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Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 
Երևան, Հայաստան

 Հոդ վա ծում քննարկ վել են հե տըն թա ցի ժա մա նակ վա րորդ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րից բխող 
ի րա վա կան և տեխ նի կա կան տե սանկ յու նից ի րա վի ճա կա յին հար ցեր: Վեր են հան վել ՀՀ Ճա նա-
պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րում և « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գու թյան 
ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ա ռան ձին հոդ ված նե րի դրույթ նե րում տեղ գտած անճշ տութ-
յուն ներ՝ ներ կա յաց նե լով վեր հան վող խնդիր նե րին առնչ վող ման րա մասն վեր լու ծութ յուն ներ: 
Տե ղի ու նե ցած վթար նե րի կամ վրաեր թե րի քննութ յամբ, ո րոշ դեպ քե րում Ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րում և ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան վե րա բեր յալ օ րենսդ րութ յու նում 
տեղ գտած ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի ու անճշ տութ յուն նե րի արդ յուն քում, շատ հա ճախ 
վա րորդ նե րի մեղ քը մա սամբ կամ նույ նիսկ ամ բող ջութ յամբ բա ցա կա յում է: Սույն հոդ վա ծում 
կոնկ րետ օ րի նա կի վեր լու ծութ յամբ ա ռա ջադր վել է ի րա վի ճա կա յին խնդիր, և վեր ջի նիս լուծ ման 
առն չութ յամբ ա ռա ջարկ վել են մե թո դա կան մո տե ցում ներ, ո րոնց գործ նա կան կի րա ռումն, ըստ 
հե ղի նա կի, զգա լիո րեն կա րող է նվա զեց նել մեր երկ րում հե տըն թա ցով կա տար վող վթար նե րի 
և վ րաեր թե րի դեպ քում ի րա վա կան և տեխ նի կա կան տե սանկ յու նից ստեղծ վող խնդիր նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար, հե տըն թաց, ավ տո տեխ նի կա-
կան փոր ձաքն նութ յուն, ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն ներ, ճա նա պար հա յին երթևե-
կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման մա սին օ րենսդ րութ յուն:

Ըստ վի ճա կագ րութ յան 2020 թ.-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գրանց վել է 4016 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար (ՃՏՊ)` 783-ով քիչ 2019թ. -ի նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծի ցու ցա նի շի հա մե մա տութ յամբ։ Վեր ջին տաս նամ յա կում ա մե նա շատ վթար նե րը տե-
ղի են ու նե ցել 2019թ. -ին՝ կազ մե լով 4799։ Նույն տա րում գրանց վել է ՃՏՊ– նե րից տու ժած նե-
րի ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը՝ 6801 քա ղա քա ցի։ 2020թ.-ին այդ թի վը կրճատ վել է՝ դառ նա լով 
5846 քա ղա քա ցի: 2021թ. -ի ա ռա ջին ե ռամս յա կում Հա յաս տա նում գրանց վել է 1028 ՃՏՊ, ո րոնց 
հետ ևան քով մա հա ցել է 91 քա ղա քա ցի, տու ժել` 1547 քա ղա քա ցի։ Բո լոր վթար նե րի հիմ նա-
կան պատ ճա ռը ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի խախ տումն է։ Ա ռա վել հա ճախ 
վթար ներ են գրանց վել ա րա գութ յու նը գե րա զան ցե լու հետ ևան քով։ 2021թ. -ի ա ռա ջին ե րեք ամ-
սում Հայաստանում 121 նման դեպք է գրանցվել. 12 մարդ մահացել է, 201-ը` տուժել [1]։

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ) հետևանքով մահացած և 
տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած մարդկանց թիվը շարունակում է 
հարաբերականորեն մեծ մնալ, որը, բացի բարոյական և ֆիզիկական վնաս նե րից, ահ ռե լի 
վնաս է հասց նում նաև պե տութ յա նը: Ցա վոք, ներ կա յումս ա ռա ջարկ վող կան խար գե լիչ գոր-
ծու նեութ յուն նե րի մեծ մասն այս ցա վոտ հար ցին էա կան լու ծում չեն տա լիս. դրանք կրում են, 
այս պես կոչ ված, «կոս մե տիկ» բնույթ (ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կազ մա կերպ ման հա ճա-

 Թղթակցական հասցեն՝ Մարատ Վերժի Սարգսյան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ՃՏՊ 
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խա կի փո փո խութ յուն՝ եր բեմն չար դա րաց ված ու չհիմ նա վոր ված, ճա նա պարհ նե րի ոչ լիար ժեք 
կա հա վո րում և  այլն):

Կար ծիք է ստեղծ վում, որ վե րը նշվա ծը պայ մա նա վոր ված է գոր ծող ճա նա պար հա յին երթևե-
կութ յան կա նոն նե րում տեղ գտած անճշ տութ յուն նե րի և  ա նո րո շութ յուն նե րի առ կա յութ յամբ, 
ո րոնք եր բեմն, ներ կա յաց նե լով տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն պա հանջ ներ, դրանց ի րա-
կա նա ցու մը դարձ նում են գրե թե անհ նար՝ վա րորդ նե րին գցե լով թյու րի մա ցութ յան մեջ, հան-
գեց նե լով ան ցան կա լի հետ ևանք նե րի:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի և 
« Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի գրե թե 
բո լոր բա ժին նե րում՝ «Ընդ հա նուր դրույթ ներ», « Հե տիոտ նե րի հիմ նա կան պար տա կա նութ յուն նե-
րը», «Երթ ևե կութ յան ա րա գութ յու նը», «Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի դա սա վո րութ յու նը երթ ևե-
կե լի մա սում» և  այլն, ու շա դիր ըն թեր ցե լով կա րե լի է ո րո շա կի ան հա մա պա տաս խա նութ յուն ներ 
գտնել [2, 3]: Այս պես, ՃԵԿ-ում բազ միցս հան դի պում ենք պա հանջ նե րի, ո րոնք վա րոր դին թույլ 
են տա լիս կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն ներ (շա րու նա կել երթ ևե կութ յու նը կամ ի րա կա նաց-
նել որ ևէ մանևր) այն պայ մա նով, որ դրանք պետք է լի նեն անվ տանգ (օ րի նակ՝ ՃԵԿ 48, ՃԵԿ 
61, ՃԵԿ 62, ՃԵԿ 66, ՃԵԿ 67 կե տեր): Սա սկզբուն քո րեն ա նըն դու նե լի է, քա նի որ անհ րա ժեշտ 
է հաշ վի առ նել տար րա կան ֆի զի կա յի օ րենք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ մե քե նա յի ակն թար թո րեն 
կանգ առ նե լու անհ նա րի նութ յու նը: Այ սինքն, ներ կա յաց ված պա հան ջը են թադ րում է ճա նա պար-
հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի բա ցա ռում՝ երթ ևե կութ յան հա մար վտան գի հան կար ծա կի 
ա ռա ջաց ման դեպ քում: 

Օ րի նակ՝ ՃԵԿ-ի 48-րդ կե տը, ո րը կար գա վո րում է տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հե տըն թա ցի 
մանևր ի րա կա նաց նե լիս վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը, պա հանջ է ա ռա ջադ րում. «... ե թե դրա 
կա տա րումն անվ տանգ է և խո չըն դոտ չի ստեղ ծում երթ ևե կութ յան մյուս մաս նա կից նե րի հա մար 
...» [2, կետ 48]: Ֆի զի կա յից տար րա կան գի տե լիք նե րի տի րա պե տու մը թույլ է տա լիս եզ րա կաց-
նել, որ անվ տան գութ յու նը «բո լոր դեպ քե րում» չի կա րող ա պա հով վել, քա նի որ ի րա կան կյան-
քում անհ նար է բա ցա ռել ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք կախ ված չեն ավ տո մեքենայի 
վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րից: Դ րանք նե րա ռում են ա ռա ջին հեր թին բնա կան եր ևույթ նե րը, 
օ րի նակ՝ փո թո րի կի ժա մա նակ փո շու կամ ձնամր րի կի ժա մա նակ ձյան հան կար ծա կի ա ճող 
ամպ, մա ռա խուղ, հոր դա ռատ անձրև, ո րոնց հետ ևան քով կա րող է նվա զել վա րոր դի տե սա-
նե լիութ յու նը և չեր ևալ ճա նա պար հի երթ ևե կե լի մա սի թե րութ յու նը, ավ տո մո բի լի շրջա կայ քում 
(ինչ պես առջ ևում, այն պես էլ՝ հետ ևում) գտնվող հե տիոտ նը, կեն դա նին, խո չըն դո տը և  այլն: 
Նշ ված հան գա մանք նե րում, տեխ նի կա կան տե սա կե տից գրե թե անհ նար է դառ նում սպառ նա ցող 
վթա րի/վրաեր թի կան խու մը թե՛ հե տըն թաց կա տա րող, և թե՛ միա ժա մա նակ, հե տըն թաց կա տա-
րող ավ տո մո բի լին հա մըն թաց և/ կամ հան դի պա կաց երթ ևե կող ավ տո մո բիլ նե րի վա րորդ նե րի 
կող մից, ինչ պես նաև պո տեն ցիալ վտանգ է հան դի սա նում տվյալ պա հին հե տըն թաց կա տա րող 
ավ տո մո բի լի շրջա կայ քում (հետ ևի կող մից) գտնվող հե տիոտ նի հա մար: 

Մեկ այլ օ րի նա կի դեպ քում՝ ՃԵԿ-ի նույն 48-րդ կե տում, ներ կա յաց վում է հետև յալ պա հան ջը. 
«Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում վա րոր դը պետք է դի մի այլ ան ձանց օգ նութ յա նը»: Այս տեղ կա րող 
է տրա մա բա նա կան հետև յալ հարցն ա ռա ջա նալ. ան ձը, ում հե տըն թաց կա տա րող վա րոր դը 
դի մում է օգ նութ յան, արդ յո՞ք ի վի ճա կի է օգ նել, քա նի որ վեր ջինս կա րող է ճա նա պար հա յին 
երթ ևե կութ յան կա նոն նե րին և ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
մա սին օ րենսդ րութ յա նը չտի րա պե տել, չու նե նալ տա րած քում ճշգրիտ կողմ նո րոշ վե լու և  ա րագ ու 
ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու հմտութ յուն և, ի վեր ջո, այդ ան ձը կա րող է գտնվել ալ կո հո լի (թե կուզ 
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քիչ քա նա կութ յամբ) կամ հո գե մետ դե ղե րի ազ դե ցութ յան տակ, ո րը տվյալ պա հին հե տըն թա ցի 
մանև րի պատ րաստ վող վա րոր դը կա րող է և չ հայտ նա բե րել:

Հա ման ման դա տո ղութ յուն կա րե լի է ա նել նաև ՃԵԿ-ի 62-րդ կե տի հետև յալ պա հան ջի հետ 
կապ ված. « Վա րոր դը պետք է իր և  առջ ևից ըն թա ցող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի միջև պահ պա-
նի այն պի սի տա րա ծութ յուն, իսկ կող քով ըն թա ցող նե րից` այն պի սի միջ կո ղա յին տա րա ծութ յուն, 
որ պես զի հնա րա վո րութ յուն ու նե նա խու սա փել դրանց հետ բախ վե լուց:» [2, կետ 62]: Այս տեղ 
անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել հետև յալ հար ցե րին. կախ ված շարժ ման ա րա գութ յու նից (օ րի նակ, 
ե թե հա մըն թաց ուղ ղութ յամբ, նույն ու ղե գո տիով ըն թա ցող առջ ևի ավ տո մո բի լի ա րա գութ յունն 
ա վե լի փոքր է հետ ևից գնա ցո ղի ա րա գութ յու նից) որ քա՞ն տա րա ծութ յուն է անհ րա ժեշտ պա հել, 
որ պես զի վթա րա յին ի րադ րութ յան ժա մա նակ առջ ևից ըն թա ցող ավ տո մո բի լի կտրուկ ար գե լակ-
ման դեպ քում բա խում տե ղի չու նե նա, կամ՝ որ քա՞ն միջ կո ղա յին տա րա ծութ յուն պետք է պա հել, 
են թադ րենք, ե րեք կամ ա վե լի երթ ևե կե լի գո տի ու նե ցող ճա նա պարհ նե րին ին տեն սիվ (խիտ) 
երթ ևե կութ յան ժա մա նակ՝ տրանս պոր տա յին հոս քի 60 կմ/ժ ա րա գութ յան դեպ քում և  այլն [4]:

Ֆորս-մա ժո րը պետք է նե րա ռի նաև երթ ևե կութ յան այլ մաս նա կից նե րի, այդ թվում՝ հե-
տիոտ նե րի անս պա սե լի, «ա նօ րի նա կան» գոր ծո ղութ յուն նե րը, ով քեր կա րող են կտրուկ փո խել 
շարժ ման հե տա գի ծը/ուղ ղութ յու նը կամ հան կարծ սկսել շարժ վել, փո խել շարժ ման ա րա գութ-
յու նը, ինչ պես նաև անս պա սե լիո րեն ան հայ տա նալ վա րոր դի տե սա դաշ տից տե սա նե լիութ յու նը 
սահ մա նա փա կող ցան կա ցած օբ յեկ տի պատ ճա ռով [4]:

Տեխ նի կա կան տե սանկ յու նից նման ի րա վի ճա կը կար գա վոր վում է ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի պա-
հանջ նե րով, այն է՝ «Երթ ևե կութ յան հա մար խո չըն դոտ կամ վտանգ ա ռա ջա նա լու դեպ քում, 
ո րը վա րորդն ի վի ճա կի էր հայտ նա բե րել, նա պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կի ա րա գութ յունն 
ի ջեց նե լու` ընդ հուպ մինչև տրանս պոր տա յին մի ջո ցը կանգ նեց նե լը: Այդ դեպ քում կո ղան ցումն 
ու շրջան ցու մը թույ լատ րե լի է, ե թե վա րոր դը հա մոզ ված է, որ դա անվ տանգ է երթ ևե կութ յան 
մյուս մաս նա կից նե րի հա մար» [2, կետ 67]: Ու սում նա սի րե լով երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի պատ-
մութ յու նը՝ տես նում ենք, որ ոչ վաղ անց յա լում օ րենս դիր նե րի կող մից պար բե րա բար կի րառ վել է 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման պար տա վո րեց նող սխալ պա հանջ: Օ րի նակ, նման պա հանջ ժա-
մա նա կին ե ղել է Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի 1961 
թվա կա նի հրա տա րա կութ յան 45-րդ պար բե րութ յու նում [5]. «Երթ ևե կութ յու նը սկսե լուց ա ռաջ 
վա րոր դը պետք է հա մոզ ված լի նի, որ այն անվ տանգ է երթ ևե կութ յան մյուս մաս նա կից նե րի և  
իր ուղ ևոր նե րի հա մար, երթ ևե կութ յու նը սկսե լուց ա ռաջ պետք է տա ազ դան շան և զի ջի հա-
մըն թաց երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րին»:

«Ա պա հո վել անվ տան գութ յուն» հաս կա ցութ յան ձևա կան կի րառ ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած 
ցան կա ցած ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար արդ յունք է երթ ևե կութ յան կա նոն նե-
րի չի մա ցութ յան կամ թե րի ի մա ցութ յան: Ն ման պա րա գա յում ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
պա տա հա րի ա ռա ջաց ման մե խա նիզ մի ներ կա յաց նե լը նույն պես զգա լիո րեն բար դա նում է: Ո րոշ 
դեպ քե րում այս մո տե ցու մը թույլ է տա լիս հե տաքն նութ յան մար մին նե րին մե ղա վոր ճա նա չել 
վա րոր դին՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե նա ու նե՞ր վտան գը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա-
րա վո րութ յուն, թե՞ ոչ: Օ րի նակ, բա կա յին ճա նա պար հով (մեր ձա կա տա րածք), նույ նիսկ թույ լատ-
րե լի ա րա գութ յամբ երթ ևե կե լիս, վա րոր դը կա րող է չու նե նալ հե տիոտ նին վրաեր թի չեն թար կե-
լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն, ով հան կար ծա կի ան հե տա ցել է վա րոր դի տե սա դաշ տից 
տե սա նե լիութ յու նը սահ մա նա փա կող որ ևէ օբ յեկ տի պատ ճա ռով և հայտ վել այն պա հին, երբ 
վա րորդն ար դեն տեխ նի կա պես ի վի ճա կի չի ե ղել կան խել հե տիտ նի վրաեր թը: Այս դեպ քում 
նմա նա տիպ օբ յեկտ ներ կա րող են հան դի սա նալ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ, կա նաչ տա րածք-
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ներ, ցան կա ցած կա ռույց կամ ցան կա պատ:
Ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում հե տիոտ նը գտնվում է վա րոր դի տե սա դաշ տում, կա րող է այն-

քան կարճ լի նել, որ վա րոր դը չկա րո ղա նա ոչ միայն կանգ նեց նել մե քե նան, այլև ակ տի վաց նել 
ար գե լակ ման հա մա կար գը՝ չհասց նելով ար գե լա կել: Սա այն դեպ քում, երբ բնա կե լի տա րած-
քում թույ լատ րե լի ա րա գութ յամբ շարժ վե լով՝ մե քե նա յի լրիվ կան գա ռի հե ռա վո րութ յու նը կլի նի 
նվա զա գույն: Բեր ված օ րի նա կը ցույց է տա լիս ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին մի այն պի սի 
ի րադ րութ յուն, երբ վտան գի ա ռա ջաց ման պա հը հա մընկ նում է այն պա հին, երբ վա րոր դը կա-
րո ղա նում է հայտ նա բե րել հե տիոտ նին, ո րը շարժ վում է դե պի մե քե նան դի նա միկ մի ջանց քի 
վտան գա վոր ուղ ղութ յամբ, սա կայն վա րոր դը չի ու նե նում վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն:

Այժմ պատ կե րաց նենք, որ նույն պայ ման նե րում (բա կա յին տա րած քում) ավ տո մո բի լը շարժ-
վում է ոչ թե ա ռաջ, այլ հե տըն թաց, և վա րոր դը, ա ռաջ նորդ վե լով հե տին տե սա նե լիութ յան 
կո ղա յին հա յե լի նե րով, սկսում է ար գե լա կել հե տիոտ նին հայտ նա բե րե լու պա հից սկսած: Եր կու 
դեպ քում էլ վա րոր դը չի ու նե նա վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն, սա կայն 
ա ռաջ շարժ վե լիս հե տիոտ նին վրաեր թի են թար կե լու դեպ քում վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը 
գնա հատ վում են վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յան առ կա յութ յամբ կամ բա-
ցա կա յութ յամբ: Վե րը քննարկ ված ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում 
ա ռա ջին դեպ քում՝ ավ տո մո բի լի վա րոր դը, չու նե նա լով վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա-
րա վո րութ յուն, մե ղա վոր չի լի նի տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման-
նե րում, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ ար դեն կա րիք չի լի նի ա պա ցու ցե լու վա րոր դի մեղ քը, քա նի որ 
հե տըն թաց կա տա րե լիս վեր ջինս չի ա պա հո վել անվ տան գութ յու նը: Սա տար բե րակ ված սխալ 
մո տե ցում է, ո րը բխում է ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րում ամ րագր ված պա հանջ-
նե րից: Մինչև այժմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում թերևս ոչ մի մաս նա գետ չի կենտ րո նա-
ցել ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին նման ի րադ րութ յան վրա, սա կայն սա կա րե լի է հա մա րել 
ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կազ մա կերպ ման և  անվ տան գութ յան խնդրա հա րույց բաց թո-
ղում: Այս պի սով, տրա մա բա նա կան հարց է ա ռա ջա նում. ին չո՞ւ ա ռաջ շարժ վող ավ տո մեքենայի 
վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րով ո րոշ վում է այն հար ցը, թե արդ յո՞ք նա ու նի տվյալ պա տա հա րը 
կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն, թե՞ ոչ, իսկ հե տըն թաց կա տա րող վա րոր դի հետ 
կապ ված՝ ոչ, այ սինքն՝ մաս նա գի տա կան տե սանկ յու նից ել նե լով, կա րե լի է հան գել հետև յալ 
հար ցադր մա նը. ին չո՞ւ միև նույն ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում 
ա ռաջ երթ ևե կող ավ տո մո բի լի վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը տեխ նի կա պես գնա հա տե լիս փոր-
ձա գետ նե րը վա րոր դից պա հան ջում են ա ռաջ նորդ վել ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի պա հանջ նե րով, իսկ 
հե տըն թա ցի դեպ քում՝ ոչ: Ս տաց վում է ան հե թե թութ յուն՝ հե տըն թաց կա տա րող վա րոր դի մեղ քը 
կար ծես թե «կան խո րոշ ված է»: 

Վե րը աս վա ծը կա րե լի է լու սա բա նել հետև յալ օ րի նա կի մի ջո ցով. են թադ րենք, « Ֆորդ Տ րան-
զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րոր դը ձմռան մի օր սպա սար կում է մայ-
թի եր կայն քով տե ղա կայ ված վա ճառ քի կե տե րը: Վա րոր դը մայ թով հե տըն թաց կա տա րե լիս՝ 
վրաեր թի է են թար կել հե տիոտ նին, ով մայ թին մո տե նա լիս մայ թա մերձ կիտ ված ձնաթմ բի վրա 
սայ թա քե լով հայտն վել էր մայ թին: Ըստ նա խաքն նութ յան նյու թե րի՝ հե տիոտ նը մինչև վրաեր-
թի պա հը մայ թին է մո տե ցել դեպ քի վայ րի տա րած քում գտնվող ավ տո կա յա նա տե ղիի կող մից՝ 
շարժ վե լով ձյու նա պատ մար գա գետ նով: Մո տե նա լով մայ թին և տես նե լով մայ թով հե տըն թաց 
կա տա րող « Ֆորդ Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լը՝ հե տիոտ նը չի բարձ-
րա ցել մայ թի վրա՝ թույլ տա լով, որ վեր ջինս ա վար տի իր մանև րը: Սա կայն, երբ ավ տո մո բիլն 
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ար դեն գտնվել է ի րե նից մոտ հե ռա վո րութ յան վրա, հե տիոտ նը անս պա սե լի սայ թա քել է և  ի րա-
նով ա ռաջ մղվե լով, դուրս ե կել մայթ, ին չի հետ ևան քով մայ թով հե տըն թաց կա տա րող « Ֆորդ 
Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լը վրաեր թի է են թար կել ի րեն՝ ա ռող ջութ յա նը 
պատ ճա ռե լով մի ջին ծան րութ յան վնաս:

Փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում պարզ վել է, որ մե քե նան հե տըն թաց է կա տա րել մայ թով, մոտ 
5-7 կմ/ժ ա րա գութ յամբ, վա րոր դը վա րե լիս ա ռաջ նորդ վել է հե տին տե սա նե լութ յան կո ղա յին 
հա յե լի նե րով: Հա յե լի նե րի մի ջո ցով վա րոր դի տե սա դաշ տում հե տիոտ նի գտնվե լու ընդ հա նուր 
տևո ղութ յու նը ե ղել է 14,84 վրկ, տրանս պոր տա յին մի ջո ցի շարժ ման տևո ղութ յունն այն պա-
հից, երբ ձյան կույ տի վրա կանգ նած հե տիոտ նը սայ թա քում և  ընկ նում է մայ թին՝ 9,59 վրկ, 
իսկ հե տիոտ նի ընկ նե լուց մինչև վրաեր թի պա հը` 0,75 վրկ: Երբ հե տիոտ նը ընկ նում է, « Ֆորդ 
Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րորդն ար գե լա կում է, սա կայն չի կա րո-
ղա նում կան խել վրաեր թը: Արդ յուն քում փոր ձա գե տը հան գել է եզ րա կա ցութ յան, որ վա րոր դի՝ 
վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յան բա ցա կա յութ յու նը պատ ճա ռա հետ ևան-
քա յին կա պի մեջ չէ վրաեր թի հետ: Միև նույն ժա մա նակ, ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, « Ֆորդ 
Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը հա կա սել են 
ՃԵԿ-ի 48-րդ կե տի պա հանջ նե րին:

Այս պի սով, փոր ձա գե տը և, հետ ևա բար, նաև քննի չը, գա լիս են այն եզ րա հանգ ման, որ 
« Ֆորդ Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը հա-
կա սել են ՃԵԿ-ի 48-րդ կե տի պա հանջ նե րին, սա կայն, տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
ի րադ րութ յան պայ ման նե րում, պատ ճա ռա կան կա պի մեջ չեն գտնվում վրաեր թի ա ռա ջաց ման 
հետ: 

Տվ յալ ի րա վի ճա կը բազ մա կող մա նիո րեն վեր լու ծե լով՝ ստաց վում է հետև յալ պատ կե րը. մայ-
թով երթ ևե կե լիս, « Ֆորդ Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րորդն ի րա-
վունք ու ներ ա ռաջ նորդ վել ՃԵԿ-ի 61-րդ կե տի պա հանջ նե րով, ո րի հա մա ձայն. «… թույ լատր վում 
է, այլ հնա րա վո րութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում, ճա նա պար հա յին և կո մու նալ սպա սարկ-
ման ծա ռա յութ յուն նե րի մե քե նա նե րին երթ ևե կել, իսկ ան մի ջա պես ճա նա պար հի կող նակ նե րի, 
մայ թե րի կամ հե տիոտ նա յին ա րա հետ նե րի մոտ տե ղա կայ ված առևտ րա յին և  այլ օբ յեկտ ներ 
սպա սար կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րին` ա մե նա կարճ ճա նա պար հով մո տե նալ դրանց` խո-
չըն դոտ չհան դի սա նա լով հե տիոտ նե րին և  ա պա հո վե լով երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յու նը» [2, 
կետ 61]: Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ « Ֆորդ Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ-
տո մո բի լի վա րոր դը հե տըն թաց էր կա տա րում մայ թով, ա պա վեր ջինս, ի լրումն Կա նոն նե րի, 
պետք է ա ռաջ նորդ վեր նաև ՃԵԿ-ի 48-րդ կե տի պա հանջ նե րով, ըստ ո րի «Տ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հե տըն թա ցը թույ լատր վում է, ե թե դրա կա տա րումն անվ տանգ է և խո չըն դոտ չի 
ստեղ ծում երթ ևե կութ յան մյուս մաս նա կից նե րի հա մար: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում վա րոր դը 
պետք է դի մի այլ ան ձանց օգ նութ յա նը» [2, կետ 48]:

Ցա վոք, ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի ո րոշ պա հանջ ներ, դրանց ոչ լիար-
ժեք լի նե լու պատ ճա ռով կա րող են տա րըմբռ նում ա ռա ջաց նել: Այս պես, ա նըն դու նե լի է որ ևէ 
մե կից պա հան ջել ընդ հան րա պես ա պա հո վել լիար ժեք անվ տան գութ յուն՝ ա ռանց հաս տա տե լու 
վտան գի ա ռա ջաց ման պա հը: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ մեզ շրջա պա տող ի րա կա-
նութ յան մեջ հնա րա վոր չէ բա ցա ռել ֆորս-մա ժո րը, ինչ պես նաև ան հաղ թա հա րե լի ար տա քին 
ազ դե ցութ յուն նե րը, ո րոնք վա րոր դից կախ ված չեն և թույլ չեն տա լիս կա տա րել ի րեն վե րա պահ-
ված պար տա կա նութ յուն նե րը, օ րի նակ՝ բնա կան ա ղետ, եր րորդ կող մե րի ան դի մադ րե լի մի ջամ-
տութ յուն, որ ևէ ա ռար կա յի հան կար ծա կի բա խում կամ ան կում, մեկ կամ մի քա նի մե քե նա նե րի 
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կա ռա վար ման հա մա կար գե րի տեխ նի կա կան ան սար քութ յուն և  այլն: Այս պի սով, ցան կա ցած 
պա հանջ, ո րը վա րոր դին պար տա վո րեց նում է ա պա հո վել անվ տան գութ յու նը, չպետք է ի րե նից 
ներ կա յաց նի ուղ ղա կի, այս պես կոչ ված, «պար տադ րանք»: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ճա նա պար հա-
յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րում տրված ձևա կեր պու մը, այն է՝ «...ա պա հո վե լով երթ ևե կութ յան 
անվ տան գութ յու նը», ի մաստ չու նի, քա նի որ հաշ վի առ նե լով ավ տո մո բի լի զանգ վա ծը (ինչ պես 
նաև ի ներ ցիան, ձգո ղութ յունը, շփումը և  այլն) տեխ նի կա պես անհ նար է ա պա հո վել անվ տան-
գութ յու նը «ընդ հան րա պես» և «մշտա պես»: Ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան յու րա-
քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում անվ տան գութ յու նը պետք է ա պա հով վի մի շարք մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նաց մամբ, ո րոնք թույլ են տա լիս երթ ևե կութ յան մաս նա կից նե րին բա ցա ռել կամ կան խել 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, կոնկ րետ պա տա հա րը 
կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յու նը պետք է հաշ վարկ վի՝ հիմն վե լով բնա գի տութ յան 
(ֆի զի կա յի)   օ րենք նե րի վրա և  օգտ վե լով սահ ման ված կա նոն նե րից ու մե թոդ նե րից:

Այս պի սով, հան րա գու մա րի բե րե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա րե լի է պնդել, որ « Ֆորդ Տ րան-
զիտ» մակ նի շի ֆուր գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րոր դը բնա կա վայ րում մայ թով հե տըն թաց վա-
րե լիս մանևրն ի րա կա նաց րել է մայ թի եր կայն քով տե ղա կայ ված վա ճառ քի կե տե րը սպա սար կու 
նպա տա կով: Երբ մայ թա մերձ հատ վա ծում կիտ ված ձնաթմ բից հե տիոտ նը սայ թա քե լով ըն կել է 
մայ թի վրա, վա րորդն ար գե լա կել և կանգ է ա ռել, սա կայն վրաեր թի է են թար կել հե տիոտ նին: 
ՃԵԿ-ի 61-րդ կե տում սահ ման ված պա հանջ նե րի հա մա ձայն, « Ֆորդ Տ րան զիտ» մակ նի շի ֆուր-
գոն թափ քով ավ տո մո բի լի վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը չեն հա կա սել հիշ յալ կե տի հետև յալ 
պա հան ջին. «...ան մի ջա պես ճա նա պար հի կող նակ նե րի, մայ թե րի կամ հե տիոտ նա յին ա րա հետ-
նե րի մոտ տե ղա կայ ված առևտ րա յին և  այլ օբ յեկտ ներ սպա սար կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րին` ա մե նա կարճ ճա նա պար հով մո տե նալ դրանց` խո չըն դոտ չհան դի սա նա լով հե տիոտ նե րին 
և  ա պա հո վե լով երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յու նը» [2, կետ 61]: Իսկ ՃԵԿ նույն կե տի հետև յալ 
պայ մա նը՝ «ա պա հո վե լով երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յու նը» չու նի որ ևէ «ֆի զի կա կան ի մաստ» 
և, հետ ևա բար, չպետք է ա ռանց քա յին լի նի նման ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ-
յու նում, ո րը կապ ված է ավ տո մո բի լի ճա նա պար հին որ ևէ օբ յեկ տի հան կար ծա կի հայտն վե լու 
հետ, նե րառ յալ հե տիոտ նի, ում մե քե նա յի ուղ ղութ յամբ դի նա միկ մի ջանց քում վա րոր դը նա խա-
պես չէր հայտ նա բե րել: Այլ կերպ ա սած, իր գոր ծո ղութ յուն նե րով մե քե նա յի վա րոր դը վտանգ 
չի ստեղ ծում հե տիոտ նե րի տե ղա շար ժի հա մար, ին չը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ կոնկ րետ 
վե րը բեր ված օ րի նա կում վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րը լիո վին հա մա պա տաս խա նում են ճա-
նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի 61-րդ կե տի պա հանջ նե րին: Հետ ևա բար, նման ճա-
նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ վա րոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի և ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի 48-րդ և 61-րդ կե տե րում 
սահմանված անվ տան գութ յան պա հանջ նե րի հետ կապ ված հա կա սութ յուն չի կա րող լի նել:

Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հե տըն թա ցով վթա րի/վրաեր թի ման րա մասն վեր լու ծութ յուն-
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ նման ի րա վի ճա կա յին պայ ման նե րով վթար նե րը/վրաեր թե րը 
բա վա կա նին տա րած ված են: Ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի հան գա մանք նե-
րի ու սում նա սիր ման հա մար առ կա մե թո դա բա նա կան ա ջակ ցութ յան բա ցա կա յութ յու նը (թե պետ 
մե թո դա կան գրա կա նութ յան առ կա յութ յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ ավ տո վա րորդ նե րին հան րա մատ-
չե լի մե թո դա կան ա ջակ ցութ յու նը մեր երկ րում բա ցա կա յում է) հան գեց նում է ճա նա պար հատ-
րանս պոր տա յին պա տա հար նե րին մաս նա կից վա րորդ նե րի մե ղա վո րութ յան՝ շատ դեպ քե րում 
կողմ նա կալ, ո րո շում նե րի կա յաց մա նը, ինչն էլ հան գեց նում է բա ցա սա կան սո ցիալ-տնտե սա կան 
հետ ևանք նե րի: 
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Այ դու հան դերձ, անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն հրա վի րել այն փաս տի վրա, որ տրանս պոր տա-
յին մի ջո ցին պատ ճա ռած վնա սը փոխ հա տու ցե լու հա մար ա մեն ևին պար տա դիր չէ վա րոր դին 
բո լոր դեպ քե րում մե ղա վոր դարձ նել ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի հետ կապ ված: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, մայ թով հե տըն թաց կամ ընդ հան րա պես հե տըն թաց վա րե լիս տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դը պետք է ձեռ նար կի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը հե տիոտ նե րի հա մար 
վտան գը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար, ին չը հե տիոտ նե րի ու շա դիր և  ա ռողջ վար քագ ծի 
հետ միա սին կնվա զեց նի նմա նա տիպ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի թիվն 
ու ծան րութ յու նը: 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗАДНИМ ХОДОМ 

Сарксян М.В.
В статье рассматриваются с юридической и технической точки зрения ситуационные 

вопросы, возникающие вследствие действий водителя при движении автомобиля задним 
ходом. Выявлены несоответствия между действующими правилами дорожного движения 
Республики Армения и положениями отдельных статей Закона РА “Об обеспечении 
безопасности дорожного движения”, по которым в статье проведен подробный анализ. 
Выделяются и описываются характерные особенности расследования аварий или наездов, 
при этом отмечается, что в ряде случаев из-за несоответствий и неточностей в правилах 
дорожного движения и статей Закона РА “Об обеспечении безопасности дорожного движения” 
вина водителей частично или даже полностью отсутствует. Обобщается практический 
опыт экспертных исследований и на конкретном примере проанализирована ситуационная 
проблема, предложены методологические подходы по ее разрешению, практическое 
применение которых, по мнению автора, может значительно снизить юридические и 
технические противоречия в Республике Армения в случаях аварий и наездов, возникающих 
при движении автомобиля задним ходом.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, задний ход, автотехническая 
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экспертиза, правила дорожного движения, законодательство об обеспечении безопасности 
дорожного движения.

TECHNICAL AND LEGAL ASSESSMENT OF THE DRIVER’S ACTIONS WHEN 
REVERSING THE VEHICLE

Sargsyan M.
The article discusses from a legal and technical point of view, situational issues arising from the 

actions of the driver when reversing the vehicle. Inconsistencies between the rules of the road traffic 
of the Republic of Armenia and the provisions of individual articles of the RA Law “On ensuring 
road safety” were revealed, according to which a detailed analysis was carried out in the article. 
The characteristic features of the investigation of accidents or rear-end collision are highlighted and 
described, while it is noted that in a number of cases, due to inconsistencies and inaccuracies in the 
traffic rules and articles of the RA Legislation “On ensuring road traffic safety”, very often, the fault 
of the drivers is partially or even completely absent. The practical experience of expert research 
is generalized and a situational problem is analyzed using a specific example, methodological ap-
proaches to its solution are proposed, the practical application of which, in the author’s opinion, can 
significantly reduce legal and technical problems in the Republic of Armenia in cases of accidents 
and rear-end collision that occur when reversing. 

Keywords: road accident, reversing, аuto-technical expertise, traffic rules, legislation on ensuring 
road traffic safety.
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