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Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ-ում և Ար ցա խում անվ-
տան գութ յան տեխ նի կա յի կամ աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան կա նոն նե րի խախտ ման հետ-
ևան քով տե ղի ու նե ցած դժբախտ դեպ քե րի վե րա բեր յալ նա խա ձեռ նող մար մին նե րի կող մից 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում նշա նակ ված ճար տա րա գի տա տեխ նի կա-
կան և դա տա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով՝ այդ դեպ քե րի 
կա յաց ման ան մի ջա կան պատ ճառ նե րի, տե ղի ու նե ցած անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի կամ աշ-
խա տան քի պաշտ պա նութ յան կա նոն նե րի խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց 
ինք նութ յան ո րոշ ման, բա ցա հայտ ված խախ տում նե րի և տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի միջև պատ-
ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի առ կա յութ յու նը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով կա տար ված ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի և հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յուն: 

Ընդ ո րում, հոդ վա ծում հատ կա պես շեշ տադ րութ յուն է կա տար վել տե ղի ու նե ցած դժբախտ 
դեպ քե րում աշ խա տան քի անվ տանգ պայ ման նե րի առ կա յութ յու նից զատ նաև մարդ կա յին գոր-
ծո նի ազ դե ցութ յան նշա նա կութ յան վրա։ 

Բա նա լի բա ռեր. անվ տան գութ յան տեխ նի կա, աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յուն, ար տադ-
րա կան դժբախտ պա տա հար ներ, ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ, հո գե բա նա կան 
մթնո լորտ:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րով ներ կա յումս դժբախտ 
դեպ քե րի հետ ևան քով մա հա ցութ յու նը գրա վում է եր րորդ տե ղը՝ սիրտ-ա նո թա յին և  ու ռուց քա-
բա նա կան հի վան դութ յուն նե րից հե տո։ Սա կայն, ե թե այդ հի վան դութ յուն նե րից մա հա նում են 
հիմ նա կա նում հա սուն տա րի քի մար դիկ, ա պա դժբախտ դեպ քե րից զոհ վում են ա ռա վե լա պես 
ե րի տա սարդ և մի ջին տա րի քի աշ խա տու նակ մար դիկ։

Այս պես, վի ճա կագ րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 18-ից մինչև 36 տա րե կան տղա մարդ կանց 
մոտ մա հա ծութ յան տա րած վա ծութ յան ա մե նա մեծ պատ ճա ռը հան դի սա նում են դժբախտ պա-
տա հար նե րը [1]։ Կա րե լի է վստահ պնդել, որ մեր երկ րում, ինչ պես նաև ամ բողջ աշ խար հում, 
շի նա րա րա կան և  այլ տե սա կի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում անվ տան գութ յան 
տեխ նի կա յի կա նոն նե րի խախ տում նե րի հետ ևան քով տե ղի ու նե ցած դժբախտ դեպ քե րի արդ-
յուն քում մահ վան և ս տաց ված մարմ նա կան վնաս վածք նե րի նվա զեց ման խնդի րը ար տա կարգ 
հրա տապ է և  ար ժա նի է մեծ ու շադ րութ յան [2]։

Աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան հիմ նա կան մե թոդն ար դեն եր կար տա րի ներ հան դի սա նում 
է անվ տան գութ յան տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րով լուծ վում է եր կու հիմ նա կան 
խնդիր.

1. Մե քե նա նե րի, գոր ծիք նե րի, տեխ նո լո գիա նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնց օգ տա գործ ման դեպ քում 
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ան հա տա կան պա տա հար նե րի ա ռա ջաց ման վտանգն ի ջեց վում է մինչև նվա զա գույ նի։
2. Հա տուկ պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի ստեղ ծու մը, ո րոնք աշ խա տան քի ըն թաց քում պաշտ-

պա նում են մար դուն պա տա հար նե րի ա ռա ջաց ման վտանգ նե րից։
Սա կայն, վեր լու ծե լով « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ում (հե տա գա յում՝ 

Կազ մա կեր պութ յուն) նա խա ձեռ նող մարմ նի կող մից անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի դա տա տեխ-
նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի նշա նակ ման և դ րանք Կազ մա կեր պութ յան ճար տա րա գի տա-
տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բաժ նում կա տար ման վի ճա կագ րութ յու նը, կա րե լի է եզրա-
կաց նել, որ դժբախտ պա տա հար նե րից առն վազն եր կու եր րորդ մա սում գլխա վոր մե ղա վո րը 
հա մար վում է ոչ թե տեխ նի կան և տեխ նո լո գիա կան պրո ցես ներն, այլ աշ խա տող մարդն՝ ին քը, 
որն այս կամ այն պատ ճա ռով չի պահ պա նում անվ տան գութ յան կա նոն նե րը, խա թա րում է աշ-
խա տան քա յին պրո ցե սի նոր մալ ըն թաց քը, չի կի րա ռում նա խա տես ված ան հա տա կան պաշտ-
պա նութ յան մի ջոց նե րը և  այլն։ Պարզ է, որ ե թե մար դը գտնվում է հո գե պես նոր մալ վի ճա կում, 
ա պա նա ա ռանց պատ ճա ռի չի ձգտի վնաս վածք ներ ստա նա լուն:

Դժ բախտ դեպ քե րը պա տա հում են կամ մար դուց ան կախ պատ ճառ նե րով, կամ այն դեպ-
քում, երբ նրան դրդում են ո րո շա կի ի րա վի ճա կում թույլ տալ անվ տան գութ յան կա նոն նե րի 
խախ տում։ Պարզ է, որ պես զի կանխ վի նման պա տա հար նե րի ա ռա ջա ցու մը, պետք է ա մե նից 
ա ռաջ ի հայտ բե րել այդ «խթա նիչ նե րը» և հ նա րա վո րութ յան սահ ման նե րում փոք րաց նել նրանց 
ազ դե ցութ յու նը։

Տեխ նո լո գիա կան ա ռա ջըն թա ցի ա մե նաընդ հա նուր օ րի նա չա փութ յուն նե րի դի տար կու մը, ինչ-
պես նաև Կազ մա կեր պութ յու նում կա տար ված անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի կամ աշ խա տան քի 
պաշտ պա նութ յան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
վեր լու ծութ յու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք հան գեց նում են դժբախտ 
դեպ քե րի և վ թար նե րի, միան գա մայն ա ռա ջա նում են հետև յալ օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից.

Ա ռա ջին պատ ճառն այն է, որ աշ խա տան քի մի ջոց նե րի զար գաց ման հետ զու գա հեռ ըն դար-
ձակ վում է մար դու ինչ պես բազ մա զան, այն պես էլ ին տեն սիվ ազ դե ցութ յան տի րույ թը շրջա կա 
մի ջա վայ րի վրա։ Գի տութ յան նվա ճում նե րը թույլ են տա լիս տեխ նի կա յի շա հա գործ ման ժա-
մա նակ այն ա վե լի քիչ վտան գա վոր դարձ նել, ստեղ ծել վտանգ նե րից պաշտ պան վե լու հա մա-
պա տաս խան մի ջոց ներ, և վ տան գա վո րութ յու նը հաշ վի առ նե լով՝ ընտ րել գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ե ղա նակ նե րը և  այլն։ Սա կայն, չնա յած այդ նա խազ գու շաց նող մի ջոց նե րին, տեխ նի կա յի զար-
գաց մա նը զու գա հեռ վտան գա վո րութ յունն ա ճում է ա վե լի ա րագ, քան նրան դի մա կա յու նութ յու նը։

Երկ րորդ պատ ճա ռը դա մար դու կյան քի և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի ա վե լի դա ժան և 
վ տան գա վոր դառ նալն է. այն սխա լի գնի աճն է։ Այժմ մար դիկ ա վե լի շատ մա հա նում են բարձր 
լար վա ծութ յան հո սան քից, ա վե լի շատ մեծ հզո րութ յան բեռ նամ բարձ և տ րանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից, վայր են ընկ նում բարձ րութ յու նից, և հա ճախ ոչ թե գետ նին, այլ 
աս ֆալ տին կամ բե տո նին։

Եր րորդ պատ ճա ռը դա մար դու ըն տե լա նալն է վտանգ նե րին։ Ըն տե լա նա լով տեխ նի կա յին 
և  օգտ վե լով նրա նից ստաց ված օ գու տին, մար դը հա ճախ մո ռա նում է, որ տեխ նի կան սո վո րա-
բար հան դի սա նում է նաև բարձր վտան գի աղբ յուր և տեխ նի կա յի ին տեն սիվ օգ տա գոր ծու մը 
բարձ րաց նում է վտան գա վոր պա տա հար նե րի ի րա կա նաց ման հա վա նա կա նութ յու նը։ Վ տան-
գա վոր սար քա վո րում նե րի հետ մշտա կան շփու մը (դրանց շա հա գոր ծու մը), դժբախտ դեպ քե րի 
մաս սա յա կա նութ յան վե րա բեր յալ ան տեղ յա կութ յու նը հան գեց նում է նրան, որ մար դը դա դա րում 
է վա խե նալ այն բա նից, ինչն ի րա կա նում հան դի սա նում է շատ վտան գա վոր։ Բա րե բախ տա-
բար, ոչ բո լոր խախ տում ներն են հան գեց նում դժբախտ դեպ քե րի ա ռա ջաց մա նը։ Սա կայն այդ 
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«բա րե բախ տա բար»-ը ու նի նաև հա կա դարձ կողմ։ Մար դիկ մի ան գամ ան պա տիժ խախ տե-
լով անվ տան գութ յան կա նոն նե րը և դ րա նից ստա նա լով ինչ որ փոքր օ գուտ՝ կրկնում են նման 
խախ տում նե րը։ Աս տի ճա նա բար հար մար վում են վտանգ նե րին և դ րա հետ մեկ տեղ ձեռք են 
բե րում կա նոն նե րի խախտ ման սո վո րույթ։

Կազ մա կեր պութ յու նում աշ խա տան քի անվ տան գութ յան կա նոն նե րի խախ տում նե րի հետևան-
քով տե ղի ու նե ցած դժբախտ դեպ քե րի վե րա բեր յալ նշա նակ ված փոր ձաքն նութ յուն նե րի ի րա-
կա նաց ման ժա մա նակ տրա մադր ված քրեա կան գոր ծե րի նյու թե րի ու սում նա սի րութ յան և կա-
տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րով կա րե լի է եզ րա կաց նել նաև, որ ընդ հա նուր 
պատ ճառ նե րին զու գա հեռ բա ցա հայտ վում է շատ տա րաբ նույթ, հա ճախ ան հա տա կան գոր ծոն-
ներ՝ հիմ նա կա նում հո գե բա նա կան կար գի, ո րով ստեղծ վում են աշ խա տան քի անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րի կան խամ տած ված խախ տում ներ և դժ բախտ դեպ քե րի քա նա կի աճ (հա մար ձա կու-
թ յան ցու ցադ րում, ան կար գա պա հութ յուն, ռիս կի նկատ մամբ հա կում և  այլն)։

Հետ ևա բար, միայն տեխ նի կա կան ճա նա պար հով անվ տան գութ յան խնդի րը չի լուծ վի։ Ա վե-
լին, տեխ նի կա յի կա տա րե լա գործ ման, դրան հու սա լիութ յան և  անվ տան գութ յան բարձ րաց մա նը 
զու գա հեռ՝ մարդ կա յին գոր ծո նի ազ դե ցութ յու նը դառ նում է ա վե լի կար ևոր։ Դժ բախտ դեպ քե րի 
կա յաց ման պատ ճառ նե րի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ դեպ քե րի ընդ հա նուր քա նա կի մեջ 
մար դու կող մից թույլ տրված սխալն ա վե լի մեծ դեր է խա ղում, ինչն էլ հան դի սա նում է դեպ քե րի 
կա յաց ման ան մի ջա կան պատ ճա ռը։

Ին չու՞մ է կա յա նում մար դու ոչ ճիշտ, սխալ գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ ճա ռը։ Պատ ճառ նե րը 
բազ մա զան են. դրանք կա րող են լի նել և զուտ սուբ յեկ տիվ գոր ծոն ներ, ինչ պի սին է, օ րի նակ՝ 
մար դու մոտ տվյալ աշ խա տան քի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ հո գե բա նա կան ո րա կի կամ 
ֆի զո լո գիա կան կար գի բա ցա կա յութ յու նը, գի տե լիք նե րի և փոր ձի պա կա սութ յու նը, ֆի զիո լո-
գիա կան կար գի կամ հու զա կան ի րա վի ճա կի խախ տում նե րը և  այլն։

Ներ քին գոր ծոն նե րը կա րող են ա ռաջ գալ նաև ար տա քին ի րա դար ձութ յուն նե րի ազ դե ցու-
թյու նից, ինչ պես, օ րի նակ՝ ար տա քին ֆի զի կա կան ազ դե ցութ յու նը՝ սկսած նրա նից, որ ա ռա ջա-
նում է աշ խա տան քի պայ ման նե րից և  ընդ հուպ այն պի սի եր ևույթ ներն, ինչ պի սիք են մագ նի-
սա կան փո թո րիկ նե րը, լուս նի փու լե րի փո փո խութ յու նը, ո րոնք կա րող են թերևս ազ դել մար դու 
ներ քին հու զա կան վի ճա կի (նյար դա յին, սրտա նո թա յին հա մա կար գի) վրա և լի նել դժբախտ 
դեպ քե րի ա ռա ջաց ման ան մի ջա կան պատ ճա ռը։

Դժ բախտ դեպ քե րի ա ռա ջաց ման վրա ազ դում են նաև շատ սո ցիա լա կան գոր ծոն ներ, ինչ պի-
սին է աշ խա տան քա յին կո լեկ տի վում առ կա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը, աշ խա տան քի խթան ման 
կար գի ընտ րութ յու նը, ապ րե լա կեր պը և  այլն։

Այս պի սով, պարզ վում է, որ մար դու կող մից թույլ տրված սխալ նե րի, բաց թո ղում նե րի, կան-
խամ տած ված և պա տա հա կան կա տար ված վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ ճառ նե րի 
բա ցա հայ տե լը նա խազ գու շաց նե լը, հա մար վում է բարձր ա նո րո շութ յան և բար դութ յան խնդիր։ 

Աշ խա տան քի անվ տան գութ յան հո գե բա նութ յու նը, որ պես գի տա կան ուղ ղութ յուն՝ կոչ ված է 
գտնել և աշ խա տող նե րին ա ռա ջար կել վե րը նշված խնդիր նե րի լուծ ման կոնկ րետ ե րաշ խիք ներ։ 
Վեր ջին հաշ վով, աշ խա տան քի անվ տան գութ յան ա պա հով ման մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գում 
մարդ կա յին գոր ծո նը պետք է դառ նա հու սա լի օ ղակ։ 

Ինչ պես ցույց է տա լիս վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ-ում, ինչ պես նաև Ար ցա խում 
անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի կամ աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան կա նոն նե րի խախ տում նե րի 
հետ ևան քով տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի վե րա բեր յալ նշա նակ ված ճար տա րա գի տա տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար ման նպա տա կով տրա մադր ված նա խա պատ րաս տա կան նյու-
թե րում կամ հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րում առ կա ե լա կե տա յին տվյալ նե րի հե տա զո տութ յու-
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նը՝ ցան կա ցած վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն, ո րի արդ յուն քում տե ղի է ու նե ցել դժբախտ դեպք, 
կա րող է լի նել մեկ կամ մի շարք պատ ճառ նե րի հետ ևանք։ 

Բե րենք մի պայ մա նա կան օ րի նակ. ըն կե րութ յան աշ խա կից նե րը չլի նե լով գրանց ված աշ խա-
տա կից ներ, խախ տե լով Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի պա հանջ նե րը՝ կա տա րում են ա նօ րի նա կան 
աշ խա տանք: Այ սինքն, աշ խա տում են ա ռանց աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված 
կար գով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րի կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան-
հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րի առ կա յութ յան, ո րի հետ ևան քով չեն ստա նում անվ տան գութ յան 
տեխ նի կա յի կա նոն նե րի վե րա բեր յալ պատ շաճ հրա հան գա վո րում, ինչ պես նաև աշ խա տում են 
ա ռանց ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռութ յան [3]։ 

Դժ բախտ դեպ քե րի պատ ճառ կա րող է հա մար վել նաև սպա սարկ վող սար քա վոր ման վի-
ճա կի ոչ ճիշտ գնա հա տու մը, ին չը կա րող է լի նել մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի պա կա սի 
արդ յունք, աշ խա տան քի անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ ու սուց ման բա ցա կա յութ յուն, աշ խա տո ղի 
վա տա ռողջ լի նե լը, սար քա վոր ման վի ճա կի ճիշտ գնա հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կի 
սղութ յու նը, ինչ պես նաև աշ խա տո ղի կող մից սար քա վոր ման վի ճա կի ստու գումն ուղ ղա կիո րեն 
ան տե սե լը։

Ինչ պես ՌԴ-ի աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան ազ գա յին միութ յան կենտ րո նի մաս նա գետ-
ներն են համարում, ար տադ րա կան դժբախտ դեպ քե րի և վ թար նե րի հե տա զո տութ յուն ներն 
ընդ հան րաց նող նյու թե րը թույլ են տա լիս վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի ան մի ջա կան պատ-
ճառ նե րի բազ մա զա նութ յու նը հան գեց նել հետև յալ չորս խմբե րի [2].

Ա. Չ գի տի. սա նշա նա կում է, որ աշ խա տո ղը չու նի տվյալ աշ խա տան քի կա տար ման հա մար 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ, չի տի րա պե տում հա մա պա տաս խան հմտութ յուն նե րի, մե թոդ նե րի, 
ձևե րի և  ե ղա նակ նե րի։

Բ. Չի ցան կա նում. սա նշա նա կում է, որ աշ խա տո ղը կա րող է տվյալ աշ խա տան քը (գոր ծո-
ղութ յու նը) ո րակ յալ և  անվ տանգ կա տա րել, սա կայն նրա մոտ չկա ցան կութ յուն պահ պա նե լու 
անվ տան գութ յան պա հանջ նե րը, այլ կերպ ա սած՝ նրա մոտ չկա հիմ նա վո րում (մո տի վա ցիա), 
նաև նրա մոտ չի զար գա ցել հո գե բա նա կան կողմ նո րո շում՝ նշված պա հանջ նե րը պահ պա նե լու 
հա մար։

Գ. Չի կա րող. սա նշա նա կում է, որ աշ խա տո ղը գտնվում է այն պի սի ֆի զի կա կան կամ հո գե-
բա նա կան վի ճա կում, որ չնա յած իր կա րո ղութ յուն նե րին և  իր ցան կութ յուն նե րին՝ թույլ է տա լիս 
վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն։

Դ. Ա պա հով ված չէ. սա նշա նա կում է, որ աշ խա տո ղը չի կա տա րում նա խա տես ված գոր ծո-
ղութ յու նը՝ այն կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի, գոր ծիք նե րի, նյու թե րի, սար քե րի, 
տե ղե կատ վութ յան և  այլ նի չա պա հով ման հետ ևան քով։

Ա ռա ջին ե րեք խմբե րի (Ա, Բ, Գ) պատ ճառ նե րը պայ մա նա վոր ված են աշ խա տո ղի ան հա տա-
կան և  անձ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից (ո րակ նե րից)։ Ամ բող ջութ յամբ վերց ված այդ 
պատ ճառ ներն ան վան վում են մարդ կա յին գոր ծոն։ Չոր րորդ խմբի (Դ) ան մի ջա կան պատ ճա ռը 
հան դի սա նում է աշ խա տո ղի նկատ մամբ ար տա քին գոր ծոն, այլ կեպ ա սած, դա այն ար տադրա-
կան մի ջա վայրն է, ո րում ըն թա նում է աշ խա տո ղի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը [1]։

Ա ռանձ նաց ված բո լոր չորս խմբե րը, ո րոնք վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի ան մի ջա կան 
պատ ճառ են, ի րենց հեր թին հան դի սա նում են ա վե լի բարձր մա կար դա կի պատ ճա ռի հետ ևանք, 
այն էլ վե րագր վում է ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման և ղե կա վար ման ո լոր տին։ Սո վո րա բար 
որն պատ ճա ռը սահ ման վում է որ պես կազ մա կերպ չա կան։

Այս պի սով, ճար տա րա գի տա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ու սում-
նա սիր ված՝ շի նա րա րա կան և  ար տադ րութ յու նում այլ տե սա կի աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
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ըն թաց քում անվ տան գութ յան տեխ նի կա յի կա նոն նե րի խախ տում նե րի հետ ևան քով տե ղի ու նե-
ցած դժբախտ դեպ քե րի պատ ճառ նե րի, նպաս տող գոր ծոն նե րի և դ րանց կանխ ման հիմ նախն-
դիր նե րի հա մա լիր վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ար տադ րութ յու նում դժբախտ դեպ քե րը 
կան խե լու կամ նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար պետք է տվյալ վայ րում ստեղ ծել աշ խա տան քի 
անվ տանգ պայ ման ներ [4,5]: Վեր ջինս ի րե նից ներ կա յաց նում է աշ խա տան քի այն պայ ման նե րը, 
ո րոնց դեպ քում աշ խա տո ղի վրա բա ցառ վում է թու նա վոր և( կամ) վտան գա վոր ար տադ րա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցութ յու նը, կամ դրանց մա կար դա կը չի գե րա զան ցում սահ ման ված նոր մա-
նե րը։ Ինչ պես եր ևում է, այս ձևա կեր պու մը չի բա ցա ռում աշ խա տա տե ղում պո տեն ցիալ վտան-
գա վոր գոր ծոն նե րի առ կա յութ յու նը և չի պա րու նա կում որ ևէ պա հանջ աշ խա տո ղի նկատ մամբ ։

Սա կայն, որ պես զի կանխ վեն դժբախտ դեպ քե րը (վթար նե րը), այս պայ մա նը բա վա րար 
չէ։ Ա ռա ջի նը, ինչ պես նշվեց, տար բեր պատ ճառ նե րից ել նե լով աշ խա տո ղը կա րող է կա տա րել 
վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն, ո րի արդ յուն քում կա րող է տե ղի ու նե նալ դժբախտ դեպք կամ 
վթար։ Երկ րոր դը, ար տադ րութ յու նում պո տեն ցիալ վտան գը ո րո շա կի պայ ման նե րում կա րող 
է փոխ վել ռեալ վտան գի, ո րի ժա մա նակ ստեղծ վում է վտան գա վոր դրութ յուն կամ վթա րա յին 
ի րա վի ճակ, ինչն էլ պա հան ջում է աշ խա տո ղից հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն (վար քա գիծ)։ 

Վեր ջա պես, հնա րա վոր է այն պի սի ի րա վի ճակ, ո րի ժա մա նակ ծանր հետ ևանքն ա ռա ջա նում 
ոչ թե վտան գա վոր գոր ծո նի ազ դե ցութ յու նից, և  ոչ թե աշ խա տո ղի չմտած ված գոր ծե լա կեր պից, 
այլ նրա ընդ հա նուր ֆի զիո լո գիա կան վի ճա կից. են թադ րենք, անվ տան գութ յան տե սա կե տից 
գե րա զանց աշ խա տա տե ղում աշ խա տո ղի մոտ մինչև աշ խա տան քի սկսվելն ու նե ցած ու ժեղ ապ-
րում նե րից ա ռա ջա նում է սրտի նո պա, նա կորց նում է գի տակ ցութ յու նը, ընկ նում է և ս տա նում 
գանգ-ու ղե ղա յին վնաս վածք։

Այս պի սով, պետք է ըն դու նել, որ աշ խա տան քի անվ տանգ պայ ման նե րը հան դի սա նում են 
աշ խա տան քի անվ տան գութ յան անհ րա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար պայ ման [3]։ Շատ բան կախ-
ված է աշ խա տո ղից, նրա ո րա կա վո րու մից, վար քից, ֆի զի կա կան և հո գե կան ի րա վի ճա կից։

Վե րոնշ յալից ել նե լով, կա րե լի է տալ «Աշ խա տան քի անվ տան գութ յուն» հաս կա ցութ յան հետև-
յալ ձևա կեր պու մը.

Աշ խա տան քի անվ տան գութ յու նը դա գոր ծու նեութ յուն է, ո րի ժա մա նակ ա պա հով վում է 
աշ խա տան քի անվ տանգ պայ ման նե րը և  աշ խա տո ղը նպա տա կամղ ված ու անվ տանգ գոր ծում 
է ինչ պես աշ խա տան քա յին գործընթաց կա տար ման ժա մա նակ, այն պես էլ վտան գա վոր դրութ-
յուն նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում և  աշ խա տո ղի ֆի զի կա կան ու հո գե կան վի ճա կը հա մա պա տաս-
խա նում է նոր մա նե րին։

Այս պի սով, նկա տի ու նե նա լով նաև մարդ կա յին գոր ծո նի ազ դե ցութ յան նշա նա կութ յու նը, աշ-
խա տող նե րի հա մար աշ խա տան քի անվ տան գութ յան (ԱԱ) անհ րա ժեշտ և բա վա րար պայ մա նի 
բա նաձ ևը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ կերպ.

 ԱԱ = Գիտի + Ցանկանում է + Կարող է + Ապահովված է (1)
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДШИХ  

К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ 

Бадеян А. В., Мазманян В.Г.
В статье проанализированы результаты последних 10 лет полученные в ходе выполненных 

в Национальном бюро экспертиз Республики Армения инженерно-технических и судебно-
технических экспертных исследований. Отмечено, что назначенные компетентными органами 
экспертные исследования касаются несчастных случаев, имевших место быть в Республике 
Армения и Арцахе, вследствие нарушений правил техники безопасности или охраны труда. 
Данные исследования были выполнены с целью обоснования наличия причинно-следственной 
связи между факторами непосредственно вызвавших несчастные случаи и выявленными 
личностями, ответственными за нарушения по технике безопасности и охране труда.

В статье обосновывается мысль о том, что наряду с наличием необходимости обеспе чения 
безопасных условий труда, при несчастных случаях важно рассматривать также очевид ность 
влияния человеческого фактора.

Ключевые слова: техника безопасности, охрана труда, несчастный случай на производс-
тве, средства индивидуальной защиты, психологическая обстановка.

THE IMPORTANCE OF THE HUMAN FACTOR IN VIOLATION OF SAFETY 
REGULATIONS LEADING TO ACCIDENTS

Badeyan. A., Mazmanyan V.
The article analyzes the results, obtained during the research of engineering-technical and 

forensic technical expertise carried out in the National Bureau of Expertises of the Republic of 
Armenia over the past 10 years, assigned by the authorities initiated expert studies regarding  
accidents occurring in the Republic of Armenia and Artsakh due to violations of safety and labour 
protection rules. These studies were carried out in order to substantiate the existence of a causal 
relationship between the factors that directly caused the accidents and the identified individuals 
responsible violations of safety and labour protection rules.

The article substantiates the idea that, along with the need to ensure safe working conditions in 
case of accidents, it is also important to consider the influence of the human factor.

Key words: safety norms, labour protection, industrial accidents, individual protection means, 
psychological situation.
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