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Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է դա տա կան հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ո լոր տում 
կպչուն ժա պա վեն նե րի օգ տա գործ մամբ քրեա գի տա կան հե տա զոտ ման և նույ նա կա նաց ման 
հա մար նոր, ա ռա վել արդ յու նա վետ կի րա ռա կան մե թո դա կան մո տեց ման նկա րագ րութ յուն: 
Վեր ջի նիս մշակ ման և ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յունն ան կաս կած պայ մա նա վոր վում է նա-
խաքն նա կան մար մին նե րի կող մից նույ նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ մա նը նպաս-
տե լու ա ռու մով փոր ձա գի տա կան բնա գա վա ռի էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հա վաս տի և 
կա տե գո րիկ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րի տրա մադր մամբ: 

Բա նա լի բա ռեր. հե տա քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն, մաս սա յա կան թո ղարկ ման ապ րանք, 
կպչուն ժա պա վեն, ան հա տա կա նաց նող հատ կա նիշ, ար տադ րա կան պրո ցես, միկ րոու ղե գիծ:

Ինչ պես հայտ նի է, դա տա հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րը նշա նակ վում են նաև 
տար բեր ա ռար կա նե րի ար տադր ման և  օգ տա գործ ման խնդիր նե րի հետ կապ ված հար ցե րի 
պարզ ման նպա տա կով: Փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել տար-
բեր տե սա կի` այդ թվում նաև հա մա լիր փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում: 
Հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ո լոր տում հա տուկ տեղ է գրա վում մաս սա յա կան թո-
ղարկ ման ապ րանք նե րի փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Հետ քա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ հետ քե րի ա ռա ջաց ման մե խա նիզմ նե րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հետ կապ ված գործ ու նենք կոնկ րետ ա ռար կա յի կա ռուց ված քա յին 
մոր ֆո լո գիա կան ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րի և  ար տադ րա կան պրո ցես նե րի հետ՝ պայ մա նա-
վոր ված հետք ա ռա ջաց նող մե խա նիզմ նե րի կող մից թողն ված հետ քե րի հայտ նա բեր ման և հա-
մակ ցութ յան մեջ դրանց նույ նաց ման հան գա ման քով: Մաս սա յա կան թո ղարկ ման ապ րանք նե րի 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կանց ման ըն թաց քում պար զա բան վում են ինչ պես դիագ նոս տիկ 
(ո րո նո ղա կան), այն պես էլ նույ նա կա նաց ման խնդիր ներ 1: Ընդ ո րում, այդ պի սիք կա րող են 
առնչ վել տար բեր տե սա կի փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ո լորտ նե րի հետ՝ կապ ված 
կոնկ րետ ապ րան քա տե սա կից և դ րան առնչ վող պար զա բան ման են թա կա խնդիր նե րից: Այդ 
ա ռու մով՝ մաս սա յա կան թո ղարկ ման ապ րանք նե րի ար տադ րա կան տեխ նո լո գիան նե րի և մե-
խա նիզմ նե րի կող մից թողն ված հետ քե րի ու սում նա սի րութ յունն ու հե տա զո տութ յունն ի րա կա-
նաց վում է դա տա հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում: 

Հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յանն առնչ վող մաս սա յա կան թո ղարկ ման ա ռար կա ներ են 
հան դի սա նում այն օբ յեկ տե րը, ո րոնք, կապ ված ար տադ րա կան պրո ցեսն նե րի հետ, ու նեն ընդ-
հա նուր կա ռուց ված քա յին և մաս նա վոր հատ կա նիշ ներ: Այդ պի սիք կա րող են լի նել բազ մա տիպ 
և զա նա զան՝ սկսած հա գուս տի պա րա գա նե րից, վեր ջաց րած տեխ նի կա կան և տն տե սա կան 
տար բեր ապ րանք նե րով: Խն դիրն այն է, որ ցան կա ցած ապ րանք կամ ա ռար կա, բա ցի տեխ-
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նո լո գիա կան պրո ցես նե րի հետ կապ ված ի րենց վրա կրող հետ քե րի առ կա յութ յու նից, կա րող 
են կրել նաև ձեռք բե րո վի լրա ցու ցիչ հետ քեր, ո րոնք կապ ված են վեր ջին նե րիս շա հա գործ ման, 
օգ տա գործ ման հետ: Այն դեպ քե րում, երբ բա ցա կա յում են շա հա գործ ման բնույ թի հետ քե րը 
կամ հետ քերն ար տա հայտ ված են ոչ պարզ ձևով, փոր ձա գե տի կող մից հե տա զո տութ յունն ի րա-
կանց վում է ա ռար կա յի այն հետ քե րի և հատ կա նիշ նե րի հայտ նա բեր ման ուղ ղութ յամբ, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են ար տադ րա տեխ նո լո գիա կան պրո ցես նե րի ժա մա նակ և  ո րոնք, տվյալ դեպ քում, 
կա րող են լի նել ինչ պես տե սա նե լի, այն պես էլ՝ ան տե սա նե լի 2: 

Մաս սա յա կան թո ղարկ ման ապ րանք նե րի ա ռար կա յա կան պատ կա նե լիութ յու նը ո րո շե լու 
նույն ա  կա նաց ման հետ քա բա նա կան խնդիր նե րից են` ամ բող ջի վե րա կանգ նումն ըստ մա սե-
րի, երբ բա ցա կա յում են բա ժան ված հատ ված նե րի ընդ հա նուր մա կե րես նե րը, մի քա նի ար-
տադրանք նե րի ար տադ րութ յան միաս նա կան աղբ յու րի պար զա բա նու մը, կոնկ րետ ար տադ-
րան քի նույ նա ցու մը և  այլն 3: 

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ է կա տար վել նույ նա կա նաց ման այն բնա գա-
վա ռին, ո րը վե րա բե րում է ամ բող ջի վե րա կանգն մանն ըստ մա սե րի, կամ որ նույնն է՝ մա սե րի 
ա ռար կա յա կան պատ կա նե լիութ յան ո րո շու մը միև նույն ա ռար կա յին: 

Հետ քա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ ա ռա վել տա րած ված մե թոդ է մաս նատ-
ված մա սե րի հա մադ րումն ըստ ընդ հա նուր բա ժա նա րար գծե րի (ա ռար կա յի կոտր ված, պատռ-
ված եզ րեր և  այլն): Ն ման հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ՝ այն դեպ քե րում, երբ բա ցա կա յում 
են կոտր ված ա ռար կա յի այն հատ ված նե րը, ո րոնք ընդ հա նուր բա ժա նա րար եզ րեր չու նեն, 
հե տա զո տութ յան ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն դարձ նել մա սե րին ար տա հայտ ված 
այն պի սի ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րին, ո րոնք կա րող են լրաց նել մե կը մյու սին և  ի րենց 
հա մակ ցութ յան մեջ բնու թագ րել մա սե րի ա ռար կա յա կան պատ կա նե լիութ յու նը կոնկ րետ ա ռար-
կա յին կամ ար տադր ված ապ րան քին: Այդ պի սիք կա րող են լի նել ա ռար կա յի՝ ինչ պես ընդ հա նուր 
չա փա կան կա ռուց ված քա յին տվյալ նե րը, այն պես էլ այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րոնք ըստ ի րենց 
տե ղա կա յութ յուն նե րի և կա ռուց ված քա յին հատ կա նիշ նե րի կա րող են հա մադր վել ա ռար կա յի բա-
ցա կա յող հատ ված նե րի կա ռուց ված քա յին հատ կա նիշ նե րի հետ 4: Օ րի նակ՝ ավ տո մե քե նա նե րի 
լու սացր չի նե րի օպ տի կա կան է լե մենտ նե րի կա ռուց վածք նե րի փո խա դարձ տե ղա կա յու թյուն նե րը, 
ձևը, դրված քը, մակ նի շը բնու թագ րող է լե մեն տե րի մի մա սի բա ցա կա յութ յու նը և  այլն:

Հարկ է նշել, որ մա սե րով ամ բող ջի վե րա կանգ ման հե տա զո տութ յուն նե րը բա վա կա նին 
դյու րին են այն դեպ քե րում, երբ մաս նատ ված հատ ված ներն ի րենց վրա կրում են բա վա րար 
քա նա կութ յամբ ընդ հա նուր և մաս նա վոր հատ կա նիշ ներ, ո րոնց հա մակ ցութ յու նը քա նա կա կան 
և  ո րա կա կան ա ռու մով հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ո րո շե լու մա սե րի ա ռար կա յա կան պատ կա-
նե լիութ յու նը կոնկ րետ ապ րան քին, ար տադ րան քին: 

Զուտ հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում մա սե րով 
ամ բող ջի վե րա կանգ ման հե տա զո տութ յուն նե րը բա վա կա նին բարդ և  աշ խա տա տար են լի-
նում այն դեպ քե րում, երբ կոնկ րետ ա ռար կա յի օգ տա գործ ման և շա հա գործ ման ժա մա նակ 
վեր ջի նից ան ջատ ված կամ մաս նատ ված հատ ված նե րը՝ կապ ված ա ռար կա յի մոր ֆո լո գիա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից, են թարկ վում են էա կան ձևա փո խութ յուն նե րի. կորց նում են ի րենց 
սկզբնա կան տես քը, կա ռուց ված քա յին հատ կա նիշ նե րը, և խն դիր է ա ռա ջա նում՝ ա ռար կա յի մա-
սե րի սկզբնա կան տես քը վե րա կանգ նե լու, ո րի հա մար և հե տա զո տութ յան ըն թաց քում կա րող 
են կի րառ վել լրա ցու ցիչ փոր ձա գի տա կան հնարք ներ: 

Ն մա նա տիպ մաս սա յա կան թո ղարկ ման ապ րանք նե րից են կպչուն ժա պա վեն նե րը։ Շատ 
հա ճախ ա ռան ձին հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ (ա վա զա կա յին հար ձա կում, 
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գո ղութ յուն և  այլն) հան ցա գործ նե րը հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում 
օգ տա գոր ծում են կպչուն ժա պա վեն ներ, օ րի նակ՝ զո հին կապկ պե լու կամ գո ղո նը փա թե թա վո-
րե լու հա մար: Ն ման դեպ քե րում պո լի մե րա յին կպչուն ժա պա վեն ներն ի րենց է լաս տի կութ յան 
հաշ վին են թարկ վում են ձևա փո խութ յուն նե րի և հա ճախ ձևա փո խութ յուն նե րը հաս նում են այն 
աս տի ճա նի, որ անհ նար է դառ նում գտնել ընդ հա նուր բա ժա նա րար գծեր մաս նատ ված կպչուն 
ժա պա վե նի հատ ված նե րի կամ օգ տա գործ ված կպչուն ժա պա վե նի և կաս կա ծե լի ժա պա վե նի 
միջև: Սո վո րա կան կպչուն ժա պա վեն նե րի հետ քա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց-
նե լիս կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ պարզ վել է, որ ո րոշ կպչուն ժա պա վեն նե րի 
վրա՝ կապ ված ար տադ րա կան պրո ցես նե րի հետ, ժա պա վե նի մա կե րե սին ամ բողջ եր կայն քով 
ա ռա ջա նում են զու գա հեռ դա սա վո րութ յան եր կայ նա կան դրված քի միկ րոու ղեգ ծեր, ո րոնք ան-
զեն աչ քով տե սա նե լի չեն: Վեր ջին նե րիս հայտ նա բեր ման պար զա գույն ե ղա նա կը՝ թեք ընկ նող 
լույ սի տե սա դաշ տում, տար բեր անկ յան տակ կա տար վող ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յունն 
է: Կա տար ված փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց քում պարզ վել է, որ նշված միկ-
րոու ղեգ ծերն ըստ ի րենց տե ղա կա յութ յուն նե րի և հա ջոր դա կա նութ յան ու նեն կրկնվող բնույթ՝ 
կպչուն ժա պա վե նի փա թույ թի գրե թե ամ բողջ եր կայն քով, և  այդ պի սիք՝ մաս նատ ված հատ-
ված նե րի հա մադր ման մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ հա մընկ նում են: Փոր ձը ցույց է տվել, որ 
կրկնվող միկ րոու ղեգ ծե րը հա մադր վում և հա մընկ նում են փա թույ թի գրե թե ամ բողջ մա կե րե սով, 
նույ նիսկ կպչուն ժա պա վե նի փա թույ թի սկզբնա մա սի և վերջ նա մա սի հատ ված նե րում: Նշ վա ծից 
հետ ևում է, որ ան կախ բա ժա նա րար գծի առ կա յութ յու նից ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յամբ 
վե րը նշված հա մադր ման մե թո դի կի րառ մամբ հնա րա վոր է ո րո շել օգ տա գործ ված կպչուն ժա-
պա վե նի ա ռար կա յա կան պատ կա նե լիութ յու նը կաս կա ծե լի փա թույ թին, ե թե ի հար կե այդ պի սիք 
կոնկ րետ գոր ծով ներ կա յաց վել են փոր ձաքն նութ յան: 

Ինչ պես վե րը նշվեց, հե տա զո տութ յու նը բա վա կա նին աշ խա տա տար և դժ վար գոր ծըն թաց 
է այն պատ ճա ռով, որ օգ տա գործ ված ժա պա վե նը են թարկ վում է փո փո խութ յուն նե րի. սոսն ձի 
մա կե րե սի վրա կա րող են կպած լի նել բազ մաբ նույթ միկ րո մաս նիկ ներ, նյու թեր, ո րոնք դժվա-
րեց  նում են հե տա զո տութ յան ըն թաց քը: Ն ման դեպ քե րում ա ռաջ նա հերթ խնդիր է՝ սոսն ձա շեր տի 
ա ռանձ նա ցու մը կպչուն ժա պա վե նից: Այս ա ռու մով ա մե նադ յու րին ե ղա նա կը՝ վեր ջի նիս շեր տա-
զա տումն է ժա պա վե նից տաք ջրի օգ նութ յամբ, ո րի ըն թաց քում, բա ցի սոսն ձի շեր տա զա տու մից, 
պո լի մե րա յին մա կե րե սը (ճմրթված, խճճված) ըն դու նում է հարթ տեսք, այ սինքն՝ ըն դու նում է իր 
սկզբնա կան վի ճա կը: Վեր ջինս ա պա կու վրա տե ղադ րե լով՝ հնա րա վոր է լի նում ման րա դի տա-
կա յին հե տա զո տութ յամբ հայտ նա բե րել վե րը նշված միկ րոու ղեգ ծե րի առ կա յութ յու նը: 

Կպ չուն ժա պա վե նի վրա սոսն ձա շեր տի առ կա յութ յունն ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի հա ջոր-
դա կան փու լե րից է և կապ չու նի կպչուն ժա պա վե նի մա կե րե սի վրա ար տադ րա կան պրո ցե սով 
պայ մա նա վոր ված միկ րոու ղեգ ծե րի ա ռա ջաց ման հետ, ուս տի, բո լոր դեպ քե րում, նպա տա կա-
հար մար է սոսն ձա շեր տի շեր տա զատ ման գոր ծըն թա ցը կի րա ռել ինչ պես հե տա զո տե լի ժա պա-
վե նի հատ ված նե րի, այն պես էլ հա մե մատ վող ժա պա վե նի վրա: Տվ յալ դեպ քում նկա րագր ված 
գոր ծըն թա ցը դյու րին է դարձ նում միկ րոու ղեգ ծե րի հայտ նա բե րու մը և դ րանց հա մադ րու մը: 
Ինչ վե րա բե րում է հա մադր ման գոր ծըն թա ցին, ա պա ըստ մե թո դա կան գրա կա նութ յան, ի րար 
հա ջոր դող թվով վեց ու ղեգ ծե րի հա մընկ նու մը բա վա րար է եզ րա կաց նե լու, որ հե տա զո տե լի և 
հա մե մատ վող կպչուն ժա պա վեն նե րը կամ կպչուն ժա պա վե նի մաս նատ ված մա սերն ու նեն նույն 
ա ռար կա յա կան պատ կա նե լիութ յու նը, այ սինքն` միև նույն կպչուն ժա պա վե նի փա թույ թից են: 

Փոր ձա րա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռու մով հարկ է նշել, որ բազ մա թիվ փոր ձաքն նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում փոր ձա րա րութ յուն նե րը կա տար վել են տար բեր աս տի-
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ճա նի վնաս ված, ձևա փոխ ված կպչուն ժա պա վեն նե րի հետ, ո րոնց ա ռար կա յա կան տես քը վե րը 
նշված ե ղա նակ նե րով վե րա կանգ նե լու և հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու 
հետ կապ ված ստաց վել են դրա կան արդ յունք ներ։ 

Վե րը նշվածն ա ռա վել պատ կե րա վոր դարձ նե լու հա մար հարկ է ներ կա յաց նել սեփական 
փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յից մեկ օ րի նակ: Կո ղո պու տի հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայտ-
ման նպա տա կով փոր ձաքն նութ յան են տրա մադր վել ճմրթված, դե ֆոր մաց ված, միմ յանց կպած 
կպչուն ժա պա վեն ներ և հան ցա գոր ծութ յան մեջ կաս կած վող ան ձի ավ տո մե քե նա յից առգ րավ ված 
կպչուն ժա պա վե նի փա թույթ։ Փոր ձաքն նութ յանն ա ռա ջադր վել է պար զել՝ արդ յո՞ք ներ կա յաց ված 
կպչուն ժա պա վեն նե րը կա րող էին պոկ ված լի նել ավ տո մե քե նա յից առգ րավ ված կպչուն ժա պա-
վե նի փա թույ թից։ Հե տա զո տութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում վե րը նկա րագր ված ե ղա նա կով 
ներ կա յաց ված կպչուն ժա պա վան նե րի և փա թույ թի ո րոշ հատ վա ծի սոսն ձան յու թե րը մաքր վել 
են, այ նու հետև ի րա կա նաց վել է հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն, ո րի ժա մա նակ էլ կպչուն 
ժա պա վեն նե րի մա կե րես նե րին ման րա դի տա կի տե սա դաշ տում տե սա նե լի միկ րոու ղեգ ծե րի հա-
մե մա տութ յան և հա մադ րութ յան արդ յուն քում պարզ վել է, որ դրանք ու նեն 6 և  ա վե լի հա մընկ նող 
հատ կա նիշ ներ (լու սան կար 1-ում նույ նա նուն նի շե րով նշված են հա մընկ նող միկ րոու ղեգ ծե րը), 
ինչն էլ բա վա րար է ե ղել նույ նա ցում կա տա րե լու և հան ցա գոր ծութ յան հան գա մանք նե րի պարզ-
ման հա մար էա կան ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող կա տե գո րիկ եզ րա կա ցութ յուն 
տա լու հա մար։ 

Ընդ հան րաց նե լով վե րոգր յալն՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ ի րա կա նաց ված փոր ձա գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում կպչուն ժա պա վեն նե րի հե տա զո տութ յան և նույ նաց ման 
ո լոր տում մշակ ված և կի րառ վող այս նոր լու ծումն արդ յու նա վետ մե թո դա կան մո տե ցում է: Այն 
կպչուն ժա պա վեն նե րի օգ տա գործ մամբ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման 
գոր ծում ար դեն իսկ ու նի էա կան նշա նա կութ յուն և թույլ է տա լիս նույ նա կա նաց ման մի ջո ցով 
հան գել ա ռա վել հա վաս տի հետ ևութ յուն նե րի:

Ս տորև բեր ված նկար 1-ում ներ կա յաց ված է կպչուն ժա պա վե նի տար բեր հատ ված նե րի 
փոր ձա րա րա կան հա մադ րում նե րի արդ յունք նե րի լու սա պատ կե րը, որ տեղ նույ նա նուն նի շե րով 
նշված են հա մընկ նող միկ րոու ղեգ ծե րը: 

Նկար 1. Կպչուն ժապավենի տարբեր հատվածների փորձարարական համադրումների արդյունքները
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПКИХ ЛЕНТ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Будагян М.С., Айвазян Г.Г., Акопян А.С.
Статья посвящена детальному анализу нового, более эффективного прикладного методоло-

гического подхода с использованием липких лент, при проведении криминалистических 
иден ти фикационных исследований в области судебно-трасологических экспертиз. Приори-
тетность разработки и внедрения данного метода, безусловно, обусловлена необходимостью 
предоставления достоверных и категоричных экспертных заключений органам предвари-
тельного следствия, которые позволят повысить раскрываемость аналогичных прес туп-
лений.

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, товар массового производства, липкая 
лента, индивидуальные свойства объекта, производственный процесс, микрослед.

CHARACTERISTICS OF RESEARCH AND IDENTIFICATION  
OF ADHESIVE TAPES 

Budaghyan M., Ayvazyan H.., Hakobyan H. 

The article is devoted to a detailed analysis of a new, more effective applied methodological 
approach using adhesive tapes when conducting forensic identification examination, in the field of 
forensic traceological expertise. The need to develop and implement this method is undoubtedly 
due to the need to provide reliable and categorical expert opinions to the preliminary investigation 
agencies, which will increase the detection rate of similar crimes.

Key words: traceological expertise, mass-produced goods, adhesive tape, individual properties 
of an object, production process, microtrace.
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