ОЭЭ может проводиться независимо от проведения государственной экологической 
экспертизы тех же объектов.

Строительство нефтеперегрузочного терминала является одним из этапов строительства 
нефтепроводной системы как единого объекта хозяйственной деятельности, оказывающего 
воздействие на окружающую среду. Поэтому размещение конечного пункта нефтепроводной 
системы в другом месте не отменяет необходимости учитывать режим охраны природных 
объектов и не может служить препятствием для удовлетворения заказчиком строительства 
основанных на законе и предъявленных в надлежащем порядке требований экологической 
организации о предоставлении ей необходимой документации для проведения ОЭЭ.

Однако такой правомерный вывод был сделан со значительным опозданием, поскольку 
строительство нефтепровода к тому времени уже шло ударными темпами.

Ростехнадзор выявил более десятка серьезных нарушений при строительстве ВСТО. Среди 
прочих недочетов было зафиксировано отсутствие на некоторых участках электрохимической 
защиты, к тому же часть труб оказалась с истекшим нормативным сроком. В то же время 
при разработке проекта и проведении государственной экологической экспертизы ОАО «АК 
«Транснефть» гарантировало экологическую безопасность Байкала посредством применения 
новых, гораздо более прочных труб, которые раньше не производились, а также оборудования 
с гораздо более высокими давлениями (с которым ранее ОАО «АК Транснефть» не имела опыта 
практической работы) и надежных систем управления. 

Таким образом, экологическая экспертиза на сегодняшний день служит узаконенной 
превентивной мерой, способной не допустить строительство объектов, реализацию нормативных 
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правовых актов, программ, иных решений в ущерб экологической безопасности и, следовательно, 
в ущерб правам граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Специфика профессиональной деятельности эколога при проведении общественной эколо-
гической экспертизы состоит в том, что он одновременно выступает и как профессионал, специа-
лист-предметник, и как представитель общественности. Однако, несмотря на возрастающую 
роль профессиональной деятельности эколога при проведении общественной экологической 
экспертизы в решении социальных и научно-технических проблем общества, научные разработки 
в области исследования психологических особенностей труда общественных экспертов - экологов 
на сегодняшний день практически отсутствуют. 

Вместе с тем, фундаментальные основы решения рассматриваемой проблемы заложены в 
работах С.Л. Рубинштейна, A.Н. Леонтьева, Е.А. Климова и др. [8, 9].

Опираясь на подход к деятельности, разработанный в трудах Новикова Д.А., подчеркнем, что 
профессиональная деятельность эколога, выступая одной из разновидности профессиональной 
деятельности, имеет определенную структуру: субъект, объект, предмет, формы, средства, 
методы и результат деятельности [10].

Рис.1. Структурные (процессуальные) компоненты профессиональной деятельности эколога

Из рисунка 1 видно, что горизонтальная цепочка: «потребность-мотив –цель-задачи- технология-
действие-результат» соответствуют одному «циклу» деятельности. Потребности мы понимаем как 
недостаток в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой 
личности, социальной группы, общества в целом. Потребности социальных субъектов - личности, 
социальных групп и общества в целом – зависят от уровня развития данного общества, а также 
от специфических социальных условий их деятельности. 

Субъект нами определяется как носитель предметно-практической деятельности и познания, 
источник активности, направленной на объект. Субъект отличается присущим ему самосознанием, 
поскольку он овладел в определенной мере созданным человечеством миром культуры - орудиями 
предметно-практической деятельности, формами языка, логическими категориями, нормами 
эстетических, нравственных оценок и т.д. [11].

Активная деятельность субъекта является условием, благодаря которому тот или иной фрагмент 
объективной реальности выступает как объект, данный субъекту в формах его деятельности. 
Мотивы обусловливают определение цели как субъективного образа желаемого результата 
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ожидаемой деятельности, действия. С учетом условий, требований, норм и принципов деятельности 
цель конкретизируется в набор задач. Таким образом, особо важными психологическими харак-
терис тиками профессиональной деятельности специалиста эколога выступают потребности и 
мотивы деятельности, которые задают ее последующие компоненты.

Для психологического анализа рассматриваемой деятельности важное значение имеют 
положения экологической психологии, представленные в работах С.Д. Дерябо, В.И. Медведева, 
В.И. Панова и др. [12, 13].

Настоящее исследование проводилось в течение в течение 2018-2019 гг. на выборках, 
образованных из учёных-экологов - сотрудников вузов Иркутска и Москвы, работников 
управлений природными ресурсами и охраны окружающей среды, экспертов-экологов центров 
судебных экспертиз, руководителей промышленных предприятий Москвы, Московской области, 
Восточной-Сибири и их заместителей, представителей населения, представителей общественных 
экологических организаций, учёных-экспертов. Общее количество респондентов - 230 человек. 

Диагностическое исследование психологической характеристики профессиональной деятель-
ности экологов при проведении общественной экологической экспертизы проводилось при 
помощи следующих методик: методика диагностики степени удовлетворенности потребностей 
А.Маслоу (тест «Пирамида Маслоу»), опросник «Диагностика процессуальной мотивации трудовой 
деятельности» Р. Хакмана и Г. Олдхема (адаптированный И.Н.Бондаренко). Из выборки испы-
туемых были сформированы две группы из числа: экологов общественных организаций и ученых 
(группа Б) и экологов государственных органов (группа А).

Проведение методики диагностики степени удовлетворенности потребностей А.Маслоу (тест 
«Пирамида Маслоу») показал, что такие факторы как: свобода риска, возможность реализо-
вать свои идеи, свобода в работе, реальные возможности образования и личного развития, 
ответственность по должности, удовлетворение от хорошей работы и полное согласие с целями 
организации – наличии у работников потребности в самореализации, относятся к высшей ступе-
ни иерархии А. Маслоу. Данные факторы мотивации были диагностированы у 20% опрошенных 
экологов государственных органов и 40 % - общественных.

К факторам, относящимся к четвертому уровню пирамиды А. Маслоу - престижу организации 
отно сятся: возможность продвижения и повышения, уважение за качество работы, положение 
и статус организации, высокая зарплата, полезность и значимость работы, а также публичная 
пох вала начальника. Данный тип мотивации был диагностирован у 23 % опрошенных экологов 
группы Б и 60% группы А. 

Социальные потребности (третий уровень пирамиды А. Маслоу) предпочитают 20 % респон-
дентов группы Б и 5% группы А, которые обнаружили такие неудовлетворенные (либо очень 
важные для них потребности) как: компетенция и эффективность, уважение рассмотренных инди-
ви дов как личностей.

Потребности в безопасности по А. Маслоу у экологов государственных органов составляют 
око ло 20 %, что говорит о том, что государственная организация дает им удовлетворение в 
социальных льготах (пенсии, страховки), надежности организации и определенных должностных 
обязанностях.

Физиологические (потребности первого уровня) являются в настоящее время актуальными для 
20 % экологов группы А и группы Б, можно предположить, что такие факторы мотивации как: 
орга низация рядом с домом, режим работы, совместимый с жизнью семьи, являются наиболее 
важными для респондентов. 
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Рис.2. Распределение потребности экологов по модели А.Маслоу

В ходе анализа данных о факторах мотивации, было выявлено, что наиболее значимыми 
для экологов группы А являются такие факторы как: продвижение, признание и сама работа, 
прес тиж организации, а для экологов группы Б - интересная, творческая работа, большую 
важность приобретает сам процесс труда, приносящий удовлетворение, и соответственно 
результат работы, который должен, по их мнению, признаваться не только ими, но и обществом. 
В ходе анализа также было зафиксировано, что все респонденты организации уделяют значение  
заработной плате, что характерно в настоящее время для российской экономики, так как высоко-
квалифицированные специалисты за свой труд получают неадекватное вознаграждение.

Проведение опросника «Диагностика процессуальной мотивации трудовой деятельности» Р. 
Хакмана и Г. Олдхема (адаптированный И.Н.Бондаренко) позволило сделать следующие выводы. 
Приведем наиболее высокие показатели, полученные по методике, проведенной среди экологов 
обеих групп. Самую высокую оценку получила шкала «значимость задания», что указывает на 
осознание эколога значительной важности, которая заключается в сути и качестве выполнения 
их профессиональных обязанностей. Честь быть полезным для других людей играет важнейшую 
роль в расстановке приоритетов и в мотивационной иерархии. 

Высокие показатели также были получены и по шкале «взаимодействие», что говорит об ак-
тив ном взаимодействии с широким кругом субъектов при проведении экологических экспертиз. 
Вы сокие значения по шкале «разнообразие профессиональных навыков» свидетельствуют о 
понимании респондентами того, что их работа требует сложных и разнообразных профес-
сиональ ных знаний, навыков и способностей. Необходимость соответствовать постоянно 
обновляемым требованиям, которые предъявляются экологам в условиях реформирования 
системы законодательства, экологических стандартов и др. в России, является важным стимулом 
для обучения и повышения квалификации. 

Таким образом, индекс мотивационного потенциала профессиональной деятельности экологов 
группы А и группы Б может быть оценен как средний, при этом наиболее высокие оценки 
получены по таким параметрам процессуальной мотивации как «значимость  рабочего задания», 
«взаимодействие», «разнообразие профессиональных навыков», а также «осознаваемая ответст-
венность за результаты».

Проведенное нами исследование позволило выделить наиболее значимые для экологов 
группы А факторы профессиональной деятельности. Так, к ним относятся: продвижение, 
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признание и сама работа, престиж организации. Значимыми факторами профессиональной 
деятельности экологов группы Б выступили интересная, творческая работа, сам процесс труда, 
приносящий удовлетворение, и соответственно результат работы, который должен, по их 
мнению, признаваться не только ими, но и обществом. 

Принимая во внимание эти данные, мы считаем, что к психологическим условиям профес-
сио нальной деятельности эколога при проведении общественной экологической экспер-
тизы относятся мотивы и потребности работников государственных экологических органов и 
руководителей предприятий в области обеспечения экологической безопасности, которые оказы-
вают влияние на характер профессиональной деятельности эколога при проведении общест-
венной экологической экспертизы.

Полученные результаты позволили выработать практические рекомендации по совершенство-
ванию профессиональной деятельности эколога при проведении общественной экологической 
экспертизы способствующие развитию общественного участия заинтересованных граждан, а 
также государственных органов различного уровня, регулирующих данный вид деятельности.

И в заключение хотелось бы отметить, что для устойчивого развития общественной 
экологической экспертизы необходимо предусмотреть: равное внимание к экономической, 
социальной и экологической составляющим любого хозяйственного объекта; совершенствование 
механизма и усиление роли общественной экологической экспертиз проектов, технологий и 
государственных программ; информирование населения и общественных организаций о прове-
дении экологической экспертизы и ее результатах; повышение социально-правового статуса 
экспертов общественной экологической экспертизы; создание Общественных экспертных сове-
тов экологической экспертизы при федеральных органах, уполномоченных в области эколо-
гической экспертизы и др.
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ 
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բուբնովա Ի.Ս., Շեստեպերովա Է.Լ.
Հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը Է կո լո գիա կան խնդիր նե րի լուծ ման 

գոր ծում ո րոշ վում է է կո լոգ նե րի ա ճող դե րը հան րա յին է կո լո գիա կան փոր ձաքն նութ յուն ի րա-
կա նաց նե լիս: Հոդ վա ծի նպա տակն է ու սումն ա սի րել հան րա յին է կո լո գիա կան գնա հա տումն եր 
ի րա կա նաց նող է կո լոգ նե րի դրդա պատ ճառ ներն ու կա րիք նե րը՝ որ պես մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յան բաղ կա ցու ցիչ ներ: Հե ղի նակ նե րը ման րա մասն ու սումն ա սի րել են է կո լոգ փոր ձա-
գետ նե րի կա րիք ներն ու դրդա պատ ճառ նե րը, պար զել մաս նա գետ նե րի մաս նա գի տա կան նշա-
նա կութ յան ո րակ նե րի կար ևո րութ յու նը գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման հա մար: Ս տաց ված 
արդ յունք նե րը հնա րա վո րութ յուն են տվել մշա կել է կո լոգ նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
կա տա րե լա գործ ման ա ռու մով գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ` շրջա կա մի ջա վայ րի հան րա յին 
փոր ձաքն նութ յուն անց կաց ման դեպ քում: Հոդ վա ծը նա խա տես ված է է կո լո գի նե րի, է կո լո գիա-
կան փոր ձա գի տա կան կենտ րոն նե րի աշ խա տա կից նե րի, է կո լո գիա կան հար ցե րով զբաղ վող 
հե տա զո տող նե րի, հո գե բան նե րի և ման կա վարժ նե րի հա մար, ով քեր զբաղ վում են է կո լոգ նե րի 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ մամբ և կա տա րե լա գործ մամբ:

Բա նա լի բա ռեր. է կո լո գիա կան փոր ձաքն նութ յուն, հան րա յին է կո լո գիա կան փոր ձաքն նութ-
յուն, է կո լո գի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն, է կո լո գի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
հո գե բա նա կան բնու թագ րեր, մաս նա գե տի բա ղադ րիչ ներ:
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STUDY OF THE MOTIVATIONAL-NEEDS SPHERE OF EXPERTS IN THE 
PRODUCTION OF PUBLIC ENVIRONMENTAL EXPERTISE

Bubnova I., Shesteperova E. 

The need for public participation in solving environmental problems is determined by the growing 
role of the ecologist in the conduct of public environmental expertise. The purpose of the article is to 
study motivations and needs as components of the professional activities of ecologists conducting public 
environmental assessments. The authors studied in detail the needs and motives of environmental 
experts, established the importance of professionally significant qualities of specialists for their 
activities. The results obtained made it possible to develop practical recommendations for improving 
the professional activity of an ecologist when conducting public environmental expertise. The article 
is intended for environmental specialists, employees of environmental expertise centers, researchers 
dealing with environmental issues, psychologists and educators involved in the professional training 
and retraining of environmental specialists.

Key words: ecological expertise, public ecological expertise, professional activity of an ecologist, 
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В статье обосновывается необходимость назначения комплексной психолого-искусство-
ведческой экспертизы в случаях исследования детской порнографии. Анализируются украин-
ское и мировое законодательство, а также и практика проведения экспертиз материалов, 
содержащих детскую порнографию. Отмечается важность вовлечения в таких случаях 
эксперта-психолога, квалификация которого позволит определить, воспринимаются ли 
изображенные лица как дети, так как восприятие является психологической категорией.

Ключевые слова: психолого-искусствоведческая экспертиза, детская порнография, 
восприятие.

Одной из задач судебной искусствоведческой экспертизы является определение соответствия 
продукции требованиям законодательства о защите общественной морали, в частности установление 
принадлежности предоставленных на исследование предметов к продукции порнографического 
характера [1]. Учитывая специфику таких исследований, в публикациях неоднократно указывалось 
на то, что они должны иметь комплексный характер, предусматривающий применение 
специальных знаний из разных областей, в число которых, помимо искусствоведения, входят 
судебная медицина, судебная психиатрия и психология, исследования программных продуктов, 
лингвистика и культурология [2, с. 18-24; 3; 4, с. 127; 5, с. 49-50; 6,с. 154; 7, с. 28-34]. На 
необходимости привлечения эксперта-психолога к исследованиям информации порнографического 
характера акцентировали внимание некоторые исследователи, поскольку именно психолог может 
определить целевой критерий создания и сюжетно-смысловую направленность предоставленных 
на исследование фото- и видеоматериалов [2, с. 20-21; 3; 4, с. 127; 5, с. 31]. В Методике 
проведения судебной искусствоведческой экспертизы продукции порнографического характера, 
которая содержится в Реестре методик судебных экспертиз Министерства юстиции Украины под 
регистрационным кодом 15.1.12, привлечение эксперта-психолога для проведения комплексных 
экспертиз не предусмотрено, однако указано, что при исследовании документальных материалов 
с признаками порнографии, изображающих психическое и физическое насилие над личностью, 
необходимо привлечение психиатра [5, c. 50].

Наибольшее количество трудностей у эксперта-искусствоведа, который не владеет специаль-
ными знаниями для определения возраста лица, изображенного на исследуемых видео или 
фо то графиях, может вызвать исследование детской порнографии.

Стоит отметить, что мировая экспертная практика идентификации детской порнографии не 
является унифицированной и зависит от законодательства конкретной страны. В частности, 
в США эта задача является полномочием следственного органа, который может назначить 
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компьютерную или судебно-медицинскую экспертизу. В то же время, последняя назначается 
только в случаях, когда есть сомнения в том, является ли лицо совершеннолетним. Некоторые 
исследователи указывали на несовершенство такой практики, поскольку к уголовной 
ответственности привлекались в основном лица, которые обвинялись в хранении материалов 
со сценами откровенного сексуального поведения с участием детей, не достигших пубертатного 
возраста, или откровенной демонстрации гениталий, в то время как менее очевидные случаи 
могли быть отклонены стороной обвинения из-за недостаточности доказательств [8, p. 269-282]. 
В Великобритании расследованием случаев, связанных с детской порнографией (известных под 
термином «непристойные образы детей» (indecent images of children)) занимается специальный 
отдел полиции [9, p. 173-196].

В странах бывшего СССР порядок назначения экспертиз с целью идентификации детской 
порнографии также не является унифицированным. Например, в Российской Федерации, 
как и в Украине, исследование таких материалов входит в число задач искусствоведческой 
экспертизы [10; 11], в Беларуси – культурологической экспертизы, которая входит в группу 
психиатрических экспертиз [12]. В Казахстане они являются объектом судебно-экспертного 
психолого-криминалистического исследования, которую проводят эксперты с базовым 
психологическим образованием [13].

Помимо различий в практике назначения и проведения экспертиз, в законодательстве 
ряда стран имеются различия в самом определении понятия «детская порнография». Так, в 
США, Германии, Японии, и ряде других стран под это понятие попадают только реальные 
изображения детей, задействованных в откровенных сексуальных действиях, в то время 
как порнографические изображения, созданные без реального участия детей (рисунки или 
компьютерная графика) не запрещены, за некоторыми исключениями, особенно если 
материал признан слишком «реалистичным». Однако в большинстве стран запрещены любые 
изображения детей, задействованных в действиях сексуального характера [14]. Несмотря на это, 
в законодательстве многих стран до сих пор отсутствует четкое определение понятия «детская 
порнография» * или синонимического термина, которое было бы залогом решения спорных 
случаев [16; 17]. Определение понятия «детская порнография» в законодательстве ряда стран, 
например Австралии, Нидерландов, Российской Федерации и Украины, включает случаи, когда 
изображенные лица являются совершеннолетними, но воспринимаются как несовершеннолетние 
лица [18; 19; 20; 21]. Этот же критерий детской порнографии включен в Конвенцию Совета 
Европы о киберпреступности [22, ст. 9.2.b]. В статье 1 Закона Украины «О защите общественной 
морали» понятие «детская порнография» определено как изображение любым способом ребенка 
или лица, выглядящего как ребенок, в реальном или смоделированном откровенно сексуальном 
образе и/или задействованном в реальном или смоделированном откровенно сексуальном 
поведении, или любое изображение половых органов ребенка в сексуальных целях [20, ст. 1].

Определение возраста ребенка, безусловно, входит в компетенцию медицинской экспертизы, 
так как предполагает исследование пропорций тела, развитие вторичных половых признаков и 
т.д. В то же время, на вопрос: «выглядит ли изображенное лицо как ребенок?», который следует 
из статьи 1 Закона Украины «О защите общественной морали» и относится к компетенции 

 * Существует мнение, что понятие «детская порнография» является устаревшим и некорректным; вместо него на 
Западе чаще употребляется понятие «материалы, содержащие сцены сексуального насилия над ребенком» (child 
sexual abuse material) [15].
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эксперта-психолога, является шире вопроса: «является ли изображенное лицо ребенком?», 
который может решаться экспертами-медиками. Предусматривается, что в тех случаях, когда 
медицинская экспертиза может не дать ответ на вопрос о принадлежности изображенного 
лица к детскому или подростковому возрасту из-за недостаточности четких признаков, эксперт-
психолог сможет проанализировать влияние изображения на наблюдателя, то есть особенности 
восприятия человеком фотографий и видеозаписей порнографического характера. По своей 
сути вопрос, на который будет отвечать эксперт-психолог, является таковым: «кого именно 
видит человек, когда смотрит это видео и видит ли он ребенка?».

Эксперт-психолог анализирует восприятие, как психический процесс получения субъективного 
образа объективного мира. А.Н. Леонтьев подчеркивает двойственность понятия восприятие, 
которое может описывать две составляющие: восприятие как процесс (человек смотрит и 
воспринимает образ), и как продукт процесса интериоризации образа объективного мира 
(человек увидел и составил внутренний субъективный образ того, что он видел) [23].

Для определения того, относится ли информация, содержащаяся на предоставленных 
на исследование носителях, к детской порнографии, эксперт-психолог анализирует то, какое 
впечатление будет оставлять просмотр фото- и видеоматериалов у среднестатистического 
наблюдателя (зрителя), то есть какой именно образ отражается в субъективном мире человека, 
который воспринимает фотографию или видео. В частности, необходимо проанализировать 
следующие составляющие восприятия:

 ¾ как воспринимаются лица, которые изображены на видео и фотографиях, с точки зрения 
их возможного возраста;

 ¾ являются ли указанные изображения нечеткими, размытыми, вызывающими сомнения 
относительно того, какие лица там изображены (какого возраста, пола и т.д.), то есть, 
являются ли они сложными для восприятия и могут ли быть сложно дифференцированными 
(в соответствии с указанными признаками);

 ¾ соответствует ли образ «ребенка», который изображен на видео или фотографиях, 
общеизвестным стандартам, определяющих «образ ребенка», то есть, отождествляются 
ли изображения, которые видит человек во время просмотра видео, со следами его памяти, 
которые объединяют его представления и знания о детях.

В результате анализа этих составляющих, эксперт-психолог может определить, воспринимаются 
ли изображенные лица как дети, и не возникают ли при восприятии изображений любые 
сомнения относительно того, что изображенные лица могут быть, например, переодетыми 
взрослыми, или взрослыми людьми с аномально низким ростом (карликами) и т.д. Среди 
признаков того, что изображенные лица являются детьми, следует назвать следующие: женские 
половые органы наряду с отсутствующими вторичными половыми признаками (типичное 
развитие грудных желез, форма таза, развитие жировой клетчатки, лобковые и паховые волосы), 
пропорции телосложения, отсутствие отдельных зубов (возникает впечатление, что у ребенка 
происходит их изменение), специфические для детей движения, когда заметна слабая мелкая 
моторика рук ребенка или неуклюжесть подростка.

Практика исследования материалов, содержащих сцены детской порнографии, позволяет 
утверждать, что в пределах экспертной инициативы эксперт-психолог в выводе может также 
указать на отдельные сцены особенно жестокого обращения с детьми, издевательства над 
ними: например, если на лице ребенка наблюдаются эмоции страха, горя или отвращения. 
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В таком случае есть основания утверждать, что эти сцены являются пропагандой культа 
насилия и жестокости, и эксперт вправе указать на это в выводе[24, п. 2.1.], что предоставит 
основание стороне обвинения дополнительно привлечь обвиняемого к ответственности по статье 
300 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление или распространение произведений, 
которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную 
нетерпимость и дискриминацию» [25, ст. 300].

То есть, по мнению авторов, исследование восприятия, которое входит в компетенцию эксперта-
психолога, является неотъемлемой составляющей проведения экспертизы детской порнографии, 
что закреплено в статье 1 Закона Украины «О защите общественной морали» словами «выглядит 
как ребенок». Полагаем, что в случае необходимости разграничения порнографии и детской 
порнографии необходимо назначать комплексную психолого-искусствоведческую экспертизу.

Законодательство большинства стран различает понятия «порнография» и «детская 
порнография». Первая категория является либо легальной с определенными ограничениями, либо 
запрещенной; вторая – запрещенной, но с более суровым наказанием по сравнению с «взрослой 
порнографией». И только в некоторых исламских странах, где правовая система основывается 
на нормах шариата, таких как Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Сирия, запрещенной является 
любая порнография, без разницы в отношении возраста привлеченных лиц [14].

Статья 301 Уголовного кодекса Украины за ввоз, изготовление, сбыт и распространение 
материалов порнографического характера предусматривает наказание в виде штрафа от 
пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести 
месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. В то же время, те же действия в отношении 
материалов, содержащих детскую порнографию, или принуждение несовершеннолетних к 
участию в создании материалов порнографического характера, наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также законодательство 
Украины предусматривает уголовную ответственность за проведение зрелищного мероприятия 
сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица, и за умышленное получение 
доступа, приобретение, хранение, перемещение детской порнографии без цели ее сбыта или 
распространения [25, ст. 301, 3011, 3012].

Поскольку эти меры направлены на противодействие изготовлению и распространению 
детской порнографии, что имеет особое значение для защиты детей, особенно актуальным 
становится вопрос доказательной силы вывода эксперта для избегания возможных противоречий 
в ходе судебного разбирательства и предотвращения попыток стороны защиты поставить под 
сомнение утверждение эксперта [26], например, путем указания на некомпетентность эксперта-
искусствоведа в определении возраста. Экспертная практика в Украине свидетельствует о том, 
что некоторые эксперты-искусствоведы указывают в заключении выражение «имеются признаки 
детской порнографии», что фактически не является доказательством в суде.

Таким образом, категорический вывод о наличии в предоставленных на исследование носителях 
информации детской порнографии, обоснованный комплексным применением специальных знаний 
из двух экспертных специальностей – психологии и искусствоведения, является, по нашему мнению, 
желательным доказательным инструментом обвинения в борьбе с преступлениями сексуального 
характера против детей, связанных с изготовлением и распространением порнографии.
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ժուրավլյովա Մ.Օ., Յանով Դ.Մ.
Հոդ վա ծում հիմ նա վո րում է ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիա յի հե տա զո տութ յան դեպ քե րում հա-

մա պար փակ հո գե բա նա-մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան նշա նակ ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը: Վեր լուծ վում է ուկ րաի նա կան և հա մաշ խար հա յին օ րենսդ րութ յու նը, ինչ պես նաև ման կա կան 
պոռ նոգ րա ֆիա պա րու նա կող նյու թե րի փոր ձաքն նութ յուն անց կաց նե լու պրակ տի կան: Նշ վում է, 
որ նման դեպ քե րում ներգ րավ ված է հո գե բան փոր ձա գե տի կար ևո րութ յու նը, ո րի ո րա կա վո րու մը 
թույլ կտա պար զել, թե դի մա պատ կեր ներն ըն կալ վում են որ պես ե րե խա յի, քա նի որ ըն կա լու մը 
հո գե բա նա կան կա տե գո րիա է հան դի սա նում:

Բա նա լի բա ռեր. հո գե բա նա կան և  ար վես տի քննա դա տութ յուն, ման կա կան պոռ նոգ րա ֆիա, 
ըն կա լում:

COMPLEX PSYCHOLOGICAL AND ART EXPERTISE  OF CHILD 
PORNOGRAPHY

Zhuravleva M., Yanov D.
The article substantiates the need for appointment of complex psychological and art expertise 

in cases of child pornography examination. Ukrainian and world legislation and the practice of 
examination of materials containing child pornography are analyzed. The importance of involving 
a psychologist expert in such cases is emphasized, whose qualification allows determining whether 
the depicted persons are perceived as children, since perception is a psychological category.

Key words: psychological and art expertise, child pornography, perception.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО  

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Забуга А.В., Николайчук Т.В. 

Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных  
экспертиз Министерства юстиции Украины,   

Днепр, Украина

В статье рассмотрен актуальный вопрос исследования подписей, выполненных лица-
ми пожилого и старческого возраста. В первую очередь, сделана попытка определить 
возрастные границы таких понятий как «преклонный» и «старческий», а также приведены 
признаки, характерные для подписей, выполненных лицами пожилого или старческого возрас-
та, и признаки, которые пытается воспроизвести исполнитель подписи с подражанием. 

Раскрыты проблемные аспекты, возникающие у экспертов при проведении посмертных 
почерковедческих экспертиз подписей, главным из которых является качество и количество 
прижизненных свободных образцов подписей и почерка умершего. 

Авторы приходят к выводу, что разработанная в 1983 году методика криминалистического 
исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, до 
настоящего времени остается действенной и актуальной, позволяет успешно обнаруживать 
факт выполнения подписей указанной категорией лиц, но нуждается в усовершенствовании, 
проведении экспериментальных исследований, постоянном мониторинге современных тен-
денций физиологического и психологического развития человека.

Ключевые слова: подпись, лица пожилого и старческого возраста, почерковедческое 
исследование, письменно-двигательный навык, посмертная судебно-почерковедческая экспер-
тиза.

Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы позволяет решать широкий 
круг вопросов идентификационного и диагностического характера, поскольку границы научного 
знания о закономерностях письма и почерка и о методах их криминалистического исследования 
значительно расширились.

Почерк человека меняется в течение всей жизни, подвергаясь природным изменениям. 
Существенных изменений почерк несет в процессе перехода от зрелого до преклонного и 
старческого возраста. Старение – естественный, закономерный процесс изменения организма 
на физиологическом, психологическом, социальном уровнях.

За последние 50 лет процесс старения нации в мировом масштабе развивается с большой 
скоростью. По прогнозам ООН к 2025 году население мира возрастет по сравнению с 1950 
годом в три раза, а численность пожилых людей – в 6 раз, в то время как число стариков 
(старше 80 лет) увеличится в 10 раз.

Но с какого момента жизни начинается «преклонный возраст», при достижении какого 
воз рас та лицо может считаться лицом преклонного возраста? По возрастной классификации 
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Всемирной организации здравоохранения: 25-44 года – молодой возраст; 44-59 лет – средний 
возраст; 60-74 года – преклонный возраст; 75-90 лет – старческий возраст; лица, достигшие 90 
лет - долгожители. Конечно, все эти разделения условны, точных границ различных периодов 
человеческой жизни установить сложно, так как она представляет собой непрерывное развитие, 
а возрастные изменения, которые происходят в организме, многочисленны и разнообразны.

В Украине, в последние десятилетия значительно возросло количество пожилых людей. К 
старшему поколению сегодня принадлежит каждый пятый [1].

В практике судебных экспертов – почерковедов неоднократно встречаются случаи иссле-
до вания подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. В условиях 
нынеш ней криминогенной ситуации в стране, когда лица указанной категории нередко становятся 
жертвами преступлений, связанных с мошенничеством, осуществляемых путем злоупотребления 
доверием, когда последним под видом социальных работников, сотрудников пенсионного фонда 
и других различных общественных и государственных учреждений и организаций предлагают 
участвовать в обмене денежных средств и т.п., проблема таких исследований является весьма 
актуальной.

Некоторым направлениям проблемных вопросов исследования подписей посвящены 
труды ученых-криминалистов и экспертов-практиков: Л.Ю. Ароцкера [2], В.Ф. Берзина 
[3], М.Е. Бондаря [4], А.В. Воробей [5], М.А. Грига [6], А. А. Елисеева [7], Э.А. Ивакина[8], 
К.М. Ковалева [9], Н.О. Комиссаровой [10], В.В. Липовского [11-13], З.С. Меленевской [14], 
В.Ф. Орловой [15], С.М. Потапова [16], С.А. Ципенюк [17]. В то же время вопросы исследования 
подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, нуждаются в постоянном 
внимании, учитывая современные тенденции физиологического развития человека, что и 
является целью данной статьи.

В связи с ограниченным кругом деятельности лиц пожилого и старческого возраста на 
по чер коведческие исследования попадают, как правило, определенные виды документов: 
нотариальные (завещания, доверенности, договора займа, дарения, договора пожизненного 
содержания и т.д.), банковские (расходные и приходные ордера, счета с завещательным 
распоряжением), почтовые (сообщения о денежных переводах, посылки, сведения о выплате 
пенсий).

В целом при исследовании подписей от имени лиц пожилого и старческого возраста эксперт 
руководствуется традиционной методикой исследования с учетом специфических признаков, 
характерных для такого возраста, обусловленных:

 - особенностями изменений общих и частных признаков подписей в результате физио-
логического старения и при наличии патологических заболеваний двигательных функций;

 - выполнением подписей под воздействием различных сбивающих факторов: необычная 
поза, необычный пишущий прибор, необычное положение документа, необычная под-
кладка, помощь другого лица;

 - особенностями выполнения подписи с подражанием.
Учитывая вышеуказанное, с целью исследования названной категории подписей была раз-

ра ботана специальная методика криминалистического исследования аналогичных подписей. Эта 
методика базируется на результатах обобщения теоретических и экспериментальных данных 
о закономерностях изменения подписей, связанных с физиологическими и патологическими 
процессами, происходящими в организме человека в связи с его старением. Разработанная в 
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качественно-описательном формате методика содержит описание диагностических признаков 
и механизма их проявлений, возможностей их дифференциации от проявления признаков во 
время имитации и подражания подписям лиц пожилого и старческого возраста.

Особенность методики исследования подписей лиц пожилого и старческого возраста 
заключается в том, что эксперту необходимо разграничить изменения признаков, наступившие 
со временем, от имеющих место при умышленном искажении, подражании или выполнении 
подписей в необычных условиях. Так, в подписях, выполненных с подражанием или искажением 
собственных признаков, как и в подписях пожилых людей, темп движений замедляется. Но в 
последнем случае наблюдаются признаки естественного, а не искусственного замедления – 
равномерная или однотипная замедленность во всех элементах и   штрихах подписи. В подписях 
лиц пожилого возраста при некотором изменении транскрипции наблюдаются подрисовки, 
неров ности[18].

Для формирования версии о возможном выполнении подписи лицом пожилого или стар чес-
кого возраста, информативными являются такие диагностические признаки, как:

 - нарушение координации движений первой группы в виде изломов штрихов (как 
правило, в овальных элементах, в местах изменения направления движения, в элементах, 
выполненных разгибательными движениями), иногда в виде извилистости и дрожания;

 - снижение координации движений второй группы в виде значительного несоответствия 
размера, разгона, наклона;

 - наличие повторяющихся штрихов, дорисовок, приписок;
 - наличие рефлекторных штрихов в заключительных частях букв при значительном 

нарушении координации движений как результат затрудненного переноса пишущего 
прибора к месту начала следующей буквы;

 - отсутствие связности или несоответствие степени связности и темпа выполнения подписи;
 - повторение одних и тех же букв или их пропуск;
 - неустойчивость направления линии и формы письма.

Наибольшие изменения претерпевают такие частные признаки, как:
 - строение движений по степени сложности (при выполнении буквенных, безбуквенных 

штрихов и росчерков оно упрощается за счет потери частей и элементов штрихов);
 - форма движений (основные признаки проявляются при искривлении прямолинейных 

и дуговых движений в угловатые и ломаные, особенно при выполнении основных, 
овальных, соединительных и надстрочных элементов прописных и строчных букв);

 - размещение точек начала движений и относительное размещение элементов подписи 
(их локализация имеет существенное идентификационное значение);

 - протяженность движений при выполнении строчных, надстрочных и подстрочных 
элементов прописных и строчных букв, а также росчерков и дополнительных элементов 
(наблюдается их увеличение или уменьшение).

Указанные признаки варьируются в зависимости от степени выработанности почерка исполнителя 
подписи. Так, изменение транскрипции подписей, выполненных в необычных условиях (на 
ограниченном участке бумаги), проявляется у лиц с высоковыработанными движениями в уменьшении 
количества однородных безбуквенных штрихов, а в подписях, выполненных движениями низкой 
степени выработанности – в невыписывании последних букв подписи. В подписях пожилых людей, 
выполненных движениями низкой или средней степени выработанности, часто не выписываются 
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отдельные буквы или элементы букв, расположенные в средней части подписи.
При оценке результатов сравнения необходимо иметь в виду, что в случае отсутствия в  

распоряжении эксперта образцов, близких по времени к моменту выполнения исследуемой 
записи или подписи (при положительном идентификационном выводе) эксперт может наблюдать 
различия не  только в  отдельных частных признаках, но и в конструкциях букв. Это связано 
с тем, что разрушение навыка письма приводит к  утрате разнообразия движений, а  в  почерке 
исполнителя остается ограниченное количество наиболее простых (для него) и  устойчивых 
привычных движений, которые со  временем вытесняют конструкции, характерные для 
пишущего в более молодом возрасте.

Установление исполнителя подписи, выполненной с подражанием, − одна из сложных задач 
при исследовании подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. 
Это обусловлено тем, что лицо, выполняющее такую   подпись, пытается воспроизвести не 
просто признаки подписи другого лица, а именно лица пожилого или старческого возраста, 
деавтоматизируя таким образом собственный почерк и давая установку на снижение 
выработанности и координации движений. При этом происходит значительное искривление и 
изменение общих и частных признаков почерка исполнителя.

Сложность исследования таких подписей связана с тем, что объем почеркового материала 
уменьшается с количеством признаков, выполненных неизмененным почерком исполнителя.

Рис. 1. Исследуемая подпись, выполненная с подражанием подлинной  
подписи лица старческого возраста.

Рис. 2, 3. Свободные образцы подписи лица, выполнены на 11 лет раньше  исследуемой подписи.

Рис. 4, 5. Экспериментальные образцы подписи этого же лица, выполненные  через 1 год после 
исследуемой подписи.

Анализ вышеизображеных подписей показывает, что исследуемая подпись выполнена высоко-
выработанным почерком, однако имеет выраженные диагностические признаки: угловатость 
в полуовальных элементах, извилистость и угловатость прямолинейных и дуговых штрихов, 
наличие необоснованных остановок пишущего прибора, недифференцированный нажим на 
отдельных участках штрихов. В свободных образцах подписи и почерка лица диагностические 
признаки отсутствуют. Экспериментальные образцы также имеют признаки снижения коорди-
нации движений первой группы и медленного темпа, однако характер и локализация их 
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отличаются от диагностических признаков, прослеживающихся в исследуемой подписи. 
При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что выявленные различия 

по общим и отдельным признакам почерка устойчивые, существенные, выходят за пределы 
вариационности подписного почерка лица, от имени которого выполнена подпись, и, с учетом 
диагностических признаков, дают основание сделать категорический вывод о выполнении 
исследуемой подписи не указанным лицом, а другим лицом с подражанием его подлинной 
подписи.

Необходимо также заметить, что в последние годы значительно увеличилось количество 
посмертных судебно-почерковедческих экспертиз подписей, выполненных лицами пожилого 
или старческого возраста.

Как отмечает Бабков А.А., главным проблемным аспектом посмертных исследований 
подписей и рукописных текстов является прижизненные свободные образцы подписей и почерка 
умершего, поскольку от умершего человека уже невозможно отобрать экспериментальные 
образцы подписей и почерка, а свободные образцы лица в связи с особенностью жизни 
умершего, могут быть в очень ограниченном количестве и не соответствовать времени 
составления исследуемого документа [19].

Несмотря на то, что стороны процесса несут личную ответственность за количество, качество 
и достоверность свободных прижизненных образцов подписей и почерка умершего, эксперт 
при проведении почерковедческого исследования на стадии предварительного исследования 
представленных на экспертизу образцов в обязательном порядке должен убедиться, что все 
предоставленные на экспертизу прижизненные образцы умершего выполнены именно им, и 
исключить такой негативный момент, когда лицо, выполнившее подпись от имени умершего, 
изготовило недостоверные образцы подписей, которые являются аналогичными исследуемой 
подписи, расположенной в спорном документе.

Для этого эксперт в первую очередь должен обратить внимание на документы со свободными 
образцами лица, которые не вызывают никакого сомнения в их достоверности, такие как: 
нотариально заверенные документы в виде завещания, договора купли-продажи, доверенности, 
документы, связанные с оформлением паспорта гражданина Украины, в том числе зарубежного, 
которые хранятся в территориальных подразделениях миграционной службы Министерства 
внутренних дел Украины и др.

Если таких документов нет, то эксперт должен, в соответствии с законодательными нормами, 
предоставить в суд ходатайство о предоставлении дополнительных свободных образцов 
умершего, находящихся в: пенсионном деле, и хранящихся в пенсионном фонде; личном деле, 
которое сохранилось на последнем и предыдущем местах работы; финансовых документах; 
сведениях о получении пенсии и заработной платы; банковских учреждениях и т.п., где 
контролирующий орган или контролирующее лицо должно сначала убедиться в личности, путем 
ее идентификации с использованием документа, удостоверяющего личность (паспорта, военного 
билета и т.д.), перед тем, как она поставит свою личную подпись в отчетном документе.

Эксперту в ходе исследования свободных образцов подписей лица нужно критически 
относиться к образцам, выполненным в квитанциях на оплату коммунальных услуг, договорам 
энергоснабжающих компаний, сведениях о получении почтовых сообщений и т.п., поскольку 
в данных документах подписи могут быть выполнены не умершим лицом, а членами семьи, 
родственниками, или лицами, которые проживали вместе с умершим лицом. В отдельных случаях 
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подписи родственников, как правило тех, которые имеют одинаковые фамилии, имеют большое 
сходство по первым буквам фамилий или имен, и могут на начальном этапе предварительного 
исследования образцов быть неверно сгруппированы экспертом, что в дальнейшем может 
привести к ошибочному выводу.

Одним из важнейших этапов проведения посмертной почерковедческой экспертизы 
подписей является проверка свободных образцов подписей лица на сопоставимость с подписью, 
выполненной в исследуемом документе, поскольку процессы старения, влияние тяжелых забо-
леваний, связанных с сосудами головного мозга, ухудшение зрения и частичная слепота, могут 
быстро прогрессировать, что значительно снижает письменно-двигательный навык лица и 
ини  циируют возникновение диагностических признаков, которые значительно искривляют то 
или иное проявление отдельного признака подписи. Поэтому, чтобы правильно дать оценку 
выявленным диагностическим и общим, и частным признакам подписи (совпадающим, 
различающимся) эксперту необходимо ознакомиться с материалами, свидетельствующими о 
состоянии здоровья человека.

Для этого эксперту необходимо предоставить в суд ходатайство об истребовании в меди-
цинс ком учреждении, где проходило лечение умершего, медицинской карточки больного, 
оз накомиться с состоянием здоровья больного человека и определиться с наличием или 
отсутствием у него болезней, которые могли влиять на координацию движений. Существенным 
моментом является установление факта подписания документа при непосредственном лечении 
в медицинском учреждении, или до лечения или после лечения.

По медицинской карточке больного человека полностью просматривается динамика состояния 
его здоровья и результат влияния лечения на улучшение состояния лица, а в сложных случаях 
ухудшения. Также по эпикризу больного можно установить, в каком состоянии он был выписан 
из больницы и позволяли ли его сознание и состояние здоровья в дальнейшем подписывать 
какие-либо документы, поскольку при болезнях, связанных с сосудами головного мозга (инсульт), 
ослабевает память, снижается интеллект, наступает слабый ум и тому подобное.

В экспертной практике авторов был случай, когда на посмертное почерковедческое иссле-
дование были предоставлены четыре завещания, первый из которых был составлен за три года 
до смерти (рис. 6), второй – за два года (рис. 7), третий – за один год и девять месяцев (рис. 
8), четвертый – за шестнадцать дней до смерти наследодателя (рис. 9, 10). На момент смерти 
наследодателю исполнилось 87 лет.

Рис. 6. Исследуемая подпись, выполненная лицом за три года до смерти.

Рис. 7. Исследуемая подпись, выполненная этим же лицом за два года до смерти.
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Рис. 8. Исследуемая подпись, выполненная тем же лицом за один год и девять месяцев до смерти.

Рис. 9, 10. Исследуемые подписи, выполненные этим же лицом в двух экземплярах завещаний за 
шестнадцать дней до смерти.

Из изображений подписей прослеживается, что исследуемые подписи в последнем завещании 
выполнены почерком более низкой степени выработанности, чем три предыдущих, в медленном 
темпе, наблюдаются признаки нарушения координации движений первой и второй групп. 
Однако, при сравнении исследуемых подписей между собой были установлены совпадения 
по общим и частным признакам почерка, которые образуют индивидуальную (неповторимую) 
совокупность, достаточную для категорического вывода о выполнении исследуемых подписей 
одним лицом. Наличие в двух последних подписях диагностического комплекса признаков, 
которые отсутствуют в трех предыдущих, было объяснено экспертом влиянием на письменно-
двигательный навык исполнителя временных сбивающих факторов, таких как болезненное 
состояние, усталость пишущей руки, физическая (мышечная) усталость, ограничение зрительного 
контроля, что подтверждается копией выписки из медицинской карты стационарного больного.

Проиллюстрируем вышесказанное еще одним конкретным примером из экспертной 
практики. В Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз от 
органов досудебного расследования поступила доверенность от имени Б., 1937 года рождения, 
на пользование и распоряжение денежными средствами, составленная и заверенная частным 
нотариусом в помещении больницы в тот момент, когда, как известно из постановления о 
назначении экспертизы, Б. «находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации больницы 
«Х», где находился в медикаментозном сне, ему практически постоянно вводились седативные 
препараты, подавляли его как физическую, так и мозговую деятельность, кроме этого у него была 
пробита трахея, что полностью лишало его и речевой функции». Такое физическое состояние 
лица в обязательном порядке должно было влиять на письменно-двигательный навык в сторону 
снижения координации движений, замедление темпа, снижение степени выработанности, но 
в ходе исследования подписи и почерка было установлено, что каких-либо признаков типа: 
снижения координации движений, мелкой извилистости штрихов, необоснованных остановок 
пишущего прибора, тупых начал и окончаний штрихов, сильного недифференцированного 
нажима, которые указывали бы на выполнение данной подписи в необычных условиях или 
под влиянием сбивающих факторов (внешних, внутренних, естественных, искусственных), 
обнаружено не было.

Рис. 11. Исследуемая подпись и рукописная запись в доверенности от имени Б.

Отсутствие таких признаков в исследуемой подписи указывало на то, что она была выполнена 
относительно здоровым лицом в обычных условиях, без влияния каких-либо сбивающих 
факторов. В дальнейшем, при сравнительном исследовании в комплексе с общими и частными 
признаками было установлено, что подпись от имени умершего Б была выполнена не им, а 
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другим лицом.
И в заключение, стоит отметить, что разработанная в 1983 году методика криминалистического 

исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, до 
настоящего времени остается действенной и актуальной, позволяет успешно обнаруживать 
факт выполнения подписей указанной категорией лиц, однако нуждается в усовершенствовании, 
проведение экспериментальных исследований, постоянном мониторинге а современных 
тенденций физиологического и психологического развития человека, обусловленных в частности, 
значительными изменениями условий жизни, медицинских услуг, активным социальным статусом 
лиц пожилого возраста и «омоложением» некоторых видов болезней.
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ՏԱՐԵՑ ԵՎ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՎԱԾ 
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Զաբուգա Ա.Բ., Նիկոլայչուկ Թ.Վ.
Հոդ վա ծում դի տարկ վել է տա րեց և ծե րու նա կան հա սա կի ան ձանց կող մից ար ված ստո րագ-

րութ յուն նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի ար դիա կան հար ցը. ա ռա ջին հեր թին փորձ է ար վում ո րո շել 
«զա ռամ յալ» և «ծեր» հաս կա ցութ յուն նե րի տա րի քա յին սահ ման նե րը, ինչ պես նաև ներ կա յաց վում 
են տա րեց կամ ծեր տա րի քի ան ձանց կող մից ար ված ստո րագ րութ յուն նե րի հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք ստո րագ րո ղը փոր ձում է վե րար տադ րել նմա նակ ման մի ջո ցով:

Պարզ վել են ստո րագ րութ յուն նե րի հետ մա հու ձե ռագ րա յին փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու դեպ քում փոր ձա գետ նե րի մոտ ա ռա ջա ցող խնդրա հա րույց տե սա կա նե րը, ո րոնց գլխա-
վոր մա սը հան գուց յա լի ստո րագ րութ յուն նե րի և ձե ռագ րե րի ա զատ նմուշ նե րի ո րակն ու քա նակն 
է վեր ջին նե րիս կեն դա նութ յան օ րոք:

Հե ղի նակ նե րը գա լիս են այն եզ րա հանգ ման, որ 1983թ.-ին մշակ ված տա րեց և ծե րու նա կան 
տա րի քի ան ձանց ա նու նից կա տար ված ստո րագ րութ յուն նե րի դա տա կան փոր ձաքն նութ յան 
մե թո դա բա նութ յու նը մնում է արդ յու նա վետ և  ար դիա կան մինչ օրս, ին չը թույլ է տա լիս հա ջո-
ղութ յամբ հայտ նա բե րել նշված կա տե գո րիա յի ան ձանց կող մից ստո րագ րութ յուն ներ կա տա րե լու 
փաս տը, սա կայն և  այն բա րե լավ ման, փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի, ան ձի ֆի զիո լո-
գիա կան և հո գե բա նա կան զար գաց ման ժա մա նա կա կից մի տումն ե րի մշտա կան դի տարկ ման 
կա րիք ու նի:

Բա նա լի բա ռեր. ստո րագ րութ յուն, տա րեց և ծե րու նա կան տա րի քի ան ձինք, ձե ռագ րե րի 
հե տա զո տութ յուն, գրա շար ժա կան հմտութ յուն ներ, հետ մա հու դա տա կան փոր ձաքն նութ յուն:

 ON FEATURES OF CRIMINALISTIC STUDY OFSIGNATURES DONE BY 
ELDERLY AND OLD AGE

Zabuha A., Nikolaichuk T.
Human handwriting changes throughout life, undergoing natural changes. Handwriting under-

goes significant changes in the process of transition from mature to advanced and senile age. Aging 
is a natural, regular process of organism change at physiological, psychological, social levels. Over 
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the past 50 years, the process of aging of the nation on a global scale is developing at a high speed.
This article discusses the urgent issue of the study of signatures made by elderly and senile people: 

first of all, an attempt is made to determine the age boundaries of such concepts as “advanced” and 
“senile”, as well as signs characteristic of signatures made by elderly or senile people are given age, 
and signs that the artist is trying to reproduce the signature with imitation.

The problematic aspects that have arisen by experts during posthumous handwriting examinations 
of signatures are revealed, the main of which is the quality and quantity of lifetime free samples of 
signatures and the handwriting of the deceased. This is due to the fact that it is no longer possible 
to take experimental samples of signatures and handwriting from a deceased person, and free face 
samples, due to the peculiarity of the deceased’s life, may be in very limited numbers and may not 
correspond to the time of writing the document under study.

Finally, the authors come to the conclusion that the methodology developed in 1983 for the foren-
sic investigation of signatures made on behalf of elderly and senile people still remains effective and 
relevant, allows us to successfully detect the fact that signatures were performed by this category of 
people, but needs to be improved, experimental research, continuous monitoring of current trends 
in the physiological and psychological development of man. 

Key words: signature, individuals of an elderly and old-timed, handwritten knowledge, writ-
ten-navigational, posthumous ship-handwriting examination.

Статья поступила: 05.05.2021

Принята к печати: 08.05.2021



Г У М А Н И ТА Р Н Ы Е  Н А У К И

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   119

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ И КОМИССИОННОЙ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Катарага О.С., Петкович П.П., Присэкару В.А.
Национальный центр судебных экспертиз при Министерстве   

Юстиции Республики Молдова,  
Кишинёв, Республика Молдова

Вопросы научной и организационно-процессуальной классификации судебных экспертиз 
продолжают представлять практический интерес и требуют теоретического обоснования. 
В статье рассмотрены некоторые практические наблюдения по затронутой теме. В 
статье также проанализированы практические аспекты комплексной и комиссионной 
судебных экспертиз, проведен сравнительный анализ законодательных баз, из ло жены пред-
ложения по приведению в соответствии с гносеологическими требованиями ряда понятий.

Ключевые слова: комплексная судебная экспертиза, комиссионная судебная экспертиза, 
многодисциплинарная экспертиза, гносеологический подход.

Обосновывая свои взгляды на проблему, Е.Р.Россинская пишет, что «теоретические основы 
правового, но не процессуального и научно-организационного обеспечения судебно-экспертной 
деятельности должны разрабатываться не теорией судебной экспертизы (здесь, безусловно, 
правы и Т.В. Аверьянова, и Р.С. Белкин), а именно судебной экспертологией - наукой о судебной 
экспертизе, в то время как процессуальные аспекты остаются в ведении наук процессуального 
права. Таким образом, говоря об изучении закономерностей судебно-экспертной деятельности, в 
целом нельзя оставить в стороне изучение закономерностей единого правового и организационного 
обеспечения этой деятельности, независимо от вида процесса» [1, с. 181].

Что такое комплексная экспертиза? Рассмотрим на примере процессуальных законов 
Российской Федерации и Республики Молдова, определения по данному виду экспертизы. 
Законодательные акты РФ, предусматривают комплексную судебную экспертизу – как 
экспертизу, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей (ч. 1 ст. 201 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), ч. 1 ст. 85 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ)). Аналогичное определение 
содержится в ст. 23 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» (ФЗ о ГСЭД). В ч. 1 ст. 82 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ) закреплено, что комплексная экспертиза назначается судом, 
если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований 
с использованием различных областей знания или с использованием различных научных 
направлений в пределах одной области знания.

В Постановлении Пленума ВС о судебной экспертизе по уголовным делам указано, что в 
необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта 
или комиссии экспертов, в соответствии со ст. 201 УПК РФ может быть назначено производство 

 Адрес для корреспонденции: Катарага Ольга.Семеновна, директор Национального центра судебных экспертиз при 
Министерстве Юстиции Республики Молдова, докторант университета Бабеша–Бойяи,Клуж Напока, Румыния, тел: 
+37369101253, e-mail: olea.cat@mail.ru
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комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами на основе использования 
разных специальных знаний (п. 12). Эксперты при этом составляют совместное заключение, 
в котором должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты 
лично он установил и к каким пришел выводам. Каждый эксперт, участвующий в производстве 
комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание 
проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ст. 23 ФЗ о ГСЭД, ч. 2 ст. 201 
УПК РФ, ч. 2 ст. 85 АПК РФ). Промежуточные выводы, формулируемые этими экспертами, 
находят свое отражение в исследовательской части заключения.

Эксперты, компетентные в оценке полученных результатов, на основании проведенных 
исследований и промежуточных выводов формулируют в синтезирующей части (наличие 
которой является особенностью заключения, составляемого после проведения комплексной 
экспертизы) общий вывод и имеют право подписать общее заключение. Последнее положение 
закреплено в ФЗ о ГСЭД (ст. 23), АПК РФ (ч. 3 ст. 85) и ГПК РФ (ч. 2 ст. 82), но отсутствует в 
УПК РФ, что служит поводом к высказыванию критических замечаний. Ю.Г. Корухов по этому 
поводу пишет: «При такой редакции статья теряет свой смысл. Озаглавив ст. 201 «Комплексная 
судебная экспертиза», законодатель выхолостил из ее содержания самое главное - возможность 
комплексирования экспертами разных специальностей полученных ими результатов» [2]. 

Согласно законодательству Республики Молдова, комплексную экспертизу определяют по 
степени сложности, а именно: «по сложности сведений из области науки, использованных 
при производстве судебных экспертиз, они подразделяются на моноспециализированные и 
комплексные» [3, ч.4, ст.27, п.5]. Ниже перечислены некоторые процессуальные требования:

 - комплексная экспертиза производится в случае, когда для разъяснения фактов или обсто-
ятельств дела требуются знания из нескольких областей науки, техники и иных областей 
человеческой деятельности одновременно;

 - комплексная экспертиза может производиться либо комиссией экспертов, квали фици-
рованных для различных видов экспертизы, либо одним экспертом, квалифицированным 
по нескольким видам экспертизы;

 - каждый эксперт–участник комплексной экспертизы проводит исследования в пределах 
своей компетенции. Эксперт участвует в составлении ответов только на те вопросы акта 
о назна чении экспертизы, которые соответствуют его специализации; 

 - организация комплексных исследований поручается руководителю публичного судебно-
экспертного учреждения или одному из экспертов, включенному в комиссию, созданную 
для проведения комплексных исследований, которого назначил руководитель публичного 
судебно-экспертного учреждения.

 По итогам производства комплексной экспертизы составляется единое экспертное 
заключение, в котором указываются исследования, проведенные каждым из экспертов, объем 
исследований, эксперты, сформулировавшие ответы на поставленные вопросы, и выводы, к 
которым они пришли. Заключение судебной экспертизы подписывается судебным экспертом 
только в части, относящейся к исследованиям, которые он проводил [3, ч. 4, ст.35, п.5].

Согласно теории о судебной экспертизе, комплексная экспертиза - это экспертиза, при 
производстве которой решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия 
специалистов из различных областей знания для формулирования общего вывода. Комплексная 
экспертиза предопределяется общностью вещественных доказательств, а главным ее признаком 
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является решение пограничных вопросов разного рода экспертиз.
Комплексное исследование может проводиться и в рамках экспертизы одного рода или вида 

(«моноэкспертизы») при исследовании одних и тех же объектов разными методами, однако такое 
исследование не является комплексной экспертизой, поскольку выполняется с использованием 
комплекса методов в рамках методики одного и того же рода (вида) судебной экспертизы (или 
точнее - в рамках одной экспертной специальности).

Таким образом, любая комплексная экспертиза представляет собой комплексное исследование, 
но не любое комплексное исследование является комплексной экспертизой.

Строго говоря не является комплексной экспертизой и исследование одних и тех же 
объектов (группы объектов) экспертами разных специальностей для решения вопросов, 
относящихся к разным родам экспертиз, если экспертами, эти вопросы решены без совместных 
исследований и оценки полученных результатов. В этом случае речь идет о комплексе экспертиз 
(многоспециализированной экспертизе).

Следует признать, что комплексный характер экспертизы не определяется лишь единством 
исследуемого объекта. В законодательстве Республики Молдова, понятия «комплексная 
экспертиза» и «комплексное исследование» сформулированы ошибочно, без учета раскрытых 
выше их принципиальных различий.

В настоящее время дискуссионным является также вопрос об обязательной комиссионности 
комплексной экспертизы. Как уже было указано выше, в процессуальных Кодексах и в ФЗ 
о ГСЭД РФ закреплено, что комплексная экспертиза должна производиться несколькими 
экспертами (комиссией). Поэтому вопрос состоит в следующем: следует ли законодательно 
закрепить возможность проведения единоличной комплексной экспертизы? Утвердительный 
и отрицательный ответы основываются на сложившихся двух различных взглядах на природу 
комплексной экспертизы.

В соответствии с законодательными положениями Республики Молдова, при производстве 
комплексной экспертизы, комиссионность не является обязательным, возможно и проведение 
одним экспертом, в случае если он обладает необходимыми экспертными специальностями [3, 
ч.4,ст.25,п.2].

В Российской Федерации первый шаг на пути законодательного закрепления возможности 
единоличного проведения комплексной экспертизы сделан в Постановлении Пленума ВС о 
судебной экспертизе по уголовным делам пункт 12 которого изложен следующим образом: «если 
эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного исследования, он 
вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам» [2].

Учёные - исследователи данного вопроса, высказывают в основном две точки зрения 
относительно комиссионности комплексной экспертизы.

Так, согласно одной точке зрения, комплексная экспертиза - это в первую очередь правовое 
понятие, поскольку закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве указанных выше 
особенностей ее назначения и производства обеспечивает прежде всего достоверность выводов, 
получаемых несколькими экспертами разных специальностей в результате проведения совместного 
исследования. Особая процедура проведения комплексной экспертизы решает возникающую 
при ее производстве проблему личной ответственности эксперта за проведенные исследования.

Другая точка зрения исходит из того, что категория комплексности должна пониматься с 
позиции гносеологии, то есть основной признак комплексной экспертизы заключается в том, что 
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при ее проведении происходит интеграция знаний разных родов судебных экспертиз.
История развития законодательного регулирования института судебных экспертиз разных стран, 

свидетельствует о том, что характер экспертного обеспечения расследования и рассмотрения дел 
претерпевают не только «количественные» изменения (расширение возможности использования 
специальных знаний, вовлечение новых объектов в сферу экспертного исследования, приобретение 
знаниями, ранее считавшимися «общеизвестными», статуса «специальных»), но и «качественные» 
изменения. Последнее, в частности, выражается во взаимопроникновении методов разных родов 
судебных экспертиз, что позволяет дать суду и следствию наиболее полную информацию об 
интересующих их объектах.

Действительно, в тех случаях, когда несколько экспертов, обладающих разными специали-
зациями, производят одну экспертизу, требуется особый порядок, обеспечивающий формулирование 
объективного общего вывода и соблюдение компетенции каждого эксперта. Однако в такой 
особой процессуальной форме отпадает необходимость, если эксперт достаточно компетентен, 
чтобы произвести комплексную экспертизу самостоятельно: он будет нести ответственность за 
все проведенное им исследование и за все сделанные на его основе выводы. Такое комплексное 
исследование, как и при комплексном исследовании в рамках «моноэкспертизы», не порождает 
процессуальных проблем и не имеет процессуальных особенностей.

Российские исследователи по данному вопросу, приводят предложения законодательного 
характера, рекомендуя следующую редакцию изложения ст. 201 УПК РФ «Комплексная судебная 
экспертиза:

1. Судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам разных специальностей 
или эксперту, обладающему двумя или более экспертными специальностями, является 
комплексной.

1. Если комплексную судебную экспертизу проводит комиссия экспертов разных 
специальностей, то в заключение экспертов указывается, какие исследования и в 
каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам 
пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной 
экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных 
им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, 
компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если 
основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими 
экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий 
между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает 
отдельное заключение.

1. Если эксперт обладает достаточными знаниями, он вправе провести комплексную 
экспертизу единолично. В этом случае он дает заключение только от своего имени и 
единолично несет за него ответственность» [2].

Хочется отметить, что с точки зрения гносеологических положений, по нашему мнению, 
следует пересмотреть предложенный формат статьи в плане положений о формулировании 
выводов [4]. При этом необходимо учитывать особенности комплексной экспертизы в части роли 
экспертов, их научной и процессуальной компетенции. В данном случае следует очень четко 
разграничить полномочия в их действиях, в зависимости от специальностей и последовательности 
проводимых исследований в рамках экспертизы. 
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Теория различает, две «ролевые функции» выполняемые судебными экспертами при 
производстве комплексной экспертизы: 

 - эксперты, которые в результате проводимых ими исследований участвуют в формулиро-
вании промежуточных выводов;

 - эксперты, роль которых заключается в интегрировании промежуточных выводов и 
форму ли ровании основных, по сути ответов на поставленные вопросы. 

Также, необходимо учесть, что комплексный характер данного рода экспертиз выражается 
и в необходимости одновременного применения специальных знаний и пограничных областей 
науки и техники или ремесла, для решения экспертных задач. Таким образом, каждый эксперт 
проводит, исключительно исследования согласно своей компетенции в рамках его экспертной 
специальности, и приводит в заключении свои промежуточные выводы, за которые и несет 
полную ответственность. Интегратор же, оценивая промежуточные выводы, формулирует 
основной вывод за который и несет ответственность. Данные обобщения вытекают из самого 
процесса производства комплексной экспертизы и, естественно, требуют законодательного 
закрепления. Следует добавить, что основанием для различия однородных и комплексных 
экспертиз в таком случае следует считать не состав исполнителей, а состав применяемых 
специальных знаний.

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что основной вывод может быть 
сформулирован, но при этом ответственность полностью ляжет только на эксперт-интегратора. 
Если в роли интеграторов выступают несколько экспертов, то следует применять процессуальные 
положения относительно комиссионной экспертизы, когда каждый эксперт формулирует свои 
выводы (при имеющихся разногласиях). Данный случай, законодателем не учтен (также данный 
подход не учтен и в предложенной новой редакции статьи) и возникает коллизия, что каждый 
эксперт может приводить свои выводы. На самом деле, эксперты, участвующие в промежуточных 
исследованиях, не имеют компетенцию делать основной вывод, так как не обладают знаниями 
в полном объеме. Следовательно, не совсем понятно, каким образом положения законов (РФ 
и РМ) о том, что каждый эксперт может делать свой вывод, при проведении комплексной 
экспертизы могут быть выполнены.

Считаем важным отметить, что комплексная экспертиза может иметь так же и комиссионный 
характер. 

К примеру, так как, на практике процессуалисты и некоторые судебные эксперты часто 
путают различия между комплексной и комиссионной экспертизами, нередко возникают 
проблемы, как при назначении, так и при выполнении аналогичных экспертиз.

 Рассматривая законодательные положения по комиссионным экспертизам (УПК РФ, 
УПК РМ), можно констатировать, что на первый взгляд как будто бы все предельно ясно, 
так как комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами 
одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем, 
либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной 
экспертизы. Для случаев, когда по результатам проведенных исследований мнения экспертов 
по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае 
возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавший в производстве судебной 
экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия» [4, гл.27, ст.200]. 
Одновременно с этим, судебные экспертизы повышенной степени сложности или объемные 
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судебные экспертизы производятся комиссией из нескольких экспертов одной специализации 
или, по обстоятельствам, разных специализаций. По ходатайству сторон в состав экспертной 
комиссии могут быть включены приглашенные (рекомендованные) ими эксперты. Комиссионная 
судебная экспертиза назначается и в случае, если ранее проведенные судебные экспертизы 
привели к неоднозначным выводам. В рамках комиссионной судебные экспертизы могут 
ставиться вопросы, касающиеся причин расхождений в выводах предшествующих судебных 
экспертиз. В конце исследований в рамках комиссионной судебной экспертизы составляется 
общее заключение судебной экспертизы, которое подписывается всеми входящими в состав 
комиссии экспертами. В случае отсутствия общего вывода, с которым согласились бы все 
эксперты, в заключении судебной экспертизы представляется вывод, выражающий единое 
мнение большинства экспертов, принимавших участие в производстве комиссионной судебной 
экспертизы, или сообщается о невозможности представления общего вывода. Особые мнения 
экспертов излагаются в отдельных заключениях, которые прилагаются к экспертному заключению 
и также представляются заказчику судебной экспертизы.

Следует подчеркнуть, что требование органа уголовного преследования, прокурора или 
судебной инстанции о производстве судебной экспертизы комиссией экспертов является 
обязательным для руководителя экспертного учреждения, а также для назначенных экспертов. 
Если судебная экспертиза поручается экспертному учреждению и его руководитель, исходя из 
сложности предстоящих исследований, считает необходимым произвести комиссионную судебную 
экспертизу, он предлагает органу уголовного преследования, прокурору или судебной инстанции 
назначить производство таковой» [5, ч.7, ст.146].

Хотя редакция, изложенная в УПК РФ, не вызывает возражений, следует отметить, что на наш 
взгляд не совсем правильно выдавать несколько заключений (в случае разногласий экспертов), т.к. 
разногласия могут возникнуть на разных этапах экспертного исследования. Когда исследования 
излагаются в едином документе, разграничивая действия, результаты, оценки и мнения экспертов, 
при наличии разногласий, документ (заключение эксперта) представляет более значимое с научной, 
и думается, что и с процессуальной точки зрения доказательство. 

Изучая практику назначения и выполнения комиссионных экспертиз, следует отметить два 
основных подхода. Первый из них основан на мнении, что основным мотивом при вынесении 
определения о назначении комиссионной экспертизы является повышение внутренней 
убежденности судьи в достоверности будущего проведенного исследования. Считается, что если 
экспертиза проведена не одним, а двумя и более экспертами, то она будет более обоснованной 
и объективной. В соответствии с законодательством, эксперты не могут разделить исследования 
на этапы и выполнять каждый свою часть. Комиссионная экспертиза - это судебная экспертиза, 
которая проводится двумя и более экспертами, имеющими единое направление знаний. В 
большинстве случаев проведение экспертизы поручают нескольким экспертам, потому что процесс 
это довольно сложный и трудоемкий. Каждый эксперт должен проводить исследования в полном 
объеме и в установленном порядке. Это необходимо для того, чтобы выводы после анализа 
исследований были абсолютно объективными [6]. Второй подход намного проще, и рассматривает 
комиссионную экспертизу, как экспертизу которую проводят несколько экспертов [5, ст.146, п.1]. 

Обе точки зрения, считаем предвзятыми, поскольку ни одна, ни другая не учитывают 
комплекс отличительных характеристик комиссионной экспертизы, а именно: 

- комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами в одной 
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области знаний (в пределах одного научного направления) в целях дачи более объективного 
заключения, ускорения проведения экспертизы. При производстве комиссионной судебной 
экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном 
объеме, и они совместно анализируют полученные результаты. Каждый эксперт, участвующий 
в проведении комиссионной экспертизы, при наличии разногласий с другими, имеет право 
представить свои результаты и выводы, за которые несет в полной мере ответственность. В 
составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной экспертизы, каждый 
эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, 
полученные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам 
в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять 
роль эксперта-организатора, однако его процессуальные функции не отличаются от функций 
остальных экспертов.

Таким образом, предложенный нами подход к процессу проведения комиссионной судебной 
экспертизы обеспечивает соблюдение в полной мере важнейших принципов судебно-экспертной 
деятельности: принципа независимости и принципа объективности и полноты исследований.  
В то же время достигается цель повышения объективности выводов экспертов, т.к. выводы 
сформулированы несколькими экспертами одной специальности.

Часто встречается мнение, что комиссионная экспертиза может быть проведена и экспертами 
разных специальностей, и это даже закреплено законом. Думается, что это не совсем правильно 
с гносеологической точки зрения. В подтверждение нашего мнения приведем следующие 
соображения. Чаще всего, комиссионная экспертиза выполняется для установления каких-
либо обстоятельств, имеющих процессуальное значение при вынесении решения, в случае 
возникновения сложностей в разрешении вышеуказанных обстоятельств, которые единоличная 
экспертная оценка не может установить, и требует привлечения одновременно нескольких 
специалистов одной области для решения задачи, которую не смог решить один специалист. 
Для ситуаций, когда в комиссию входят специалисты из разных областей, каждый будет 
решать исключительно вопросы в пределах своей компетенции. Таким образом, главную 
процессуальную цель комиссионной экспертизы - получение более объективных выводов 
(когда выводы формулируется несколькими экспертами одной специальность) невозможно 
достичь, так как специалисты владеют разными специальностями. В данном случае имеем сумму 
нескольких единоличных экспертиз, заключенных в одном процессуальном документе, но ни 
как ни одну комиссионную экспертизу. При производстве «комиссионной» судебной экспертизы 
экспертами разных специальностей, каждый из них не может проводить исследования в полном 
объеме, так как не владеет всеми требуемыми специальностями и следовательно они так же 
совместно не могут анализировать полученные результаты. Такой подход никак не объясняет 
и возможность представления экспертами отдельных результатов (при наличии разногласий), 
так как их в принципе не может быть, ввиду того, что судебные эксперты имеют изначально 
разные компетенции.

 С учетом вышеизложенного, предлагаем для данных случаев использовать термин 
«многодисциплинарная экспертиза», так как именно он отражает в полной мере процесс 
производства экспертиз несколькими экспертами разных специальностей. Многодисциплинарная 
экспертиза может проводиться и одним экспертом, если он обладает всеми необходимыми спе-
циальностями для решения поставленных задач, либо несколькими экспертами, специалистами 
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в соответствующих областях. При этом необходимо отметить, что отличительной чертой 
многодисциплинарной экспертизы от комиссионной и комплексной является то, что ее можно 
разделить на несколько единоличных экспертиз. Таким образом, отталкиваясь от изложенного 
материала, можно определить следующие отличительные характеристики по классификации 
судебных экспертиз. 

Таблица 1

Отличительные характеристики по классификации судебных экспертиз

Характерные черты Комиссионная 
экспертиза Комплексная экспертиза Многодисциплинарная 

экспертиза

1 Цели

1.Решение задач, с 
которыми не справились 

единоличные 
экспертизы

2. Получение более 
объективных выводов

Решение задач требует 
одновременного 

использования знаний из 
разных областей науки

Решение задач из разных 
областей науки

2
Количество 

используемых 
областей знаний

Одна Несколько пограничных 
областей знаний Не менее двух областей

3 Количество 
экспертов Не менее двух Один или более одного Один или более одного

4 Разделение 
экспертов по ролям

Эксперт-организатор 
(нет процессуальных 

отличий от остальных)

Эксперт-интегратор–
обладает специальностью 

необходимой для дачи 
финальных выводов

Эксперт–координатор (нет 
процессуальных отличий 

от остальных)

5
Формулирование 

финальных 
выводов

Все эксперты Эксперт-интегратор
Каждый эксперт 

подготавливает свой 
вывод

6
Процессуальная 
ответственность 

экспертов

Одинаковая, все несут 
полную ответственность 

за проведенные 
исследования (в 

полном объеме) и 
сформулированные 

выводы

Эксперт-интегратор 
несет ответственность 

за исследования по 
интеграции и финальному 

выводу.

Все остальные эксперты 
- за свои исследования и 
промежуточные выводы

Каждый эксперт 
несет ответственность 

за проведенные 
исследования и 

сформулированные им 
выводы

7

Возможность 
разделения на 
единоличные 
экспертизы

Имеется при наличии 
разногласий с другими 

экспертами
Нет

Имеется по каждой 
из экспертных 

специальностей

И в заключение, мы считаем важным еще раз подчеркнуть, что с нашей точки зрения, 
более корректным является гносеологический подход к определению понятий «комплексная 
экспертиза», «комплексное исследование», «комиссионная экспертиза», а также использование 
данного подхода для термина «многодисциплинарная экспертиза». При этом, этот подход 
позволит избежать возможных ошибок как со стороны судебных экспертов – исполнителей, так 
и со стороны правоохранительных органов назначающих судебные экспертные исследования.
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Կատարագա Օ.Ս., Պետկովիչ Պ.Պ., Պրիսեկարու Վ. Ա.
Դատական փորձաքննությունների գիտական և կազմակերպչական-դատավարական 

դասակարգման հարցերը շարունակում են ներկայացվել գործնական հետաքրքրություն և 
պահանջում են տեսական հիմնավորում: Հոդվածում դիտվել են շոշափված թեմայի վերաբերյալ 
որոշ գործնական դիտարկումներ: Հոդվածում վերլուծվում է նաև համալիր և հանձնաժողովային 
դատական փորձաքննությունների գործնական տեսանկյուները: Իրականացվել է երկու երկրների 
օրենսդրական հիմքերի համեմատական վերլուծություն և ներկայացվել են առաջարկություններ 
նշված հասկացությունների իմացաբանական պահանջներին դրանց համապատասխանեցնելու 
առումով:

Բանալի բառեր. համալիր դատական փորձաքննություն, հանձնաժողովային դատական 
փորձաքննություն, բազմադիսցիպլինար փորձաքննություն, իմացաբանական մոտեցում:

PRACTICAL ASPECTS OF COMPLEX AND COMMISSION FORENSIC 
EXPERTISE

Cataraga O., Petkovich P., Prisakaru V. 
The issues of scientific and organizational-procedural classification of forensic expertise 

continue to be of practical interest and require theoretical justification. The article discusses some 
practical observations on the topic addressed. The article also analyzes the practical aspects of a 
comprehensive and commission forensic expertise. A comparative analysis of the legislative bases 
of the two countries was carried out and proposals for their adjustment in accordance with the 
epistemological requirements of these concepts were presented. 

Key words. complex forensic expertise, commission forensic expertise, multidisciplinary expertise, 
epistemological approach.
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ПРИЗНАКИ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНЫХ 
ФАКТОРОВ НА ДОКУМЕНТ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ НАНЕСЕНИЯ 

РЕКВИЗИТОВ

Крижановская Е.А., Тумоян Н.А., Гаврильченко Ю.В.,  Соломаха Ю.В.
Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных  

экспертиз Министерства юстиции Украины,   
Днепр, Украина, 

В статье рассмотрен актуальный вопрос установления абсолютного или относительного 
«возраста» документа или отдельных его частей (т. е. определение даты изготовления или 
последовательности выполнения текста). Часто на экспертизу предоставляют большое 
количество таких поддельных документов, как договора, завещания, расписки, контракты, 
доверенности. 

Поскольку бывают случаи, когда невозможно исследовать документ и установить сроки 
его выполнения, эксперту для установления относительного его «возраста» достаточно 
изучить: содержание и расположение отдельных частей; особенности знаков, текста 
(машинописного или типографского); почерк, которым выполнена рукопись; состав и 
состояние штрихов и бумаги.

В статье описываются признаки и воздействующие факторы естественного старения 
документов, а также признаки и методы искусственного старения документов.

В практике судебных экспертов по техническому исследованию документов, неоднократно 
встречаются случаи исследования воздействия агрессивных факторов на документ. 
Раскрыты проблемные аспекты, возникающие у экспертов при проведении такого рода 
исследований. 

В заключительной части статьи отмечается, что описанные примеры из экспертной 
практики и выявленные в процессе исследования признаки искусственного старения 
документа в своей совокупности устойчивые, существенные и индивидуальные, что 
приводит их к категорическим выводам. 

Ключевые слова: искусственное старение, реквизиты, абсолютная давность, относи-
тельная давность, агрессивные факторы, признаки искусственного старения.

На данный момент одним из важных вопросов и широко известных в технической экспертизе 
ви дов  исследований  документов является установление абсолютного или относительного «воз-
рас та» документа или отдельных его частей, т. е. определение даты изготовления или пос-
ледовательности выполнения текста. Часто на экспертизу предоставляют большое количество 
та  ких поддельных документов, как договора, завещания, расписки, контракты, доверенности 
[1, 2]. 

Все чаще при проведении экспертиз по установлению абсолютного или относительного 
«возраста» документа или отдельных его частей реквизитов документов, эксперты сталкиваются 

 Адрес для корреспонденции: Крижановская Елена Анатольевна, судебный эксперт Днепропетровского научно-иссле-
довательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, 49000, Украина, Сичеславская 
Набережная, 17, офис 801, г. Днепр, тел: (+38056)7785616, dniprondise@ukr.net.

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.5-128
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с фактами искусственного старение объектов исследования, а также влияния посторонних аг-
рессивных факторов на документы с целью невозможности проведения исследований по уста-
новлению времени нанесения реквизитов [3,4]. 

Несмотря на стремительное развитие технологий и множество методик, встречаются 
случаи, когда невозможно исследовать документ и установить сроки его выполнения, однако 
для установления относительного его «возраста» бывает достаточно изучить: содержание и 
расположение отдельных частей; особенности знаков, текста (машинописного или типографского); 
почерк, которым выполнена рукопись; состав и состояние штрихов и бумаги.

Устанавливая дату изготовления документа, необходимо точно знать условия его хранения. 
Поскольку методы ускоренного старения основаны на более интенсивном воздействии внешних 
факторов, признаки старости одинаковы и у документов с длительным сроком хранения, и у 
документов, подвергавшихся интенсивному воздействию внешних факторов, т. е. в них происходят 
одинаковые физико-химические изменения материалов письма. Кроме того, в различные 
промежутки времени документы могут находиться в условиях, способствующих их сохранению, и в 
условиях, ускоряющих процессы старения. Разумеется, определить в таких случаях интенсивность 
воздействия внешних факторов, а следовательно, и время составления документа невозможно.

В практике судебных экспертов по техническому исследованию документов, неоднократно 
встречаются случаи исследования воздействия агрессивных факторов на документ. 

Воздействие агрессивных факторов на документы приводит к несоответствию компонентного 
состава реквизитов документов реальному времени их составления, и, как следствие, усложняет, 
а в некоторых случаях, делает невозможным установление давности нанесения этих реквизитов.

Старение документа – это непрерывный процесс, который происходит естественно (природное 
старение), либо искусственно (ускоренное старение). При любом старении меняется качественный 
и количественный состав материалов письма, морфологические, а в некоторых случаях и 
физико-химические характеристики. Природное старение документа происходит медленно под 
воздействием внутренних и внешних факторов. Искусственное же старение происходит быстро 
и чаще всего применяется в случаях попытки фальсификации документов. Такое старение 
применяется в качестве противоправных действий. Целью состаривания документов различными 
способами является видоизменение документа не позволяющее экспертам устанавливать 
действительную дату создания документа.

Следовательно, искусственное старение – это результат воздействия посторонних факторов, 
которые не соответствуют обычным условиям хранения документов, что проявляется в 
несоответствии компонентного состава реквизитов документов реальному времени их выполнения.

Основными факторами и причинами разрушения документов являются:
 - свет – самый опасный и быстродействующий фактор;
 - температура – активирует все химические реакции старения;
 - влажность воздуха – изменяет пористость бумаги;
 - сам материал документа – является внутренним фактором (имеется в виду, что состав 

бумаги может отличаться, и различные компоненты по-разному себя ведут при хранении).
 - остальные факторы (механические повреждения, экология среды, резкая смена климата, 

биологические вредители, такие как грибок и насекомые). 
Таким образом, если при проведении предварительного изучения документа для установления 

его пригодности с целью проведения исследований по установлению абсолютного времени 
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выполнения реквизитов иногда выясняется, что указанные в нем факты не могли произойти в 
то время, которым он датирован, необходимо провести комплексные экспертные исследования. 

Например, исследование почерка и особенностей письменных знаков иногда также 
помогает устанавливать время составления документа. При этом можно выявить приписки, 
сделанные другим лицом, что в совокупности с другими признаками может свидетельствовать 
о неодновременности исполнения различных частей текста. Если дописка сделана тем же 
человеком, который ранее составлял документ, то можно определить различия в признаках 
почерка, поскольку устойчивость почерка не абсолютна, а относительна. Кроме того, внося в 
документ изменения, преступник стремится воспользоваться таким же материалом, каким был 
написан первоначальный текст, однако подбирает его визуально, «на глаз», и он оказывается 
сходным только по виду, но не по составу. Дописку можно выявить также по различию структуры 
штрихов, обусловленному рельефными особенностями поверхности, на которой лежал документ 
в момент выполнения записей [5]. 

В целом при исследовании воздействия агрессивных факторов на документ эксперт 
руководствуется традиционной методикой исследования с учетом специфических признаков, 
которые несвойственны естественному хранению:

 - признаки, которые возможно определить визуально при осмотре документа и при помощи 
специального оборудования без повреждений;

 - признаки, которые определяются физико-химическими методами исследования.
В экспертной практике чаще всего встречаются следующие признаки искусственного 

старение:
1. На бумаге:
- неравномерный цвет: может меняться от желтого до коричневого, а также может быть 

разным с одной и с другой стороны листа (со стороны воздействия стать желтым, а с другой 
– оставаться белым);

- рыхлость, шероховатость, или же наоборот, повышенный глянец поверхности;
- деформация бумаги: заломы и складки;
- необычный «хруст» бумаги;
- пятна и наслоения посторонних веществ, которые не имеют отношения к материалам 

реквизитов документа; 
- различная интенсивность люминесценции участков бумаги в УФ зоне спектра.
2. В записях и подписях, выполненных пастами шариковых ручек:
- расплывы красящего вещества в штрихах, в том числе пропитка в направлении обратной 

стороны листа;
- потеря блеска красящих веществ, потеря цвета;
- неравномерный цвет штрихов, резкий переход между сильно и слабо окрашенными 

участками;
- проявление серых, серо-зеленых оттенков для паст синих и сине-фиолетовых оттенков и 

для черных – серо-фиолетовых оттенков;
- проявление желтоватого окраса по краям штрихов;
- изменение в микроструктуре штрихов, например рыхлость красящего вещества вследствие 

запекания;
- неравномерная люминесценция штрихов.
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Экспериментальным путем установлено, что воздействие на документ одновременно трех 
факторов: света, температуры и влажности, значительно ускоряет изменение физико-химических 
свойств материалов документа.

Подробнее остановившись на температурном влиянии можно выделить следующие методы 
старение: 

1. Низкотемпературное – это когда документы состаривают например на радиаторах отоп-
ления, в термошкафах, на электрических плитах, либо же обдувают теплым воздухом при помо-
щи фена. В таких случаях данное термическое влияние сложно выявить визуально. И только 
лишь при использовании физико-химических методов исследования, возможно, зафиксировать 
изме нения в реквизитах документов.

Одними из таких признаков являются:
- складки, заломы либо же повышенная шероховатость бумаги;
- расплывы (за пределы штрихов) на записях и подписях документа красящих веществ и их 

частичное отображение на обратной стороне листа;
- проявление блеклости в штрихах шариковых ручек при низкотемпературном воздействии, 

а также наличие сероватого оттенка цвета красящего вещества;
- частички тонера в красящем веществе могут отслаиваться, что видно визуально.
2. Высокотемпературное – это когда документ пытаются состарить при помощи нагретых до 

высокой температуры предметов. Например, при помощи утюга или утюжок для волос. 
Перечисленные признаки определяются легко по причине изменения морфологической 

структуры поверх ности бумаги и штрихов реквизитов документа:
- в местах взаимодействия нагретых предметов с поверхностью документа будет наблюдаться 

зеркальный блеск;
- на бумаге могут присутствовать посторонние вещества, к примеру, остатки загрязнений с 

контактирующей поверхности;
- штрихи тонера превращаются в однородную расплавленную массу, и невозможно 

рассмотреть мелкозернистую структуру;
- красящее вещество тонера печатного текста смазывается и растекается; 
- са ми волокна бумаги также изменяют цвет, при этом наблюдаются волокна с цветом от 

желтого до темно-коричневого оттенка.
Также часто встречаются случаи старение документа путем многократного прогона 

листа через узел тонера копировальных устройств, так как там также документ поддается 
высокотемпературному влиянию.

В аналогичных случаях признаки определяются следующим образом: 
- на поверхности бумаги наблюдаются многочисленные частички тонера, количество и 

плотность размещения которых нехарактерны для одноразового пропускания листа через 
принтер;

- штрихи теряют глянец, а частички тонера осыпаются [6].
 Ниже на примере из экспертной практики авторов опишем случай, когда одним из сфор-

мулирован ных вопросов был «Выполнен рукописный текст заявления об увольнении и дата 
в один или разные периоды времени?». В ходе исследования были выявлены слабовидимые 
(обесцвеченные) записи в левом углу в заявлении об увольнении. Дальнейшим исследованием 
было выявлено признаки, которые указывали на травление этих записей, смывание и 
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термическое влияние на бумагу и на штрихи рукописного текста расписки:
 - бумага рыхлая и шершавая на ощупь, на ней наблюдается большое количество морщин, 

помятость листа;
 - выявлены нарушения проклейки бумаги: хрупкость, ломкость, шероховатость, потеря 

глянца, различия в цвете. С лицевой стороны лист желтоватого цвета, а с обратной 
стороны белый, по краям лицевой стороны листа имеются расплывы желтого цвета;

 - на некоторых участках бумаги имеются остатки темно-бурого маслянистого вещества;
 - в верхнем правом углу были обнаружены слабовидимые (обесцвеченные) штрихи светло 

- коричневого цвета, которые люминесцируют в видимой люминесценции в красной 
зоне спектра, возбужденного сине-зелеными «Освободить от должности тренера - 
преподавателя отделения футбола …. года, с отработкой двух недель. Подпись»;

Рис. 1. Слабовидимые (обесцвеченные) штрихи светло - коричневого цвета на заявлении   
в левом верхнем углу

 - наличие люминесцирующих пятен, вертикальных коричневых полос по всей площади 
бумаги при воздействии УФ – лучей;

Рис. 2. Люминесцирующие пятна и вертикальные коричневые полосы по всей площади   
бумаги при воздействии УФ – лучей
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 - в слое бумаги наблюдаются волокна желто-коричневого цвета;
 - наблюдается изменение насыщенности, и цвета штрихов в верхней части, и все штрихи 

имеют нехарактерный для паст шариковых ручек серо-зеленый оттенок.
Следовательно обнаружены признаки, которые свидетельствуют о том, что в заявление 

вносились изменения путем травления рукописных записей в верхнем левом углу «Освободить 
от должности тренера - преподавателя отделения футбола …. года, с отработкой двух недель. 
подпись», затем смыва химических веществ и сушки заявления с применением термического 
влияния на него. Таким образом, на документ осуществлялось влияние агрессивных факторов, 
не свойственных для обычных условий хранения документа.

Дальнейшим изучением штрихов основного текста заявления и даты было выявлено 
следующее:

 - одинаковый серо-синий оттенок пасты для шариковых ручек;
 - одинаковое неравномерное распределение красителя в виде многочисленных трасс, 

индивидуализирующих дефект пишущего прибора;
 - одинаковая отражающая способность штрихов;
 - одинаковая ширина штрихов 0,3 мм.

Но наряду с этим, при разной направленности света, изучением рельефа и высоты (глубины) 
штрихов рукописного текста и даты на лицевой и обратной стороне листа заявления было 
установлено:

 - разный наклон продольных осей прямолинейных элементов основных рукописных 
записей и даты;

Рис. 3. Серо-зеленый оттенок штрихов рукописных записей и даты, а так же разный наклон 
продольных осей прямолинейных элементов основных рукописных записей и даты

- разная сила нажима при выполнении рукописного текста заявления и даты, характеризуется 
разной глубиной рельефа вдавленных штрихов даты по отношению к основному рукописному 
тексту на лицевой стороне;

- неодинаковая сила нажима при письме или различные виды подложки, на которых 
выполнялись рукописные записи, характеризуется разной высотой рельефа выпуклых штрихов 
даты, по отношению к основному рукописному тексту на обратной стороне листа.
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Рис. 4. Разная высота рельефа выпуклых штрихов даты, по отношению к основному рукописному 
тексту на обратной стороне листа в ИК лучах и косо падающем свете

Обнаруженные признаки в своей совокупности устойчивые, существенные, индивидуальны, 
что дает основание сделать категорический вывод о том, что в заявление вносились изменения 
путем вписывания даты, то есть дата была дописана.

Почерковедом исследовались рукописные записи основного текста заявления и даты, 
результатом исследования было установлено, что основные рукописные записи выполнены 
лицом, от имени которого написано заявление, а дата выполнена другим лицом. Следовательно, 
вывод эксперта о дописке даты подтвердился, то есть вышеперечисленные факторы дают 
основание сделать категорический вывод о том, что основной рукописный текст и дата были 
выполнены в разные периоды времени. 

Вышеприведенные примеры показывают, что для определения относительного «возраста» 
документа достаточно исследовать все факторы, влияющие на документ и выполнение 
реквизитов, а также обнаружить факты, которые не могли произойти в то время, которым 
датирован документ. В данном случае были использованы методы, которые не привели к 
повреждению исследуемого документа, что позволило не применять физико-химические методы, 
а так же и дорогостоящего оборудования. 
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 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՆՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼԻՍ 
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԱԳՐԵՍԻՎ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՎՐԱ

Կրիժանովսկայա Է.Ա., Թումոյան Ն.Ա.,Գավրիլչենկո Յու.Վ.,   
Սոլոմախա Յու.Վ.

Հոդ վա ծում դի տարկ վել է փաս տաթղ թի կամ դրա ա ռան ձին մա սե րի բա ցար ձակ կամ հա-
րա բե րա կան «տա րի քը» սահ մա նե լու ար դիա կան հար ցը (այ սինքն` տեքս տի պատ րաստ ման 
ամ սա թի վը կամ կա տար ման հա ջոր դա կա նութ յու նը ո րո շե լը): Հա ճախ փոր ձաքն նութ յան հա մար 
տրա մադր վում են այն պի սի մեծ թվով կեղծ ված փաս տաթղ թեր, ինչ պի սիք են պայ մա նագ րե րը, 
կտակ նե րը, ան դոր րագ րե րը, լիա զո րագ րե րը: 

Քա նի որ կան դեպ քեր, երբ անհ նար է հե տա զո տել փաս տա թուղ թը և սահ մա նել դրա լկա-
տար ման վերջ նա ժամ կե տը, դրա հա մա պա տաս խան «տա րի քը» հաս տա տե լու հա մար փոր ձա գե-
տի հա մար հա րա բե րա կան «տա րի քը» հաս տա տե լու հա մար բա վա կան է ու սումն ա սի րել ա ռան-
ձին մա սե րի բո վան դա կութ յու նը և տե ղադ րութ յու նը, նշան նե րի, տեքս տի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը (մե քե նա գիր կամ տպագ րա կան), ձե ռա գի րը, գծի կի և թղ թի կազ մութ յու նը, վի ճա կը:

Հոդ վա ծում նկա րագր վում են փաս տաթղ թե րի բնա կան ծե րաց ման հատ կա նիշ նե րը և  ազ-
դող գոր ծոն նե րը, ինչ պես նաև փաս տաթղ թե րի ար հես տա կան ծե րաց ման հատ կա նիշ նե րը և 
մե թոդ նե րը:

Փաս տաթղ թե րի տեխ նի կա կան հե տա զոտ ման վե րա բեր յալ դա տա կան փոր ձա գետ նե րի 
պրակ տի կա յում փաս տաթղ թի վրա ագ րե սիվ գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յան հե տա զո տութ յան բազ-
մա թիվ դեպ քեր կան: Բա ցա հայտ վել են փոր ձա գետ նե րի խնդրա հա րույց կող մերն այս պի սի 
հե տա զո տութ յուն ի րա կա նաց նե լիս:

Հոդ վա ծի եզ րա կա ցութ յան մա սում նշվում է, որ փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յում նկա րագր-
ված օ րի նակ նե րը և հե տա զո տութ յան գոր ծըն թա ցում հայտ նա բեր ված փաս տաթղ թի ար հես տա-
կան ծե րաց ման հատ կա նիշ նե րը, ընդ հա նուր առ մամբ, կա յուն են, նշա նա կա լից և  ան հա տա կան, 
ին չը նրանց հան գեց նում է կա տե գո րիկ եզ րա կա ցութ յուն նե րի:

Բանալի բառեր. արհեստական ծերացում, ռեկվիզիտներ, բացարձակ վաղեմություն, 
հարաբերական վաղեմություն, ագրեսիվ գործոններ, արհեստական ծերացման նշաններ:

SIGNS OF ARTIFICIAL AGING AND INFLUENCE OF AGGRESSIVE FACTORS 
ON THE DOCUMENT WHEN ESTABLISHING THE TIME FOR APPLICATION  

OF DATAS

Krizhanovskaya E., Tumoyan N., Gavrilchenko J., Solomakha J.
The article discusses the topical issue of establishing the absolute or relative “age” of a document 
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or its individual parts (i.e. determining the date of manufacture or the sequence of execution of the 
text). Often a large number of such forged documents as contracts, wills, receipts, contracts, powers 
of attorney are provided for a forensic examination.

Since there are cases when it is impossible to study a document and set a deadline for its 
completion, in order to establish its relative “age” it is enough for an expert to study: the content 
and location of individual parts; features of signs, text (typewritten or typographic); handwriting of 
the manuscript; composition and condition of smears and paper.

The article describes the signs and factors of influence of natural aging of documents, as well 
as signs and methods of artificial aging of documents.

In the practice of forensic experts on the technical study of documents, there are numerous 
cases of researching the impact of aggressive factors on a document. The problematic aspects of 
specialists in conducting this kind of research have been identified.

As a result, the authors arrive at the conclusion that the examples from expert practice described 
in the article and the signs of artificial aging of the document identified in the research process 
are, in their totality, stable, significant and individual, which leads them to categorical conclusions 
without the involvement of specialists in the study of document materials.

Key words: artificial aging, requisites, absolute prescription, relative prescription, aggressive 
factors, signs of artificial aging.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Махмудова Х.Т.
Республиканский центр судебных экспертиз им. Х.Сулеймановой,  

Ташкент, Республика Узбекистан

В статье рассматривается эмоциональное состояние личностей, совершивших прес-
тупления против жизни и здоровья. Анализируются ст. ст. 97, 98 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан и Постановление Верховного суда Республики Узбекистан, с учетом 
значимости судебно-психологической экспертизы, при рассмотрении эмоциональных 
состояний субъектов преступления. Раскрываются состояния стресса и фрустрации при 
рассмотрении вопросов связанных с совершением преступления против жизни и здоровья, 
с учетом иных эмоциональных состояний, входящих в раздел преступлений совершенных 
против личности. Также раскрываются актуальные возможности судебно-психологической 
экспертизы в решении вопроса о квалификации преступления с учетом законодательств 
Республики Узбекистан.

Ключевые слова: преступление, личность, эмоция, состояния, физиологический аффект, 
стресс, эмоциональное возбуждение, фрустрация.

Как справедливо отметил А.Е. Брусиловский «психология – это стихия, которая окружает 
суд со всех сторон» [1]. Следует отметить, что суд сталкивается с многообразными сложными 
ситуациями как в уголовных, так и в гражданских делопроизводствах. Долгие годы со стороны 
правоохранительных органов предпочтение отдавалось только психиатрическим экспертизам, 
где в рамках уголовных процессов определялась либо «вменяемость», либо «невменяемость» 
субъекта, в тоже время в рамках гражданских дел психологические познания вообще не 
учитывались. 

В комментариях к Уголовном кодексу Республики Узбекистан (УК РУз), согласно ст. 98 
УК РУз отмечено, что «при решении вопроса о том, совершено ли убийство в состоянии 
физиологического аффекта, необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую 
экспертизу» [2]. 

Очевидно, диагностирование состояния физиологического аффекта относится сугубо к 
компетенции психологических познаний в области судебной психологии. На сегодняшний день 
судебная психология, включающая различные предметные виды судебно-психологических 
экспертиз, не имеет прямого назначения, т.е. правового статуса. Психолого-психиатрические 
экспертизы проводятся в экспертных психиатрических учреждениях, и это определяет 
преобладающую роль психиатрии над психологической компетентностью, которая большей 
частью зависит от компетентности психиатрической, т.е. от мнения руководителя экспертного 
учреждения. Сложившаяся ситуация нуждается в разрешении, поскольку психиатры, определяю-
щие свою преобладающую роль в разрешении вопроса о физиологическом аффекте, нарушают 

  Адрес для корреспонденции: Махмудова Хулкар Тилабовна, кандидат психологических наук, доцент,  эксперт-
психолог Республиканского центра судебных экспертиз им. Х.Сулеймановой, 100105, Узбекистан, г.Ташкент, ул. 
Фергана йули, 60, тел: 71-209-11-55, 71-209-01-42, e-mail: sudex@minjust.gov.uz
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демаркационную линию компетентных профессиональных прав. Следует отметить, что в 
психиатрической сфере Министерства здравоохранения Республики Узбекистан отсутствует 
положение об экспертах-психологах, несмотря на привлечение их к проведению комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз.

В Постановлении Пленума Верховного суда от 24.09.2004 года N 13 «О судебной практике по 
делам об умышленном убийстве» на сегодняшний день не определена совокупность специальных 
правил, регулирующих возможности назначения и характер проведения судебно-психологических 
экспертиз. Следует отметить, что к каждому виду судебной экспертизы применяются стандартные 
нормы. И эти нормы законодательно определяются разбирательствами в рамках «человеческого 
фактора» (психиатрия или психология) [3].

Согласно вышеотмеченному Постановлению Верховного суда (п. 27) «при назначении нака-
зания за умышленное убийство необходимо учитывать все обстоятельства, при которых оно 
со вер шено: вид умысла, мотивы, цель и способ, обстановка и стадия совершения преступления, 
а также личность виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. Равным образом, должны быть исследованы данные, относящиеся 
к личности потерпевшего, его взаимоотношениям с подсудимым, а также поведение, 
предшествующее убийству» [3]. 

Совокупность признаков, обозначенных для исследования криминальных инцидентов по ст. 
97 относится к факторам психологической природы и поэтому имеет отношение к компетентности 
судебных психологов. Обстоятельства убийств в особо жестокой форме, а также поведение 
виновных лиц могут быть настолько противоречивыми и не понятными по логике человеческого 
общежития, что в этих ситуациях рекомендуется уделять особое внимание изучению подобных 
инцидентов в психологических категориях. 

 Также, в рамках вышеупомянутого Постановления Верховного суда, «в случаях совершения 
виновным действий, предусмотренных в части второй статьи 97 УК РУз проведение стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы обязательно». С учетом накопленного практического 
опыта судебно-психиатрических освидетельствований испытуемых, совершивших особо тяжкие 
преступления против жизни и здоровья человека, последние не могут считаться источником 
объективного вменения человеку ответственности по данной статье. Исходя из отмеченной 
статистики, возникает резонный вопрос - учитываются ли обстоятельства, отмеченные в 
Постановлении Пленума Верховного суда от 24.09.2004 г. «вид умысла, мотивы, цель и способ, 
обстановка и стадии совершения преступления, а также личность виновного, его отношение 
к содеянному», при психиатрическом освидетельствовании испытуемых совершивших особо 
тяжкие преступления против жизни и здоровье человека? Совершенно очевидно, что выводы 
психиатров заключающиеся в позиции «вменяем» - «невменяем», не вносят ясность относительно 
проблемы, связанной с установлением вида умысла, мотивов, цели и способов, обстановки и 
стадии совершенного преступления. 

Как правило, судебно-психиатрическая экспертиза назначается в том случае, когда возникают 
сомнения в психической полноценности испытуемых. Судебно-психиатрическая экспертиза 
в уголовном процессе назначается для определения психического состояния обвиняемого 
или подозреваемого в случаях, когда имеются сомнения по поводу его вменяемости, либо 
способности к моменту рассмотрения дела отдавать отчет в своих действиях или руководить 
ими. В подавляющем большинстве случаев к обязанностям экспертов-психиатров относятся 
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диагностика нозологических особенностей и синдромальной патохарактерологии, связанной с 
выяснением степени выраженности нарушений в структуре психического состояния [4]. 

 В обязанности же эксперта-психолога входят как оценка нормативных вариантов критических 
возможностей личности, так и оценка компенсаторных способностей и психологических «защит» 
на фоне установления степени и механизмов влияния особенностей личности на поведение в 
юридически значимых обстоятельствах.

Таким образом, очевидна недооценка роли психологического познания при исследовании 
инцидентов особой тяжести содеянного. В целевые задачи деятельности патопсихолога, прини-
маю щего участие в психиатрических исследованиях, входит выявление дифференциально-
диагностических критериев патопсихологических симптомокомплексных расстройств в познава-
тельной и личностной сферах испытуемого. Субъектом исследования патопсихолога является 
личность, психическое состояние которого может быть деструктивным. Патопсихолог определяет 
степень и качество выраженности деструктивного состояния.

 К исследовательским задачам судебного психолога относится совокупность параметров 
(включая и патопсихологические факторы), связанных: как с изучением конкретных обстоятельств 
криминального инцидента, так и с изучением конкретных психических процессов, свойств, 
состояний и механизмов психической деятельности человека, проявление которых обусловлено 
этими криминальными обстоятельствами, что имеет важное значение для установления истины 
по уголовному делу. 

Учитывая нынешнее состояния теории, методологии и методических возможностей прак-
тичес кого определения личности в рамках психологической экспертизы, индивидуально-пси хо-
ло гические особенности могут быть разграничены по: 

- диагностике личности и характере ее направленности;
- оценке влияния личностного фактора на поведение исследуемого  в ситуа  ции интересующей 

следователя или судебного исполнителя.
В соответствии с рассматриваемым Постановлением Пленума Верховного суда (п. 12) «при 

квалификации умышленного убийства по пункту «ж»  ч. 2 ст. 97 УК РУз. не об хо ди мо установить, 
что умыслом виновного охватывалось совершение убийст ва с особой жестокостью. При этом 
следует иметь в виду, что понятие особой жестокости свя зыва ется как со способом убийства, так 
и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. 
…..Множественность телесных повреждений при убий ст ве может быть оценена как проявление 
особой жестокости, только если виновный действо вал с прямым умыслом на причинение 
потерпевшему особых страданий и мучений» [3]. 

По нашим наблюдениям, практика проведения психологических экспертиз в Республике 
Узбекис тан, а именно касательно вопроса умысла в психиатрической компетенции (прямого 
ли, косвенного) не исследуется, а значит - не учитываются параметры жестокости, 
парадоксальность проявления которой должна анализироваться и диагностироваться судебными 
психологами. Проявления жестокости в психиатрическом освидетельствовании соотносятся 
либо с «невменяемостью» (при совокупности признаков болезненного состояния), либо с 
«вменяемостью», детерминация которой не имеет обоснований. 

В понимании исследования преступлений, связанных с особенностями проявлений эмо-
циональных состояний, входящих в компетенцию психологических исследований (фрустрация, 
стресс, физиологический аффект), фактор «парадоксальной жестокости» обусловлен 
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множественностью нанесённых жертве ранений различной локализации. Обращаясь вновь к 
нашему накопленному практическому опыту отметим, что данное обстоятельство в большинстве 
случаев для следствия и судебных инстанций не является востребованным параметром, 
поскольку рассматривается как отягчающее ответственность подследственного (подсудимого). 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда от 24.09.2004г.,  (п. п. 2.,3.) «следует 
иметь в виду, что умышленное убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. При совершении умышленного убийства виновный действует с умыслом на лишение 
жизни потерпевшего, предвидит общественно опасные последствия, желает (прямой умысел) 
либо сознательно допускает (косвенный умысел) наступление смерти. В связи с этим следует 
устанавливать, действовал ли виновный с намерением лишить жизни потерпевшего, желал ли 
он наступления смерти, какие обстоятельства помешали наступлению желаемого результата». 
Согласно УК РУз., ст. ст. 98, 106 определяются соответственно как «Умышленное убийство 
в состоянии сильного душевного волнения», так и «Причинение умышленного тяжкого или 
средней тяжести повреждения в состоянии сильного душевного волнения» [5]. 

Следует признать, что понятие «умышленное деяние» по данным статьям нуждается в 
разъяснениях, поскольку в комментариях УК РУз. по ст. 98. п. 2. отмечено, что «физиологический 
аффект – это внезапно возникшее сильное душевное волнение, представляющее собой 
кратковременную, но бурно протекающую эмоциональную реакцию; яркая, кратковременная 
вспышка, и в то же время – чрезвычайно сильное бурное переживание; гнев, переходящий в 
ярость; страх, доходящий до ужаса; тоска, достигающая отчаяния, в результате чего, виновный 
в значительной мере утрачивает возможность контроля над своими действиями и способность 
руководить ими» [3].

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что «в значительной мере утрата способности 
лица контролировать свои действия» в ситуациях криминального деликта (неправомерного 
поведения) не совпадает с понятием «умышленного» деяния, связанного с убийством в состоянии 
физиологического аффекта. «Умышленное деяние» предполагает осознание умысла (мотива), 
целеполагания, как предусмотрено в ст. 97 УК РУз. 

Аффект - это сложное, чрезвычайное, парадоксальное, кризисное состояние души человека, 
требующее особой, экспертной научно-психологической оценки. 

Согласно комментариям УК РУз «основанием квалификации убийства как совершенного в 
состоянии сильного душевного волнения являются два момента. Во-первых, противоправное 
насилие, тяжкое оскорбление или иные противоправные действия потерпевшего. Во-вторых, 
нахождение виновного лица в момент убийства в состоянии сильного душевного волнения» [2]. 

По мнению М.Х. Рустамбаева, при «совершении убийства в состоянии сильного душевного 
волнения «умысел» виновного может быть как прямым, так и косвенным, но обязательно 
он должен быть аффектированным (внезапно возникшим). «Мотивы убийства могут быть 
различными, но, как правило, это месть потерпевшему за его противоправное или аморальное 
поведение» [6].

Б.В. Сидоров, анализируя мотивы преступления, совершённые в состоянии аффекта, 
при ходит к выводу, что не месть лежит в основе противоправного поведения, а обида (как 
переживание), причиняющая человеку огорчение, оскорбление, душевную боль. «Мотив в форме 
мести», по мнению автора, исключает физиологический аффект, так как действия виновного 
перестают при этом носить «извинительный» характер [7].
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Между тем, О.Д. Ситковская утверждает, что «аффект - как мотив преступления, харак те-
ризуемого скоротечностью, осознаётся субъектом лишь в свернутом виде. Конечно, он в свою 
очередь детерминирован длящимся, либо внезапно возникшим, но интенсивным межличностным 
конфликтом. Но в момент аффектированного преступления доминирующим побуждением является 
именно аффект, а вызвавшие его побуждения выступают лишь в качестве сомотивов» [8].

Совершенно очевидно, что возникновение аффекта по какому-либо мотиву невозможно, 
так как мотив – это понятие осознанности и целенаправленности будущих действий индивида. 
Можно сказать, что противоправные действия в состоянии аффекта возникают на фоне сужения 
сознания и дезорганизации поведения, при одновременном ощущении индивидом субъективной 
безвыходности из сложившейся ситуации. В мировой научной психологии сложились 
определённые представления о физиологическом аффекте и определённых градациях его 
протекания с учётом личностных особенностей. В частности указывается, что противоправные 
действия, совершённые в состоянии аффекта, чужды и противоречат позициям и установкам 
в поведении испытуемых в их обыденной жизни.

В данном случае, понятие «умышленности» деяния (осознание умысла) не совпадает с 
представлениями о «внезапности» возникновения криминальной реакции, исключающей 
способность контроля действий в обстоятельствах, превышающих пределы «адаптационных 
возможностей». На наш взгляд, в данном случае выявляются противоречия, обусловленные 
несоответствием понятий «умысла» и ограниченных способностей контроля и прогноза действий, 
совершаемых в кульминационной фазе криминального инцидента. 

В комментариях УК РУз ст. 98 «Умышленное убийство в состоянии сильного душевного 
волнения» законодатель отождествляет данное состояния с состоянием физиологического 
аффекта. По мнению М.Х. Рустамбаева «ответственность по ст. 98 УК исключается, если смерть 
потерпевшего находилась в причинно-следственной связи с действиями виновного, совершенными 
не в аффекте, а в ином эмоциональном состоянии (стресс, фрустрация и т.д.)» [6].

На мой взгляд, с учетом методологической позиции, к понятию «сильного душевного 
волнения» следует относить и такие эмоциональные состояния как: «эмоциональное возбуж-
дение», «стресс», «фрустрация». Данная позиция обусловлена тем обстоятельством, что рассмат-
риваемые состояния отличаются от аффекта, но имеют общие с аффектом признаки, связанные 
с ограничением способности контроля (сужением сознания) и прогноза действий человека в 
момент совершения криминального инцидента.

Поскольку предметом настоящего исследования являются особенности проявления эмо-
циональных состояний («эмоциональное возбуждение», «стресс» и «фрустрация»), а в со во-
купность признаков, диагностирующих отмеченные состояния входят резкое огра ни че ние 
контроля и прогноза своих действий, то представления об умышленности поведения, вклю-
чаю щим понятие «умысла», также, по крайней мере, требуют разъяснений. 

Приведу пример из нашей экспертной практики. Так, была проведена судебно-психологическая 
экспертиза в отношении 22 летнего Х.Ж., обвиняемого по ст.97 ч.1 УК РУз, у которого на момент 
совершения инкриминируемого деяния было диагностировано состояние «эмоционального 
возбуждения», которое не достигало выраженности проявлений физиологического аффекта, 
однако оказало существенное влияние на его деятельность, ограничив его осознанность и 
произвольность. Обоснованием для определения «эмоционального возбуждения» являлась 
совокупность диагностируемых признаков, характерных для данного состояния, а именно: наличие 
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аффектогенной ситуации с предшествующим моментом накопления негативных переживаний, 
субъективная внезапность наступившей реакцией, достаточная дифференцированность воспо-
минания о случившемся и недостаточная выраженность кульминационной фазы. Криминальный 
деликт возник в обстоятельствах, спровоцированных противоправным (агрессивным) поведением 
потерпевшего. Данные признаки, обуславливающие феноменологию «эмоционального возбуж-
дения», предполагают как значительное сужение поля восприятия, таки и значительное снижение 
возможности контроля и прогноза поведения испытуемого в криминальном деликте. Однако, в 
судебном расследовании выводы судебно-психологической экспертизы учтены не были и под-
судимый был приговорен к 15 годам лишения свободы. 

Таким образом, следует отметить, что законодатель должен учитывать криминальные де-
ликты, которые были совершены человеком при ограничении возможностей контролировать 
свои действия и прогнозировать их последствия. При вынесении приговора судебные инстанции 
руко водствуются УК РУз, а также комментариями к данному законодательству, которые, на наш 
взгляд, необходимо учитывать в криминальных преступлениях по «человеческому фактору» 
эмоционального состояния, включающего в себя не только «аффективные» деликты, но и де-
ликты, обусловленные эмоциональным возбуждением, стрессом и фрустрацией. 
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ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Մախմուդովա Խ.Տ.
Հոդ վա ծում դի տարկ վում են կյան քի և  ա ռող ջութ յան հան դեպ հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա-

տա րած ան հատ նե րի հու զա կան վի ճակ նե րը: Վեր լուծ վում է Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տութ յան 
քրեա կան օ րենս գիր քի և Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տութ յան գե րա գույն դա տա րա նի ո րոշ ման 97 
և 98 հոդ ված նե րը` հաշ վի առ նե լով դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յան կար ևո րութ յու նը` 
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հան ցա գոր ծութ յան ա ռար կա նե րի հու զա կան վի ճակ նե րը դի տար կե լիս: Սթ րե սի և հիաս թա-
փութ յան վի ճակ նե րը բա ցա հայտ վում են կյան քի և  ա ռող ջութ յան հան դեպ հան ցա գոր ծութ յուն 
կա տա րե լու հետ կապ ված խնդիր նե րը դի տար կե լիս` հաշ վի առ նե լով ան ձի դեմ կա տար ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բաժ նում նե րառ ված այլ հու զա կան վի ճակ ներ: Ինչ պես նաև հաշ վի առ-
նե լով Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յու նը հան ցա գոր ծութ յան դա սա կարգ ման 
ո րո շե լու հար ցում բա ցա հայտ վել են դա տա հո գե բա նա կան փոր ձաքն նութ յան ի րա կան հնա րա-
վո րութ յուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա գոր ծութ յուն, ան հա տա կա նութ յուն, հույ զեր, վի ճակ ներ, ֆի զիո լո-
գիա կան ազ դե ցութ յուն, սթրես, հու զա կան գրգռում, հիաս թա փութ յուն:

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF EMOTIONAL STATES RELATED TO THE 
CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Makhmudova K.
The article examines the emotional states of individuals who have committed crimes against life 

and health. The article analyzes Articles 97,98 the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan 
and the Resolution of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, taking into account the 
importance of forensic psychological examination, when considering the emotional states of the 
subjects of the crime. The states of stress and frustration are revealed when considering issues 
related to the commission of a crime against life and health, taking into account other emotional 
states included in the section of crimes committed against the person. It also reveals the actual 
possibilities of forensic psychological examination in deciding the issue of qualifying a crime, taking 
into account the legislation of the Republic of Uzbekistan.

Key words: crime, personality, emotion, states, physiological affect, stress, emotional arousal, 
frustration.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Овсянникова И.М.
Национальный научный центр «Институт судебных экспертиз   

им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса» Министерства юстиции Украины,  
Харьков, Украина

Предварительный анализ проблем судебно-экспертной деятельности показывает суще-
ствование необходимости в согласованном и целостном понимании ее сущности, значении и 
перспективах развития в современных условиях. Статья посвящена проблемным вопросам 
теоретического и административно-правового характера, которые имеют место быть 
при рассмотрении судебно-экспертной деятельности как объекта исследования, и которые 
требуют своего эффективного разрешения в условиях современности. Значительное внимание 
в статье уделяется анализу публикаций ученых, наработок исследователей и законодателей 
в данной сфере, который, в первую очередь, свидетельствует о различие во взглядах на 
содержание одного из таких базовых понятий как «судебно-экспертная деятельность». В 
исследовании подчеркивается, что основополагающим при рассмотрении судебно-экспертной 
деятельности является определение ее субъектов, а также эффективность достижения 
ими поставленных целей и задач. Отмечается важность международного сотрудничества 
субъектов судебно-экспертной деятельности. 

Ключевые слова: деятельность, судебно-экспертная деятельность, цели, задачи, эффек-
тивность.

В современных условиях судебная экспертиза играет все более существенную роль в 
общественной жизни каждого государства. Однако, перед тем как начать дискуссию о задачах 
судебно-экспертной деятельности, необходимо сосредоточить внимание на том, что на данном 
этапе развития, нормами законодательства Украины не урегулирован вопрос терминологического 
определения самого понятия «судебно-экспертная деятельность». Несмотря на неоднократные 
обращения внимания к данной проблеме со стороны законодателей, экспертов-практиков и 
ученых, данный вопрос остается все также актуален и на сегодняшний день. Анализ научных 
трудов и законодательной базы дают основание говорить о неоднозначности подходов к 
определению данного понятия. 

Так, в действующем Законе Украины «О судебной экспертизе», хотя и отмечено, что 
им определяются правовые, организационные и финансовые основы судебно-экспертной 
деятельности в целях обеспечения правосудия Украины независимой, квалифицированной и 
объективной экспертизой, ориентированной на максимальное использование достижений науки 
и техники, однако само определение судебно-экспертной деятельности в законе отсутствует 
[1]. В литературе используются такие определения как: «экспертная деятельность», «судебно-
экспертная деятельность», «экспертно-криминалистическая деятельность», «деятельность 
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экспертно-криминалистических подразделений», содержание которых учеными трактуются по-
разному. Таким образом, на сегодняшний день понятие экспертной деятельности и ее содержание 
ни учёными, ни законодателями четко не сформулированы.

Справочная литература определяет судебную экспертизу как регламентированное процес-
суальным законом исследование экспертом на основе специальных знаний конкретных 
обстоятельств дела с целью установления фактов, имеющих существенное значение для 
установления объективной истины по делу [2, 3]. Проводя сравнительный анализ понятий 
«экспертная деятельность» и «судебно-экспертная деятельность», следует подчеркнуть, что 
понятие «экспертная деятельность» по своему содержанию значительно шире понятия «судеб-
но-экспертная деятельность», ведь в судебно-экспертной деятельности, так же как и в любой 
другой экспертной деятельности, исследование основано на использовании знаний специалистов 
в определенной сфере знаний, однако, оно осуществляется в сфере судопроизводства, где 
его объектами являются вещественные доказательства по соответствующему уголовному делу, 
гражданскому делу или делу об административных правонарушениях [4, 5]. 

В общем, под экспертной деятельностью, которая может проявляться в различных сферах 
(научной, экономической, медицинской и т.д.), понимается компетентное исследование вопроса, 
требующее наличия специальных знаний и представления мотивированного заключения [6]. 
Рассматривая различия между понятиями «экспертной» и «судебно-экспертной» деятельностью, 
И.В. Пирог определяет последнюю как регламентированную законодательством деятельность 
лиц, владеющих специальными знаниями и уполномоченных сторонами судебного процесса 
на проведение действий, содержанием которых является исследования определенных 
объектов, процессов или явлений с целью получения научно-обоснованных заключений для их 
использования при расследовании и судебном рассмотрении дел [7]. 

М.Я. Сегай рассматривает «судебно-экспертную деятельностью» в качестве объекта позна-
ния судебной экспертологии и определяет ее как деятельность государства, юридических и 
физических лиц по обеспечению правосудия независимой, объективной и квалифицированной 
экспертизой, осуществляемой профессиональными (аттестованными) судебными экспертами [8]. 

Э.Б. Симакова–Ефремян предлагает определять судебно-экспертную деятельность как вид 
деятельности, связанный с организацией и проведением судебных экспертиз и других экс-
пертных исследований с целью обеспечения правосудия независимой, квалифицированной и 
объективной экспертизой, ориентированной на максимальное использование достижений науки 
и техники [9 с.122].

И.В. Сташевская дает определение судебно-экспертной деятельности исключительно как 
особому виду человеческого труда, результат котрого может стать решающим инструментом 
при определении истины и защите прав человека [10]. Похожего мнения придерживается 
и А. В. Дудич, который отмечает, что судебно-экспертная деятельность должна выступать 
профессиональной деятельностью судебно-экспертных учреждений в целом и эксперта в 
частности [11]. 

Некоторые ученые определяют судебно-экспертную деятельность как особый вид деятель-
ности, связанный с:

 - организацией и проведением судебных экспертиз, экспертных исследований, направлен-
ных на обеспечение уполномоченных лиц (органов), юридических и физических лиц 
неза висимыми, квалифицированными и объективными выводами, ориентированными 
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на максимальное использование достижений науки и техники;
 - созданием и усовершенствованием научно-методической базы в области криминалистики 

и судебной экспертизы; 
 - государственным управлением в судебно-экспертной деятельности [12]. 

Проведенный анализ научных подходов дает основание заявить, что среди учених до сих пор 
ведуться споры о том, что же такое «судебно-экспертная деятельность». Несмотря на разность 
существующих мнений, в целом их можно разделить на две основные группы: 

 - группа ученых, которые считают, что судебно-экспертную деятельность нужно огра-
ничивать только деятельностью, которая происходит в пределах судебно-экспертных 
учреждений, ведь большинство экспертиз проводится именно в них; 

 - группа ученых, которые отмечают сложности внутреннего содержания и структуры судеб-
но-экспертной деятельности, и потому, дополнительно относят к ее содержанию общие 
аспекты деятельности по экспертному обеспечению правосудия [13]. 

 В наиболее общем плане, понятие «деятельность» формулируется философией как 
деятельность человека. Еще Аристотель в «Метафизике» писал: «Дело – цель, а деятельность 
– дело, почему и «деятельность» (energeia) производна от «дела» (ergon) и нацелена на 
«осуществленность» (entelecheia)» [14]. Уже на этой стадии развития науки деятельность 
увязывается с двумя другими категориями: цель (целенаправленность) и результат (резуль та-
тивность). Любая деятельность предопределяется определенным набором ценностей и целей. 
Если ценность отвечает на вопрос: для чего нужна та или иная деятельность, то цель – что 
должно стать результатом такой деятельности. Иными словами, цель представляет собой 
идеальный образ ожидаемого результата [15]. Следует отметить, что судебно-экспертная дея-
тельность сочетает в себе черты, присущие любой экспертной деятельности, в частности ее 
общественный характер, целеустремленность, плановость, систематичность [16]. 

Наряду с термином «цель» выступает такое понятие как «задача». Поскольку данный 
термин не является философской категорией, его определение с философской точки зрения 
в профильных словарях отсутствует. Вместе с тем, именно термин «задача» наиболее часто 
исполь зуется в законодательстве для определения конкретных результатов на достижение 
которых нацелена деятельность субъектов. Наличие предусмотренных законом специальных 
субъектов судебно-экспертной деятельности является фундаментальным принципом в ее 
осуществлении. В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О судебной экспертизе», к 
субъектам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность относятся государственные 
специализированные учреждения, их территориальные филиалы, экспертные учреждения 
коммунальной формы собственности, а также судебные эксперты, которые не являются 
работ никами указанных учреждений и другие специалисты (эксперты) из соответствующих 
областей знаний в порядке и на условиях, определенных упомянутым Законом [1]. При этом, 
прерогатива и монополия на проведение судебно-экспертной деятельности связанной с про-
ведением криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз отда-
на исключительно государственным специализированным учреждениям, к которым в Украине 
отне сены:

 - научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз Министерства юстиции 
Украины; 

 - научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз, судебно-медицинские и 
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судебно-психиатрические учреждения Министерства здравоохранения Украины;
 - экспертные службы Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны 

Украины, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы 
Украины. 

Следует отметить, что цели и задачи деятельности обозначенных выше государственных 
специализированных учреждений определяются в первую очередь их уставами или же поло-
жениями о них. Вместе с тем, последние должны коррелироваться с основными консти ту-
ционными ценностями государства, которыми в первую очередь руководствуется в своей работе 
Министерство юстиции Украины – центральный органом исполнительной власти, реализующий 
государственную правовую политику по вопросам экспертного обеспечения правосудия в Украине. 
К первоочередным конституционным ценностям следует отнести верховенство права, обеспечение 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законность, открытость и прозрачность; 
ответственность и подотчетность; профессионализмом и т.д. [17]. 

Анализ уставной и другой специализированной докуменации, а также положений, нормами 
которых регулируется деятельность научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз, 
в целом показывает, что, безусловно, главной их целью является обеспечение правосудия 
независимой, квалифицированной и объективной экспертизой, ориентированной на максимальное 
использование достижений науки и техники. 

В реалиях современности, на наш взгляд, одной из актуальных задач стоящих перед субъекта-
ми судебно-экспертной деятельности и государством в целом, является активизация международ-
ного сотрудничества в сфере судебной экспертизы и криминалистики. Нормами базового закона, 
регулирующего судебно-экспертную деятельность в Украине и инициирующих международное сот-
рудничество государственных судебно-экспертных учреждений предусмотрены следующие права:

 - возможность включения в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других 
государств (по согласию органа или лица, назначивших судебную экспертизу);

 - возможность по установлению международных научных связей (в том числе с учрежде-
ниями судебных экспертиз, криминалистики других государств);

 - возможность проведения совместных международных научных конференций, симпози-
умов, семинаров;

 - возможность обмена стажерами, научной информацией и печатными изданиями, а также 
возможность осуществления совместных изданий в области судебной экспертизы и кри-
миналистики [1]. 

По мнению А.Н. Клюева, международное научное сотрудничество является как одним из 
самых действенных средств повышения эффективности судебно-экспертной деятельности, так 
и средством вхождения на новые рынки и технологические пространства, где довольно весомую 
роль должно играть государство [18].

Одним из способов повышения эффективности международного сотрудничества, на наш 
взгляд, является членство в Европейской сети судебно-экспертных учреждений, которое поз-
воляет открывать новые перспективы коммуникации и сотрудничества для субъектов судебно-
экспертной деятельности. Обмен опытом между экспертными учреждениями в первую очередь 
европейских государств и государств постсоветского пространства – это тот механизм, который 
обеспечивает развитие собственной эффективной системы судебно-экспертной деятельности в 
соответствии с современными тенденциями. 
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ԴԱՏԱՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Օվսյաննիկովա Ի.Մ.
Դա տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յան խնդիր նե րի նախ նա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է 

տա լիս ար դի պայ ման նե րում դրա էութ յան, ի մաս տի և զար գաց ման հե ռան կար նե րի հետ ևո-
ղա կան և  ամ բող ջա կան ըն կալ ման անհ րա ժեշ տութ յան առ կա յութ յու նը: Հոդ վա ծը նվիր ված է 
տե սա կան և վար չաի րա վա կան բնույ թի խնդրա հա րույց հար ցե րին, ո րոնք տե ղի են ու նե նում դա-
տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը որ պես հե տա զո տութ յան օբ յեկտ դի տար կե լիս, և  ո րոնք 
պա հան ջում են արդ յու նա վետ լու ծում ներ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում: Հոդ վա ծում զգա լի 
ու շադ րութ յուն է դարձ վում գիտ նա կան նե րի հրա պա րա կում նե րի վեր լու ծութ յա նը, այս ո լոր տում 
հե տա զո տող նե րի և  օ րենս դիր նե րի աշ խա տանք նե րը, ին չը, ա ռա ջին հեր թին, վկա յում է հիմ նա-
կան հաս կա ցութ յուն նե րից մե կի՝ «դա տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յան», բո վան դա կութ յան 
վե րա բեր յալ տե սա կետ նե րի տար բե րութ յու նը: Հե տա զո տութ յան մեջ ընդգծ վում է, որ դա տա-
փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը դի տար կե լիս հիմ նա րար է հան դի սա նում դրա սու բեկտ նե րի 
սահ մա նու մը, ինչ պես նաև դրանց կող մից սահ ման ված նպա տակ նե րին և  ա ռա ջադ րանք նե րին 
հաս նե լու արդ յու նա վե տութ յու նը: Նշ վում է նաև դա տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ա ռար-
կա նե րի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը:

Բա նա լի բա ռեր. գոր ծու նեութ յուն, դա տա փոր ձա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն, նպա տակ ներ, 
խնդիր ներ, արդ յու նա վե տութ յուն:

AIMS AND TASKS OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY IN THE REALITIES OF 
MODERN TIME

Ovsiannykova I.
Forensic activity problems analysis shows a need of consistent and holistic understanding of its 

essence, meaning and development prospects in modern conditions. The article is devoted to the-
oretical and administrative-legal nature problematic issues that take place considering a forensic 
activity as an object of research, and which require their effective resolution in modern conditions. 
Considerable attention in the article is paid to the scientific research papers, developments of re-
searchers and legislators in this area, the analysis of which, first of all, testifies to the difference in 
views on the content of one of such basic concepts as “forensic expert activity”.

The study demarks that the definition of forensic expert activity subjects is fundamental when 
you considering it as well as the importance of the effectiveness of the achievement of their aims 
and tasks. The article is also demarked the importance of international cooperation of subjects of 
forensic expert activity as one of the fundamental tasks of the state.

Key words: activity, forensic expert activity, aims, tasks, effectiveness.
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ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Սույն Կանոնները մշակվել են հիմք ընդունելով հետևյալ Հռչակագրերը, Կանոնները և Ցուցոմերը. 
1. «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության իրականացման համար 

ընդունելի գրախոսվող գիտական պարբերականների ցանկի ձևավորման կանոնները հաստատելու 
մասին. ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման (2019 թ. մայիսի 14-ի N 527-Ա/2): http://www.scs.am/files/Hra-
man_KGN-527-A-2-14.05.2019.pdf 

2. Գիտական հոդվածների, որոնք պետք է հրապարակվեն անգլերենով, հեղինակների և 
թարգմանիչների համար EASE ցուցումեր։ http://www.medlib.am/Jurnal/2018/AM/11.pdf 

3. Կառուցվածքավորված սեղմագրերի պատրաստման հրահանգներ։ http://www.medlib.am/Jur-
nal/2006/AM/37.pdf 

4. Կենսաբժշկական հանդեսներում հրապարակման ներկայացվող բնագիր նյութերի վերաբերյալ 
միասնական պահանջներ. նյութեր գրելու և խմբագրելու կանոններ։ http://www.medlib.am/Jur-
nal/2006/AM/36.pdf 

5. Где получают DOI статьи, как узнать этот номер научной публикации, и связан ли этот идентификатор 
с индексированием в Scopus и Web of Science. https://4science.ru/guidealias/Chto-takoe-DOI 

6. Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных 
публикаций». https://rasep.ru/images/docs/declaration_anri_2016.pdf 

7. Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, 
индексируемых в международных наукометрических базах данных. http://og-ti.ru/documents/ kratkie_
rekomendatsii_dlja_avtorov_po_podgotovke_i_oformleniju_nauchnyh_statej_v_zhurnalah_ indeksiruemy-
h_v_mezhdunarodnyh_naukometricheskih_bazah_dannyh_58d3b372d8562.pdf 

8. Metadata. WikipediA. https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata; Метаданные. Википедия. https:// ru.wikipe-
dia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8 B%D0%B5 

9. Правила для авторов. http://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Annaly_hirurgii-prav.PDF 
10. Рекомендации по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной 

работы в медицинских журналах. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/9.pdf 
11. Рекомендации EASE для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы 

на английском языке. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/11.pdf 
12. Статьи, для публикации в Scopus и Web Of Science. https://professional-journals.com/trebovani-

ya-k-oformleniyu/ 
13. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for bio-

medical publication. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/ 

1. Հոդ վա ծի բնա գի րը, ինչ պես նաև կից փաս տաթղ թե րը կա րող են Դա տա կան փոր ձաքն նութ-
յան և ք րեա գի տութ յան հայ կա կան հան դե սի (այ սու հետ՝ Հան դես) խմբագ րութ յուն ներ կա յաց վել հետև յալ 
կեր պով. 

. Է լեկտ րո նա յին փոս տի մի ջո ցով (info@nbe.am), հոդ վա ծի տեքս տը ներ կա յաց վում է Mi crosoft 
Word ձևա չա փով, իսկ կից փաս տաթղ թե րը՝ բնօ րի նակ ստո րագ րութ յուն նե րով՝ PDF ձևա չա փով։ 

. Հա մա ցան ցում հան դե սի կայ քում՝ հոդ ված նե րի ներ կա յաց ման է լեկտ րո նա յին ձևա չա փի մի ջո ցով 
(http://journal.nbe.am/)։ 

. Հոդ վա ծի ամ բողջ տեքս տա յին մա սը պետք է ներ կա յաց ված լի նի 1 ֆայ լում. հոդ վա ծի տեքս-
տով ֆայ լը պետք է ան վան վի հե ղի նա կի ազ գա նու նով, ով պա տաս խա նա տու է նա մա կագ րութ յան հա-
մար, այ նու հետև մեկ գծի կից ներ կա յաց վում է հոդ վա ծի ան վա նու մը և մեկ գծի կից հետ ևում է «տեքստ» 
բա ռը ( Հով հան նես յան_ Հոդ վա ծի վեր նա գի րը_ Տեքստ; Иванов_Название статьи_Текст; Johnson_Title 
of the article_ Text), նկար նե րը և փաս տաթղ թե րի սկան նե րը ներ կա յաց վում են ա ռան ձին ֆայ լե րով 
( Հով հան նես յան_ Հոդ վա ծի վեր նա գի րը_Ն կար; Иванов_Название статьи_Рисунок; Johnson_Title of the 
article_ Picture)։ 

2. Հոդ վա ծը պետք է ու ղեկց վի այն հաս տա տութ յան պաշ տո նա կան ու ղեկ ցա կան գրութ յամբ, որ-
տեղ կա տար վել է աշ խա տան քը։ Հե ղի նա կի ան հա տա կան նա խա ձեռ նութ յամբ կա տար ված աշ խա տան-
քի դեպ քում հոդ վա ծը պետք է ներ կա յաց վի հրա տա րակ ման հայ ցող նա մա կով։ Հոդ ված նե րի բնագ րե րը, 
ո րոնք հրա տա րակ ման հա մար միա ժա մա նակ ներ կա յաց ված են ե ղել այլ պար բե րա կան ներ (բազ մա կի 
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կամ կրկնօ րի նա կող հրա տա րա կում) չեն դի տարկ վում։ Հոդ վա ծը պետք է ստո րագր ված լի նի բո լոր հե-
ղի նակ նե րի կամ նրան ցից մե կի կող մից, ով իր վրա է վերց նում նա մա կագ րութ յան պա տաս խա նատ վութ-
յու նը (Corresponding author)։ Վեր ջի նիս ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, ինչ պես նաև է լեկտ րո նա յին 
հաս ցեն, հե ռա խո սա հա մա րը և փո տա յին հաս ցեն հար կա վոր է նշել հոդ վա ծի վեր ջում։ Խմ բագ րութ յուն 
ներ կա յաց վե լուց հե տո ստուգ վում է հոդ վա ծի բնագ րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը Հան դե սի հիմ ա կան 
կա նոն նե րին։ Այդ փու լում բնագ րի տեքս տում և կա ռուց ված քում ուղ ղում եր կա տա րե լու անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում նա մա կագ րութ յան պա տաս խա նա տու ի է լեկտ րո նա յին հաս ցեին անհ րա ժեշտ ուղ ղում ե րի 
մա սին տե ղեկտ վութ յամբ հա ղոր դագ րութ յուն կու ղարկ վի։ Հե ղի նա կը հոդ վա ծի գրա խոս ման ըն դուն ման 
մա սին տե ղե կութ յուն կստա նա 1-2 շա բաթ վա ըն թաց քում։ Բ նագ րի գրա խո սութ յունն ի րա կա նաց վում է 
եր կու ի րա րից ան կախ գրա խո սող նե րի կող մից։ Մինչև բնագ րի ու ղար կե լը փոր ձա գի տա կան գնա հատ-
ման, այն գրա գո ղութ յան բա ցառ ման նպա տա կով ստուգ վում է հա տուկ հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մի-
ջո ցով։ Հոդ վա ծի հե տա գա գրա խոս ման հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը կա րող է տա տան վել։ Բ նագ րի 
ներ կա յաց ման ամ սա թի վը հա մար վում է գրա խո սութ յու նից հե տո հե ղի նա կի կող մից վե րա նայ ված հոդ-
վա ծի խմբագ րութ յուն վե րա դարձ ման ամ սա թի վը։ 

3. Հոդ ված ներն ըն դուն վում են հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն լե զու նե րով։ 
4. Հե ղի նակ նե րը ու ղեկ ցող նա մա կում պետք է գրա վոր հաս տա տեն, որ ներ կա յաց վող աշ խա տան-

քը նախ կի նում չի հրա տա րակ վել այլ հրա տա րա կութ յուն նե րում (բա ցա ռութ յամբ ամ փո փում ե րի կամ 
ա տե նա խո սութ յուն նե րի սեղ մագ րե րի տես քով հրա պա ևա կա ված նյու թե րի)։ 

5. Հոդ ված ներն անհ րա ժեշտ է ձևա կեր պել հետև յալ կերպ. 
• Տեքստի, բանաձևերի և աղյուսակների տպագրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել Win-

dows-ի Microsoft Word խմբագրիչը։ Տեքստային խմբագրման չափիչները. լուսանցքները՝ բոլոր կողմերից 
2սմ, տառատեսակը՝ GHEA Grapalat (հայերեն, հոդվածների համար) և Times New Roman (ռուսերեն և 
անգլերեն հոդվածների համար), վերնագրի, հեղինակի ազգանվան, անվան, հայրանվան տառաչափը՝ 
14, հոդվածի տառաչափը՝ 12, աշխատանքի վայրի, ԲՈՒՀ-ի, ֆակուլտետի, ամբիոնի, ստորաբաժանման, 
գիտահետազոտական իստիտուտի, հաստատության, քաղաքի, երկիրի տառաչափը՝ 11, միջտողային 
տարածությունը՝ 1.5, լայնակի հավասարեցմամբ, պարբերության խորությունը՝ 1սմ, թերթի կողմորոշումը՝ 
գրքային։

•  Սկզ բում հոդ վա ծի լեզ վով նշվում է հոդ վա ծի վեր նա գի րը, բո լոր հե ղի նակ նե րի ազ գա նուն նե րը և  
ան վան ու հայ րան վան սկզբնա տա ռե րը, ինչ պես նաև այն հաս տա տութ յուն նե րի ան վա նում ե րը որ տեղ 
կա տար վել է աշ խա տան քը, քա ղա քը, եր կի րը։ Ո րից հե տո հոդ վա ծի լեզ վով և  անգ լե րեն լեզ վով նշվում 
է հոդ վա ծի մե տատվ յալ նե րը հետև յալ ձևա կերպ մամբ. 1. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը։ 2. Հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը։ 3. Գի տա կան աս տի ճա նը, գի տա կան կո չու մը, զբա ղեց րած պաշ տո նը։ 4. 
Աշ խա տան քի վայ րը. ԲՈՒՀ-ը, ֆա կուլ տե տը, ամ բիո նը, ստո րա բա ժա նու մը, գի տա հե տա զո տա կան իս տի-
տու տը, հաս տա տութ յու նը։ 5. Քա ղա քը, եր կի րը։ 6. Աշ խա տան քա յին հաս ցեն փոս տա յին ին դեք սով, կոն-
տակ տա յին հե ռա խո սը։ 7. Է լեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեն (е-mail), 8. Տե ղե կատ վութ յուն դրա մաշ նոր հի 
մա սին (ե թե այդ պի սին առ կա է)։ Ե թե հոդ վա ծի հե ղի նակ նե րը մի քա նիսն են, ա պա տե ղե կատ վութ յու նը 
կրկնվում է յու րա քանչ յուր հե ղի նա կի հա մար ա ռան ձին։ 

• Բ նօ րի նակ հոդ վա ծի ծա վա լը չպետք է գե րա զան ցի 10 է ջը (է ջում բա ցատ նե րի հետ միա սին 1800 
նշան), ընդ հան րաց նող հոդ ված նե րի դեպ քում՝ 15 էջ։ 

• Հոդ վա ծի տեքս տը պետք է բա ժան վի մա սե րի, ո րոնց խո րագ րե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
նշա նա կակ վում են. Տիտ ղո սա թերթ (Title Page), Շա հե րի բա խում (Сonflict of interest), Ֆի նան սա վոր ման 
աղբ յուր (Funding source), Ամ փո փում (Abstract), Բա նա լի բա ռեր (Key words), Նե րա ծութ յուն (Introduction), 
Ն պա տակ (Aim), Ն յու թեր և մե թոդ ներ (Materials and methods), Արդ յունք ներ (Results), Քն նար կում (Dis-
cussion), Եզ րա կա ցութ յուն (Con clusion), Ե րախ տա գի տութ յուն ներ (Acknowledgements), Գ րա կա նութ յան 
ցանկ (Refer ences)։ 

• Կա ռուց ված քայ նաց ված Ամ փոփ ման սկզբում հա յե րեն կամ ռու սե րեն և  անգ լե րեն (պար տա դիր 
է) լե զու նե րով (յու րա քանչ յու րը մինչև 250 բառ ծա վա լով) անհ րա ժեշտ է կրկնել հոդ վա ծի ամ բող ջա կան 
վեր նա գի րը, հե ղի նակ նե րի ազ գա նուն նե րը և  ան վան, հայ րան վան սկզբնա տա ռե րը (տարաչափը՝ 14)։ 
Ամ փոփ ման կա ռուց ված քը (տարաչափը՝ 12). Նե րա ծութ յուն (Introduction), Ն պա տակ (Aim), Ն յու թեր և 
մե թոդ ներ (Materials and methods), Արդ յունք ներ (Results), Եզ րա կա ցութ յուն (Conclusion)։ Ամ փոփ ման 
տեքս տի վեր ջում պետք է նե րառ վեն բա նա լի բա ռեր (3-7 բառ)։ Բա նա լի բա ռե րը գրվում են տո ղով և բա-
ժան վում են միմ յան ցից ստո րա կե տով (տարաչափը՝ 12)։ 
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• Բո լոր հա պա վում երն ա ռա ջին իսկ հի շա տակ ման դեպ քում պետք է բա ցա հայտ վեն (բաց վեն), 
բա ցա ռութ յամբ հա մընդ հա նուր ըն դուն ված հա պա վում ե րի։ 

• Աղ յու սակ նե րը պետք է կա ռուց ված լի նեն ակ նա ռու կեր պով, ու նե նան վեր նագ րեր, խո րագ րե րը՝ 
ճշտո րեն հա մա պա տաս խա նեն սյու նակ նե րի պա րու նա կութ յա նը։ Աղ յու սակ նե րում բո լոր թվե րը, հան րա-
գու մար նե րը և տո կոս նե րը պետք է ման րակր կիտ կեր պով ստուգ ված լի նեն հե ղի նա կի կող մից և հա մա-
պա տաս խա նեն տեքս տում բեր ված թվե րին։ Աղ յու սակ նե րը չպետք է կրկնօ րի նա կեն տեքս տում ամ բող-
ջո վին մեջ բեր ված թվա յին տվյալ նե րը։ Աղ յու սա կի վեր ևում՝ աջ կող մում դրվում է հա մա րը, ո րից ներքև 
կենտ րում՝ աղ յու սա կի ան վա նու մը։ 

• Պատ կեր նե րի թի վը (գծա պատ կեր ներ, դիագ րա մա ներ, սխե մա ներ, նկար ներ) չպետք է գե րա-
զան ցի 5-ը։ Յու րա քանչ յուր նկար պետք է հա մա րա կալ ված լի նի. տեքս տում անհ րա ժեշտ է նշել նկա րի 
տե ղադ րութ յու նը և  իր հեր թա կան հա մա րը։ Գ ծա պատ կեր նե րը չպետք է կրկնօ րի նա կեն աղ յու սակ նե րին։ 
Պատ կեր նե րի հա մա րը և  ան վա նու մը դրվում է ներք ևում։ Ն կար նե րի վեր նագ րե րում դրվում է բո լոր կո-
րե րի, տա ռե րի, թվե րի և  այլ պայ մա նա կան նշա նա կում ե րի բա ցատ րութ յուն նե րը։ Ն կար նե րը խմբագ-
րութ յուն են ու ղարկ վում ա ռան ձին ֆայ լե րով՝ JPEG կամ GIF ֆոր մատ նե րով։ 

• Այլ հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րից պատ կեր ներ և  աղ յու սակ ներ վե րար տադ րե լիս պետք է վեր-
ջին նե րից ստաց վի գրա վոր թույլտ վութ յուն: 

6. Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծութ յուն։ «Ն յու թեր և մե թոդ ներ» բաժ նում անհ րա ժեշտ է նշել վի ճա-
կագ րա կան թես տե րը, ո րոնք կի րառ վել են նյու թե րի վեր լու ծութ յան հա մար, և հիմ ա վո րել դրանց կի րա-
ռու մը։ Վեր ծա նեք/բա ցատ րեք վի ճա կագ րա կան տեր մին նե րը, կրճա տում ե րը և հիմ ա կան նշա նա կում-
նե րը/սիմ վոլ նե րը։ Ն շեք, թե ինչ պի սի ծրագ րա յին ա պա հո վութ յուն է կի րառ վել։ 

7. «Ե րախ տա գի տութ յուն ներ» բաժ նում անհ րա ժեշտ է նշել բո լոր այն ան ձանց, ով քեր հոդ վա ծը 
գրե լուց օգ նել են հե ղի նակ նե րին, սա կայն ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն չեն ու նե ցել հե տա զո տութ յան ի րա-
կա նաց մա նը և բ նագ րի պատ րաստ մա նը։ Ե րախ տա գի տութ յուն կա րե լի է նաև հայտ նել թարգ ման չին 
կամ խմբագ րին, ով քեր բնագ րի ձևա կերպ ման ըն թաց քում օգ նութ յուն են ցույց տվել։ Ե րախ տա գի տութ-
յուն կա րե լի է հայտ նել նրան, ով տեխ նի կա կան օգ նութ յուն է ցույց տվել, տեքստ է հա վա քել, կամ ստո-
րա բա ժան ման ղե կա վա րին, ով ընդ հա նուր օգ նութ յուն է ցույց տվել։ 

8. Գ րա կա նութ յան ցանկ։ Ցան կում գրա կա նութ յան աղբ յուր նե րը թվարկ վում են ըստ տեքս տում 
դրանց մեջ բեր ման կար գի։ Բ նօ րի նակ հոդ ված նե րի գրա կա նութ յան ցան կը պետք է պա րու նա կի 15 
աղբ յու րից ոչ ա վե լի, ընդ հան րաց նող հոդ ված նե րի դեպ քում՝ 30 աղբ յու րից ոչ ա վե լի։ Տեքս տում մա-
տե նա գի տա կան հղում ե րը տրվում են քա ռա կու սի փա կագ ծե րում գրա կա նութ յան ցան կին հա մա պա-
տաս խան հա մար նե րով։ Պար բե րա կան նե րին բո լոր հղում ե րը պետք է պա րու նա կեն նրանց Թ վա յին 
օբ յեկ տի նույ նա ցու ցի չը (անգլ՝ Digital Ob ject Identifier – DOI)։ Ստուգել DOI առկայությունն անհրաժեշտ 
է հետևյալ կայքերով. http:// search.crossref.org կամ https://www.citethisforme.com։ Եթե մեջբերվող 
հոդվածը ռուսերեն լեզվով է, ապա բոլոր հեղինակների ազգանունները և տվյալները լատինատառ և 
հոդվածի անվանումը անգլերեն լեզվով անհրաժեշտ է գրել այնպես, ինչպես դրանք տրված են բնօրինակ 
հրապարակման մեջ։ Հաջորդիվ բերվում է ռուսալեզու պարբերականի անվանման գրադարձությունը 
(BSI ստանդարտով ավտոմատ գրադարձությունը իրականացվում է http:// ru.translit.net/?account=bsi 
կայքում)։ Կլոր փակագծերում տեղադրվում է հրատարակման լեզուն (In Russ.)։ Եթե հոդվածը հայերեն 
լեզվով է, ապա հեղինակների ազգանունները, տվյալները և հոդվածի անվանում անգլերեն լեզվով 
անհրաժեշտ է թարգմանել բառարանի օգնությամբ, իսկ գրադարձությունն իրականացնել https://trans-
lit.net/am/?account=bsi կայքում։ Այս դեպքում կլոր փակագծերում տեղադրվում է՝ In Armenian։ Ըստ 
էջի ավտոմատ հղումերի օգտագործում արգելվում է։ Տեղեկատվության էլեկտրոնային աղբյուրների 
մեջբերուման դեպքում պարտադիր է համացանցային հասցեի հղումը և հասանելիության ամսաթվի 
նշումը հետևյալ կերպ. (Available at: http://www.eurekaselect.com/68191/article Accessed December 1, 2017. 
Доступно по: http://www.cytokines.ru/2002/1/Art2.php Ссылка активна на 01.12.2019. Հասանելի է՝ http://
www.medlib.am/?page=fu1 2019 թ–ի դեկտեմբերի 1–ի դրությամբ). 

9. Գրականության ցանկի ձևակերպան միջազգային ոճերը։

Գիտության բնագավառը Մեջբերման ոճը

Կենսաբժշկություն Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ 
vancouver) 
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Կենսաբանությաւն CBE (Council of Biology Editors – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/
articles/PMC1440109/) 

Երկրաբանություն GSA (Geological Society of America – https://www.geosociety.org/ 
gsa) 

Հումանիտար գիտություններ 
MLA (Modern Language Association – https://www.mla.org/); Har-
vard Citation Style (Harvard Referencing – http://www. citethisforme.
com/harvard-referencing) 

Մշակույթ MHRA (Modern Humanities Research Association – http://www. 
mhra.org.uk/) 

Մաթեմատիկա AMS (American Mathematical Society – https://www.ams.org/ home/
page) 

Մեքենաշինություն ASME (American Society of Mechanical Engineers – https://www. 
asme.org/) 

Բժշկություն 
AMA (American Medical Association – https://www.ama-assn.org/); 
Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ 
vancouver) 

Հոգեբանություն APA (American Psychological Association – https://www.apa.org/) 
Գյուղատնտեսական 
գիտություններ, 
կենսաինժեներիա 

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers – 
https://www.asabe.org/) 

Սոցիոլոգիական գիտություններ ASA (American Sociological Association – https://asanet.org/) 
Ֆինանսներ և 
հաշվապահություն, 
անձնակազմի կառավարում 

AMA (American Management Association – https://www.amanet. org/) 

Ֆիզիկա AIP (American Institute of Physics – https://www.aip.org/) 

Քիմիա ACS (American Chemical Society – https://www.acs.org/content/ acs/
en.html) 

Էլեկտրոնիկա և ինֆորմատիկա IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – https://
www.ieee.org/) 

Իրավագիտություն ALWD (Association of Legal Writing Directors – https://www.alwd. 
org/) 

10. Շահերի բախում։ Բնագրի ներկայացման ժամանակ հեղինակները պատասխանատվություն 
են կրում բոլոր այն ֆինանսական և անձնական հարաբերությունների բացահայտման համար, 
որոնք կարող են իրենց աշխատանքի վրա ազդեցություն ունենալ։ Հեղինակները տիտղոսաթերթին 
հաջորդող էջում պետք է նշեն շահերի բախումերի առկայության կամ հավանականության վերաբերյալ 
տեղեկություն՝ տրամադրելով, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ մանրամասներ կից գրությամբ, 
որն էլ ներկայացվում է բնագրի հետ միասին։ 

11. Ֆինանսավորման աղբյուրը։ Տիտղոսաթերթին հաջորդող էջում հեղինակները պետք է 
բացահայտեն իրենց հետազոտությունների ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրները (պետական կամ 
հասարակական կազմակերպություններ. մասնավոր հիմադրամեր կամ անձինք, սեփական միջոցներ)՝ 
նշելով ֆինասավորման ամսաթիվը և դրամաշնորհների համարները։ 

12. Հոդվածների հրատարակման համար վճար հեղինակներից չի գանձվում։ 
13. Հոդվածի հրատարակման որոշումը (կամ մերժումը) ընդունվում է խմբագրական կոլլեգիայի 

նիստում։ 
14. Խմբագրական կոլլեգիան իրեն կարող է վերապահել հոդվածները կրճատել կամ ուղղել։ 
15. Նշված կանոններին ոչ համապատասխան ձևակերպված հոդվածները հետ են վերադարձվում 

հեղինակներին առանց քննարկման։
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Настоящие Правила разработаны на основе следующих Деклараций, Правил и Рекомендаций: 
1. «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննական գործունեության իրականացման համար 

ընդունելի գրախոսվող գիտական պարբերականների ցանկի ձևավորման կանոնները հաստատելու 
մասին. ՀՀ ԿԳ նախարարի հրաման (2019 թ. մայիսի 14-ի N 527- Ա/2): http://www.scs.am/files/Hra-
man_KGN-527-A-2-14.05.2019.pdf 

2. Գիտական հոդվածների, որոնք պետք է հրապարակվեն անգլերենով, հեղինակների և թարգմանիչների 
համար EASE ցուցումեր։ http://www.medlib.am/Jurnal/2018/AM/11.pdf 

3. Կառուցվածքավորված սեղմագրերի պատրաստման հրահանգներ։ http://www.medlib.am/ Jurnal/2006/
AM/37.pdf 

4. Կենսաբժշկական հանդեսներում հրապարակման ներկայացվող բնագիր նյութերի վերաբերյալ 
միասնական պահանջներ. նյութեր գրելու և խմբագրելու կանոններ։ http:// www.medlib.am/Jurnal/2006/
AM/36.pdf 

5. Где получают DOI статьи, как узнать этот номер научной публикации, и связан ли этот идентификатор 
с индексированием в Scopus и Web of Science. https://4science.ru/guidealias/Chto-takoe-DOI 

6. Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций». 
https://rasep.ru/images/docs/declaration_anri_2016.pdf 

7. Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, 
индексируемых в международных наукометрических базах данных. http://og-ti.ru/documents/ kratkie_
rekomendatsii_dlja_avtorov_po_podgotovke_i_oformleniju_nauchnyh_statej_v_zhurnalah_ indeksiruemy-
h_v_mezhdunarodnyh_naukometricheskih_bazah_dannyh_58d3b372d8562.pdf 

8. Metadata. WikipediA. https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata; Метаданные. Википедия. https:// ru.wikipe-
dia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0% BD%D1%8B%D0%B5 

9. Правила для авторов. http://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Annaly_hirurgii-prav.PDF 
10. Рекомендации по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной работы 

в медицинских журналах. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/9.pdf 
11. Рекомендации EASE для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы 

на английском языке. http://www.medlib.am/Jurnal/2018/RU/11.pdf 
12. Статьи, для публикации в Scopus и Web Of Science. https://professional-journals.com/trebovaniya-k-oform-

leniyu/ 
13. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for bio medical 

publication. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/ 

1.Рукописи, а также сопроводительные документы могут быть поданы в редакцию Армянского 
журнала судебной экспертизы и криминалистики (далее – Журнал) одним из следующих способов: 
•	 по электронной почте (info@nbe.am); текст статьи подается в формате Microsoft Word, а сопроводительные 

документы с оригинальными подписями – в формате PDF;
•	 через электронную форму подачи статей на сайте Журнала в сети Интернет (http://jour nal.nbe.am/);
•	 вся текстовая часть статьи должна быть записана в 1 файле; файл с текстом статьи должен быть назван 

по фамилии автора статьи, ответственного за переписку, затем через черточку представляется название 
статьи и через черточку следует слово «текст» (Հովհաննեսյան_Հոդվածի վերնագիրը_Տեքստ; Иванов_
Название статьи_Текст; John son_Titleof the article_Text); рисунки и сканы документов представляются 
отдельными файлами, (Հովհաննեսյան_Հոդվածի վերնագիրը_Նկար; Иванов_Название статьи_ 
Рисунок; Johnson_Title of the article_ Picture). 

2. Статья должна сопровождаться официальным направлением от учреждения, в котором выполнена 
работа; к статьям, выполненным по личной инициативе автора, должно прилагаться письмо с просьбой о 
публикации. Рукописи, одновременно представленные для публикации в другие журналы (множественная 
или дублирующая публикация), не рассматриваются. Статья должна быть подписана всеми авторами или 
одним из них, который берет на себя ответственность за переписку (Corresponding author). Фамилию, 
имя и отчество автора, ответственного за переписку, а также его электронный адрес, контактный 
телефон и почтовый адрес следует указать в конце статьи. После поступления в редакцию рукопись 
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просматривается на соответствие формы представленного материала основным правилам Журнала. При 
необходимости внесения исправлений в структуру и содержание рукописи на данном этапе на электронный 
адрес автора, ответственного за переписку, будет выслано сообщение с информацией о необходимой 
правке. В течение 1-2 недель автор получит информацию, о приеме статьи для рецензирования. Рецензия 
рукописи осуществляется двумя независимыми рецензентами. Прежде чем рукопись направляется для 
экспертной оценки, она проверяется через перекрестную систему сопоставления текста при помощи 
специального программного обеспечения для исключения плагиата. Время, требующееся для дальнейшего 
рецензирования статьи, может варьировать. Датой поступления рукописи в редакцию считается дата 
возвращения доработанной статьи автором после рецензии. 

3. Статьи принимаются на армянском, русском и английском языках. 
4. Авторы в сопроводительном письме должны письменно подтвердить, что представленная 

работа не была ранее опубликована в других изданиях (за исключением публикаций в виде резюме или 
автореферата диссертации). 

5. Статьи следует оформлять следующим образом: 
•  Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. 

Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman (для статей на русском и 
английском языках) и GHEA Grapalat (для статей на армянском языке); название статьи, фамилия, имя, 
отчество автора – размер 14; текст статьи – размер 12; место работы, кафедра, факультет, отдел, ВУЗ, НИИ, 
учреждение, город, страна – размер 12; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 
отступ 1 см; ориентация листа – книжная. 

• Вначале на языке статьи указываются название статьи, фамилии и инициалы всех авторов, а так-
же названия учреждений, в которых она была выполнена, город, страна. После чего на языке статьи 
и на английском языке указываются метаданные статьи в следующем оформлении: 1. Название статьи; 
2. Фамилия, имя, отчество автора статьи; 3. Ученая степень, ученое звание, занимаемая должность; 4. 
Место работы: кафедра, факультет, отдел, ВУЗ, НИИ, учреждение; 5. Город, страна; 6. Рабочий адрес с 
почтовым индексом, контактный телефон. 7. Адрес электронной почты (е-mail). 9. Информация о гранте 
(если таковой имеется). Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора 
отдельно. 

• Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 страниц (1800 знаков с пробелами на 
странице), обзорных статей – 15 страниц. 

• Текст статьи должен быть разделен на части, заголовки которых обозначаются соответственно: 
Титульный лист (Title Page). Конфликт интересов (Сonflict of inter est). Источник финансирования (Funding 
source). Резюме (Abstract). Ключевые слова (Key words). Введение (Introduction). Цель (Aim). Материал и 
методы (Materials and methods). Результаты (Results). Обсуждение (Discussion). Заключение (Conclusion). 
Благодарности (Acknowledgements). Список литературы (References). 

• В начале структурированного Резюме на армянском или русском и на английском (обязательно!) 
языках (каждое объемом не более 250 слов) следует полностью повторить название статьи, фамилии 
и инициалы авторов (размер - 14). Структура Резюме (размер - 12): Введение (Introduction); Цель (Aim). 
Материал и методы (Materials and methods). Результаты (Results). Заключение (Conclusion). Резюме должны 
содержать в конце текста ключевые слова (3-7 слов). Ключевые слова приводятся в строку и отделяются 
друг от друга запятой (размер - 12). 

• Все аббревиатуры при первом упоминании должны быть раскрыты, кроме общепринятых 
сокращений. 

• Таблицы должны быть построены наглядно, иметь название, их заголовки – точно соответствовать 
содержанию граф. Все цифры, итоги и проценты в таблицах должны быть тщательно выверены автором 
и соответствовать цифрам в тексте. Таблицы не должны дублировать цифровые данные, полностью 
приводимые в тексте. Вверху таблицы справа приводится номер, а ниже в центре – название таблицы. 

• Число иллюстраций (графики, диаграммы, схемы, рисунки) не должно превышать 5-и. Каждый 
рисунок должен быть пронумерован; в тексте необходимо указать место рисунка и его порядковый номер. 
Графики не должны дублировать таблицы. Номер и название иллюстрации приводятся внизу. В подписях 
к рисункам приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 
Рисунки высылаются в редакцию отдельными файлами в формате JPEG или GIF. 
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• При воспроизведении иллюстраций и таблиц из работ других авторов должно быть получено 
письменное разрешение последних. 

6. Статистический анализ. В разделе «Материал и методы» следует указать статистические тесты, 
которые были применены при анализе фактического материала, и обосновать их применение. Расшифруйте/
объясните статистические термины, сокращения и основные обозначения/символы. Укажите, какое 
программное обеспечение было использовано. 

7. В разделе «Благодарности» следует указать всех тех лиц, кто помог авторам при написании статьи, 
но не принимал активного участия в исследовании и подготовке рукописи. Благодарность можно также 
выразить переводчику или редактору, которые оказали помощь в оформлении рукописи. Признательность 
может быть выражена тем, кто оказывал техническую помощь, набирал текст, или руководителю отдела, 
который оказывал общую поддержку. 

8. Список литературы. В списке перечисляются источники литературы в порядке их цитирования 
в тексте. Список литературы для оригинальных статей должен содержать не более 15-20 источников; для 
обзорной статьи – не более 30 источников. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных 
скобках номерами в соответствии со списком литературы. Все ссылки на журнальные публикации должны 
содержать их DOI (digital object identifier). Проверять наличие doi статьи следует на сайтах http://search.
crossref.org или https://www.citeth isforme.com. Если цитируемая статья на русском языке, то фамилии и 
инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует приводить так, как 
они даны в оригинальной публикации. Далее следует название русскоязычного журнала в транслитерации 
(автоматически транслитерация в стандарте BSI производится на странице http://ru.translit. net/?ac-
count=bsi. В круглые скобки помещают язык публикации (In Russ.). Если статья на армянском языке, то 
переводить фамилии, инициалы авторов и название статьи на английский следует при помощи словаря, 
а транслитерацию производить на странице https://translit.net/ am/?account=bsi. В этом случае в круглые 
скобки помещают: In Armenian. Использование автоматических постраничных ссылок запрещено. При 
цитировании электронных источников информации обязательна ссылка на адрес в Интернете и указание 
даты доступа следующим образом: (Available at: http://www.eurekaselect.com/68191/article Accessed Decem-
ber 1, 2017. Доступно по: http://www.cytokines.ru/2002/1/Art2.php Ссылка активна на 01.12.2019. Հասանելի 
է՝ http://www.medlib.am/?page=fu1 2019 թ–ի դեկտեմբերի 1–ի դրությամբ). 

Ниже приводятся варианты оформления списков литературы согласно международным стилям 
цитирования. 

9. Международные стили оформления списков литературы.

Область науки Стиль цитирования

Биомедицина Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ 
vancouver) 

Биология CBE (Council of Biology Editors – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC1440109/) 

Геология GSA (Geological Society of America – https://www.geosociety.org/gsa) 

Гуманитарные науки 
MLA (Modern Language Association – https://www.mla.org/); Harvard 
Citation Style (Harvard Referencing – http://www.citethisforme.com/ 
harvard-referencing) 

Искусство MHRA (Modern Humanities Research Association – http://www.mhra. 
org.uk/) 

Математика AMS (American Mathematical Society – https://www.ams.org/home/
page) 

Машиностроение ASME (American Society of Mechanical Engineers – https://www.asme. 
org/) 
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Медицина 
AMA (American Medical Association – https://www.ama-assn.org/); 
Vancouver Style (https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ 
vancouver) 

Психология APA (American Psychological Association – https://www.apa.org/) Style 

Сельскохозяйственные науки, 
Биоинженерия 

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers – 
https://www.asabe.org/) 

Социологические науки ASA (American Sociological Association – https://asanet.org/) Style 

Управление персоналом, 
финансы и бухгалтерия AMA (American Management Association – https://www.amanet.org/) 

Физика AIP (American Institute of Physics – https://www.aip.org/) Style 

Химия ACS (American Chemical Society – https://www.acs.org/content/acs/ 
en.html) 

Электроника 
и информатика 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – https://
www. ieee.org/) 

Юриспруденция ALWD (Association of Legal Writing Directors – https://www.alwd.org/) 
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