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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՝ վե ցե րորդ 
հա մա րը:

 Կար ևոր եմ հա մա րում նշել, որ պար բե րա կա-
նում նե րառ վող գի տա կան հոդ ված ներն ընդգրկ-
ված են DOI (թվա յին օբ յեկ տի նույ նա կա նա ցու ցիչ) 
հա մա կար գում, որն ա պա հո վում է նյու թե րի նույ նա-
կա նաց ման, բո վան դա կութ յան և մե տատվ յալ նե րի 
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը և մե ծա պես հեշ տաց-
նում գի տա կան նյու թե րի ո րոն ման և մեջ բեր ման 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը: DOI հա մա րա նի-
շի տրա մադ րումն ա պա հո վում է  նաև մտա վոր սե-
փա կա նութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը, աշ-
խար հի ա ռա ջա տար գի տա կան մա տե նա գի տա կան 
շտե մա րան նե րում ընդգրկ ման գոր ծըն թա ցի դյու րին 
ի րա կա նա ցու մը, բո լոր ա ռա ջա տար հրա տա րակ-

չութ յուն նե րի կող մից ըն դուն ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե ցու մը, ինչ պես նաև գի տա կան 
հոդ ված նե րի ա ռա վել բարձր ցիտ ման գոր ծա կից ու նե նա լու հնա րա վո րութ յու նը: 

ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մից նման հետ ևո ղա կան քայ լե րի 
ձեռ նար կու մով պար բե րա կա նի թո ղար կու մը 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-
տի ժա մա նա կա կից ձեռք բե րում նե րով, այլ նաև նպաս տում է գի տա կան արդ յուն քի ներ կա յաց ման 
պատ շաճ ա պա հով մա նը, ինչ պես նաև պար բե րա կա նում դա տա փոր ձա գի տա կան և հա րա կից բնա գա-
վառ նե րի մաս նա գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րի զար գաց մանն ու գի տա կա նա հեն 
տե ղե կատ վութ յան ա պա հո վմա նը:

Պար բե րա կա նի 6-րդ հա մա րը նվիր վում է պար բե րա կա նի ստեղծ ման ա կունք նե րում կանգ նած 
ա կա նա վոր գիտ նա կան, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նի խորհր-
դա կան, պար բե րա կա նի խմբագ րա կան կո լե գիա յի ան դամ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր Ռու բեն Անդ րա նի կի Հով հան նես յա նին:

Պ րո ֆե սոր Ռու բեն Հով հան նես յա նը 2019թ -ին պար բե րա կա նի հի մադր ման օր վա նից մինչև իր 
կյան քի վեր ջին օ րե րը գի տահ րա տա րակ չա կան պատ շաճ արդ յուն քի ա պա հով ման գոր ծում ցու ցա բե-
րած ջա նա սի րութ յան, բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մի և  ան նա խա դեպ նվի րու մով աշ խա տան քի շնոր հիվ 
նշա նա կա լի ներդ րում է ու նե ցել ԴՓՔՀՀ-ի կազ մա վոր ման և ճա նա չե լիութ յան ա պա հով ման գոր ծըն-
թա ցում:

 Պար բե րա կա նի խմբագ րա կան խոր հուրդը հա վա տա րիմ մնա լով եր ջան կա հի շա տակ Ռու բեն Հով-
հան նես յա նի սկզբունք նե րին, բծախնդ րո րեն շա րու նա կե լու է հա մա տեղ սկսված գոր ծը՝ դա տա փոր ձա-
գի տա կան ո լոր տի գի տա կան ա պա հով ման կար ևոր գոր ծըն թաց նե րի շա րու նա կա կան զար գաց ման 
հա մար՝ նպա տակ ու նե նա լով նաև հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել ըն թեր ցո ղին նո րո վի ըն կա լել դա տա կան 
փոր ձաքն նութ յան և ք րեա գի տութ յան ո լոր տի հա մաշ խար հա յին մի տում ներն ու զար գաց ման հե ռա-
նկար նե րը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում կար ևոր ենք հա մա րում տես նել Ձեր գի տա կան աշ խա տանք նե րի 
լա վա գույն արդ յունք նե րը ԴՓՔՀՀ պար բե րա կա նի հա ջորդ հա մար նե րում:

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

Представляю Вашему вниманию очередной шестой номер научного издания «Армянс-
кий журнал судебной экспертизы и криминалистики».

Считаю важным отметить, что научные статьи, публикуемые в журнале, включены 
в систему DOI (цифровой идентификатор объекта), которая обеспечивает процесс 
идентификации материала, управление содержанием и метаданными, что значительно 
облегчает поиск и цитирование научных материалов. Предоставление цифрового 
идентификатора объекта также обеспечивает защиту прав интеллектуальной 
собственности, облегченную реализацию процесса включения в ведущие мировые 
библиографические базы данных, соответствие со стандартами, принятыми ведущими 
издательствами, а также возможность иметь более высокий уровень цитирования научных 
статей.

Предпринимаемые ГНКО “Национальное бюро экспертиз” Национальной академии 
наук РА последовательные шаги по выпуску периодического научного издания предостав-
ляют возможность не только обмениваться результатами научной и практической 
деятель нос  ти, современными достижениями в области судебной экспертизы, но и 
способствуют надлежащему представлению научных результатов, в том числе обеспечивая 
в периодическом научном издании возможность развития и предоставления научно 
обосно ванной информации по профессиональным направлениям судебной экспертизы 
и смежных с ней областей.

Шестой номер журнала посвящен памяти Ованесяна Рубена Андреевича - вид ного 
ученого, стоявшего у истоков создания издания, советника директора ГНКО «Нацио наль-
ное бюро экспертиз» Национальной академии наук Республики Армения, члена редак-
ционного совета журнала, доктора медицинских наук.

Следует отметить, что со дня основания журнала в 2019 году и до последних дней 
своей жизни, благодаря трудолюбию, высокому профессионализму и беспрецедентной 
самоотдаче в деле обеспечения надлежащего уровня научного издания, Ованесян Рубен 
Андреевич, внес значительный вклад в процесс формирования и признания “Армянского 
журнала судебной экспертизы и криминалистики”.

Воздавая должное светлой памяти и соблюдая неуклонно принципы Рубена Андреевича 
Ованесяна, редакция журнала скрупулёзно продолжит начатую совместную работу по 
непрерывному развитию важных процессов научного обеспечения сферы судебной 
экспертизы, имея цель предоставить читателю возможность по-новому взглянуть на ми-
ровые тенденции и перспективы развития судебной экспертизы и криминалистики.

Исходя из вышеизложенного, будем рады ознакомиться с лучшими результатами 
Ваших научных работ в последующих номерах АЖСЭК.

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

I would like to introduce you to the next sixth edition of the scientific journal ‘’Armenian 
Journal of Forensic Expertise and Criminalistics’’.

I consider it important to mention that the scientific articles published in the journal are 
included in the DOI (Digital Object Identifier)   system, which ensures the process of material 
identification, content and metadata management, greatly facilitates the search and citation 
of scientific materials. The provision of a DOI number ensures the protection of intellectual 
property rights, simplified implementation of the process of inclusion in the world’s leading 
scientific bibliographic databases, compliance with the standards adopted by all leading 
publishers, as well as the possibility of having a higher citation rate.

The successive steps taken by «National Bureau of Expertise» of SNPO of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Armenia to publish a scientific periodical provide 
an opportunity not only to exchange the results of scientific and practical activities, modern 
achievements in the field of forensic expertise, but also contribute to the proper presentation 
of scientific results, as well as the development of opportunities and provision of evidence-
based information in the professional areas of forensic science and related fields. 

The sixth edition of the scientific journal is dedicated to the memory of Professor Ruben 
Hovhannesyan - a prominent scientist who stood at the origins of the publication, adviser to 
the Director of NAS RA «National Bureau of Expertise» SNPO, a member of the Editorial 
Board of the journal, Doctor of Medical Sciences.

Since the day of the foundation of the journal in 2019 to the last days of his life., Professor 
Rouben Hovhannesyan has made a significant contribution to the formation and recognition 
of the journal due to his diligence, high professionalism and unprecedented dedication to his 
work in ensuring the proper level of scientific publication.

Paying tribute to the blessed memory and unswervingly adhering to the principles of 
Rouben A. Hovhannesyan, the Editorial Board of the periodical will diligently continue the 
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 «SERATEC PMB» ԹԵՍՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԱՇՏԱՆԱՅԻՆ ԵՎ 
ԴԻԱԿԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ D-ԴԻՄԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ 
ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱՏԱԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ա վագ յան Լ.Ա., Տեր-Գ ևորգ յան Ա.Գ. 1

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

Սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի փոր ձաքն նութ յուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ 
անհրա  ժեշտ է լի նում պա տաս խա նել նա խա ձեռ նո ղի կող մից ա ռա ջադր ված այն հար ցադր մա-
նը, թե արդ յոք առ կա ար յան հետ քերն ի՞նչ ծա գում ու նեն՝ դաշ տա նա յին, թե՞ ծայ րա մա սա յին 
ար յուն է: Այս ա ռու մով ծայ րա մա սա յին ար յան և դաշ տա նա յին հե ղու կի տար բե րա կու մը կա րող 
է կար ևոր ա պա ցույց ներ հան դի սա նալ սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման դեպ քե րում: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է SERATEC PMB ժա մա նա կա կից ախ տո րո շիչ թես տի կի րառ մամբ 
դա տա կեն սա բա նա կան փոր ձա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րում նոր մե թո դա կան մո տե ցում՝ 
մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րակ ման հա-
մար: Աշ խա տան քի նպա տա կը կա յա նում է մի ջազ գա յին արդ յու նա վետ փոր ձի վրա հիմն ված 
մո տե ցում նե րի մշակ ման, արդ յունք նե րի ար ժա նա հա վա տութ յան գնա հատ ման, ինչ պես նաև 
հե տա գա յում դա տա կեն սա բա նա կան հետ քե րի փոր ձա գի տա կան աշ խա տանք նե րում ներդր ման 
մեջ: Հոդ վա ծում վեր լուծ վել են նաև SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թես տի կի րա ռե-
լիութ յան դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը:

Բա նա լի բա ռեր. D-դի մեր, հո մոգ լո բին, SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ, դիա-
կա յին և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յուն, դաշ տա նա յին ար յուն:

Նե րա ծութ յուն

Կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րը, ո րոնք հայտ նա բեր վել են դեպ քի վայ րում, հա մար վում 
են կար ևո րա գույն ի րե ղեն ա պա ցույց ներ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հե տա գա բա ցա հայտ ման հա-
մար: Ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի վրա առ կա կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րից ա ռա վել հա ճախ, 
որ պես հե տա զոտ ման օբ յեկտ հա մար վում է ար յու նը: 

Դա տա կեն սա բա նա կան լա բո րա տո րիա նե րում հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում են սերմ նա հե-
ղու կի և թ քի հայտ նա բեր ման ա րագ թես տեր, իսկ մարմ նի այլ հե ղուկ նե րից, մաս նա վո րա պես՝ 
հեշ տո ցա յին կամ դաշ տա նա յին հե ղուկ ներն ա վե լի դժվար են հայտ նա բեր վում: Ծայ րա մա սա յին 
և դաշ տա նա յին ար յան միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը կա րող են էա կան դեր ու նե նալ նա խա-
ձեռ նող մարմ նի կող մից հե տաքն նութ յուն նե րի հա մար:

Աշ խա տան քի նպա տակն է նոր մե թո դի ներդր մամբ ի րա կա նաց նել կեն սա բա նա կան ծագ ման 
հետ քե րի տար բե րա կում և նա խա ձեռ նո ղի կող մից ա ռա ջադր ված հա մա պա տաս խան հար ցե րին 
տալ սպա ռիչ պա տաս խան ներ: Արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ նոր ի մու նոք րո մա տոգ րա-

 Թղթակցական հասցեն՝ Լիլիթ Աղասու Ավագյան, դատաբժշկական փորձաքննությունների բաժնի 
կենսաբանական հետքերի փորձաքննությունների բաժանմունքի պետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների 
ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Իսակովի 24, e-mail: lilitsuro@mail.ru

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.6-9
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ֆիկ թես տի մշա կումն էա կան ա ռա ջըն թաց է սե ռա կան ոտնձ գութ յան դեպ քե րի ա պա ցույց նե րի 
վեր լու ծութ յան և մեկ նա բան ման մեջ: Ար յու նը հան ցա գոր ծութ յան վայ րե րում ա մե նից հա ճախ 
հայտ նա բեր վող հե ղուկ նե րից է: Ծայ րա մա սա յին ար յան և դաշ տա նա յին հե ղու կի տար բե րա-
կու մը կա րող է կար ևոր ա պա ցույց ներ հան դի սա նալ սե ռա կան ոտնձ գութ յուն նե րի դեպ քե րում: 
Ծայ րա մա սա յին ար յան առ կա յութ յու նը ցույց է տա լիս տրավ մա տիկ պատ ճա ռը, դաշ տա նա յին 
հե ղու կը ցույց է տա լիս ար յու նա հո սութ յան բնա կան պատ ճա ռը [1]:

Հաշ վի առ նե լով կեն սա բա նա կան ծագ ման հե ղուկ նե րի տար բե րակ ման և նույ նա կա նաց ման 
կար ևո րութ յու նը` եր կար տա րի ներ ին տեն սի վո րեն ու սում նա սիր վել են նոր մե թոդ ներ, այդ թվում` 
ման րա դի տա կա յին հե տա զո տութ յուն և միկ րո-ՌՆԹ [2,3]: Միկ րո-ՌՆԹ և ԴՆԹ մե թի լաց ման 
պրո ֆի լա վո րում ներ են, ո րոնք հա ջո ղութ յամբ օգ տա գործ վել են ար յան նույ նա կա նաց ման հա-
մար: Հարկ է նշել, որ այս մե թոդ նե րը ժա մա նա կա տար և ծախ սա տար են, բա ցի այդ, այս մե-
թոդ նե րով ծայ րա մա սա յին ար յու նը դաշ տա նա յին հե ղու կից տար բե րա կե լը շատ դժվար է [4]:

Կեն սա բա նա կան ծագ ման հե ղուկ նե րի հայտ նա բեր ման ի մու նոք րո մա տոգ րա ֆիկ հե տա զո-
տութ յուն նե րը շատ հստակ և հեշտ են կրառ ման տե սանկ յու նից: Ի դեպ, ա ռա ջին ան գամ 1996 
թվա կա նին հաս տատ վել է, որ դաշ տա նա յին ար յան մեջ D-դի մե րի մի ջին կոն ցենտ րա ցիան 200 
ան գամ ա վե լի բարձր է, քան ծայ րա մա սա յին ար յան մեջ [5]: 

Հան ցա գոր ծութ յան վայ րում կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե րի բա ցա հայ տու մը դա տա կան 
գոր ծըն թա ցի շրջա նա կա նե րում ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մեկն է: Այն օգ նում է նա խա-
ձեռ նող մարմ նին տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել հան ցա գոր ծութ յան ըն թաց քի մա սին: Սե ռա-
կան բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ անհ րա ժեշտ է լի նում պա տաս խա նել 
այն հար ցադր մա նը, թե արդ յոք առ կա ար յան հետ քերն ի՞նչ ծա գում ու նեն՝ դաշ տա նա յին, թե՞ 
ծայ րա մա սա յին ար յուն է: Ն մա նա տիպ հար ցե րի պարզ ման նպա տա կով մեր կող մից կի րառ վել 
է SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թես տը, ո րը կազմ ված է թեստ սկա վա ռա կից, մեկ 
ան գամ յա օգ տա գործ ման պի պե տից և բու ֆե րից (նկար 1) [6]: 

Ն կար 1. SERATEC PMB ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ: 

Թեստ սկա վա ռա կը կազմ ված է շրջա նաձև բաց վածք ու նե ցող փո սի կից, ստու գիչ /C/ ե րի զից, մար դու 
հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յուն հաս տա տող /P/ ե րի զից, ար յան մեջ առ կա D-դի մե րի առ կա յութ յուն հաս տա-

տող /M/ ե րի զից:
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SERATEC PMB – Նա հա րա բե րա կա նո րեն նոր ի մու նաք րո մա տոգ րա ֆիկ թեստ է, այն ուղղ-
ված է հայտ նա բե րե լու մարդ կա յին ծագ ման հե մոգ լո բի նը և D-դի մե րը: Վեր ջինս թույլ է տա լիս 
տար բե րա կել դաշ տա նա յին, ծայ րա մա սա յին և դիա կա յին ար յուն նե րի առ կա յութ յու նը [6]: 

Հե մոգ լո բի նը (Hb) մար դու և տար բեր կենդանիների օրգանիզմներում հանդիպող, երկաթ 
պարունակող բարդ փոխադրիչ սպիտակուց է: Հեմոգլոբինը արյան շնչառական պիգմենտ 
է, որը պարունակվում է էրիթրոցիտներում և մասնակցում թթվածնի և ածխաթթու գազի 
տեղափոխմանը [7]:

D–դիմերը հանդիսանում է թրոմբառաջացման և ֆիբրինոլիզի մարկեր, որը ֆիբրինոլիզի 
պրոցեսի ընթացքում թրոմբի քայքայվելուց հետո արյան մեջ մնացած սպիտակուցն է: D–դիմերի 
մակարդակի բարձացումը նկատվում է դաշտանային արյան մեջ:

Հետազոտության նպատակն է SERATEC PMB ժամանակակից ախտորոշիչ թեստի կի-
րառ մամբ, առաջարկել նոր մեթոդական մոտեցում դատակենսաբանական փորձագիտական 
հետազոտություններում մարդու դաշտանային, դիակային և/կամ ծայրամասային արյան 
նմուշների տարբերակման համար:

Նյութեր և մեթոդներ 

Աշխատանքում դաշտանային, ծայրամասային, դիակային արյունների տարբերակման 
համար, որպես ուղղորդիչ մարկերներ են ընտրվել մարդկային արյան մեջ առկա D–դիմերը և 
հեմոգլոբինը (Hb): 

Գիտափորձը կատարվել է՝ 
• 10 առողջ կին դոնորներից (24-ից 40 տարեկան) կազմված կամավորների ներգրավմամբ, 

որոնք տրամադրել են ստերիլ թանզիֆե խծուծով 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրերի դաշտանային 
արյունը,

• 8 դիակային արյան (30-ից 65 տարեկան) հեղուկ նմուշ, որը վերցվել է տարբեր սեռի 
ներկայացուցիչներից՝ կենսաբանական մահը վրա հասնելուց 24-48 ժամվա ընթացքում 
և չորացվել հետագա հետազոտության համար ստերիլ թանզիֆե խծուծների վրա,

• ծայրամասային արյան նմուշներ են վերցվել 14 առողջ դոնորներից՝ 6 կին և 8 տղամարդ 
(25-60 տարեկան):

Չորացրած նմուշներից փորձարկման համար օգտագործվել է մոտավորապես 2×2մմ 
չափսերի թանզիֆե խծուծներ, որոնց հագեցվածությունը համապատասխանում է թեստի 400 
նգ/մլ զգայունության արժեքին: 

Փորձերի համար օգտագործվել է իմունոքրոմատոգրաֆիկ SERATEC PMB թեստը, որը 
միաժամանակ հայտնաբերում է մարդու արյան մեջ առկա հեմոգլոբինը և D-դիմերը: Փորձն 
իրականացնելու համար կիրառված SERATEC PMB թեստ հավաքածուն իր մեջ ներառում 
է՝ բուֆեր, որը անհրաժեշտ է հեղուկ նմուշների նոսրացման կամ չոր նմուշներից արյան 
անջատման համար, թեստ սկավառակ, որում օպտիմալ զգայունությունը մարդու հեմոգլոբինի 
համար 20 նգ/մլ է, իսկ D- դիմերի համար կազմում է 400 նգ/մլ [6,8]: 

Թեստի բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ՝ արյան նմուշները փորձարկումից առաջ բերվում են 
սենյակային ջերմաստիճանի, որին հաջորդում է հետազոտման ենթակա նմուշներից բուֆերի 
միջոցով լուծամզվածքի պատրաստում, որն էլ պահվում է սենյակային ջերմաստիճանում 2 
ժամ: Այնուհետև, ստացված մզվածքից 5-ական կաթիլ կաթեցվում է թեստի շրջանաձև բացված 
համապատասխան փոսիկի մեջ: Արդյունքների վերլուծությունը կատարվում է առաջին 10 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB
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րոպեների ընթացքում (տե՛ս նկար 2) [6,8]: 

Նկար 2. SERATEC PMB իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստի աշխատելու ընթացակարգը

(https://www.seratec.com/docs/user_instructions/2019/IFU_PMB_EN_2019-06.pdf)

Թես տի ճիշտ աշ խա տան քի պա րա գա յում գրանց վում են հետև յալ արդ յունք նե րը.

• Ն մու շում ե թե առ կա են մար դու հե մոգ լո բին և D-դի մեր, ա պա թես տի արդ յունք նե րի 
պա տու հա նում ա ռա ջա նում է ե րեք ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու գի չի C տա րած քում, փոր ձարկ-
ման P տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում: Ե րեք ուղ ղա հա յաց գծե րի գույ նի 
ին տեն սի վութ յու նը կա րող է տար բեր լի նել: Ն մա նա տիպ արդ յուն քի գրանց ման դեպ քում 
հաս տատ վում է դաշ տա նա յին ար յան առ կա յութ յու նը:

• Թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում ե թե ա ռա ջա նում է եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու գի-
չի C տա րած քում և փոր ձարկ ման P տա րած քում, ա պա հաս տատ վում է ծայ րա մա սա յին 
ար յան առ կա յութ յուն:

• Թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում ե թե ա ռա ջա նում է եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ` ստու-
գի չի C տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում, ա պա քիչ հա վա նա կան է, որ նույն 
նմու շով D-դի մե րը դրա կան է, իսկ հե մոգ լո բի նը բա ցա սա կան: Ս տաց ված արդ յուն քը 
խո սում է այն մա սին, որ հե տա զոտ ման են թա կա նմու շն ու նի բարձր կոն ցենտ րա ցիա 
ո րը բնո րոշ է այս պես կոչ ված հուկ էֆ ֆեկ տին /hook effect/ է: Հուկ էֆ ֆեկ տը իմ նո լո գիա-
կան դրսևո րում է, ո րի ժա մա նակ հա կա մար մին նե րի և հա կա ծին նե րի կոն ցենտ րա ցիան 
լու ծամզ վաց քում շատ բարձր է լի նում և  այն հան գեց նում է հա կա մար մին նե րի ի մու նո-
կոմպ լեքս ներ ա ռա ջաց նե լու է ֆեկ տի վութ յան նվազ մա նը [8]: 

Ս խալ արդ յուն քի դեպ քում ստու գիչ գի ծը (C) չի հայտն վում: Այս դեպ քում թես տի աշ խա տան-
քը սխալ է և պետք է կրկնել՝ օգ տա գոր ծե լով նոր թեստ սկա վա ռակ [6,8]:

Արդ յունք ներ և քն նար կում

SERATEC PMB թես տի կիա րա ռե լիոթ յու նն արդ յու նա վետ է մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին 

https://www.seratec.com/docs/user_instructions/2019/IFU_PMB_EN_2019-06.pdf


Բ  Ն Ա Կ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • AJFEC   |   13

և/ կամ ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րակ ման հա մար: Ն մա նա տիպ ու սում նա սի րութ-
յուն նե րում թեստ սկա վա ռակ նե րի կի րառ ման ա ռա վե լութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ վեր ջին-
ներս քիչ ժա մա նա կա տար, ծախ սա տար և հեշտ կի րա ռե լի են, ինչ պես նաև օժտ ված են բարձր 
զգա յու նութ յամբ: Թեստն աշ խա տում է 400 նգ/մլ խտութ յամբ հետ քի հետ, ին չը շատ կար ևոր 
է հան ցա գոր ծութ յան վայ րում հայտ նա բեր ված ար յան հետ քե րի ա ռա ջաց ման պատ ճա ռա հետ-
ևան քա յին կա պի բա ցա հայտ ման հա մար, ո րն էլ իր հերթին կար ևոր դա տա կան պրո ցե սի ճիշտ 
ըն թաց քի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Գի տա փոր ձի արդ յուն քում ստաց վել են հետև յալ արդ յունք նե րը.
• SERATEC PMB թես տով դաշ տա նա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հե տա զո տու-

թ յուն նե րին մաս նակ ցել են 24-40 տա րե կան 10 կին դո նոր ներ (ըստ ա նամ նե զի՝ ա ռողջ), 
ով քեր ստե րիլ թան զի ֆե խծուծ նե րի վրա տրա մադ րել են ի րենց դաշ տա նա յին ցիկ լի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ  օ րե րի ար յուն նե րը: Ս տաց ված ար յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե-
րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում 3 ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) 
տա րած քում, փոր ձարկ ման P տա րած քում և փոր ձարկ ման M տա րած քում: Չ նա յաց, որ 
բո լոր հե տա զո տե լի նմուշ նե րում հաս տատ վեց մարդ կա յին ծագ ման դաշ տա նա յին ար յան 
առ կա յութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ գծե րի գույ նի ին տեն սի վութ յու նը ստաց վել է տար բեր: 
Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յու նը հաս տա տող 
ե րիզ նե րի դեպ քում ստաց վել է մուգ գու նա վո րում, իսկ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հաս-
տա տող ե րիզ նե րի գե րակ շիռ մա սը ստա ցել է մի ջի նից ցածր հա գեց վա ծութ յամբ գու նա-
վո րում (տե՛ս աղ յու սակ 1):

Աղ յու սակ 1

 Հե մոգ լո բին
օր 1 օր 2 օր 3

 Դո նոր 1

 Դո նոր 2

 Դո նոր 3

 Դո նոր 4

 Դո նոր 5

 Դո նոր 6

 Դո նոր 7

 Դո նոր 8

 Դո նոր 9

 Դո նոր 10

D-դի մեր

օր 1 օր 2 օր 3

 Դո նոր 1

 Դո նոր 2

 Դո նոր 3

 Դո նոր 4

 Դո նոր 5

 Դո նոր 6

 Դո նոր 7

 Դո նոր 8

 Դո նոր 9

 Դո նոր 10

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
միջինից ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

• SERATEC PMB թես տով դիա կա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հա մար հե տա զոտ-
վել են տար բեր սե ռա յին պատ կա նե լիութ յան 30-ից 65 տա րե կան, 8 դիա կա յին ար յան 
հե ղուկ նմուշ ներ, ո րոնք չո րաց վել են ստե րիլ թան զի ֆե խծուծ նե րի վրա: Ս տաց ված ար-
յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա նում 
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ե րեք ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) տա րած քում, փոր ձարկ ման P տա րած քում և փոր-
ձարկ ման M տա րած քում: Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում և՛ հե մոգ լո բի նի, 
և՛ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հաս տա տող ե րիզ նե րը ստա ցել են մուգ հա գեց վա ծութ յամբ 
գու նա վո րում (տե՛ս աղ յու սակ 2):

 
Աղ յու սակ 2

D
-դ

ի մե
ր

հե
 մո

գ-
լո

 բի
ն

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 1

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 2

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 3

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 4

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 5

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 6

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 7

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 8

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 9

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 10

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 1

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 11

ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ 12

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

• SERATEC PMB թես տով ծայ րա մա սա յին ար յան առ կա յութ յան հաս տատ ման հա մար հե-
տա զոտ վել են ա րա կան և  ի գա կան սե ռի 25-60 տա րե կան 14 դո նոր ներ: Ս տաց ված 
ար յան նմուշ նե րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել թես տի արդ յունք նե րի պա տու հա-
նում եր կու ուղ ղա հա յաց գիծ՝ ս տու գի չի (C) տա րած քում և փոր ձարկ ման P տա րած քում: 
Հե տա զոտ ված նմուշ նե րի գե րակ շիռ մա սում հե մոգ լո բի նի առ կա յութ յու նը հաս տա տող 
ե րիզ նե րը ստաց վել են մուգ հա գեց վա ծութ յամբ, իսկ D-դի մե րի առ կա յութ յու նը հե տա-
զոտ վող նմուշ նե րում չի հաս տատ վել (տե՛ս աղ յու սակ 3):

 
Աղ յու սակ 3

 D
-դ

ի մե
ր

 հ
ե մ

ոգ
 լո

-
բի

ն

 Դիակ ար յան նմուշ 1

 Դիակ ար յան նմուշ 2

 Դիակ ար յան նմուշ 3

 Դիակ ար յան նմուշ 4

 Դիակ ար յան նմուշ 5

 Դիակ ար յան նմուշ 6

 Դիակ ար յան նմուշ 7

 Դիակ ար յան նմուշ 8

բարձր հագեցվածությամբ գունավորում
միջին հագեցվածությամբ գունավորում
ցածր հագեցվածությամբ գունավորում
հագեցվածության բացակայություն

Այ դու հան դերձ, SERATEC PMB թես տով նմուշ նե րը վեր լու ծե լիս պետք է հաշ վի առ նել հնա-
րա վոր սահ մա նա փա կում նե րը: Դի մեր նե րը սո վո րա բար չեն հայտ նա բեր վում ա ռողջ մարդ կանց 
ար յան մեջ, սա կայն D-dimer- ի մա կար դա կը կա րող է բարձր լի նել սուր ծայ րա մա սա յին թրոմ-
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բոէմ բո լիզ մով, հղիութ յամբ, նա խորդ վի րա հա տութ յամբ կամ ակ տիվ չա րո րակ ու ռուցք նե րով 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում, ին չը կա րող է հան գեց նել թես տի բա ցա սա կան արդ յուն քի [9,10]:

Եզ րա կա ցութ յուն 

Ընդ հան րաց նե լով ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի դա տաբժշ-
կա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի բաժ նի կեն սա բա նա կան հետ քե րի փոր ձաքն նութ յուն նե րի բա-
ժան մուն քում կա տար ված փոր ձե րը՝ կա րող ենք փաս տել, որ SERATEC PMB թես տի կի րա ռու-
թյու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փոր ձաքն նութ յան ներ կա յաց ված հե տա զո տե լի օբ յեկտ նե րում 
արդ յու նա վետ, ա րագ և ճշգր տո րեն ի րա կա նաց նել մար դու դաշ տա նա յին, դիա կա յին և/ կամ 
ծայ րա մա սա յին ար յան նմուշ նե րի տար բե րա կում: 

Հարկ է նշել, որ SERATEC PMB թես տի մի ջո ցով դաշ տա նա յին և դիա կա յին ար յան մեջ 
D-դի մե րի հայտ նա բեր ման ա ռա ջարկ վող մե թո դա կան մո տեց ման կի րառ մամբ ստաց ված արդ-
յունք նե րի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը դա տա կեն սա բա նա կան փոր ձա գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում հնա րա վո րութ յուն կստեղ ծեն լու ծում ներ տա լու հե տա զո-
տա կան մի շարք խնդիր նե րի, ո րոն ցից է, մաս նա վո րա պես՝ կեն սա բա նա կան ծագ ման հետ քե-
րում դաշ տա նա յին և դիա կա յին ար յան պատ կա նե լիութ յան ա ռա վել ճշգրիտ կեր պով ո րո շու մը: 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ D-ДИМЕРОВ В МЕНСТРУАЛЬНОЙ И ТРУПНОЙ 

КРОВИ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА «SERATEC PMB» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Авагян Л.А., Тер-Геворкян А.Г.
В статье рассматриваются типичные признаки преступлений сексуального характера, в 

ходе которых возникает необходимость ответить на поставленный, со стороны обвинения, 
вопрос, какое происхождение имеют следы крови - менструальное или периферическое. В 
этой связи дифференциация периферической крови и менструальной жидкости может 
служить важным доказательством при раскрытии случаев сексуального домогательства.

Статья посвящена детальному анализу наиболее эффективного подхода по определению 
наличия менструальной, периферической и трупной крови в образцах крови. Обосновывается 
идея о том, что при помощи современного диагностического теста SERATEC PMB, который 
в настоящее время не применяется в Республике Армения, но признан ведущими судебно-
биологическими лабораториями мира, возможно выполнение вышеперечисленных экспертных 
исследований. Основное внимание в работе акцентируется на разработке подходов, осно-
ван ных на оценке достоверности результатов при проведении данного вида экспертизы, 
с учетом накопленного результативного международного опыта, имея цель последующее 
внедрение метода, основанного на диагностическом тесте SERATEC PMB, в деятельность 
экспертного сообщества Республики Армения. В статье проанализированы плюсы и минусы 
применения иммунохроматографического теста SERATEC PMB. 

Ключевые слова: D-димер, гемоглобин, иммунохроматографический тест SERATEC PMB, 
трупная и/или периферическая кровь, менструальная кровь.

 

https://doi.org/10.1007/s00414-004-0517-5
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FEATURES OF LOCALIZATION, APPLICATION AND EVALUATION 
OF THE RESULTS OF THE METHOD FOR DETECTING D-DIMERS IN 

MENSTRUAL AND CADAVERIC BLOOD VIA «SERATEC PMB» TEST IN THE 
COURSE OF FORENSIC BIOLOGICAL EXPERT RESEARCH

Avagyan L., Ter-Gevorkyan A.

The article studies the typical sign of sexual crimes, during which it becomes necessary to answer 
the question raised by the prosecution, what is the origin of blood traces - menstrual or peripheral. 
In this regard, the differentiation of peripheral blood and menstrual fluid can serve as important 
evidence in disclosing cases of sexual harassment.

The article is devoted to a detailed analysis of the most effective approach for determining the 
presence of menstrual, peripheral and cadaveric blood in blood samples. The idea is substantiated 
that with the help of the modern diagnostic test SERATEC PMB, which is not currently used in the 
Republic of Armenia, but is recognized by the leading forensic biological laboratories in the world, 
it is possible to carry out the above expert studies. The main attention in the work is focused on 
the development of approaches based on assessing the reliability of the results during this type of 
expertise, taking into account the accumulated effective international experience, with the goal of 
further introducing the method based on the SERATEC PMB diagnostic test into the activities of the 
expert community of the Republic of Armenia. The article analyzes the pros and cons of using the 
SERATEC PMB immunochromatographic test.

Key words: D-dimer, hemoglobin, immunochromatographic test SERATEC PMB, cadaveric  
and / or peripheral blood, menstrual blood.
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ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Նիկոլյան Ս.Հ.1, Ցականյան Ա.Վ., Անդրեասյան Ն.Ա.
Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 

Երևան, Հայաստան

Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան խնդիրն ու նի կեն սա կան նշա նա կութ յուն, քա նի որ ան-
վտան գութ յան կա նոն նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում այն կա րող է տար բեր ախ տա ծին ման րէ նե րի 
աղբ յուր հան դի սա նալ: Սնն դի մի ջո ցով տա րած վող բազ մա թիվ հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռը 
դրա նում առ կա ախ տա ծին միկ րոօր գա նիզմն եր են, քա նի որ մար դու ա ռող ջութ յա նը ուղ ղա կիո-
րեն սպառ նա ցող հի վան դութ յուն նե րի հա րու ցիչ նե րից բա ցի, ախ տա ծին ման րէ նե րը կա րող են 
հան գեց նել բնակ չութ յան թու նա վոր մա ն՝ սննդի ախ տա հար ման մի ջո ցով: Հետ ևա բար, սննդի 
փոր ձաքն նութ յունն ու նի կար ևոր նշա նա կութ յուն հան րա յին ա ռող ջութ յան պահ պան ման գոր-
ծում (գոր ծըն թա ցում):

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան պար տա դիր մաս են կազ մում դրանց անվ տան գութ յան, մաս նա-
վո րա պես՝ ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի ո րո շու մը: Յու րա քանչ յուր սննդամ թեր քի հա մար 
ո րոշ վում են ի րեն մե նա հա տուկ ման րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե ր, ո րոնք սահ ման վում և նոր-
մա վոր վում են տվյալ սննդա տե սա կի ո լոր տը վե րահս կող տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով:

Տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րով նոր մա վոր վող ման րէ նե րի հայտ նա բե րու մը սննդի փոր-
ձան մու շում մե ծա մա սամբ ի րա կա նաց վում է ընտ րո ղա կան ա գա րա յին սննդա մի ջա վայ րե րում 
ա ճած գա ղութ նե րի հաշ վարկ ման մե թո դով: Նշ ված մե թո դը հա մար վում է «ոս կե ստան դարտ», 
որն ըն կած է ISO հա վաս տագ րում ու նե ցող մի շարք մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի հիմ քում (ISO 
4831:2006, ISO 6579-1:2017, ISO 6888-2:2021, ISO 4833-2:2013) և բա վա կա նին ճշգրիտ մե թոդ 
է, սա կայն և ժա մա նա կա տար:

Եր բեմն սննդա յին փոր ձաքն նութ յուն նե րում էա կան է հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի ստաց-
ման տևո ղութ յու նը, հատ կա պես զանգ վա ծա յին թու նա վո րումն ե րի դեպ քում: Այս տե սան կու նից 
կար ևոր է նոր, ա վե լի ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են ԴՆԹ-ի 
ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը և նուկ լեի նաթ թու նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը (ՆՀԱ): 

Բա նա լի բա ռեր. սննդամ թեր քի փոր ձաքն նութ յուն, ման րէա բա նա կան աղ տոտ վա ծութ յուն, 
կեն սա սեն սոր ներ, ախ տա ծին բակ տե րիա ներ, պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա:

Սնն դա յին վա րակ ներ ա ռա ջաց նող բակ տե րիա նե րից են Campylobacter spp., Salmonella spp. 
և Escherichia coli O157:H7: Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Escherichia 
coli-ի էն տե րո հե մո ռա գիկ O103:H25, O26, O111, O115, O128, O145 շտա մե րը և վեր ջերս մե-
կու սաց ված, հա կա բիո տիկ նե րի նկատ մամբ կա յու նութ յան պլազ միդ կրող O104:H4 շտա մը, 
Staphylococcus aureus-ի ջեր մա կա յուն էն տե րո տոք սին ներ կո դա վո րող շտա մե րը, Clostridium 
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botulinum, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Shigella 
spp. և Mycobacterium bovis, վի րուս նե րը և նա խա կեն դա նի նե րը, ո րոնք փո խանց վում են սննդի 
սպառ ման մի ջո ցով [1]: 

Հում մի սը, կա թը, սեր մե րը և բան ջա րե ղե նը տար բեր բակ տե րիա նե րի աղբ յուր են: Սնն դի 
ո րո շա կի տե սակ ներ (կա թը, կրե մը, մի սը) պետք է զերծ լի նեն ախ տա ծին ման րէ նե րից, ինչ-
պես L. monocytogenes և S. aureus-ից: Ո րոշ ախ տա ծին նե րի առ կա յութ յու ն, ան գամ չնչին քա-
նա կութ յամբ, ար դեն իսկ վտանգ է ներ կա յաց նում, ինչ պես սա ռը պայ ման նե րում բազ մա ցող, 
պսիխ րո ֆիլ բակ տե րիա L. monocytogenes-ը: Իսկ հյու րա նոց նե րի ջրա տար խո ղո վակ նե րում և 
սան հան գույց նե րում Legionella pneumophila-ի առ կա յութ յու նը հա մար վում է ա ռող ջութ յան հա-
մար սպառ նա լիք, երբ բակ տե րիա յի խտութ յու նը հաս նում է 1լ ջ րում մի քա նի հա զար բջջի [2]: 

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ ախ տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման ստան դարտ ման-
րէա բա նա կան մե թոդն ա գա րա յին մի ջա վայ րում հա մա պա տաս խան բակ տե րիա յի գա ղութ նե րի 
հաշ վարկն է: Այն մի քա նի օր է պա հան ջում ախ տա ծին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: Բա ցի 
վե րոնշ յալ մե թո դից, առ կա են նաև այ լընտ րան քա յին մե թոդ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս հայտ-
նա բե րել ման րէ նե րը ա վե լի սեղմ ժա մա նա կա հատ վա ծում, քան 24-48 ժ-ն է: Այ լընտ րան քա յին 
մե թոդ նե րը թույլ են տա լիս նույ նա կա նաց նել ման րէ նե րը, նույ նիսկ ե թե դրանք չեն հա սել էքս-
պո նեն ցիալ ա ճի ա ռա վե լա գույն պի կին: 

Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե րում օգ տա գործ վել են բակ տե րիա նե րի ի մու նա մագ նի սա-
կան տա րան ջա տում լու ծույթ նե րից կամ սննդա յին նմուշ նե րից: Ներ կա յումս գո յութ յուն ու նե ցող 
Pathatrix Auto System-ը վա լի դաց վել և  ե րաշ խա վոր վել է օգ տա գոր ծել Salmonella spp. և Listeria 
spp. բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար [1]:

Salmonella բակ տե րիա յի հայտ նա բեր ման հա մար մե ծա մա սամբ փոր ձաքն նութ յան են են թարկ-
վում տա վա րի, հա վի, խո զի մի սը, ձուն, մրգե րը, ծի լե րը, բան ջա րե ղե նը, նույ նիսկ վե րամ շակ ված 
սնուն դը: Ախ տա ծին ման րէ նե րով ախ տոտ ված սնուն դը սո վո րա բար նոր մալ է բու րում, որն էլ 
դժվա րաց նում է զգա յա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րով սննդա յին աղ տոտ ման հայտ նա բե րու մը [3]: 

Բակ տե րիալ շտա մե րի նույ նա կա նաց ման ա մե նա բարձր զգա յու նութ յուն ձեռք է բեր վել մո-
լե կու լա յին մե թոդ նե րի շնոր հիվ, ո րոնք հիմն ված են պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա յի 
(ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ, թվա յին ՊՇՌ) վրա, ինչ պես նաև ի զո ջեր մա յին բազ մա պատկ ման 
մե թոդ նե րի վրա, ինչ պես շրջա նաձև բազ մա պատ կու մը (RCA), ռե կոմ բի նազ-պո լի մե րա զա յին 
բազ մա պատ կու մը (RPA), օ ղա կով-միջ նորդ ված ի զո ջեր մա յին բազ մա պատ կու մը (LAMP): Բա-
ցի քա նա կա կան, ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ-ի մի ջո ցով ԴՆԹ-ի քա նա կա կան գնա հա տու մից, 
մշակ վել են նաև այլ մե թոդ ներ, ո րոնք հիմն ված են թի րա խա յին ԴՆԹ-ի հիբ րի դաց ման վրա՝ 
մա կե րե սին կապ վող մե նա հա տուկ զոն դե րով: ԴՆԹ մե թոդ նե րի հայտ նա բեր ման սահ մա նը 1մլ 
ն մու շում տա տան վում է 10-100 գա ղութ ա ռա ջաց նող միա վոր նե րի սահ ման նե րում [4, 5]: 

Մի շարք մե թոդ նե րի դեպ քում ման րէ նե րի նույ նա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ 
ման րէա կան կուլ տու րան հաս նի իր ա ճի էքս պո նեն ցիալ փու լին: Այ սինքն, սկզբուն քայ նո րեն ան-
հ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել հաղ թա հա րել այս խո չըն դո տը: Օ րի նակ, սննդի բա ղադ րա կազ մը 
դժվա րեց նում է դրա նից բակ տե րիա նե րի ան ջա տու մը և պա րու նա կում է ՊՇՌ ար գե լա կիչ ներ, 
ո րոնք կա րող են ազ դել մե թո դի զգա յու նութ յան վրա: Բա ցի այդ, բակ տե րիա նե րը են թարկ վում 
են սթրե սի և  ա ճի հա մար պա հան ջում են ա վե լի եր կար ժա մա նակ: 

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ կա րող է կի րառ վել ISO հա վաս տագ րում ու նե ցող եր կու նույ նա-
կա նաց ման մե թոդ. ընտ րո ղա կան ա գա րա յին սննդա մի ջա վայ րե րում ա ճած գա ղութ նե րի հաշ-
վարկ ման և ԴՆԹ-ի ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը: 
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Նշ ված մո լե կու լա յին մե թո դը զգա յուն է 10-100 բակ տե րիա նե րի առ կա յութ յան դեպ քում (մինչև 
50 մլ ծա վա լի դեպ քում ի մու նա մագ նի սա կան տա րան ջատ ման հետ հա մա կաց ված) [4-6]: 

Բա ցի վե րոնշ յալ նե րից, սննդի փոր ձաքն նութ յան մեջ օգ տա գործ վում են նաև այլ կեն սա-
սեն սո րա յին մե թոդ ներ. մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի (ՄՊՌ), է լեկտ րա քի միա կան 
դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա յի (ԷԴՍ) և նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ ներ: 
Ա ռա վել զգա յուն ի մու նա սեն սոր նե րը հիմն ված են բակ տե րիալ տե սակ նե րին մե նա հա տուկ հա-
կա մար մին նե րի, ապ տա մեր նե րի և բակ տե րիալ հա կա ծին նե րի (ինչ պես բակ տե րիա ֆա գի պո չի 
մա կե րե սա յին սպի տա կու ցը) վրա [7-9]: 

Նշ ված մե թոդ նե րը ո րո շա կի պայ ման ներ են պա հան ջում սպի տա կուց նե րի միջև օպ տի մալ 
կա պի հաս տատ ման հա մար, ինչ պես նաև այլ բարձր խնա մա կա ցութ յամբ նյու թեր, գնդիկ ներ 
(Luminex, Austin, TX, USA), ոս կով պատ ված մա կե րես ներ, թա ղանթ ներ, ո րոնք հար մար են հա-
կա մար մին-հա կա ծին կոմպ լեքս նե րի քրո մա տոգ րա ֆիկ մե թո դով ա ռանձ նաց ման հա մար [10]: 

Ներ կա յումս շատ կեն սա սեն սոր նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը դեռ աշ խա տա տար, թան-
կար ժեք և  ոչ դյու րին ի րա կա նաց վող կի րա ռութ յուն ներ են և ն պա տա կա հար մար չեն սննդա յին 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում օգ տա գործ ման հա մար:

Ի դեա լա կան կեն սա սեն սո րը պետք է հայտ նա բե րի թի րախ մո լե կուլ նե րը ուղ ղա կիո րեն՝ 
ա ռանց զոն դա վոր ված լի գանդ նե րի կամ բազ մա պի սի լվա ցող մի ջոց նե րի: Արդ յու նա վետ վեր-
լու ծութ յուն կա տա րե լու հա մար պետք է լու ծել մի քա նի խնդիր ներ: Այսպես, ա ռա ջի նը` պետք է 
օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան մա կե րես ներ, երկ րոր դը՝ արդ յու նա վետ զոն դի (հա կա մար մին-
ներ, կա պող սպի տա կուց ներ, ապ տա մեր ներ) առ կա յութ յունն է, ո րը կու նե նա կա յուն   խտութ յուն` 
բարձր վե րար տադ րե լիութ յամբ թի րախ նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, եր րոր դը՝ ձեռք բե րել մե-
թո դի բարձր զգա յու նութ յուն նույ նիսկ թի րախ նե րի ցածր կոն ցենտ րա ցիա նե րի դեպ քում, քա նի 
որ շատ ախ տա ծին ման րէ ներ սննդում առ կա են լի նում հա մե մա տա բար քիչ քա նակ նե րով:

Ս տորև ներ կա յաց վում է ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի ընդ հան րա կան բնու թագ րե րը 
սննդի ման րէա բա նա կան փոր ձաքն նութ յան մեջ ա վե լի լայն կի րա ռութ յուն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով: 

1. Մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի մե թոդ (ՄՊՌ)

Մա կե րե սա յին պլազ մո նա յին ռե զո նան սի կեն սա սեն սոր ներն օգ տա գործ վել են ախ տա ծին 
ման րէ նե րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի հայտ նա բեր ման հա մար [11]: ՄՊՌ-ն կա րող է օգ տա-
գործ վել ի մու նա սեն սոր նե րի մի ջո ցով հարս տաց ված ար գա նակ նե րում և հե ղուկ նե րում սննդի 
ախ տա ծին նե րի հայտ նա բեր ման հա մար: 

ՄՊՌ տեխ նի կան թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ոս կե հաստ թի թե ղի և դիէ լեկտ րիկ մա կե րե սի 
կամ թա փան ցիկ նյու թի (ինչ պիսին են հե ղուկ նե րը) միջև տե ղի ու նե ցող քի միա կան և կեն սա -
քիմիա կան փո խազ դե ցութ յուն նե րի մշտա դի տար կում տվյալ պա հին: ՄՊՌ-ն  օպ տի կա կան տեխ-
նի կա է, որն օգ տա գոր ծում է է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիք նե րի ֆե նո մե նը սեն սո րի մա կե րե սին 
շատ մոտ գտնվող ռեֆ րակ տիվ գոր ծակ ցի փո փո խութ յուն նե րը չա փե լու հա մար:

Ընկ նող, միա տարր լույ սի ճա ռա գայ թով ար տադր ված է լեկտ րա մագ նի սա կան ա լիքն ի վի ճա-
կի է փո խազ դել ա զատ է լեկտ րոն նե րի (պլազ մոն նե րի) հետ մե տա ղա կան թա ղան թում ընկ նող 
լույ սի հա տուկ (α) անկ յան տակ (ՄՊՌ անկ յուն): Անկ յու նա յին դիր քը խիստ զգա յուն է մե տաղ-
դիէ լեկտ րա կան մա կե րե սի ցան կա ցած փո փո խութ յան նկատ մամբ: 

Ու սումն ա սիր ված հա կած նի և հա կա մարմն ի միջև պար տա դիր կա պի ա ռա ջա ցու մը դի տարկ-
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վում է նվա զա գույն անկ յու նից դե պի ա վե լի բարձր անկ յուն ներ հեր թա փո խի կամ ֆիքս ված 
անկ յան տակ անդ րա դարձ ման տա տա նումն ե րի (կո րի ա ռա վե լա գույն թե քութ յա նը հա մա պա-
տաս խան) դեպ քում: Այս պի սով, հնա րա վոր է պահ պա նել ՄՊՌ-ի անդ րա դարձ ման կո րը լույ սի 
անկ ման տար բեր անկ յուն նե րի դեպ քում: Հարկ է նշել, որ 10,000 ԳԱՄ/մլ կոն ցենտ րա ցիա յով 
L. pneumophila-ի բջջա յին սուս պեն զիան հայտ նա բեր վել է ՄՊՌ-ի ի մու նա սեն սոր նե րի միկ րո-
հե ղու կա յին հա մա կար գի մի ջո ցով [12]:

1.1 Է լեկտ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա (ԷԴՍ)
Է լեկտ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիան (ԷԴՍ) լայ նո րեն կի րառ վող մե թոդ 

է կեն սա սեն սո րա յին սար քե րի ո լոր տում և նե րա ռում է մե կան գամ յա չի պեր [13, 14]: Յու րա-
քանչ յուր է լեկտ րոդ խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծե լուց հե տո դեն նե տել, որ պես զի կանխ վի 
դրա մի ջո ցով փո խանց վող աղ տո տու մը: Բարձր զգա յու նութ յան և հեշտ կա ռուց ված քի շնոր հիվ 
ԷԴՍ-ն լայ նո րեն կի րառ վում է կեն սա սեն սոր նե րի ար տադ րութ յու նում, հատ կա պես ման րէա բա-
նութ յան ո լոր տում: Ի դեպ, 1990թ -ից դի մադ րութ յան վրա հիմն ված մե թոդ ներն օգ տա գործ վում 
են բակ տե րիա նե րի նույ նա կա նաց ման մեջ: 

Այս մե թո դը գրան ցում է բակ տե րիա նե րի նյու թա փո խա նա կութ յան և բջ ջի ա ճի մի ջո ցով 
մա կած ված սեն սոր նե րի է լեկտ րա կան դի մադ րութ յու նը, ո րը կեն դա նի բջիջ նե րի նյու թա փո խա-
նա կա յին իոն նե րի ան ջատ ման արդ յունք է (կա տա բո լիզ մի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած ած խաթ թու 
գազ, օր գա նա կան թթու ներ և բջ ջի թա ղան թի մի ջո ցով իոն նե րի փո խա նա կում): Այս մե թո դի 
կի րա ռութ յան օ րի նակ է կեն սու նակ և մա հա ցած բջիջ նե րի տար բե րա կու մը [15, 16]: Այն օգ-
տա գոր վել է նաև Յան գի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից, ովքեր օգ տա գոր ծել են է լեկտ րոդ նե րի 3 
դա սա վո րութ յուն՝ S. typhimurium-ի կեն սու նակ բջիջ նե րի է լեկտ րա կան դի մադ րութ յան մի ջո ցով 
հայտ նա բեր ման հա մար [17, 18]: 

Քա նի դեռ է լեկտ րոդ նե րի մա կեր ևույ թում փո փո խութ յուն ներ տե ղի չեն ու նե նում, հա մա կար գը 
կա րե լի է նկա րագ րել պար զեց ված հա մար ժեք շրջա նի տես քով, ո րը բաղ կա ցած է եր կու է լեկ-
տրոդ նե րի միջև լու ծույ թի հետ կապ ված դի մադ րա տար րից և յու րա քանչ յուր է լեկտ րո դի հա մար 
երկ շերտ կոն դեն սա տո րից: Նշ ված եր կու բա ղադ րիչ նե րը ո րո շում են ամ բողջ դի մադ րութ յու նը՝ 
կախ ված հա ճա խութ յու նից: Բարձր հա ճա խութ յուն նե րի դեպ քում դի մադ րութ յու նը հիմն ա կա նում 
պայ մա նա վոր ված է դի մադ րա տար րով, մինչ դեռ ցածր հա ճա խութ յուն նե րի դեպ քում՝ երկ շերտ 
կոն դեն սա տո րով: Ցույց է տրված, որ և՛ կոն դեն սա տո րի, և՛ դի մադ րա տար րի դի մադ րութ յան 
չա փումն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել բակ տե րիա նե րի քա նա կա կան ո րոշ ման հա մար [17]: 

Ան ցած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում միկ րո սար քե րի ար տադ րութ յան նվա ճումն ե րի 
շնոր հիվ ի րա կա նաց վել են դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր նե րի չա փե րի 
կոմ պակ տա ցում դե պի չի պա յին ձևա չափ, որն ա ռա ջար կում է նոր հնա րա վո րութ յուն ներ բակ-
տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման ո լոր տում: Այս ա ռու մով, թվայ նաց ված միկ րոէ լեկտ րոդ ներն օգ տա-
գործ վել են մա քուր կուլ տու րա յում և կա թի նմուշ նե րում դի մադ րութ յան չա փումն ե րի մի ջո ցով S. 
typhimurium-ի քա նա կա կան հայտ նա բեր ման հա մար [18]: Թ վայ նաց ված միկ րոէ լեկտ րոդ նե րի 
դի մադ րութ յան չափ ման սեն սոր նե րի մի ջո ցով S. typhimurium-ի հայտ նա բեր ման ժա մա նա կը 
ա վե լի կարճ է դա սա կան դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րի հա մե մատ, իսկ 
իր բնույ թով՝ ա ռա վել մոտ է է լեկտ րա քի միա կան մե թոդ նե րին: Հայտ նա բեր ման սահ մա նը 0.5 
ԳԱՄ/մլ  է, իսկ ժա մա նա կը՝ 10 ժա մից ա վել [18]:

Բա ցի նշված նե րից, միկ րոէլ կեկտ րո դա յին հա մա կար գե րը թույլ են տա լիս է լեկտ րո դա յին մա-
կե րես նե րին կապ վել բակ տե րիալ մե նա հա տուկ բջիջ նե րի հետ: Արդ յուն քում դիտ վում են մե նա-
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հա տուկ կեն սա ճա նաչ ման ռեակ ցիա ներ, ո րոնց շնոր հիվ այս մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
տար բեր բակ տե րիալ խմբե րից հայտ նա բե րել ո րո շա կի խումբ, նույ նիսկ բարդ խմբա վո րումն ե րի 
առ կա յութ յան պայ ման նե րում: Ա վե լին, հե տա զո տութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կը բա-
վա կա նին կրճատ վում է՝ 2 ժա մից պա կաս, հա մե մա տած ա ճի վրա հիմն ված դի մադ րութ յան 
չափ ման մե թոդ նե րի հետ, ո րոնք պա հան ջում են առն վազն 24 ժամ: Օ րի նակ 2002 թ -ին Ռու ա-
նը և գոր ծըն կեր նե րը զար գաց րե ցին դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր ներ 
Escherichia coli O157:H7-ի հայտ նա բեր ման հա մար է լեկտ րոդ նե րի վրա իմ մո բի լի զաց ված բակ տե-
րիա նե րի հետ մե նա հա տուկ հա կա մար մի նե րի փո խազ դե ցութ յան մի ջո ցով [19]: Escherichia coli 
O157:H7-ի տա րած ման հիմն ա կան աղբ յու րը աղ տոտ ված ջուրն ու սնունդն է, մաս նա վո րա պես՝ 
հում կա թը, չպաս տե րի զաց ված կաթ նամ թեր քը, մրգահ յու թե րը: 

Նշ ված մթերք նե րի փոր ձաքն նութ յան մեջ ա ռաջ նա յին է հա մար վում ա ղի քա յին խմբի ման-
րէ նե րի, հատ կա պես Escherichia coli O157:H7-ի առ կա յութ յան ո րո շու մը: Երկ րոր դա յին հա կա-
մար մի նը կոն յու գաց վում է ալ կա լին ֆոս ֆա տա զի հետ, ո րը որ պես զոն դա վոր ված ֆեր մենտ 
օգ տա գործ վել է ազ դան շան նե րի ու ժե ղաց ման հա մար: Այս կեն սա սեն սոր նե րը կա րող են հայտ-
նա բե րել թի րախ բակ տե րիան՝ 6 × 103

 բջիջ/մլ -ի սահ մա նա յին ար ժե քի դեպ քում: 
Յան գը և գոր ծըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են խու սա փել երկ րոր դա յին զոն դա վոր ված հա կա-

մար մին նե րի օգ տա գոր ծու մից և զար գաց րել են զոն դից ան կախ ի մու նա սեն սոր ներ վե րոնշ յալ 
բակ տե րիալ շտա մի (E. coli O157:H7) հայտ նա բեր ման հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով ին դիու մի թի թե ղի 
օք սի դի ա վե լի բարձր զգա յու նութ յու նը [20]: 

Փաս տո րեն, երբ բակ տե րիալ բջիջ նե րը ճա նաչ վում են է լեկտ րոդ նե րի վրա իմ մո բի լի զաց ված, 
մե նա հա տուկ հա կա մար մի նե րի կող մից, ամ րա նում են մա կե րե սին և մե ծաց նում են է լեկտ րո նի 
փո խանց ման դի մադ րութ յու նը, որն հնա րա վոր է չա փել ա ռանց որ ևէ լրա ցու ցիչ քայ լի: 

Ռադ հակ րիշ նան և գոր ծըն կեր նե րը կա րո ղա ցել են հայտ նա բե րել L. monocytogenes-ը է լեկ-
տ րա քի միա կան դի մադ րութ յան սպեկտ րոս կո պիա յի մի ջո ցով՝ օգ տա գոր ծե լով ոս կե է լեկտ րո դի 
վրա իմ մո բի լի զաց ված մկան մո նոկ լո նալ հա կա մար մին [21]:

L. monocytogenes-ը առ կա է հում, չպաս տե րի զաց ված կա թում և պա նիր նե րում, պաղ պա-
ղա կում, բան ջա րե ղե նում, մրգե րում, թռչնամ սում, ձկնամ թեր քում: Նշ ված սննդամ թեր քի ման-
րէա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի թվում պար տա դիր հե տա զոտ վում է L. monocytogenes-ի առ կա-
յութ յու նը: Ինչ քան եր կար սառ նա րա նում պահ վի սնուն դը, այն քան ա վե լի մե ծա նում է վե րոնշ յալ 
ախ տա ծի նի առ կա յութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Ախ տած նի ա ճի կանխ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
է սառ նա րա նի ջեր մաս տի ճա նը սահ մա նել +4 ⁰C, իսկ սառ ցախ ցի կի նը՝ -18⁰C [3]: 

Ռադ հակ րիշ նան և գոր ծըն կեր նե րը հա ղոր դել են նաև հայտ նա բեր ման 5 ԳԱՄ/մլ և 4 ԳԱՄ/
մլ սահ ման ներ հա մա պաս խա նա բար ի դեա լա կան լու ծույթ նե րի և լո լի կի ֆիլտր ված էքստ րակ-
տի հա մար:

Այս մե թոդ նե րի զգա յու նութ յան մե ծաց ման հա մար է լեկտ րոդ նե րի ար տադ րութ յան մեջ օգ տա-
գործ վել են նո րա րա րա կան նյու թեր, հատ կա պես՝ նա նոն յու թեր (նա նո մաս նիկ ներ, նա նո լա րեր, 
նա նո խո ղո վակ ներ և գ րա ֆեն): Օ րի նակ, Յան գը և գոր ծըն կեր նե րը ստեղ ծել են ի մու նա սեն սոր 
Salmonella spp.-ի հայտ նա բեր ման հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով ա պա կե ած խած նի վրա նստեց ված 
ոս կե նա նո մաս նիկ ներ, ո րը բա րե լա վել է մե թո դի զգայ նութ յու նը և կայ նութ յու նը [18]: 

Իսկ Վանգն ա ռա ջար կել է օգ տա գոր ծել TiO2-ի նա նո լա րեր, ո րոնք միաց ված են ոս կու միկ րոէ-
լեկտ րոդ նե րով և  աշ խա տում են հա կա լիս տե րիա յին հա կա մար մին նե րով՝ Listeria monocytogenes- 
ի ա րագ և հեշտ հայտ նա բեր ման հա մար: Այս դեպ քում հա ղորդ վել է բարձր զգա յու նութ յուն և 
բարձր մե նա հատ կութ յուն`ա րագ ար ձա գանք ման ժա մա նա կի հետ հա մա տեղ [22]:
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2. Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ ներ

Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը գոր ծա ծում են թի րախ ախ տա ծին նե րում 
առ կա ԴՆԹ-ի կամ ՌՆԹ-ի մե նա հա տուկ հա ջոր դա կա նութ յուն նե րի հայտ նա բեր ման տեխ նի-
կան: Վեր ջինս կա տար վում է թի րախ նուկ լեի նաթթ վի հա ջոր դա կա նութ յան ար հես տա կա նո րեն 
սին թեզ ված օ լի գո նուկ լեո տիդ նե րի (զոն դեր կամ պրայ մեր ներ) հետ հիբ րի դաց ման մի ջո ցով: 
Պ րայ մեր նե րը կամ զոն դե րը կոմպ լե մեն տար են թի րախ հա ջոր դա կա նութ յա նը [23]: 

Շատ ախ տա ծին բակ տե րիա ներ, ինչ պես Clostridium botulinum, Vibrio cholerae, Staphylococcus 
aureus և Escherichia coli O157 ար տադ րում են թույն ներ, ո րոնք ու նակ են պատ ճա ռել սննդի 
մի ջո ցով հա րուց վող հի վան դութ յուն ներ [24-27]: Ախ տա ծին նե րի թույ նե րի սին թեզն ա պա հո վող 
գե նե րը կա րող են հայտ նա բեր վել նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րի մի ջո ցով [28]: 
Ա վե լին, ա նո րոշ ֆե նո տի պա յին բնու թագ րիչ ներ ցույց տվող ախ տա ծին նե րը, ինչ պես հիպ պու-
րատ բա ցա սա կան Campylobacter jejuni–ի շտա մե րը, կա րող են նույ նա կա նաց վել և հաս տատ վել 
վե րոնշ յալ մե թո դով [29]: Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը հայտ նա բե րում են մե-
նա հա տուկ գե ներ թի րախ ախ տա ծի նե րում, հետ ևա բար կան խում են ոչ հա վաս տի արդ յուն քե րի 
ստա ցու մը: Ն ման մե թոդ նե րի շար քին են դաս վում սո վո րա կան պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան 
ռեակ ցիան (ՊՇՌ), բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ-ն, ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ-ն, 
նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յուն նե րի վրա հիմն ված բազ մա պատ կու մը, հան գույց նե րով 
միջ նորդ ված ի զո ջեր մա յին բազ մա պատ կու մը և միկ րոչ պե րի տեխ նո լո գիա նե րը: 

ա. Պո լի մե րա զա յին շղթա յա կան ռեակ ցիա (ՊՇՌ)

ՊՇՌ-ն  ե րեք փու լով ըն թա ցող շղթա յա կան գոր ծըն թաց է, ո րը հիմն ված է թի րախ ԴՆԹ-ի 
մե նա հա տուկ հա ջոր դա կա նութ յան բազ մա պատկ ման վրա [30]: ՊՇՌ-ն  օգ տա գործ վել է մեծ 
քա նա կով սննդա յին ախ տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման հա մար, ինչ պես Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, 
Salmonella spp. և  Shigella spp. [31- 35]:

2.1.1 Բազ մա բա ղադ րիչ կամ մուլ տիպ լեքս ՊՇՌ

Բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ-ն բազ մա թիվ թի րա խա յին գե նե րի միա ժա մա նակ յա բազ մա պատկ-
ման մի ջո ցով թույլ է տա լիս ի րա կա նաց նել ախ տա ծին նե րի ա վե լի ա րագ հայտ նա բե րում սո վո-
րա կան ՊՇՌ-ի հա մե մատ: Մուլ տիպ լեքս ՊՇՌ-ի (մ-ՊՇՌ) դեպ քում օգ տա գործ վում է պրայ մեր-
նե րի մի քա նի խումբ: Պ րայ մեր նե րի ձևա չա փը շատ կար ևոր է մ-ՊՇՌ-ի զար գաց ման հա մար, 
քա նի որ բո լոր պրայ մեր նե րը պետք է ու նե նան նուկ լեի նաթթ վի շղթա յին միա նա լու միև նույն 
ջեր մաս տի ճա նը [28]: Բա ցի ձևա չա փից, կար ևոր է պրա մեր նե րի կոն ցենտ րա ցիան: Մ6-ՊՇՌ-ի 
դեպ քում հնա րա վոր է պրայ մե րա յին դի մեր նե րի ա ռա ջա ցում, ո րը բա ցա սա բար է ազ դում մե թո-
դի արդյու նա վե տութ յան վրա: Նշ ված թե րութ յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար հար կա վոր է պրայ-
մեր նե րի բա վա րար քա նակ [28]: 

Նախ կի նում, մ-ՊՇՌ-ն  օգ տա գործ վել է միայն 2-3 ախ տա ծին հայտ նա բե րե լու հա մար: Ներ-
կա յումս մ-ՊՇՌ-ն  ա վե լի ա ռա ջա դեմ է և կա րող է միա ժա մա նակ հայտ նա բե րել մինչև 5 կամ 
ա վել ախ տա ծին: 

Հե տա զո տող նե րի կող մից Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, 
Listeria monocytogenes, և  Escherichia coli O157:H7-ի միա ժա մա նակ յա հայտ նա բեր ման հա-
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մար ի րա կա նաց վել է մ-ՊՇՌ 5 զույգ պրայ մեր նե րի օգ տա գործ մամբ, ո րոնք թի րա խա վո րել 
են հա մա պաս տաս խա նա բար վա րակ ման հա մար պա տաս խա նա տու սպի տա կու ցի (invA), 16S 
ռ-ԴՆԹ-ի, վա րակ ման պլազ մի դա յին H հա կած նի (ipaH), լիս տե րիո լի զին O-ի (hlyA) և  ին տի մի նի 
(eaeA) գե նե րը [36]: 

Զար գաց վել է նաև նոր մ-ՊՇՌ մե թոդ, ո րը հնա վա րութ յուն է տա լիս հայտ նա բե րել և բարձր 
ճշգրտութ յամբ տար բե րա կել ListeriaH–ի 6 տե սակ միա ժա մա նակ միև նույն տար րա յում: Այդ 6 
տե սակ ներն են Listeria monocytogenes, Listeria grayi, Listeria ivanovii, Listeria innocua, Listeria 
welshimeri և Listeria seeligeri: Հայտ նա բեր ման սահ մա նը 7.58 × 104 գե նո մա յին ԴՆԹ-ի պատ-
ճեն է [37]: 

Մ-ՊՇՌ-ի հե տա գա բա րե լա վու մը նե րա ռում է նոր GeXP-ՊՇՌ-ի գոր ծար կու մը 6 սննդա յին 
ախ տա ծին նե րի՝ Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli O157:H7, Shigella spp. և Campylobacter jejuni, միա ժա մա նակ յա հայտ նա բեր ման հա մար 
տար բեր ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ սննդի փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում [35]: 

Գե նոմ լա բի գե նի ար տա հայտ ման գե նե տի կա կան վեր լու ծութ յան հա մա կար գը (GeXP) թույլ է 
տա լիս բարձր ար տադ րո ղա կա նութ յամբ հայտ նա բե րել մի քա նի ախ տա ծին բակ տե րիա ներ մեկ 
ռեակ ցիա յի ըն թաց քում: Վեր լու ծութ յան ըն թաց քը նե րա ռում է պրայ մեր նե րի ձևա վո րում (քի մե-
րա յին պրայ մեր ներ), ՊՇՌ բազ մա պատ կում և  ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան ՊՇՌ-ի, ա գա րո զա-
յին գել է լեկտ րո ֆո րե զի փո խա րեն օգ տա գործ վում է մա զա նո թա յին է լեկտ րո ֆո րեզ: Քի մե րա յին 
պրայ մեր նե րը 5′ ծայ րին պա րու նա կում են հա մընդ հա նուր պի տա կով գեն-մե նա հա տուկ հա ջոր-
դա կա նութ յուն և  օգ տա գործ վում են հա մընդ հա նուր պի տակ նե րով ամպ լի կոն նե րի ար տադր ման 
հա մար: Հա մընդ հա նուր պրայ մեր նե րը, ո րոնք պա րու նա կում են քի մե րա յին պրայ մեր նե րում օգ-
տա գործ վող միև նույն հա մընդ հա նուր հա ջոր դա կա նութ յան պի տակ նե րը, խթա նում են մնաց յալ 
ՊՇՌ ռեակ ցիա նե րը: Առջ ևի հա մընդ հա նուր պրայ մե րը 5′ ծայ րում կո վա լեն տո րեն զոն դա վոր ված 
է լու սար ձա կող ներ կան յու թի հետ և  օգ տա գործ վում է մա զա նո թա յին է լեկտ րո ֆո րե զի ժա մա նակ 
ՊՇՌ ար տադ րանք նե րի հայտ նա բեր ման հա մար [35]: Գե նոմ լա բի գե նի ար տա հայտ ման գե նե-
տի կա կան վեր լու ծութ յան հա մա կար գի (GeXP) հայտ նա բեր ման սահ մա նը Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Shigella spp. և Campylobacter 
jejuniH–ի հա մար հա մա պա տաս խա նա բար 420, 310, 270, 93, 85 և 66 ԳԱՄ/մլ  է: 

2.1.2 Ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ (ք-ՊՇՌ)

Ի րա կան ժա մա նա կի կամ քա նա կա կան ՊՇՌ-ն տար բեր վում է պարզ ՊՇՌ-ից, քա նի որ 
այն ՊՇՌ ար տադ րանք նե րի հայտ նա բեր ման հա մար չի պա հան ջում ա գա րո զա յին գել է լեկտրո-
ֆո րեզ: Այս մե թոդն ի վի ճա կի է շա րու նա կա բար վե րահս կել ամ բողջ ռեակ ցիա յի ըն թաց քում 
ՊՇՌ-ի ար տադ րան քի ձևա վո րու մը՝ չա փե լով եր կու զոն դե րի կամ ԴՆԹ-ում ներ կա ռուց վող ներ-
կան յու թե րի լու սար ձակ ման ազ դան շա նը: Այս պա րա գա յում լու սար ձակ ման ուժգ նութ յու նը հա-
մե մա տա կան է ՊՇՌ-ամպ լի կոն նե րի գու մա րին [38, 28]: 

Ք-ՊՇՌ-ի բա րե լավ ման հա մար օգ տա գործ վում են լու սար ձա կող հա մա կար գեր, այդ թվում՝ 
SYBR կա նաչ, TaqMan զոն դեր և մո լե կու լա յին փա րոս ներ: SYBR կա նա չը երկշղ թա ԴՆԹ-ին 
կապ վող լու սար ձա կող ներկ է [39]: Սա ոչ մե նա հա տուկ ներ կա ռուց վող ներ կան յութ է և տա լիս 
է թույլ լու սար ձա կում: Լու սար ձա կումն ուժգ նա նում է, երբ այն ներ կա ռուց վում է ԴՆԹ-ի երկ-
պա րույ րի փոքր ա կո սում [40-42]: 

TaqMan զոն դե րը, ո րոնք հայտ նի են նաև որ պես եր կու ներկ պա րու նա կող զոն դեր, 5′ 
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ծայրում՝ հա ղոր դող, իսկ 3′ ծայ րում մա րող լու սար ձա կող ներկ պա րու նա կող օ լի գո նուկ լեո-
տիդ ներ են [39, 41]: Հա ղոր դող և մա րող ներ կե րը մոտ են ի րար, և դա կան խում է հա ղոր դող 
ներ կի կող մից լու սար ձա կու մը [41]: TaqMan զոն դը կոմպ լե մեն տար է ամպ լի կո նի շղթա նե րից որ ևէ 
մե կին: Հա մա կար գի աշ խա տան քը կախ ված է Taq ԴՆԹ պո լի մե րա զի 5′-3′ էկ զո նուկ լեա զա յին 
ակ տի վութ յու նից: Լու սար ձակ ման ազ դան շա նի ա ռա ջաց ման հա մար նշված ֆեր մեն տի 5′-3′ 
էկ զո նուկ լեա զա յին ակ տի վութ յան արդ յուն քում քայ քա յում է զոն դե րի միջև ե ղած կա պը [43]:

Մո լե կու լա յին փա րոս նե րը մա զա կա լի (կամ հիմք) և  օ ղա կի տա րա ծա կան դա սա վոր վա ծու-
թյուն ու նե ցող օ լի գո նուկ լեո տի դա յին զոն դեր են, ո րոն ցում թի րա խին կոմպ լե մեն տար հա ջոր-
դա կա նութ յու նը գտնվում է օ ղա կա յին մա սում, իսկ հիմ քը կամ մա զա կա լը ստաց վում է 2 կոմպ-
լե մեն տար հա ջոր դա կա նութ յու նե րի միաց ման հետ ևան քով: Հա ղոր դող ներ կը միա ցած է զոն դի 
մի ծայ րին, իսկ մա րող զոն դը՝ մյու սին: Ներ կե րը միմ յանց մոտ լի նելն ա պա հով վում է հիմ քի 
շնոր հիվ: Այս դեպ քում լու սար ձա կում չի դիտ վում [27, 36, 41, 43]:

Մո լե կու լա յին փա րոս նե րը լու սար ձա կող ազ դան շան զոնդն ար տադ րում են հիբ րի դաց նե լիս: 
Հիբ րի դաց ման ըն թաց քում զոն դը են թարկ վում է ինք նա բուխ տա րա ծա կան փո փո խութ յան, ո րի 
շնոր հիվ ներ կե րը միմ յան ցից ա ռանձ նա նում են, և  արդ յուն քում դիտ վում է լու սար ձա կում [27, 
36, 41, 44]: 

Թարմ մրգե րի և բան ջա րե ղե նի փոր ձաքն նութ յան մեջ մո լե կու լա յին փա րոս նե րի ք-ՊՇՌ-ի 
մի ջո ցով Salmonella-ի հայտ նա բե րու մը iagA գե նի թի րա խա վոր մամբ ա ռա ջին ան գամ հա ղորդ վել 
է Լի մին գի և Բ հագ վա թի կող մից [41,44]: TaqMan և SYBR կա նաչ ք-ՊՇՌ-ի նվա ճում նե րը թույլ են 
տա լիս նույ նա կա նաց նել և քա նա կա պես հայտ նա բե րել Staphylococcus aureus-ի էն տե րո տոք սի նի 
գե նի կլաս տեր (egc) պա րու նա կող շտա մե րը հում կաթ նամ թեր քի փոր ձաքն նութ յան ըն թաց քում: 
Staphylococcus aureus-ի վե րոնշ յալ շտա մե րի հայտ նա բեր ման սահ մա նը հում կաթ նամ թեր քում 
SYBR կա նաչ ք-ՊՇՌ-ի դեպ քում 1× 103 ԳԱՄ/մլ  է, մինչ դեռ TaqMan ք-ՊՇՌ-ի դեպ քում՝ 1× 104 
ԳԱՄ/մլ [24]: Վե րոնշ յալ մե թոդ նե րով հայտ նա բեր վել են նաև Escherichia coli-ի շի գա թույն ար-
տադ րող O26, O45, O103, O111, O121 և O145 շտա մե րը ա ղա ցած տա վա րի մսում՝ օգ տա գոր ծե-
լով շի գա թույ նե րի (stx1a և stx2), ին տի մի նի (eae) և wzx գե նե րի թի րա խա յին պրայ մեր ներ [40]: 

Ք-ՊՇՌ-ի ա ռա վե լութ յուն նե րի շնոր հիվ սննդա յին ախ տա ծին նե րի ( Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 և Campylobacter) հայտ նա բեր ման հա մար սկսել են ար-
տադր վել առևտ րա յին կի տեր [45]: Salmonella-ի հա մար նա խա տես ված կի տե րից են Salmonella 
BAX™ PCR (DuPont Qualicon), AnDiaTec® Salmonella, ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ կիտ (AnDia 
Tec), Probelia™ Salmonella sp., TaqMan™ Salmonella [45-47]: 

բ. Նուկ լեի նաթթ վա յին հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցիա (բազ մա-
պատ կում)

Նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը (ՆՀԱ) մշակ վել է 
Կոմպ տո նի կող մից 1990-ա կան նե րին: Նշ ված մե թո դում նուկ լեի նաթ թու նե րը ամպ լի ֆի կաց վում 
են հաս տա տուն ջեր մաս տի ճա նի (ի զո թեր մա յին) պայ ման նե րում, ի տար բե րութ յուն ՊՇՌ-ի, ո րը 
ի րա կա նաց վում է տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րում [48]: ՆՀԱ-ի օգ նութ յամբ միաշղ թա ՌՆԹ-ն 
հա կա դարձ տրանսկ րիպ տազ ֆեր մեն տի շնոր հիվ փո խա կերպ վում է կոմպ լե մեն տար ԴՆԹ-ի: 
Ռեակ ցիան ըն թա նում է 41 ⁰C –ում 2 մե նա հա տուկ պրայ մեր նե րի և 3 ֆեր մեն տե րի մի ջո ցով 
(թռչուն նե րի միե լոբ լաս տո զի վի րու սի հա կա դարձ տրանսկ րիպ տազ, T7 ՌՆԹ պո լի մե րազ և 
ՌՆ Թազ H): ՆՀԱ-ի արդ յուն քում ստաց ված ար տադ րանք նե րը հայտ նա բեր վում են ա գա րո զա յին 
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գել է լեկտ րո ֆո րե զի կամ ֆեր մեն տա յին գե լե րի մե թո դով, ո րոնք հա մար վում են աշ խա տա տար 
և ծախ սա տար [27, 35]: Նշ ված հան գա ման քը խթա նել է մեկ այլ տե սա կի ի րա կան ժա մա նա կի 
ՆՀԱ-ի ստեղծ մա նը, ո րում օգ տա գործ վում են զոն դեր: Լու սար ձա կող զոն դե րը թույլ են տա լիս 
հայտ նա բե րել միաշղ թա ՌՆԹ-ի ամպ լի կոն նե րը [27]: Ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  օգ տա գործ-
վել է սննդա յին ախ տա ծին նե րի բա ցա հայտ ման հա մար, ինչ պի սիք են Salmonella enterica, 
Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, և Campylobacter coli [23, 49-51]: 
Ա վե լին, ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  ու նակ է հայտ նա բե րել կեն սու նակ ման րէ նե րը, քա նի որ 
ՌՆԹ ամպ լի կոն նե րի առ կա յութ յու նը հաս տա տում է կեն սու նակ բջիջ նե րի առ կա յութ յու նը [49]: 
Ի րա կան ժա մա նա կի ՆՀԱ-ն  օգ տա գործ վել է կեն սու նակ և  ոչ կեն սու նակ բջիջ նե րի տար բե րա-
կե լու հա մար: Նախ քան մա հա ցած բջիջ նե րից նուկ լեի նաթ թու նե րի ան ջա տու մը, թի րա խա յին 
մ-ՌՆԹ-ի քայ քայ ման հա մար անհ րա ժեշտ է ՌՆ Թա զով մշա կել բջիջ նե րը կամ էլ նմուշ նե րը 
մշա կել ՌՆ Թա զից զուրկ ԴՆ Թա զով [52-54]: Life Sciences, KIT Biomedical Research, Gen-Probe 
և bioMérieux-ի կող մից մշակ վել են բազ մա թիվ առևտ րա յին կի տեր [24]: Nuclisens EasyQ® Basic 
կի տը կա րող է օգ տա գործ վել Listeria monocytogenes, Salmonella enterica և Vibrio cholera-ի 
հայտ նա բեր ման հա մար [23, 24, 53]:

Սնն դի փոր ձաքն նութ յան մեջ ման րէ նե րի կուլ տի վաց ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րը ընտ րո-
ղա կան են, բայց դրանք ժա մա նա կա տար են և  աշ խա տա տար: Հետ ևա բար, տար բեր ո լորտ նե-
րում, այդ թվում նաև սննդի և ջ րի փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում, մշակ վել են ա րագ հայտ նա բեր-
ման մե թոդ ներ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հաղ թա հա րել վա ղուց կի րառ վող մե թոդ նե րի սահ-
մա նա փա կում նե րը: Ա րագ հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րն ա վե լի զգա յուն, ժա մա նակ խնա յող, ոչ 
աշ խա տա տար և հա վաս տի են ման րէ նե րի կուլ տի վաց ման վրա հիմն ված մե թոդ նե րի հա մե մատ: 

Ան ցած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում միկ րո սար քե րի ար տադ րութ յան նվա ճում նե րի շնոր-
հիվ ի րա կա նաց վել են դի մադ րութ յան չափ ման վրա հիմն ված կեն սա սեն սոր նե րի չա փե րի կոմ-
պակ տա ցում դե պի չի պա յին ձևա չափ, որն ա ռա ջար կում է նոր հնա րա վո րութ յուն ներ ման րէ նե րի 
հայտ նա բեր ման ո լոր տում: Միկ րոէլ կեկտ րո դա յին հա մա կար գե րը թույլ են տա լիս է լեկտ րո դա յին 
մա կե րես նե րին կապ վել բակ տե րիալ մե նա հա տուկ բջիջ նե րի հետ: Արդ յուն քում դիտ վում են 
մե նա հա տուկ կեն սա ճա նաչ ման ռեակ ցիա ներ, ո րի շնոր հիվ այս մե թո դը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս տար բեր բակ տե րիալ խմբե րից հայտ նա բե րել ո րո շա կի խումբ, նույ նիսկ բարդ խմբա վո-
րում նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում: 

Շատ հա ճախ սննդա յին փոր ձաքն նութ յուն նե րում էա կան է հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի 
ստաց ման տևո ղութ յու նը, հատ կա պես զանգ վա ծա յին թու նա վոր ման դեպ քում: Այս տե սան կյու-
նից կար ևոր է նոր, ա վե լի ա րագ ի րա կա նաց վող մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են ԴՆԹ-ի 
ան ջատ ման կի տե րի վրա հիմն ված ի րա կան ժա մա նա կի ՊՇՌ մե թո դը և նուկ լեի նաթ թու նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը(ՆՀԱ):

Նուկ լեի նաթ թու նե րի վրա հիմն ված մե թոդ նե րը, ինչ պես ՊՇՌ, բազ մա բա ղադ րիչ ՊՇՌ, քա-
նա կա կան ՊՇՌ, և նուկ լեի նաթ թու նե րի հա ջոր դա կա նութ յան վրա հիմն ված ամպ լի ֆի կա ցու մը 
ու նեն բարձր զգա յու նութ յուն, սա կայն այս մե թոդ նե րը պա հան ջում են հա մա պա տաս խան գի տե-
լիք նե րով ու հմտութ յուն նե րով զին ված անձ նա կազմ և մե նա հա տուկ սար քա վո րում ներ: Այ սինքն, 
նշված մե թոդ նե րի հիմ նա կան սահ մա նա փա կու մը՝ ծախ սա տար լի նելն է: 

Այս պի սով, ի մի բե րե լով և վեր լու ծե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից նկա րագր ված ախ-
տա ծին բակ տե րիա նե րի հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րը, բարձր արդ յու նա վե տութ յուն ա պա հո վե լու 
նկա տա ռու մից ել նե լով՝ ա ռա ջարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա կա նաց վող 
սննդամ թեր քի և խ միչք նե րի ման րէա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի ըն թաց քում ևս կի րա ռել 
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վե րը նշված ա րագ հայտ նա բեր ման մե թոդ նե րը: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ БЫСТРОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНТАМИНАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Николян С. Г., Цаканян А. В. Андреасян Н.А.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме продовольственной безо пас-

ности, которая имеет жизненно важное значение. В статье речь идет о продуктах пита ния, 
содержащие питательные вещества, витамины, минералы, необходимые для жизне деятельности 
организма человека, которые при несоблюдении правил безопасности, являют ся источником 
различных патогенных (болезнетворных) бактерий. Отмечается, что помимо возбуди телей 
различных заболеваний, непосредственно угрожающих здоровью человека, пато генные бактерии 
могут приводить к пищевым отравлениям путем употребления контаминированных продуктов 
питания, и поэтому, безусловно, экспертизы пищевых продуктов важны для поддержания 
здоровья населения.

В статье значительное внимание уделяется определению показателей безопасности продук-
тов питания, в частности микробиологических, которые являются неотъемлемой частью 
экспертизы. Подчеркнута важность индивидуального подхода по определению специ фич ных 
бактериологических параметров, которые устанавливаются и нормируются Техничес кими 
регламентами Таможенного союза, регулирующими производственную сферу дан ного продукта.

В статье рассматриваются характерные признаки обнаружения и количественного опреде-
ления микроорганизмов, регламентируемых нормативными документами. Излагается взгляд на 
то, что исследование образцов пищевых продуктов производилось и производится мето дом 
подсчета колоний, выросших на селективных питательных средах. Отмечается, что данный 
метод считается «золотым стандартом», сертифицирован Международной организацией 
стандартизации (ISO), лежит в основе ряда международных методик (ISO 4831:2006, ISO 6579-
1:2017, ISO 6888-2:2021, ISO 4833-2:2013) и является довольно точным, хотя длительным и 
трудоемким.

Обосновывается мысль о том, что при выполнении ряда пищевых экспертиз, сроки 
получения результатов исследований имеют решающее значение, в частности, в случаях 
массового отравления, и поэтому актуально использование новых, наиболее быстрых методов, 
таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени на основе набора реагентов 
для выделения ДНК, амплификация последовательности нуклеиновых кислот (МАНК) и т.д. 

Ключевые слова: микробиологическое исследование продуктов питания, биосенсоры, 
патогенные бактерии, полимеразная цепная реакция.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF RAPID DETECTION METHODS OF 
MICROBIOLOGICAL CONTAMINATIONS IN CONDUCTION OF FOOD 

PRODUCTS EXPERTISE

Nikolyan S., Tsakanyan A.V, Andreasyan N.A.
The article is concerned with actual problem of food security which is of vital importance. 

The article deals with food products containing nutrients, vitamins, minerals necessary for the 
life activity of the human body, which, if safety rules are not followed, are a source of various 
pathogenic (disease-causing) bacteria. It is noted that in addition to the causative agents of various 
diseases that directly threaten human health, pathogenic bacteria can lead to food poisoning through 
the consumption of contaminated food, and therefore, of course, food expertise is important for 
maintaining public health.

The article pays considerable attention to the determination of food safety indicators, in particular 
microbiological ones, which are an integral part of the expertise. The importance of an individual 
approach to the determination of specific bacteriological parameters, which are established and 
standardized by the Technical Regulations of the Customs Union, regulating the production area of   
this product, was emphasized.

The article discusses the characteristic features of the detection and quantitative determination 
of microorganisms, regulated by regulatory documents. The view is stated that the study of food 
samples was and is being carried out by the method of counting colonies grown on selective nutrient 
media. It is noted that this method is considered the “gold standard”, certified by the International 
Organization for Standardization (ISO), and forms the basis of a number of international methods 
(ISO 4831: 2006, ISO 6579-1: 2017, ISO 6888-2: 2021, ISO 4833-2: 2013), and is fairly accurate, 
albeit time consuming and laborious.

The idea is substantiated that when performing a number of food examinations, the timing of 
obtaining research results is of decisive importance, in particular, in cases of mass poisoning, and 
therefore the use of new, most rapid methods, such as real-time polymerase chain reaction (PCR) 
based on DNA isolation reagent kit, nucleic acid sequence amplification (NAA), etc. vital.

Key words: the examination of the microscopic organisms in food, pathogenic bacteria, 
polymerase chain reaction.
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ՍԿՈԼԻՈԶԻ ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

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

1Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,  
Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն,  

Երևան, Հայաստան
Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են սկո լիո զի 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 լա 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 սկո լիո զի փոր ձաքն նա կան 
չա փո րո շիչ նե րը, գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ժա-
մա նակ ող նա շա րի ստա տիկ խան գա րում նե րի 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, սկո լիոզ, 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:

Զին ված ու ժե րը զո րա կո չով հա մալ րող հետ խորհր դա յին բո լոր հան րա պե տութ յուն նե րում 
խիստ ար դիա կան է զին ված ու ժե րի հա մա լրումն ա ռողջ և ֆի զի կա պես ա մուր անձ նա կազ մով [1]: 

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 ախ տա բա նութ յուն նե րը 
[2-5]: 

Ս կո լիո զը հե նա շար ժիչ հա մա կար գի տա րած ված ծանր, ա ռա ջա դեմ հի վան դութ յուն է, ո րը 
բնու թագր վում է ող նա շա րի և կրծ քա վան դա կի բազ մա ռանց քա յին ձևա փո խութ յուն նե րով [6] 
և  ու ղեկց վում է օր գան հա մա կար գե րի գոր ծա ռույթ նե րի խան գա րում նե րով. խան գար վում են 
սրտի, թո քե րի, նյար դա յին հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը, հա ճախ հան գեց նում է հաշ ման դա-
մութ յան, և դժ վար է բուժ վում [7-9]:

Ս կո լիո զը հան դի պում է մինչև 16 տա րե կան 2–9% ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի մոտ։ Այս 
ախ տա բա նութ յան տա րած վա ծութ յու նը դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի մոտ 15–30% և  ա վե լի 
է [10- 13]: 

Այն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է աղ ջիկ նե րի մոտ (տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րով` տղա-
նե րի հետ հա մե մա տած 3-4:1-ից մինչև 6-7:1)։ Ե րե խա նե րի մոտ սկո լիո զի դեպ քե րի գե րակ շիռ 
մա սը (75%) հայտ նա բեր վում է 7-12 տա րե կա նում՝ սե ռա կան հա սու նութ յան սկզբին նա խոր դող 
ժա մա նա կաշր ջա նում և սե ռա կան հա սու նութ յան սկզբում [13]: 

Ըստ տար բեր հե ղի նակ նե րի սկո լիո զի ա ռա ջըն թա ցը նկատ վում է 27-50% [5, 14] դեպ քե րում, 
իսկ վաղ տոր սիա յի և  ո ղե րի մար մին նե րի դե ֆոր մա ցիա յի դեպ քում՝ 70-75% [15, 16]: Ա ճի ին տեն-
սի վութ յան ֆի զիո լո գիա կան տա տա նում նե րի ժա մա նակ ող նա շա րի դե ֆոր մա ցիան զգա լիո րեն 
ա վե լի ա րագ է զար գա նում [17]: 

 Թղթակցական հասցեն՝ Սամվել Սուրենի Սահակյան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, Երևանի 
Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական փորձաքննության 
դասավանդման խմբի ղեկավար, Երևան, Հայաստան, 0069, Ահարոնյան փ, 6 շենք:

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.6-32
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Ս կո լիո զի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն ման կա կան հի վան դութ յուն 
է, այ սինք, հա սուն տա րի քում այլևս չի կա րե լի շտկել: Կար ևոր է հի վան դութ յու նը ժա մա նա կին 
ախ տո րո շել, ա րագ և  արդ յու նա վետ բու ժել։ Որ քան վաղ է սկո լիո զը ա ռա ջա նում, այն քան ա վե լի 
ծանր է դրսևոր վում զար գաց ման վերջ նա կան փու լում [13]: 

Ող նա շա րի սկո լիո տիկ դե ֆոր մա ցիան հան գեց նում է կո ղոսկ րե րի և կրծ քա վան դա կի ձևի 
փո փո խութ յան՝ ձևա վո րե լով կո ղա յին կուզ և կրծ քա վան դա կի օր գան նե րի նոր մալ փո խազ դե-
ցութ յան խան գա րում, ինչ պես նաև ներ քին օր գան նե րի և մարմ նի տար բեր հա մա կար գե րի 
կող մից ծանր գոր ծա ռու թա յին խան գա րում ներ [12, 13]: 

Ս կո լիո զով հի վանդ նե րի մինչև 12%-ը 28 տա րե կա նում հաշ ման դամ է դառ նում [18]: Ս կո լիո-
զի հաշ ման դա մութ յան կա ռուց ված քում գե րակշ ռում են 12-17 տա րե կան ե րե խա նե րը (28,4%) 
և 18-39 տա րե կան ե րի տա սարդ աշ խա տու նակ տա րի քի ան ձինք (36,7%) [19]: Դիսպ լաս տիկ 
սկո լիո զի հետ ևան քով ա ռաջ նա յին հաշ ման դա մութ յու նը ման կա կան հաշ ման դա մութ յան ընդ-
հա նուր կա ռուց ված քում 8-9% է [20]: 

Գ րա կա նութ յան տվյալ նե րով՝ II աս տի ճա նի սկո լիո զով հի վանդ նե րի կոն սեր վա տիվ բու ժու-
մից հե տո բա րե լա վում է նկատ վում 7-8% դեպ քե րում, կա յու նա ցում՝ 67-68%, իսկ հի վան դութ յան 
ա ռա ջըն թաց՝ 24-25% դեպ քե րում: 3-րդ  աս տի ճա նի սկո լիո զով հի վանդ նե րի բուժ ման արդ յուն-
քում բա րե լա վում ներ գրե թե չեն ար ձա նագր վում, կա յու նա ցում է նկատ վում՝ 35-36%, իսկ ա ռա-
ջըն թաց՝ 64-65% դեպ քե րում [21]: 

Ող նա շա րը ի րա կա նաց նում է մի շարք գոր ծա ռույթ ներ.
1. Հե նա րա նա յին: Ող նա շա րը մարմ նի հիմ նա կան ա ռանցքն է ու նրա ա մուր հե նա րա նը: 

Այն իր վրա է վերց նում ընդ հա նուր քա շի եր կու եր րոր դը։
2. Շար ժո ղա կան: Ող նա շա րի կա ռուց ված քը թույլ է տա լիս մար դուն կանգ նել, քայ լել, 

թեք վել, պահ պա նել հա վա սա րակշ ռութ յուն և դի մա կա յել լուրջ ծան րա բեռն վա ծութ յուն նե րի: 
3. Պաշտ պա նո ղա կան: Ող նա շա րի խո ղո վա կում տե ղա կայ ված է ող նու ղե ղը, ո րի շնոր-

հիվ մարմ նի բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց վում են ավ տո մատ կեր պով: 
4. Զս պա նա կա յին: Ող նա շա րը մեղ մաց նում է ծան րա բեռն վա ծութ յու նը և տար բեր ցնցում-

նե րը՝ ա ճա ռա յին սկա վա ռակ նե րի, ա մուր կա պան նե րի և մ կան նե րի շնոր հիվ: Արդ յուն քում, 
ող նու ղե ղը պաշտ պան ված է ցնցում նե րի, կտրուկ շար ժում նե րի և նույ նիսկ սո վո րա կան 
քայլ քի ժա մա նակ [22]: 

Մի շարք երկր նե րում սկո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան հիմ նա կան չա փո րո-
շիչ ներն են.
	Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յան սևե ռակ վա ծութ յու նը (ֆիքս վա ծութ յու նը), 
2. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան վերջ նա կան լի նե լը, 
3. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը, 
4. կրծքա վան դա կի ձևա փո խութ յան ար տա հայտ վա ծութ յու նը, 
5. սկո լիո զի կա պակ ցութ յամբ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան փաս տը: 

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում, Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում, Բե լա ռու սի Հան-
րա պե տութ յու նում, Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում ՝
1. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան սևե ռակ ված (ֆիքս ված), կա ռուց ված քա յին բնույ թը, 
2. ո ղե րի մար մին նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րը, 
3. ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջա նում ո ղե րի ռո տա ցիան,
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4. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը, 
5. կրծքա վան դա կի դե ֆոր մա ցիա յի ար տա հայտ վա ծութ յու նը, 
6. ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, 
7. ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը, 
8. պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը, 
9. դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
10. ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
11. ող նա շա րի տար բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, 
12. գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը [23-26]։ 

 Ս կո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը տրվում են.

	Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված), վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե-
րի՝ 3-4-րդ  աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քե րում (ող նա շա րի թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում 
է 41 աս տի ճան և  ա վե լի), կրծքա վան դա կի խիստ ար տա հայտ ված ձևա փո խու մով՝ ան կախ 
ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման, ինչ պես նաև սկո լիո զի պատ ճա ռով վի-
րա հատ ված ան ձինք՝ ան կախ գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նից. զո րա կո չիկ նե րը և 
պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար [27]:

2. II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում (ող նա շա րի կողմ նա յին թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում 
է 24-40 աս տի ճան), կրծքա վան դա կի անն շան ար տա հայտ ված ձևա խե ղու մով (կուզ և  այլն)՝ 
ան կախ ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նից. զո րա կո չիկ նե րը 
և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար [27]:

3. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված, վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե րի, I աս տի ճա-
նի սկո լիո զի դեպ քե րում (ող նա շա րի թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում է 10-23 աս տի ճան). 
զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար սահ մա նա փա կու մով» [27]:

4. Ող նա շա րի չսևե ռակ ված (չֆիքս ված) ծռվա ծութ յու նը, ող նա շա րի բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի 
սևե ռակ ված (ֆիքս ված) վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե րը, սկո լիո զը (ող նա շա րի թեք վա ծութ-
յան անկ յու նը կազ մում է մինչև 10 աս տի ճան)՝ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան գար ման. զո րա-
կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի են զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար [27]:

5. Ա ռա ջին աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, երբ ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը 21-23 աս-
տի ճան է, զո րա կո չիկ նե րին` 18-21 տա րե կա նում ա ռա ջին ան գամ փոր ձաքնն վե լիս, դի նա միկ 
հսկո ղութ յան նպա տա կով տրվում է տար կե տում` մեկ ան գամ, մեկ տա րի ժամ կե տով [27]:

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝

1. Ող նա շա րի սևե ռակ ված (ֆիքս ված), կա ռուց ված քա յին ծռվա ծութ յան դեպ քում, ող նա շա րի 
մար մին նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով և ռո տա ցիա-
յով ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջա նում (IV աս տի ճա նի սկո լիոզ) գոր ծա ռույ թի 
զգա լի խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
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պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար [24]: 
2. Կա ռուց ված քա յին և  ոչ կա ռուց ված քա յին III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում՝ կրծքա վան-

դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և II աս տի ճա նի ռեստ րիկ տիվ տի պի շնչա ռա կան ան բա վա-
րա րութ յամբ. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող 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 ցու-
թ յուն (զո րա կո չի կը ա զատ վում է զո րա կո չից խա ղաղ ժա մա նակ) [24]:

3. Ող նա շա րի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ձեռք բե րո վի ծռվա ծութ յան դեպ քում, որն ու ղեկց վում է 
ո ղե րի ռո տա ցիա յով՝ II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, բա ցա ռութ յամբ սևե ռակ ված (ֆիքս-
ված) սկո լիոզ II աս տի ճա նի, ող նա շա րի 11- 17 աս տի ճան ծռվա ծութ յամբ, ա ռանց գոր ծա-
ռույթ նե րի խան գար ման. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող 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-հեղ.) [24]:

4. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յուն նե րի դեպ քե րում, սևե ռակ ված (ֆիքս ված) II աս տի ճա նի սկո լիո զի 
դեպ քում, ող նա շա րի 11-17 աս տի ճան անկ յու նով ծռվա ծութ յամբ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան-
գար ման. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող 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» եզ րա կա ցութ յուն [24]: 

	Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան՝ ո ղե րի մար մին նե րի ռենտ գե-

նա բա նո րեն հաս տատ ված դե ֆոր մա ցիա նե րով, ող նա շա րի ա ռա վել ար տա հայտ ված ծռման 
շրջա նում ռո տա ցիա յով՝ IV աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում գոր ծա ռույ թի զգա լի խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար հա նե լով հաշ վա ռու մից [25]: 

2. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան՝ III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի 
դեպ քում գոր ծա ռույ թի չա փա վոր խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին 
կազ մի զին ծա ռա յող 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» [25]: 

3. II աս տի ճա նի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) սկո լիո զի դեպ քում գոր ծա ռույ թի անն շան խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «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» [25]: 

4. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յուն՝ I աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ-
քում. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են 
«պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով»։

5. Ա ռանց ար տա քին շնչա ռութ յան ֆունկ ցիա յի խան գար ման I աս տի ճա նի չսևե ռակ ված (չֆիքս-
ված) սկո լիո զը չի խո չըն դո տում զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը [25]: 

	Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բեր ված սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան, ո ղե րի մար մին-
նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով, ող նա շա րի ա ռա վել 
ծռվա ծութ յան շրջա նում ո ղե րի ռո տա ցիա յով՝ IV աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում կրծքա-
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վան դա կի խիստ դե ֆոր մա ցիա յով (կո ղա յին կուզ և  այլն), ինչ պես նաև ռեստ րիկ տիվ տի պի 
ար տա քին շնչա ռութ յան գոր ծա ռույ թի խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար-
քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար հա նե լով հաշ վա ռու մից» [23]: 

2. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի ծռվա ծութ յան՝ III աս տի ճան սկո լիոզ նե րի դեպ քում կրծքա-
վան դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և  ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գա րու մով 
ռեստ րիկ տիվ տի պի. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
ճա նաչ վում են «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» [23]:

3. Ող նա շա րի նույ նիսկ մեկ բաժ նում բազ մա թիվ ա նո մա լիա նե րի դեպ քում, ո րը բե րում է II և  
ա վե լի աս տի ճա նի սկո լիո զի ա ռա ջաց ման, սկո լիոզ II աս տի ճա նի դեպ քում (ող նա շա րի 18% 
և  ա վե լի ծռվա ծութ յուն). զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
ճա նաչ վում են «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» [23]:

4. II աս տի ճան սկո լիո զի դեպ քում (ող նա շա րի 11–17% ծռվա ծութ յուն), ող նա շա րի բնա ծին և 
ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված ծռվա ծութ յան՝ I աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում. զո րա կո չիկ նե րը 
և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար սահ մա նա փա կու մով» [23]:

	Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յու նը կրծքա վան դա կի խիստ ար տա հայտ ված դե ֆոր մա ցիա յով և  ո ղե րի 

սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով և դ րանց ռո տա ցիա յով ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ-
յան վայ րե րում IV աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, որն ու ղեկց վում է ար տա քին շնչա ռա կան 
գոր ծա ռույ թի III աս տի ճա նի խան գա րու մով ռեստ րիկ տիվ տի պի, գոր ծա ռույ թի զգա լի խան-
գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում 
են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ և պա տե րազ մի ժա մա նակ [26]: 

2. Կա ռուց ված քա յին և  ոչ կա ռուց ված քա յին III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում, կրծքա վան-
դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և  ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի II աս տի ճա նի խան-
գա րու մով ռեստ րիկ տիվ տի պի գոր ծա ռույ թի չա փա վոր խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և 
պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [26]:

3. II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում՝ ո ղե րի ռո տա ցիա յով և գոր ծա ռույ թի անն շան խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի-
տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ»։

4. I աս տի ճա նի սկո լիոզ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան գար ման. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր 
շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար» [26]:

Գոր ծա ռույ թի խան գա րում նե րը սահ ման վում են.

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ստա տիկ և (կամ) շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի զգա լի խան գա րումն ե րին բնո-

րոշ են՝
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	մարմն ի ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման նույ նիսկ կար ճա ժամ կետ անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ յու նը ող նա շա րի ամ-

բողջ եր կայն քով,
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի կտրուկ հար թե ցու մը, 
	II և  ա վե լի աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 50%-ից ա վե լի 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը [24]: 
2. Չա փա վոր աս տի ճա նի գոր ծա ռույ թի խան գար մա նը բնո րոշ են՝
	1-2 ժա մից ա վե լի ի րան ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի չա փա վոր տե ղա յին ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տու-

թ յու նը,
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը,
	I - II աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին հի պեր մո բի լութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 20-ից մինչև 50% 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը,
	վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ յունն ու ա րագ հոգ նա ծութ յու նը, 
	ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը՝ նրանց գոր ծա ռույթ նե րի փոխ հա տուց մամբ [24]:
3. Ող նա շա րի գոր ծա ռույ թի անն շան աս տի ճա նի խան գար մա նը բնո րոշ են.
	ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն եր ուղ ղա հա յաց դիր քում 5-6 ժամ հե-

տո, 
	ող նա շա րի և (կամ) ող նա շա րի կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում ող նա շա րի շար ժում-

նե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կում մինչև 20%,
	շար ժո ղա կան և զ գա յա կան խան գա րումն եր, ո րոնք դրսևոր վում են մեկ նևրո մե րի գո տում 

զգա յու նութ յան ոչ լիար ժեք կո րուս տով,
	ջլա յին ռեֆ լեք սի կո րուստ կամ նվա զում, 
	վեր ջույթ նե րի ա ռան ձին մկան նե րի մկա նա յին ու ժի նվա զում նրանց գոր ծա ռույթ նե րի 

ընդհա նուր փոխ հա տուց ման պայ ման նե րում [24]:
	Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում.
1. Ող նա շա րի ստա տիկ և (կամ) շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի զգա լի խան գա րումն ե րին 

բնո րոշ են՝
	մարմն ի ուղ ղա հա յաց դիր քի կար ճա ժամ կետ պահ ման անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ յու նը ող նա շա րի ամ-

բողջ եր կայն քով, 
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի կտրուկ հար թե ցու մը, 
	II և  ա վե լի աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը,
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 50 տո կո սից 

ա վե լի շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը [25]:
2. Գոր ծա ռույ թի չա փա վոր աս տի ճա նի խան գար մա նը բնո րոշ են՝

	1-2 ժա մից ա վե լի ի րան ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման անհ նա րի նութ յու նը,
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	մեջ քի եր կար մկան նե րի տե ղա յին ար տա հայտ ված չա փա վոր լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ-
յու նը, 

	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը,
	I - II աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին հի պեր մո բի լութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 20-ից մինչև 50% 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը,
	վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ յու նը, ա րագ հոգ նա ծութ յու նը,
	ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը նրանց գոր ծա ռույթ նե րի փոխ հա տուց մամբ[25]:

3. Ող նա շա րի գոր ծա ռույ թի անն շան աս տի ճա նի խան գար ման հա մար բնո րոշ են՝
	ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը ա ռա ջա նում են ուղ ղա հա յաց դիր-

քում 5-6 ժամ հե տո, 
	ող նա շա րի և (կամ) ող նա շա րի կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում ող նա շա րի շար ժում-

նե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը մինչև 20%,
	շար ժո ղա կան և զ գա ցո ղա կան խան գա րումն ե րը, ո րոնք դրսևոր վում են մեկ նևրո մե րի գո-

տում զգա յու նութ յան ոչ լիար ժեք կո րուս տով,
	ջլա յին ռեֆ լեք սի կո րուս տը կամ նվա զու մը, 
	վեր ջույթ նե րի ա ռան ձին մկան նե րի մկա նա յին ու ժի նվա զու մը նրանց գոր ծա ռույթ նե րի 

ընդհա նուր փոխ հա տուց ման պայ ման նե րում [25]:
	Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում.
Գոր ծա ռույ թի անն շան խան գար ման հա մար բնո րոշ են վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ-

յու նը, ա րագ հոգ նա ծութ յու նը, ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը՝ ա ռանց գոր ծա ռույ թի 
փոխ հա տուց ման, ինչ պես նաև փոքր կոն քի սֆինկ տեր նե րի թու լութ յու նը [26]։ 

Այս պի սով, սկո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան չա փո րո շիչ ներն են՝

1. ող նա շա րի ֆիքս ված, կա ռուց ված քա յին ծռվա ծութ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27],
2. ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված ող նա շա րի մար մին նե րի սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րը 

(ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
3. ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջան նե րում ո ղե րի ռո տա ցիան (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, 

ԱՀ) [23-26],
4. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27]:
5.  կրծքա վան դա կի դե ֆոր մա ցիա յի ար տա հայտ վա ծութ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-

27],
6. ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, 

ԱՀ) [23-26],
7.  ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26]:
8. պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
9. դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
10. ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26]:
11. ող նա շա րի տար բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
12.  գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27]:

Վե րը ներ կա յաց վա ծի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ է դառ նում, որ սկո լիո զի ռազ մաբժշ-
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կա կան փոր ձաքն նութ յան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես նաև հա մե-
մատ վող մյուս երկր նե րում կար ևոր վում են ող նա շա րի ծռվա ծութ յան ֆիքս ված, կա ռուց ված քա-
յին բնույ թը, ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը։ 

ՀՀ ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան հոդ ված նե րում նշվում է սկո լիո զի ժա մա նակ ռենտ-
գեն հե տա զո տութ յան կար գը, բայց ման րա մասն չի նշվում ող նա շա րի ծռվա ծութ յան ո րոշ ման 
ե ղա նա կը (միայն նշվում է այդ ե ղա նա կի ան վա նու մը, և  այն միաս նա կան է բո լոր երկր նե րում)։ 
Չեն կար ևոր վում ո ղե րի փո փո խութ յուն նե րը, քա նի որ «սևե ռակ ված», «վերջ նա կան», «կա ռուց-
ված քա յին» տեր մին նե րը են թադ րում են ո ղե րի սե պաձև փո փո խութ յուն ներ և ռո տա ցիա։ 

ՀՀ ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան հոդ ված նե րում ո րո շիչ չա փո րո շիչ ներ չեն ար տա-
քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, ստա տիկ խան գա րումն ե րի 
կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը, պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը, դե գե նե րա-
տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, ող նա շա րի տար-
բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը։ Միայն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում է, որ սկո լիո զի վերջ նա կան լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու 
հա մար ա ռա ջին աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, երբ ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը 21-23 
աս տի ճան է, զո րա կո չիկ նե րին` 18-21 տա րե կա նում, ա ռա ջին ան գամ փոր ձաքնն վե լիս, դի նա-
միկ հսկո ղութ յան նպա տա կով տրվում է տար կե տում` մեկ ան գամ, մեկ տա րի ժամ կե տով։ 

Հարկ է նշել, որ միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում է փոր ձաքն նա կան չա փո րո շիչ 
հա մար վում սկո լիո զի կա պակ ցութ յամբ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան փաս տը։
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СКОЛИОЗА В РЯДЕ СТРАН

Чарчян А. Г., Саакян С.С., Мартиросян Т. Р., Саакян А. С.

В статье представлен сравнительный анализ подходов проведения военно-медицинских 
экспертиз сколиоза в Республике Армения, Российской Федерации, Республике Казахстан, 
Республике Бе ларусь, Азербайджанской Республике.

Описаны критерии экспертных исследований сколиоза, функциональные особенности 
сколиоза, предо пределения возможных последствий статических нарушений позвоночника 
во время воен ной службы, а также изложен анализ методов исследования.

Ключевые слова: военно-медицинская экспертиза, сколиоз, нарушение функции, экспер-
тиза, критерии годности к военной службе.
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FEATURES OF THE MILITARY MEDICAL EXAMINATION OF
SCOLIOSIS IN A NUMBER OF COUNTRIES

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

The article presents a comparative analysis of the approaches of military medical examination 
of scoliosis in the Republic of Armenia, the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan.

The functional features of scoliosis, the predestination of possible consequences of static spinal 
disorders during military service, the analysis of research methods are presented.

Key words: military medical examination, scoliosis, functional impairment, examination, criteria 
of fitness for military service.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ ПРИ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Саркисян П.Г.1, Мхитарян К.Г.
Национальное бюро экспертиз, 

Ереван, Армения

Нарастающая частота, высокая смертность и инвалидность черепно-мозговых травм 
в настоящая время является актуальной социальной проблемой и считается одним из 
ключевых направлений современной судебно-медицинской науки. В экспертной практике 
давность черепно-мозговых травм и внутричерепных гематом в основном определяется 
гистоло гическими методами исследования. Однако в ряде случаев полученные результаты 
не соответствуют времени получения травмы. Причинами таких неточностей при опреде-
лении давности являются физическое состояние, возраст, степень разрушения вещест-
ва мозга, объем гематомы, сосудистая патология и пониженная реактивность организ ма 
пострадавшего. Отмечается, что существенным дополнением к гистологическому ме тоду 
является доступный гистохимический метод трехцветной окраски фибрина. Цен ность 
метода заключается в том, что давность повреждения определяется на ран них стадиях.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, судебно-медицинс-
кая экспертиза, давность повреждения, гистологический и гистохимический методы.

Черепно-мозговая травма является наиболее часто встречающимся повреждением 
и составляет приблизительно 40% от всех видов травм [1]. В соответствии со статистикой, 
опубликованной Всемирной организацией здравоохранения, динамика прироста количества 
черепно-мозговых травм составляет примерно 2% в год. Важно подчеркнуть, что высокая 
летальность и инвалидность, связанная с черепно-мозговыми травмами, на текущий момент 
приобретает выраженный социальный характер, безусловно, является актуальной проблемой и 
поэтому относится к числу ключевых направлений современной судебно-медицинской науки [2].

Черепно-мозговые травмы чаще всего встречаются у лиц наиболее активной категории 
населения. По данным ряда публикаций, возраст пострадавших лиц колеблется от 21 - 50 лет, 
а повреждения являются в большинстве своем результатом как воздействия тупых твердых 
предметов, так и дорожно-транспортных происшествий[3,4].

При закрытой черепно-мозговой травме случаи смертельных исходов чаще обусловлены 
образованием внутричерепных гематом и повреждением вещества головного мозга. При 
этом следует иметь в виду, что продолжительность жизни пострадавших может составлять 
от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. В действительности, отталкиваясь 
от обобщенного практического опыта, следует подчеркнуть, не вдаваясь в подробности, что, 
на наш взгляд, важное значение имеют возраст, пол, обстоятельства травмы, преморбидное 
состояние до получения травмы, локализация гематом и их размеры. В контексте перечисленных 
особенностей, особого внимания заслуживают опубликованные материалы ФГАУ “Национальный 

 Адрес для корреспонденции: Саркисян Пëтр Геворкович, эксперт отделения гистологических и химических 
экспертиз Отдела судебно-медицинских экспертиз Националного бюро экспертиз Республики Армения, 
0004, РА, г.Ереван, пр. Адмирала Исакова, 24, Sarkisian.petr2018@ yandex.ru
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медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко” МЗ 
РФ, ученые которого, беря за основу результаты анализов компьютерной томографии (КТ), 
сформулировали следующие обобщенные распределения внутримозговых гематом по их 
локализа ции: лобные доли -48%, височные -34%, те менные -21%, затылочные-2%, мозжечок-5%, 
а также произвели разделения по размеру внутримозговой гематомы на: 

-малые - максимальный диа метр в наиболее демонстративном аксиальном срезе на КТ 
результатах равен или больше 1,5 см и меньше 3 см (объем для сферы составляет от 2 до15куб. 
см); 

-сред ние - максимальный диаметр равен или больше 3 см и меньше 4,5 см (15-45 куб. см); 
- большие - максимальный диаметр равен или больше 4,5 см (более 45 куб. см). 
Авторы исследований упомянутого центра отмечают, что анализ компьютерных то-

мограмм показал высокую степень корреляции между объемом и максимальным диаметром, и 
следовательно, ориентация на диаметр в оценке объема внутримозговых гематом, на текущий 
момент не только проста и удобна, но и достаточно надежна[4].

По данным других научных источников объем внутримозговых гематом колеблется от 30 
до 150 мл, при этом полость гематомы нередко имеет округлую шарообразную или вытянутую 
форму, а травматические гематомы, наряду с этим, расположены в белом веществе полушарий 
обычно субкортикально - в отличие от внутримозговых гематом сосудистого генеза [5].

Следует признать, что, несмотря на непрерывно возрастающую роль гистохимических, 
иммуногистохимических, ультрамикроскопических и количественных методов анализа, в 
патоморфологии, тем не менее, основным методом морфологической диагностики давности 
внутричерепных гематом при черепно-мозговых травмах по-прежнему остается недорогой и 
нетрудоемкий качественный метод гистологического исследования[6].

Справедливости ради, следует признать, что динамика морфологических изменений в очагах 
ушиба и размозжения вещества головного мозга и гематом изучена достаточно полно. Так, на 
обширном аутопсионном материале выполнены фундаментальные исследования черепно-моз говой 
травмы, а на светооптическом уровне установлена и детально изучена чёткая пос ле довательность 
развития в веществе головного мозга и его оболочках деструктивных трав матических изменений, 
с реактивными и последующими репаративными тканевыми процессами [7].

В судебно-медицинской экспертной практике исключительно важным вопросом является 
диагностика давности внутричерепных гематом умерших людей от черепно-мозговых травм. 
Распространённым способом является гистологические методы диагностики. Для решения 
данной задачи необходимо иметь в наличии классический набор реактивов и оборудование, 
используемые в каждодневной практической работе гистологов. Достаточно часто для 
обнаружения в тканевом срезе двухвалентного железа (ферритина и гемосидерина) используется 
также доступный метод окраски срезов желтой кровяной солью с получением берлинской лазури 
синего цвета (реакции Перлса [6] или Тирман-Шмельцера [8]).

Гистологическая оценка в большинстве своем производится либо описанием исследуемых 
серийных гистологических срезов и анализом полученных результатов, либо используются 
соответствующие таблицы, где выявленные морфологические находки оцениваются по баллам. 
К таким таблицам в первую очередь относятся методические рекомендации, предложенные 
Российским научно-исследовательским нейрохирургическим институтом имени профессора А.Л. 
Поленова [9]. В предлагаемых методических рекомендациях впервые была сделана попытка 
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представить разработанные ориентиры в виде таблиц, в которых приведена динамика макро- 
и микроскопических признаков, связанных с временным фактором. К каждому критерию в 
таблицах был дан краткий комментарий.

Несмотря на тот факт, что данному вопросу посвящены многочисленные работы, порой 
противоречивого характера, тем не менее гистологический метод диагностики черепно-
моз го вых травм остается основным в практике судебно-медицинских экспертов. Однако 
выявляемые морфологические изменения при черепно-мозговых травмах в ряде случаев могут 
не соответствовать времени получения повреждений головного мозга, что может стать причиной 
ошибочных экспертных заключений, так как характерные гистологические признаки развиваются 
медленнее. Причинами таких неточностей при определении давности , по всей вероятности, 
являются физическое состояние, возраст, степень разрушения вещества мозга, объем 
гематомы, сосудистые патологии и пониженная реактивность организма пострадавшего. Важно 
отметить, что данное соображение подтверждается накопленным многолетним личным опытом 
практической работы[10]. При экспертных исследованиях в отдельных случаях кровоизлияний и 
гематом в головном мозгу после черепно-мозговых травм у ряда умерших лиц были выявлены 
определенные несоответствия между результатами гистологических исследований и временем 
наступления смерти.

Ниже, на примере из личной экспертной практики, приведем конкретный случай, когда были 
выбраны 6 посмертных субъектов экспертизы с внутримозговыми гематомами, у которых было 
точно зафиксировано время наступления смерти. Из выбранных 6 случаев у 4-х внутримозговые 
гематомы имели средние размеры. Диаметры гематом находились между 3 - 4,5 см. В двух 
остальных случаях гематомы носили обширный характер.

При гистологическом исследовании внутримозговых гематом средних размеров в 3-х случаях 
расхождение между морфологической картиной и временем наступления смерти находилось в 
интервале от 1 до 7 часов и выражалось отеком, некрозом мозговой ткани с инфильтрацией 
небольшого количество сегментоядерных лейкоцитов, слабой сосудистой реакцией и осаждением 
фибрина. Только в одном случае морфологическая картина соответствовала давности времени 
наступления смерти.

При обширных внутримозговых гематомах в виду того, что продолжительность жизни была 
короткой, гистологическая картина соответствовала времени наступления смерти.

Считаем также немаловажным поделиться накопленным опытом по определению давности в 
ранние периоды переломов костей, повреждения внутренних органов, внутричерепных гематом 
при черепно-мозговых травмах, которые также являются актуальным в судебно-медицинской 
практике. В последние годы внимание ряда исследователей привлекает применение селективных 
методов выявления динамики морфологических изменений фибрина в мягких оболочках и 
веществе головного мозга при острой черепно-мозговой травме. Так, в процессе изменения 
свойств молекул фибрина, их можно выявлять и фиксировать с помощью гистохимических 
методов. В частности, после приготовления гистологического среза, последнее с использованием 
метода Picro – Mallory в модификации Д.Д. Зербино – “оранжевый – красный – голубой” 
позволяет выявить фибрины на разных сроках его образования и в зависимости от окрашивания 
определять “возраст” фибрина. Практика показывает, что данный метод является существенным 
дополнением к гистологическому методу, так как позволяет определять ранние сроки давности 
повреждения от 0-6 часов (“молодых” фибринов) и до более 24-48 часов (“старых” фибринов).
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Таким образом, при экспертизе телесных повреждений, установление давности 
внутричерепных повреждений зависит от многих причин, которые создают значительные 
оценочные затруднения, к которым в первую очередь следует отнести отсутствие современных 
научно обоснованных единых методологических рекомендаций. По этой причине, имеющиеся 
научные наработки по связи морфологических изменений с установлением давности 
внутричерепных повреждений могут быть использованы в судебно – медицинской экспертной 
практике лишь как ориентировочные. В этой связи, с учетом накопленного опыта, использование 
сочетанного гистологического и гистохимического методов позволяет значительно повысить 
достоверность полученных в ходе судебно – медицинских экспертных исследований результатов.
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որոշ դեպքերում ստացված արդյունքները չեն համա պատասխանում վնասվածքի վաղեմությանը: 
Վաղեմության որոշման ժամանակ նման անճշտու թյունների պատճառներ կարող են համարվել՝ 
ֆիզիկական վիճակը, տարիքը, ուղեղային նյու թի քայքայման աստիճանը, հեմատոմայի ծավալը, 
անոթային պաթոլոգիաները և տուժածի մարմ նի ռեակտիվության նվազումը: Մեր կարծիքով, 
հյուսվածքաբանական մեթոդին էական լրացում է համարվում ֆիբրինի եռագույն ներկման 
հասանելի հիստոքիմիական մեթոդը: Մեթոդն արժեքավոր է՝ վաղ ժամանակում վնասվածքի 
վաղեմության որոշմամբ պայմանավորված: 

Բանալի բառեր. գանգուղեղային վնասվածք, ներգանգային հեմատոմա, դատաբժշկական 
փորձաքննություն, վնասվածքի վաղեմություն, հյուսվածաբանական և հիստոքիմիական մեթոդ:

HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL ASPECTS OF THE ASSESSMENT 
OF DETERMINATION OF THE AGE OF INTRACRANIAL HEMATOMA WITH 

TRAUMATIC BRAIN INJURY

Sargisyan P., Mkhitaryan K.
The increasing frequency, high mortality and disability of traumatic brain injury is currently an 

urgent social problem and is considered one of the key areas of modern forensic medical science. 
In expert practice the prescription of traumatic brain injury and intracranial hematoma is mainly 
determined by histological research methods. However, in some cases, the results obtained do not 
correspond to the time of injury. The reasons for such inaccuracies in determining the prescription 
are the physical well-being, age, the degree of destruction of the brain substance, the volume of the 
hematoma, vascular pathologies and hyporesponsiveness of victims body. In our view, a significant 
addition to the histological method is the available histochemical method for tricolor staining of fibrin. 
The value of the method lies in the fact that the prescription of injury is determined at early date. 

Keywords: traumatic brain injury, intracranial hematoma, forensic medical expertise, prescription 
of injury, histological and histochemical methods
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ФРАГМЕНТИРОВАННЫХ 
КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

Стоян А.О.1

РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан», 

Алматы, Республика Казахстан

В данной статье рассматривается вопрос реконструкции фрагментированных костей 
черепа. В качестве исследовательской задачи определена возможность использования 
термопластичного клея при реконструкции костной ткани. Обобщается практический опыт 
по исследованию костных останков скелетированных трупов, обнаруженных в период 2016-
2021 годы на территории Южного Казахстана. Выделяются и описываются характерные 
особенности разработанного метода по неинвазивному изучению скелетированного 
материала плохой сохранности. 

Ключевые слова: фрагментация, деструкция кости, кости черепа, реконструкция 
костной ткани.

Высокая давность захоронения костных останков нередко служит причиной их фрагментации 
[1]. Хрупкая костная ткань может также быть разрушена в ходе ее извлечения из грунта и 
транспортировки органами полиции [2]. Между тем, в ходе идентификации личности, 
при определении половой и расовой принадлежности, важная роль отводится вопросам 
реконструкции фрагментированных костей черепа [3].

В этой связи в медико-криминалистических отделениях судебной экспертизы Республики 
Казахстан часто возникает необходимость исследования фрагментированных костей черепа. 
Их реконструкция позволяет установить не только половую и расовую принадлежность, но и 
прижизненные возраст и рост. В странах ЕС и США постмортальная реконструкция проводится 
с помощью компьютерных 3D-моделей и 3D-печати [4]. Для этой цели в костях черепа с 
помощью сверла делаются отверстия, в которые вставляются металлические скобы [5]. Данный 
ме тод требует больших затрат времени и является трудоемким, а также может приводить к 
порче костного препарата. Другим использумым методом является склеивание фрагментов 
кости цианакрилатным клеем, а также клеем, используемым в стоматологической практике [6]. 
Оба эти материала являются дорогостоящими. 

В рамках практических работы по идентификации личности в медико-криминалистическом 
отделении «Института судебных экспертиз по городу Алматы» были произведены исследования 
по реконструкции костной ткани с использованием термопластичного клея [7]. Важно подчерк-
нуть, что в отечественной судебно-медицинской литературе, а также судебно-медицинской 
литературе ведущих стран мира отсутствует информация по заявленному выше методическому 
подходу. Термопластичный клей обладает множеством достоинств – он не только может склеи-
вать различные поверхности, но и способен заполнять пустоты, обладает малой усадкой и 
 Адрес для корреспонденции: Стоян Анастасия Олеговна, судебно-медицинский эксперт, Институт 

судебных экспертиз по городу Алматы РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан», Тел.: +7(705)105-83-93, эл. почта: lira_88@mail.ru
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высокой скоростью полимеризации. Также примечательно то, что данный клей не требует 
предварительной обработки костной ткани химическими реактивами и отличается низкой 
стоимостью. Очевидно, что внедрение в постмортальную практику реконструкции костной ткани 
разработанного метода позволит судебно-медицинским экспертам сократить время проведения 
исследований костных останков. 

Приведенный ниже перечень процедур был вызван тем обстоятельством, что на исследование 
в «Институт судебных экспертиз по городу Алматы» Республиканского государственного казен-
ного предприятия «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» 
03 июня 2020 года из следственного отдела управления полиции Талгарского района посту-
пи ло постановление от 14 мая 2020 года о назначении судебно-медицинской (медико-крими-
налистической) экспертизы по факту обнаружения костных останков, которые были найдены 
в ходе проведения строительных работ в поселке Бескайнар Талгарского района. В первую 
очередь следует отметить, что при проведении реконструкции костной ткани с использованием 
термо пластичного клея в условиях медико-криминалистического отделения «Института судебных 
экспертиз по городу Алматы» были выполнены следующие процедуры:

- проведено краткое описание случая и вынесено постановление о необходимости проведения 
судебно-медицинской экспертизы костных останков;

- разработан алгоритм экспертных исследований по проведению идентификации личности. 
Следует уточнить, что среди костных останков просматривалось 17 фрагментов черепа. 

Кости черепа были сопоставимы между собой. Для реконструкции черепа было принято решене 
воспользоваться вышеупомянутым термопластичным клеем, который приобретает требуемые 
адгезионные характеристики при нагревании в клеевом пистолете. Благодаря композиционному 
составу клея содержащему этиленвинилацетат и полиамид последний становится жидким при 
нагревании и после применения имеет способность быстрого застывания. 

В ходе выполненных исследований, с применением положений изложенных в разработанной 
методике удалось провести реконструкцию черепа по 12 его фрагментам. При этом сопоставить 
остальные 5 фрагментов не удалось по причине выкрашивания их краев. 

Рис. 1 Череп, вид спереди. Рис. 2 Череп, вид справа.
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Рис. 3 Череп, вид слева. Рис. 4 Череп, вид сверху. 

Рис. 5 Череп, вид сзади. Рис. 6 Череп, вид изнутри.

После реконструкции удалось установить видовую, половую и расовую принадлежность 
черепа индивидуума, который принадлежал ребенку биологического возраста 3-5 лет, 
представителю монголоидной расы с наличием отдельных европеоидных признаков.

Таким образом, при постмортальной реконструкции фрагментированных костей черепа 
рекомендуется придерживаться следующей последовательности выполняемых шагов:

1. Произвести очищение костных останков от наложений грунта.
2. Предпринять попытку сопоставления костных фрагментов до их склеивания по швам или 

линиям отделения. Вместе с тем, при восстановлении первоначальной формы черепа желательно 
сначала сопоставить между собой крупные фрагменты черепа, чтобы избежать искажения его 
первоначальной формы.

3. В случае возможности сопоставления, с помощью клеевого пистолета, нанести клеящий 
состав на склеиваемые поверхности. Важно иметь ввиду, что при постмортальной реконструкции, 
в соответстии с разработанной методикой, необходима высокая скорость работы по причине 
быстрого застывания клея. 

Следует отметить, что методика имеет ограничения, так как для случаев выкрашивания 
соединяемых поверхностей, сопоставление не всегда возможно. Однако разработанная 
мето  дика все же позволяет проводить идентификацию личности даже при исследовании 
фрагментированных черепов. 
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ԲԵԿՈՐԱՅԻՆ ԳԱՆԳՈՍԿՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ստոյան Ա.Օ.
Հոդվածում քննարկվում է բեկորային գանգոսկրերի կառուցվածքային վերականգնման հարցը: 

Հետազոտական   առաջադրանքի շրջանակներում որոշվել է ոսկրային հյուսվածքի կառուցվածքի 
վերականգնման գործում ջերմապլաստիկ սոսնձի օգտագործման հնարավորությունները։ 
Հոդվածում ամփոփվել է 2016-2021 թվականներին Հարավային Ղազախստանի տարածքում 
հայտնաբերված կմախքացված դիակների ոսկրային մնացորդների ուսումնասիրության 
գործնական փորձը։ Առանձնացվում և նկարագրվում են վատ պահպանված կմախքացված 
նյութի մշակված ոչ ինվազիվ ուսումնասիրության մեթոդի բնորոշիչ առանձնահատկությունները:

Բանալի բառեր. բեկորացում, դեստրուկցիա, գանգոսկր, ոսկրային հյուսվածքի կառուցվածքի 
վերականգնում:

RECONSTRUCTION POSIBILITIES OF DESTROYED BONES OF SCULL

Stoyan A.
High age of the bone burial quite often is a reason of it fragmentation [1]. Fragile bone tissue 

may be destroyed in the path of extraction from the priming and transportation from police [2]. 
By the way, bone destruction exactly plays role in the cases of sex and race identification, absence 
of needed fragments and postmortal deformation [3]. In the article described the problem, and 
proposed the possibilities of skull bone reconstruction in the cases of fragmentation. 

Key words: fragmentation, bone destruction, skull bones, bone reconstruction. 
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ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բուդաղյան Մ.Ս.,1Այվազյան Հ.Գ., Հակոբյան Հ.Պ.
Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 

Երևան, Հայաստան

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-

 Թղթակցական հասցեն՝ Մարինե Սարոյի Բուդաղյան, hետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի 
փորձագետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, Հայաստանի Հանրապետություն, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի 24, ք. Երևան, Իսակովի 24, e-mail: marine.budaghyan@bk.ru
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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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ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԴԺԲԱԽՏ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բադեյան Ա.Վ.1, Մազմանյան Վ.Գ.
Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 

Երևան, Հայաստան

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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Դալլաքյան Դ.Ա.1

Փորձաքննությունների ազգային բյուրո, 
Երևան, Հայաստան

ՀՀ-ում գոր ծող փոր ձա գի տա կան կենտ րոն նե րում կա տար վող դա տաավ տո տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում կի րառ վող մե թո դա կան մո տե ցում նե րը շատ հա ճախ բե րում են վա-
րորդ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան և գ նա հատ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ա ռու-
մով սխալ հետ ևութ յուն նե րի:

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յան ո լոր տում 
կի րա ռա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ո րոշ մե թո դա կան մո տե ցում ներ՝ նպա տակ 
հե տապն դե լով տվյալ ո լոր տում փոր ձա գի տա կան, նա խաքն նա կան և դա տա կան մար մին նե րին 
նույն հար թութ յու նում ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի մեկ նա բան ման 
և  ըմբռն ման ա ռու մով ճիշտ ու ղե նիշ ներ կա յաց նել: Ի րա կա նաց վել է նաև ավ տոտ րանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան և գ նա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թ յուն նե րը վրաեր թե րի ժա մա նակ:

Բա նա լի բա ռեր. դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն, ընդ հա նուր տե սա նե լիու-
թյուն, ան բա վա րար տե սա նե լիութ յուն, քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն, վրաերթ, ճա նա պար հատ-
րանս պոր տա յին պա տա հար:

Դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յու նը մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ճա նա պար հա-
տրանս պոր տա յին պա տա հար նե րի դեպ քե րում նա խաքն նա կան և դա տա կան մար մին նե րի կող-
մից կա տար վող օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան գոր ծըն թա ցում: Ավ տո տեխ նի կա կան 
բնա գա վա ռի փոր ձա գետն ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում՝ կա տա րե լով վա րոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն՝ որ պես ե լա կե տա յին տվյալ ու նե նա լով վա րոր դի նստա տե ղի 
բարձ րութ յու նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը, հաշ վար կա յին բա նաձ-
ևով պարզ ված ա րա գութ յան պայ ման նե րում հետև յալ պա հանջն է ա ռա ջադ րում վա րոր դին, այն 
է՝ տվյալ տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում ի՞նչ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ պետք 
է վեր ջինս ավ տո մե քե նան վա րեր: Իսկ մյուս կող մից էլ՝ տվյալ պայ ման նե րի հա մար ստաց ված 
թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան կան գառ ման ճա նա պար հը պար զե լով, ստա նում է 
մի մե ծութ յուն, որն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո-
րութ յու նը: Այ սինքն՝ ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տը մի կող մից պա հանջ է ա ռա ջադ րում վա րոր դին, 
ո րի հա մա ձայն վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան 
հե ռա վո րութ յան, նա պետք է ավ տո մե քե նան վա րեր թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն՝ X կմ/ժ ա րա-
գութ յամբ, սա կայն մյուս կող մից կա տա րում է հետ ևութ յուն այն է՝ X կմ/ժ ա րա գութ յամբ վա րե լու 
դեպ քում վեր ջինս չէր կա րող ու նե նալ տվյալ վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րու-
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թ յուն, ին չը և տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է:
Փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յում ՃՏՊ-ի ու սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում վա րոր դի ռեակ-

ցիա յի ժա մա նա կի տար բե րակ ված ար ժեք նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ կախ ված ճա նա պար հատ րանս-
պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րից, կապ ված է ճա նա պար հի (վեր ջի նիս տար րե րի) ընդ-
հա նուր տե սա նե լիութ յան և խո չըն դո տի (վտան գի հայտ նա բեր ման պա հին) տե սա նե լիութ յան 
հաս կա ցութ յուն նե րի և  ար ժեք նե րի միջև տար բե րութ յան անհ րա ժեշ տութ յան հետ, մաս նա վո-
րա պես՝ հարկ է տար բե րա կել հետև յալ հաս կա ցութ յուն նե րը.

  Ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յուն. տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առջ ևից նրա շարժ ման 
ուղղութ յամբ հե ռա վո րութ յունն է, ո րով սկսում են տար բեր վել ճա նա պար հա յին նշան նե րը (երթ-
ևե կե լի հատ վա ծի սահ մա նը, գծանշ ման գծե րը, նշան նե րը և  այլն) և լու սա վոր ման սար քե րով 
նշված խո չըն դոտ նե րը [1, հոդ ված 2-ում օգ տա գործ վող հիմն ա կան հաս կա ցութ յուն ներ]: 

Հս տակ (կոնկ րետ) տե սա նե լիութ յուն. տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առջ ևից հե ռա վո րութ յունն 
է այն շարժ ման ուղ ղութ յամբ, ո րի դեպ քում վա րոր դի նստա տե ղից խո չըն դո տը կա րող է ո րոշ վել 
իր բնո րոշ հատ կա նիշ նե րով: Այ սինքն, անհ րա ժեշտ չէ ճա նա չել ամ բողջ օբ յեկ տը: Բա վա կան 
է հաս տա տել օբ յեկ տի հա տուկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` դրա նույ նա կա նաց ման հա մար: 

Ճա նա պար հի տե սա նե լիութ յան տի րույ թը կախ ված է դրա պա րա մետ րե րից, լու սա վո րութ յու-
նից և մթ նո լոր տա յին պայ ման նե րից: Ճա նա պար հի վրա չպետք է լի նեն խո չըն դոտ ներ, ո րոնք 
վա րոր դը չի կա րող նա խա պես հայտ նա բե րել խո չըն դո տի լու սա վո րութ յան մա կար դա կով ո րոշ-
ված   հե ռա վո րութ յան վրա: Այս դեպ քում խոս քը գնում է հաս տա տուն խո չըն դո տի մա սին, քա նի 
որ շարժ վող խո չըն դո տի վտան գը գնա հատ վում է դրա ար տա քին տես քի անս պա սե լիութ յամբ 
այն ժա մա նա կում, ո րը միշտ չէ, որ կախ ված է ճա նա պար հի լու սա վո րութ յան աս տի ճա նից: 
Տե սա նե լիութ յան մի ջա կայ քը, ինչ պես ընդ հա նուր, այն պես էլ՝ հստակ (կոնկ րետ), օ րի նակ, հա-
մա ձայն Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ի րա վա կան կար գա վոր ման նոր մե րի խոր հուրդ է տրվում 
յու րա քանչ յուր ան գամ ո րո շել քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն կա տա րե լով [2]: 

Վա րոր դը, որ պես կա նոն, պետք է շարժ վի ճա նա պար հի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս-
խան ընտր ված ա րա գութ յամբ, իսկ երբ տե սա դաշ տում հայտն վում է խո չըն դոտ և/ կամ վտանգ, 
վեր ջի նիս ա ռա ջա ցու մը միշտ անս պա սե լի է դառ նում վա րոր դի հա մար: Հետ ևա բար, ան բա-
վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում, խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի ա ռա ջաց ման դեպ քում, 
հստակ (կոնկ րետ) տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խան ա րա գութ յամբ վա րե լու պա րա գա յում 
դեպ քում, ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան, փոր ձա գե տին խոր հուրդ է տրվում վերց նել վա-
րոր դի ռեակ ցիա յի (ար ձա գան քի) ժա մա նա կը, ըստ ի րա վի ճա կի տար բե րակ ված՝ 0.6 վայրկ յան 
ժա մա նա կի հա մա պա տաս խան մի ջին ա ճով, ե թե ա ռար կան և/ կամ վտան գը հա զիվ է նկա տե լի 
[2, էջ 15-17]: Վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի հայտ նա բեր ման 
պա հին մի ջին դա սի վա րոր դի հա մար հա մա պա տաս խա նում է տար բե րակ ված ստան դարտ 
ար ձա գանք ման ռեակ ցիա յի ժա մա նա կին, ո րը տար բեր հե ղի նակ նե րի մե թո դա կան ձեռ նարկ-
նե րում հաշ վարկ ված է տար բեր ի րա վի ճակ նե րի հա մար: Վա րոր դի ռեակ ցիա յի տար բե րակ ված 
ժա մա նակ նե րի կի րա ռու մը (վա րոր դի ռեակ ցիա յի ար ձա գանք նե րը) փոր ձա գի տա կան   պրակ տի-
կա յում բարձ րաց նում է ավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յան արդ յունք նե րի օբ յեկ տի վու թյունն 
ու հու սա լիութ յու նը տար բեր ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում: 
Այս տեղ հարկ է նշել, որ ներ կա յումս ՀՀ-ում դա տաավ տո տեխ նի կա կան փոր ձաքն նութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետ նե րի 
կող մից կի րառ վում են Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում հաս տատ ված և կի րա ռե լի կար գա վո րիչ 
վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նակ նե րը՝ տար բեր ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
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պայ ման նե րում, ո րոնք սա կայն տար բեր վում են այլ երկր նե րի նմա նա տիպ կար գա վո րիչ ցու-
ցա նիշ նե րից [3]: Ա վե լին, գի շե րա յին պայ ման նե րում տե ղի ու նե ցած պա տա հար նե րի դեպ քում 
վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը ընտ րե լիս, երբ խո չըն դո տը և/ կամ վտան գը գրե թե նկա տե-
լի չէ (օ րի նակ, հան դի պա կաց երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի լու սար ձակ նե րի հե ռա հար 
լույ սե րից կու րա նա լու, խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի ոչ ճիշտ ընտր ված գույ նը, ին չը նպաս տում 
է դրա միա ձուլ մա նը շրջա պա տի հետ) ճա նա պար հի վրա, կամ՝ ճա նա պար հի ան բա վա րար 
լու սա վո րութ յան դեպ քում տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող վա րոր դի ռեակ ցիա յի ընտր ված ժա մա նա կին ա վե լաց վում է լրա ցու ցիչ 
0.6 վայրկ յան: Օ րի նակ, երբ վա րոր դին կու րաց նում է հան դի պա կաց ուղ ղութ յամբ երթ ևե կող 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա հար լու սար ձակ նե րը (միաց ված լի նե լու պատ ճա ռով նման է 
արևի լույ սի շո ղե րից կու րա նա լուն), վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կին ա վե լաց վում է նվա զա-
գույն ռեակ ցիա յի ար ժե քը, իսկ ընդ հա նուր ռեակ ցիան տվյալ դեպ քում կազ մում է 0.8 վայրկ յան, 
ին չը բխում է նաև ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի պա հանջ նե րից, մաս նա վո րա-
պես՝ ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան կան նո նե րի 129-րդ կե տի հետև յալ պա հան ջի տե սանկ-
յու նից, այն է. «Շ լա նա լու դեպ քում վա րոր դը պետք է միաց նի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը 
և չ փո խե լով երթ ևե կութ յան գո տին, ի ջեց նի ա րա գութ յու նը, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կանգ նի» [4, 129-րդ կետ]: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան (մթութ յան) պայ ման նե րում տե ղի է 
ու նե ցել ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար և կան ա պա ցույց ներ, որ վա րոր դի կող մից 
ե ղել է տե սա նե լիութ յան կո րուստ (կու րութ յուն), ա պա կի րառ վում է վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա-
նա կի այլ ժա մա նա կա մի ջոց: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ երբ վա րոր դը կու րա նում է, 
սկզբում տե ղի է ու նե նում աչ քե րի թեթև հար մա րե ցում, իսկ հան դի պա կաց, հե ռա հար լույ սե րը 
միաց ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցի անց նե լուց հե տո՝ աչ քե րի մթութ յան հար մա րե ցում: Կու-
րա նա լու դեպ քում վա րորդն ա ռա ջին վայրկ յան նե րին ընդ հան րա պես ո չինչ չի տես նում: Մութ 
հար մար վո ղա կա նութ յան ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում վե րա կանգն վում է պատ կե րաց նե լու 
ու նա կութ յու նը, տա տան վում է 3 վայրկ յա նից 40 վրկյան նե րի սահ ման նե րում: Փոր ձա գի տա-
կան   պրակ տի կա յում պա հանջ վող նվա զա գույն ժա մա նա կը 3 վայրկ յանն է: Տվ յալ 3 վայրկ յան 
տևո ղութ յամբ ռեակ ցիա յի ժա մա նա կա հատ վա ծը կա րող է կի րառ վել, օ րի նակ՝ վա րոր դի բարդ 
ի րա վի ճա կում տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի տեխ նի կա կան հնա րա վո-
րութ յան հար ցը պար զե լիս: 

Բարդ ի րա վի ճակն այն ի րա վի ճակն է, ո րը բնու թագր վում է վա րոր դի կող մից գնա հատ-
ված, ի տար բե րութ յուն պարզ ի րա վի ճակ նե րի, ին չը սո վո րա կա նից ա վե լի հա ճախ ստի պում 
է ար գե լակ ման կամ մանև րե լու դի մե լու: Պարզ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
պայ ման նե րում վա րոր դը, ու շա դիր հետ ևե լով առջ ևում տի րող ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
ի րադ րութ յա նը՝ որ ևէ խո չըն դոտ և/ կամ վտանգ չի տես նում իր երթ ևե կութ յան հա մար և բ նա կա-
նա բար նույն պի սիք չի ստեղ ծում ճա նա պար հի այլ մաս նա կից նե րի հա մար: Պարզ ճա նա պար-
հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում, ի տար բե րութ յուն բարդ ի րադ րութ յուն նե րի, 
երթ ևե կութ յան հա մար վտան գի ա ռա ջա ցու մը, ո րին պետք է ար ձա գան քի տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցի վա րոր դը, սե փա կան տե սանկ յու նից կապ ված չէ իր տե սա դաշ տում հա վա նա կան խո-
չըն դո տի և/ կամ վտան գի ա ռա ջաց ման հետ: Ըստ այդմ, պարզ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին 
ի րադ րութ յան պայ ման նե րում, վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կն ա վե լի քիչ 
է, քան այն բարդ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում խո չըն դո տի 
և/ կամ վտան գի հայտն վե լու պա հին ար ձա գան քե լիս: Ե թե ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի  
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 փոր ձա գե տը պետք է գնա հա տի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի ա րա գութ յան ընտ րութ յան հա-
մա պա տաս խա նե լիութ յու նը` հա մա ձայն տվյալ ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
պայ ման նե րում ճա նա պար հի տար րե րի տե սա նե լիութ յան մի ջա կայ քի կամ առջ ևից ըն թա ցող 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա վո րութ յան պայ ման նե րի, նա պետք է վերց նի վա րոր դի հնա-
րա վոր նվա զա գույն ռեակ ցիա յի 0.3 վայրկ յան ժա մա նա կը, քա նի որ փոր ձա գե տը պատ ճառ 
չու նի բա ցա ռե լու այն հնա րա վո րութ յու նը, որ այդ ըն թաց քում վա րոր դը կա րող է ար ձա գան քել 
ճա նա պար հի և դ րա տար րե րի տե սա նե լիութ յան փո փո խութ յա նը կամ առջ ևից ըն թա ցող տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցի ար գե լակ մա նը: Ինչ պես եր ևում է վե րը նշված և դա տաավ տո տեխ նի կա կան 
փոր ձաքն նութ յուն նե րում կի րառ վող մե թո դա կան մո տեց ման, խո չըն դո տի առ կա յութ յամբ երթ-
ևե կութ յան ժա մա նակ վա րոր դի հա մար վտան գի հա վա նա կա նութ յունն այս տեղ նույ նիսկ չի էլ 
դի տարկ վում: Հետ ևա բար, վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կի՝ 0.3 վայրկ յա նը, ավ տո տեխ նի կա-
կան բնա գա վա ռի փոր ձա գե տը կա րող է օգ տա գոր ծել միայն տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր-
դի կող մից ընտր ված հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը գնա հա տե լու ճա նա պար հա յին 
տար րե րի տե սա նե լիութ յամբ՝ ա ռանց որ ևէ խո չըն դո տի և/ կամ վտան գի հա վա նա կա նութ յան, 
ինչ պես նաև հա մըն թաց երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի միջև ե ղած միջ տա րա ծութ յան 
հե ռա վո րութ յու նը հաշ վար կե լիս, ե թե առջ ևից ըն թա ցող տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րո դը որ ևէ 
պա հի չի դի մել կտրուկ ար գե լակ ման, և տեխ նի կա կան տե սա կե տից չի կա րող օգ տա գործ վել 
ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի դեպ քում վա րոր դի տվյալ պա տա հա րը կան խե-
լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու և ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծում տե ղա շար ժի 
թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան տե սա նե լիութ յան տե սանկ յու նից:

Հարկ է նշել, որ վա րոր դի ռեակ ցիա յի նվա զա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը` 0.3 վայրկ յա նը, 
հա մա պա տաս խա նում է սի մուլ յա տո րի վրա վա րոր դի պարզ զգա յա կան-շար ժիչ ռեակ ցիա յի 
ժա մա նա կի մի ջին ար ժե քին: Որ պես կա նոն, ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա-
վո րութ յունն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի նստա ղե ղի բարձ րութ յու նից խո չըն դո տը կամ վտան գը 
հայտ նա բե րե լու տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը: Ե թե   ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե-
լիութ յան վերաբերյալ տեղեկատվություն փոր ձաքն նութ յանն ա ռա ջադր ված չէ, ա պա փոր ձա-
գետն ըստ դեպ քի վայ րի ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րի, վա րոր դի 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը՝ ըստ վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յան, կա րող 
է ըն դու նել որ պես մի ջին «ստան դար տա յին» նոր մե րի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խան՝ 
100-150 մետր, տրանս պոր տա յին մի ջո ցի հե ռա հար լույ սե րը միաց ված պայ ման նե րում վա րե-
լիս և 30-50 մետր՝ մո տա կա լու սար ձակ ներ միաց ված վի ճա կում վա րե լիս: Իսկ ընդ հա նուր 
տե սա նե լիութ յու նը հստակ ո րո շե լու հա մար դեպ քի վայ րում՝ վթա րի հան գա մանք նե րին մոտ 
պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել քննչա կան փոր ձա րա րութ յուն, որ պես զի տվյալ 
պայ ման նե րում հստակ պարզ վի նշված հան գա ման քը:

Վ թա րի մե խա նիզ մին և շարժ ման ա րա գութ յա նը վե րա բե րող գոր ծի հան գա մանք նե րի ուսում-
նա սիր ման ըն թաց քում շատ հա ճախ հարկ է լի նում ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տի կող մից պար զել 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի շարժ ման ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը` ըստ ճա նա պար հա յին տար-
րե րի տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րի: Այս դեպ քում փոր ձա գե տը պետք է դի տար կի տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կող մից ընտր ված ա րա գութ յան և վեր ջի նիս նստա տե ղի բարձ րութ յու-
նից ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան տե սանկ յու նից՝ բա ցա ռե լով խո չըն դոտ նե րը և/ կամ 
վտան գը, ո րոնք կա րող են հան կար ծա կի հայտն վել ճա նա պար հին, այլ ճա նա պար հի տար րե րի 
տե սա նե լիութ յան ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան մա սին (գծան շան ներ, նշան ներ և  այլն): Ան բա վա-
րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վարկ վում 
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է այն պայ ման նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում վա րոր դը հնա րա վո րութ յուն ու նի դան դա ղեց նե-
լու կամ կան գա ռե լու իր վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցը, ե թե ճա նա պար հա յին տար րե րի 
տե սա նե լիութ յու նը հան կար ծա կի ան հե տա նա կամ տե ղի ու նե նա երթ ևե կութ յան ի րա վի ճա կի 
փո փո խութ յուն: Սո վո րա բար ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վարկ վում է օր վա մութ ժա մա-
նա կի պայ ման նե րի հա մար, քա նի որ ցե րե կը տե սա նե լիութ յան սահ մա նը ան սահ մա նա փակ է: 
Տ րանս պոր տա յին մի ջո ցի շարժ ման ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յու նը հաշ վար կե լիս՝ ճա նա պար հի 
տար րե րի տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը (ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յուն) պետք է հա վա սար 
կամ փոքր լի նի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի կան գառ ման տա րա ծութ յու նից: Սո վո րա բար ճա նա-
պար հի տար րե րի տե սա նե լիութ յու նը հա վա սար է ճա նա պար հի ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յա նը 
և հաշ վարկ վում է հետև յալ բա նաձ ևով [5].

   (1)

վրկ.,

որտեղ`

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի վարորդի ռեակցիայի ժամանակն է տվյալ ճանապար-
հատրանսպորտային իրադրության համար,

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգի գործելու հապաղման 
ժամանակն է,

 վրկ` տրանսպորտային միջոցի դանդաղեցման աճի ժամանակն է առկա պայմանների 
համար,

 մ/վրկ2` տրանսպորտային միջոցի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցումն է 
առկա պայմանների համար,

 մետր՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդի նստատեղի բարձրությունից ճանապար-
հային ծածկույթի վիճակին համապատասխանող ընդհանուր տեսանելիության հեռավորությունն 
է՝ արտահայտված մետրերով:

Ի տարբերություն վերը նշված առավելագույն արագության պարզման, փորձագիտական   
պրակտիկայում դիտարկվում է նաև տրանսպորտային միջոցի շարժման անվտանգ արա-
գությունը՝ տվյալ ճանապարհին խոչընդոտի և/կամ վտանգի ու օդերևութաբանական պայ-
ման ների՝ հստակ (կոնկրետ) տեսանելիության ի հայտ գալու պատճառով: 

Տրանսպորտային միջոցի անվտանգ արագության որոշում՝ ըստ խոչընդոտի 
և/կամ վտագի առաջացման և հստակ (կոնկրետ) տեսանելիության պայ-
ման ների: 

Տվյալ ճանապարհատրանսպորտային և օդերևութաբանական պայմաններում հստակ (կոնկ-
րետ) տեսանելիության հեռավորությունը պարզելու համար պետք է հավասարեցնել տվյալ տրանս-
պորտային միջոցի կանգառման հեռավորությունը հստակ (կոնկրետ) տեսանելիությանը և ստաց-
ված արտահայտությունը լուծել պահանջվող արագության նկատմամբ հետևյալ բանաձևով [2].
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    (2)

  

(պարամետրերի արժեքները և դրանց բացատրությունները բերված են վերևում):

Շատ հա ճախ լի նում են ի րա վի ճակ ներ, երբ ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետն 
ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում կա տա րե լով վա րոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րի վեր լու-
ծութ յուն, ու նե նա լով որ պես ե լա կե տա յին տվյալ՝ վա րոր դի նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան հե ռա վո րութ յու նը, վե րը բեր ված հաշ վար կա յին բա նաձ ևով պա-
հանջ է ա ռա ջադ րում վա րոր դին՝ թե տվյալ տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում ինչ ա ռա վե լա գույն 
ա րա գութ յամբ պետք է վեր ջինս ավ տո մե քե նան վա րի, մյուս կող մից էլ՝ տվյալ պայ ման նե րի հա-
մար ստաց ված թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան կան գառ ման ճա նա պար հը պար զե լով, 
ստա նում է մի մե ծութ յուն, որն ա վե լի մեծ է, քան վա րոր դի ու նե ցած ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան 
հե ռա վո րութ յու նը, ին չը տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է: Նշ վա ծը հաս տա տե լու նպա տա-
կով անհ րա ժեշտ է ներ կա յաց նել փոր ձա գի տա կան պրակ տի կա յից մեկ օ րի նակ: 

Այս պես, ա ռա ջադր վել է հետև յալ հար ցը. վա րոր դը երթ ևե կե լով ան բա վա րար տե սա նե լիու-
թյան պայ ման նե րում 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ և  ու նե նա լով 17,9 մետր ընդ հա նուր տե սա նե լիութ-
յուն, հետ ևա բար հե տիոտ նին (վտան գը) հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով ևս 17,9 
մետր հե ռա վո րութ յուն, արդ յո՞ք վեր ջի նիս կող մից ընտր ված 70 կմ/ժ ա րա գութ յու նը հա մա պա-
տաս խա նում է տվյալ պայ ման նե րի հա մար վա րոր դի նստա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 17,9 
մետր ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յա նը: 

Փոր ձաքն նութ յուն ի րա կա նաց նող ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տը տվյալ պայ ման նե րում պար-
զել է ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի՝ երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յամբ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի մո տա կա 
լույ սե րով 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հա յին ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս-
խա նող` իր վա րած ավ տո մե քե նա յի ըն թաց քի ա րա գութ յան թույ լատ րե լի մե ծութ յու նը. 

   (3)

վրկ.

 մ/վրկ2

որտեղ`
 վրկ` ավտոմեքենայի վարորդի ռեակցիայի ժամանակն է տվյալ 

ճանապարհատրանսպորտային իրադրության համար,
 վրկ` ավտոմեքենայի արգելակման համակարգի գործելու հապաղման նորմատիվային 

ժամանակն է,
 վրկ` ավտոմեքենայի դանդաղեցման աճի նորմատիվային ժամանակն է առկա 
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պայմանների համար,
 մ/վրկ2` ավտոմեքենայի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցումն է առկա 

պայմանների համար:
 մ/վրկ2` ավտոմեքենայի կայունացված նորմատիվային դանդաղեցման մեծությունն է 

հորիզոնական, ասֆալտապատ, սառցապատ ճանապարհի վրա,
 վայրէջքի աստիճան` ճանապարհի երկայնական թեքության, 

 % մեծության աստիճանային համարժեքն է.
 մ/վրկ2` ազատ անկման արագացումն է (ֆիզիկական հաստատուն է):

 Ս տաց վում է, որ վա րոր դի տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խա նող ավ տո մե քե նա յի 
ըն թաց քի ա րա գութ յան թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն մե ծութ յու նն ըստ փոր ձա գե տի կա տար-
ված հաշ վար կի կազ մում է շուրջ 22,5 կմ/ժ: Մինչ դեռ, ըստ ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի հայտ-
նած տվյալ նե րի՝ մինչ պա տա հա րա յին երթ ևե կութ յան ըն թաց քում նա ավ տո մե քե նան վա րե լիս 
է ե ղել 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ: Հե տև ա բար, տվյալ պայ ման նե րում ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը, 
ավ տո մե քե նան վա րե լով մո տա կա լույ սե րով, 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հա յին 
ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան շուրջ 22,5 
կմ/ժ մե ծութ յու նը գե րա զան ցող շուրջ 70 կմ/ժ ա րա գու թյամբ, թույլ է տվել ՃԵԿ-ի 65-րդ հետև յալ 
պա հան ջին հա կա սող գոր ծո ղութ յուն ներ. « Վա րոր դը տրանս պոր տա յին մի ջո ցը պետք է վա րի 
սահ ման ված ա րա գութ յու նը չգե րա զան ցող ա րա գութ յամբ՝ հաշ վի առ նե լով ... ճա նա պար հա յին 
և  օ դեր ևու թա բա նա կան պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես, ճա նա պար հա յին ծած կույ թի վի ճակն 
ու տե սա նե լիութ յու նը երթ ևե կութ յան ուղ ղութ յամբ» [4, 65-րդ կետ]:

 Նշ ված հան գա մանքն, այ սինքն ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի՝ ՃԵԿ-ի 65-րդ կե տի պա հան ջին 
հա կա սող գոր ծո ղութ յան և տե ղի ու նե ցած վրաեր թի ա ռա ջաց ման միջև պատ ճա ռա կան կա պին 
փոր ձա գետն անդ րա դարձ է կա տա րել հետև յալ կերպ. «Ա ռա ջադր ված և քն նարկ ման են թա կա 
տվյալ պայ ման նե րում ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը, երթ ևե կութ յան անվ տան գու թյունն ա պա հո վե-
լու ա ռու մով, տեխ նի կա կան տե սա կե տից պետք է ավ տո մե քե նան վա րեր առ կա պայ ման նե րում 
տե սա նե լիու թյա նը և ճա նա պար հա րի ծած կույ թի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող, թույ լատ րե լի 
ա ռա վե լա գույ նը չգե րա զան ցող ա րա գութ յամբ և  այդ պա րա գա յում իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում 
գտնվող հե տիոտ նին հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հից սկսած` այ սինքն իր 
երթ ևե կութ յան հա մար վտան գը հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հից սկսած, 
երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու և տվ յալ վրաեր թը կան խե լու նպա տա կով, տեխ-
նի կա կան տե սա կե տից պետք է ժա մա նա կին կա տար ված ար գե լա կու մով կանգ նեց ներ իր ավ տո-
մե քե նան` մինչև հե տիոտ նի գտնվե լու տե ղին հաս նե լը»: Այ սինքն, ա ռա ջադր ված պայ ման նե րում 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու և տվ յալ պա տա հա րը 
կան խե լու նպա տա կով տեխ նի կա կան տե սա կե տից պետք է ղե կա վար վեր ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի 
հետև յալ պա հան ջով. «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 …» [4, 67-րդ կետ]:

 Այ սինքն, թե՛ ավ տո մե քե նա յի լապ տեր նե րի մո տա կա լույ սե րի ա պա հո ված տե սա նե լիու-
թ յան ի րա կան հե ռա վո րութ յու նը և թե՛ ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի երթ ևե կութ յան հա մար վտան-
գը հայտ նա բե րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու պա հին վեր ջի նիս ավ տո մե քե նա յից մինչև իր 
երթ ևե կե լի ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նի միջև հե ռա վո րութ յու նը կազ մել է 17,9 մետր:

Հետ ևա բար, ա ռա ջադր ված տվ յալ նե րի հա մա ձայն՝ պա տա հա րի հան գա մանք նե րում հե-
տիոտ նը ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի կող մից, ավ տո մե քե նա յի սրա հից են թա կա է ե ղել հայտ նա-
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բեր ման 17,9 մետր (պարզ վել է քննչա կան փոր ձա րա րութ յամբ) հե ռա վո րութ յու նից, երբ վեր ջինս 
հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել հայտ նա բե րե լու իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նին: 
Այժմ, պար զե լու հա մար, թե տվյալ պայ ման նե րում տե սա նե լիութ յա նը հա մա պա տաս խա նող թույ-
լատ րե լի ա ռա վե լա գույ նը գե րա զան ցող՝ 70 կմ/ժ ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան վա րե լու ա ռու մով 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դի կող մից թույլ տրված ՃԵԿ-ի 65-րդ կե տի պա հան ջին հա կա սող գոր-
ծո ղութ յու նը գտնվում է արդ յոք տվյալ վրաեր թի ա ռա ջաց ման հետ պատ ճա ռա կան կա պի մեջ, 
թե՝ ոչ, այ սինքն, թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան վա րե լու դեպ քում 
ավ տո մե քե նա յի վա րոր դը կու նե նա՞ր արդ յոք իր եր թևե կութ յան հա մար վտանգն ա ռա ջա նա լու` 
իր երթ ևե կութ յան ու ղե մա սում գտնվող հե տիոտ նին հայտ նա բե րե լու պա հից սկսած մինչև դրան 
հաս նե լը ժա մա նա կին կա տար ված ար գե լա կու մով իր ավ տո մե քե նան կանգ նեց նե լու, այ սինքն՝ 
ՃԵԿ-ի 67-րդ կե տի նշված պա հան ջը չխախ տե լու և տվ յալ վրաեր թը կան խե լու տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն: Փոր ձա գե տը ո րո շել է, թե փոր ձաքն նութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված 
և քնն չա կան փոր ձա րա րութ յամբ պարզ ված 17,9 մետր տե սա նե լիութ յա ն հե ռա վո րութ յա նը հա-
մա պա տաս խա նող, թույ լատ րե լի՝ շուրջ 22,5 կմ/ժ ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յամբ ավ տո մե քե նան 
վա րե լու դեպ քում վա րոր դին ա ռա ջադր ված ճա նա պար հա յին ի րադ րութ յան պայ ման նե րում իր 
ավ տո մե քե նան կանգ նեց նե լու հա մար, տեխ նի կա կան տե սա կե տից, որ քա՞ն տա րա ծութ յուն է 
անհ րա ժեշտ ե ղել [5].

 
 (4)

(պարամետրերի արժեքները և դրանց բացատրությունները բերված են վերևում)

որտեղ` 
 կմ/ժ` տեսանելիությանը և ճանապարհի ծածկույթի վիճակին համապատասխանող 

թույլատրելի ա ռա վե լագույն արագության վերը հաշվարկված մեծությունն է:
Ս տաց վում է, որ ավ տո տեխ նիկ փոր ձա գե տի կող մից՝ հա մա ձայն վեր ջի նիս կող մից կա-

տար ված վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի ավ տո մե քե նա յի լապ տեր նե րի մո տա կա լույ սի ի րա կան 
տե սա նե լիութ յան 17,9 մետր հե ռա վո րութ յա նը տեխ նի կա պես հա մա պա տաս խա նող թույ լատ-
րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան մե ծութ յու նը հաշ վար կա յին ե ղա նա կով ստաց վել է 22,5 կմ/ժ, 
ընդ ո րում՝ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան ո րոշ ման կի րառ ված բա նաձ ևում վա րոր դի 
ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից ըն դուն վել է 0,3 վայրկ յան, իսկ տվյալ պայ ման-
նե րում՝ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն՝ 22,5 կմ/ժ ա րա գութ յամբ ըն թա ցող ավ տո մե քե նան կտրուկ 
ար գե լակ մամբ կանգ նեց նե լու հա մար փոր ձա գե տի կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րով ստաց վել 
է 23,4 մետր տա րա ծութ յուն: Ընդ ո րում, նույն դեպ քի վե րա բեր յալ կա տար ված վեր ջին հաշ վար-
կում վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից ըն դուն վել է 1,2 վայրկ յան: 

Ս տաց վում է, որ նույն դեպ քով, մի կող մից՝ ռեակ ցիա յի 0,3 վայրկ յան մե ծութ յու նը կի րա ռե-
լով, վա րոր դին պա հանջ է ա ռա ջադր վում անվ տանգ երթ ևե կե լու հա մար իր տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցը վա րել տե սա նե լիութ յա նը և ճա նա պար հի վի ճա կին հա մա պա տաս խա նող 22,5 կմ/ժ ա րա-
գութ յամբ, իսկ մյուս կող մից՝ իր երթ ևե կե լի ու ղե մա սում, ի րա կան տե սա նե լիութ յան և հե տիոտ-
նին հայտ նա բե րե լու 17,9 մետր տա րա ծութ յան պայ ման նե րում, նույն վա րոր դի ռեակ ցիա յի 1,2 
վայրկ յան մե ծութ յու նը կի րա ռե լով, ավ տո մե քե նան կտրուկ ար գե լակ մամբ կանգ նեց նե լու հա մար 
հաշ վարկ վել է 23,4 մետր տա րա ծութ յուն, որն էլ տեխ նի կա կան տե սա կե տից ան հիմն է՝ պայ մա-
նա վոր ված նույն վա րոր դի վե րա բեր յալ միև նույն ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին ի րադ րութ յան 
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պայ ման նե րում եր կու (թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան և  ար գե լակ ման ճա նա պար հի) 
հաշ վարկ նե րում ռեակ ցիա յի տար բեր՝ 0,3 վ. և 1,2 վ. մե ծութ յուն նե րի կի րա ռու մը:

Այս պի սով, կա րող ենք փաս տել, որ ան բա վա րար տե սա նե լիութ յան պայ ման նե րում վա րոր դի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը գնա հա տե լիս ավ տո տեխ նի կա կան բնա գա վա ռի փոր ձա գետն ավ տո մե քե-
նա յի ա րա գութ յու նը հաշ վե լիս պետք է հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, որ վա րոր դի ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յամբ թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան ո րոշ ման կի րառ ված 
բա նաձ ևում վա րոր դի ռեակ ցիա յի ժա մա նա կը փոր ձա գե տի կող մից անհ րա ժեշտ է ըն դու նել 
տվյալ պայ ման նե րի հա մար վա րոր դի ռեակ ցիա յի մե ծութ յու նը, այլ ոչ՝ 0,3 վայրկ յան մե ծութ յու-
նը: Հետ ևա բար փոր ձա գե տի կող մից հաշ վարկ ված թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն ա րա գութ յան 
կան գառ ման ու ղին չի կա րող եր բեք մեծ լի նել վեր ջի նիս նտա տե ղի բարձ րութ յու նից ու նե ցած 
ընդ հա նուր տե սա նե լիութ յան մե ծութ յու նից:
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НАЕЗДАХ НА ПЕШЕХОДОВ В 

УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Даллакян Д.А.
В статье исследуются методологические подходы, реализуемые при проведении судебных 

автотранспортно-технических экспертиз в действующих экспертных организациях 
Республики Армения, с точки зрения анализа и оценки особенностей действий водителей, 
которые зачастую приводят к ошибочным экспертным заключениям.

В данной статье прoанализированы некоторые методологические подходы проведения 
прикладных исследований в области судебных автотранспортно-технических экспертиз, с 
целью предоставления экспертным, следственным и судебным органам корректного руко-
водства с точки зрения толкования и понимания правил дорожного движения. Также, в 
соответствии с имеющимися исходными данными и для того, чтобы проверить точность 
выбранного сравнительного метода по изучению полученных результатов исследований, 
проведены анализ и оценка особенностей действий водителей автотранспортных средств 
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при наездах на пешеходов в условиях влияния фактора ограниченной видимости.
Ключевые слова: судебная автотранспортно-техническая экспертиза, общая видимость, 

недостаточная видимость, следственный эксперимент, наезд, дорожно-транспортное 
происшествие.

ANALYSIS AND EVALUATION OF PECULIARITIES OF ACTIONS OF DRIVERS 
OF VEHICLES IN PEDESTRIAN ACCIDENTS  IN 

POOR VISIBILITY CONDITIONS

Dallakyan. D.
The article examines the methodological approaches implemented in carrying out forensic auto-

technical  expertise in existing expert organizations in the Republic of Armenia, from the point of 
view of analyzing and assessing the features of the actions of drivers, which often lead to erroneous 
expert conclusions.

This article provides an analysis of some methodological approaches to applied research in 
the field of forensic auto-technical  expertise, with the aim of providing expert, investigative and 
judicial bodies with correct guidance in terms of interpretation and understanding of traffic rules. 
Also, in accordance with the available initial data and in order to verify the accuracy of the chosen 
comparative method for studying the obtained research results, an analysis and assessment of the 
features of the actions of vehicle drivers when colliding with pedestrians were carried out in the 
context of the influence of the factor of poor visibility.

Key words: forensic auto-technical  expertise, general visibility, poor visibility, road accide
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ՀԵՏԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՐՈՐԴԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Սարգսյան Մ.Վ.1

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 
հանգամանքների, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և տրանսպորտահետքաբանական 
փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ, 0004, 
Ծովակալ Իսակովի պողոտա 24, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն: marat831983@mail.ru 
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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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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Агузумцян Р.В.1

Национальное бюро экспертиз, 
Ереван, Армения

Статья посвящена психологическим принципам проектирования системы профессио-
нального обучения. Предложены четыре уровня анализа профессиональной деятельности, 
и изложены взгляды на проблемы структуры деятельности, функции специалиста и его 
психических реакций. Особое внимание уделено проведенному психологическому анализу 
деятельности, который позволил создать «психологический паспорт» конкретной 
психологической деятельности. Обосновывается идея о том, что, на основе психологического 
паспорта возможно организовать процессы профессионального психологического отбора, 
обучения, подготовки и переподготовки специалиста. Представлены классификации методов 
обучения, процесса формирования навыка и классификации умений. В заключении приведена 
постадийность организации системы формирования профессиональной деятельности.

Ключевые слова: обучение, профессиональная подготовка, эффективность подготовки, 
средства обучения, психологический тренажер

Современное состояние, тенденции и динамика развития сложных систем уравнения 
предъявляют особые требования к эффективности деятельности специалиста. По данным 
различных исследователей количество ошибок при принятии и использовании решений 
человеком составляет от 20% до 80%. При этом, в основе вина не самого специалиста, а причины, 
которые обусловлены системами психологического отбора, обучения, подготовки, переподготовки 
и организации его деятельности, а также несоответствие техники психофизиологическим 
характеристикам человека.

Проектирование деятельности специалиста представляет собой не только составление 
алгоритмов деятельности (действий или операций и логических условий их выполнения), но и 
анализ и проектирование психологических механизмов управляющих этой деятельностью.

Анализ профессиональной деятельности может быть проведен на четырех уровнях:
- анализ на уровне формирования мотива - цели деятельности;
- психологический анализ деятельности в процессе его выполнения;
- анализ орудия труда как средства достижения цели;
- анализ формирования субъекта профессиональной деятельности.
Проектирование профессиональной деятельности включает в себя разработку структуры 

деятельности, функций специалиста и его психических реакций, а реализация проекта 
деятельности обеспечивается профессиональной ориентацей, профессиональным отбором 
и обучением. В процессе профессиональной подготовки специалистов необходимо решать 
следующее задачи:

 Адрес для корреспонденции: Агузумцян Рубен Вазгенович, начальник отдела психологических экспертиз 
Националного бюро экспертиз Республики Армения, 0004, РА, г.Ереван, пр. Адмирала Исакова, 24, 
rvaghuzumtsyan@list.ru
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- формирование и развитие профессионально важных качеств;
- построение широкого спектра средств для диагностики, формирование и закрепление 

профессионально важных психических функций (памяти, внимания, мышления, скорости реакций 
и т.п.), отдельных специализированных компонентов деятельности, средств для отработки 
последовательности заданий (включая задачи с экстремальными условиями выполнения) и 
комплексных средств, способных имитировать условия деятельности специалистов, максимально 
приближенные к их работе в реальных условиях.

Психологический анализ деятельности позволяет создать “психологический паспорт” 
конкретной профессиональной деятельности, который состоит, как из общих психологических 
качеств, так и отдельных (специальных) профессионально важных психологических качеств 
(ПВПК). На основе психологического паспорта организуются процессы профессионального 
пси хологического отбора, обучения, подготовки и переподготовки. В результате профес-
сионального отбора составляется психологический портрет конкретного специалиста, который 
в процессе подготовки должен максимально быть приближен по своим характеристикам к 
психологическому портрету профессиональной деятельности. Одним из путей решения данной 
проблемы является создание и применение психологических тренажёров. Другим направлением 
является разработка автоматизированных систем обучения (АСО) с использованием современных 
средств вычислительной техники, с помощью которых будут формироваться знания и ПВПК.

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Рис. 1. Классификация методов обучения

Все этапы деятельности обеспечивают эффективность действий специалиста, но особое 
внимание в большой степени, необходимо уделять процессам обучения и подготовки. 

С психологической точки зрения знания могут выступать в форме наглядных представлений 
(образов) и понятий являющихся абстрактным и обобщенным отражением действительности. 
Одним из существенных свойств системы знаний специалиста является упорядоченность, когда 
наглядные представления переводятся в понятия и наоборот.
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В процессе обучения, жизни и деятельности каждый человек, как известно, естественно, 
накапливает знания, относящиеся к различным областям. При этом одни усвоенные знания 
могут служить основой и содействовать овладению новыми знаниями, а другие возможно 
возникновению взаимной интерференции знаний. Эти моменты важно учитывать в организации 
обучения, определения последовательности тем, дозировки материала, передаваемого обучаю-
щему лицу. 

Эффективность и наглядность действий специалиста определяется не только имеющимися 
знаниями, но и гибкостью и своевременностью выполняемых им действий.

Навык – это способность в процессе целенаправленной деятельности выполнять отдельные 
действия автоматизировано, без специально направленного внимания, но под контролем. 
Основным средством формирования навыка является упражнение. 

Как правило, “автоматизировать” следует лишь те действия, которые характеризуются из-
вест ным однообразием и выполняются по некоторым шаблонам.

При обучении той или иной деятельности необходимо установить , какие именно действия 
целесообразно довести до “автоматизма”. В психологии различают три основных вида навыков: 
сенсорно-перцептивные (навыки восприятия), моторные (двигательные навыки) и умственные. 

Формирование любого навыка, как правило, должно иметь определенные черты:
- целостность элементов действия, например умственных актов;
- устранение ненужных действий и снижение психофизиологического напряжения; 
- направление внимания с исполнения действий на результат;
- соблюдение ритма выполняемых движений, что является важным для обеспечения 

долгосрочной работы без усталости;
- возможность произвольного изменения темпа деятельности.
В процессе формирования навыка последний разграничивают на определенные этапы.
Первый этап - предварительный. На этом этапе происходит формирование программы 

навыка, расчленение отдельных движений на компоненты, производятся пробные, 
ориентировочные движения. 

Второй - аналитический. Движения на этом этапе выполняются раздельно, происходит 
чувственный анализ силы, величины, длительности каждого движения. 

Третий - синтетический. Отдельные элементы объединяются в одно целое. 
Четвертый – этап автоматизации. На этом этапе происходит устранение излишних движений 

и излишней напряженности. Создаются условия по переносу внимания с исполнения действий 
на конечную цель, а также по управлению темпа работ. 

Дальнейшее повышение обобщенности усвояемых действий достигается повторением 
разнородности действий. Таким образом, вариативность условий обучения является необходимым 
фактором формирования гибких, легко переносимых в новые условия навыков. 

При сложностях приобретения навыков используются определенные приемы: 
а) тренировки, применяющиеся в случаях невыполнения соответствующего ритма работы 

обучаемого из-за ошибок внимания; 
б) методические рекомендации при появлении неожиданной информации, когда обучаемый 

ошибочно анализирует ее, при этом сигнал обратной связи не функционирует; 
в) инструкции, заключающиеся в том, что обучаемый, получивший и усвоивший их, активно 

воспроизводит словесное содержание и одновременно выполняет заданные действия, при этом 
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инструктаж выполняется в том случае, когда обучаемый затрудняется объединить в единый 
образ усвоенные представления и непосредственные ощущения возникающие в ходе работы; 

г) технологические решения по разрешению затруднений планирования последовательности 
рабочих действий при одновременном поступлении письменных указаний. 

Как и усваиваемые знания, формируемые навыки, способны интерферироваться с ранее 
образованными, что также надо учитывать при обучении специалистов.

Наиболее полно в психологии изучены моторные навыки, их характеристики и закономернос-
ти формирования. Они могут быть с определенными поправками отнесены к сенсорно-пер цеп-
тивным и умственным навыкам.

Формирование двигательных навыков разделяют на три этапа.
Первый этап - изучение отдельных элементов движения с объединением их в одно целостное 

действие (этот этап характеризуется наличием лишних, нецелесообразных движений).
Второй этап - нецелесообразные движения исчезают, движения более точны, ослабевает 

длительный контроль, увеличивается роль двигательного контроля.
Третий этап - динамический стереотип большинства действий выполняется автоматически, 

сознание только контролирует действия.
При формировании сложного моторного навыка частичные навыки, входящие в него, не 

только суммируются, но и выполняются в несколько приемов, одновременно требующих иногда 
перестройки каждого из частичных навыков. При формировании сложных навыков возможна 
временная задержка или наличие так называемого плато на кривой упражнения (рис.2). 

 
 

 
 
 
 
 
                                                           

 
Рис. 2 Кривая продуктивности моторного навыка

Причинами возникновения такой задержки могут быть утомление, понижение интереса 
к упражнению, ослабление внимания или торможение хода развития навыка вследствие 
необходимости изучения новых приемов его выполнения.

Следует учесть, что ранее усвоенные приемы могут даже тормозить образование и 
закрепление новых навыков. Таким образом, задержка развития навыков означает, что старые 
методы и приемы выполнения действий становятся неэффективными и обучаемый должен 
перейти на новые.

Навыки, как уже было отмечено выше, формируются в процессе упражнения (тренировки). 
Для того, чтобы упражнение при формировании навыка было эффективным, оно должно 
удовлетворять следующим требованиям. Необходимо, чтобы обучаемый:

 - понимал цель и значения обучаемого навыка и стремился овла деть им;
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 - знал о достигнутых им результатах, понимать причины допущенных оши бок и пути их 
преодоления.

 - понимал, какие действия и упражнения являются наиболее существен ными, главными 
и какие второстепенными. 

Нецелесообразно предъявлять обучаемому сразу много требований. Чтобы у обучаемого 
не выработался бы неправильный навык, необходимо следить за правильным выполнением 
основных немногочис ленных требований, которые обязательны для формирования правильного 
навыка. На начальной стадии формирования навыка лучше ориентироваться на точность и 
последовательность выполнения приемов, чем на скорость, так как поспешность может привести 
к закреплению оши бок. Целостные действия, по возможности, необходимо расчленять на 
частные, которые легче усваивать по отдельности.

Эффективность формирования навыка зависит от правильного распределения упражнений 
по времени. Они не должны быть чрезмерно частыми, но и не быть редкими, чтобы не разруша-
лись уже сформированные и формирующиеся навыки. 

Продуктивность навыка зависит от методики обучения, способностей обучаемых и их 
эмоциональных состояний. Поэтому в процессе обучения необходимо мобилизовать психику 
обучаемых, возбуждая в них интерес к выполняемым упражнениям. 

Большое значение имеют полнота и определенность инструкции, которая должна содержать 
все необходимые сведения и не допускать различного ее понимания. 

Очень важно, чтобы инструкция была своевременной. 
На базе знаний навыков формируется умение – способности человека самостоятельно 

выполнять определенную работу. Оно проявляется при решении нестандартных задач, предпола-
гает хорошую ориентировку работника в новых условиях и выступает не как простое повторение 
прошлого опыта, требуя творческого подхода.

Важнейшим для любого вида деятельности является умение работника самостоятельно ее 
планировать. В процессе планирования специалист оценивает не только условия своего труда 
и определенные требования к его результату, но и свои собственные силы (особенно динамику 
работоспособности). Планирование своей деятельности должно включать прогнозирование хода 
управляемого процесса и оценку вероятности возникновения тех или иных событий (например, 
аварий). Классификация умений схематически показана на рис. 3. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

  

Рис. 3. Классификация умений

Умения, при обработке специалистами поступающей информации, подразделяются на три вида:
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• применяемые для обработки поступающей информации,
• применяемые для активации памяти,
• применяемые для передачи обработанной информации. 
Эффективность и надежность профессиональной деятельности определяется системным 

характером методологии в вопросе учета всех вышерассмотренных параметров, определяющих 
профессионального специалиста. Поэтапность решения данной проблемы определяется 
следующими фактами:

- описанием психологической сути профессии /профессиограмма/;
- выявляемыми психическими качествами (психограмма);
- разработкой и определением методов оценки психических качеств;
- организацией профессионального психологического отбора;
- организацией профессионального обучения и подготовки кадров;
- организацией процесса переподготовки кадров.
Надежность деятельности специалиста определяется строгим соблюдением перечисленных 

этапов и соответствующих процедур.
В заключение необходимо подчеркнуть основное правило определяющее благосостояние 

общества, государства, организаций и отдельного гражданина/специалиста – кадры определяют 
это благосостояние, а бережная, научно обоснованная организация деятельности человека 
являет ся гарантом благополучия.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Աղուզումցյան Ռ.Վ.
Հոդվածը նվիրված է մասնագիտական ուսուցման համակարգի նախագծման հոգեբանական 

սկզբունքներին: Հեղինակի կողմից առաջարկվել է մասնագիտական   գործունեության վեր-
լուծության չորս մակարդակ և ներկայացվել են տեսակետներ՝ գործունեության կառուցվածքի 
խնդիրների, մասնագետի գործառույթների և նրա հոգեկան ռեակցիաների վերաբերյալ: Հատուկ 
ուշադրություն է դարձվել գործունեության հոգեբանական վերլուծությանը, որը հնարավորություն 
է տվել ստեղծելու կոնկրետ հոգեբանական գործունեության «հոգեբանական անձնագիր»: 

Հիմնավորված է այն միտքը, որ հոգեբանական անձնագրի հիման վրա հնարավոր է 
կազմակերպել մասնագետի մասնագիտական   հոգեբանական ընտրության, ուսուցման, 
վերապատրաստման և կատարելագործման գործընթացներ։ Ներկայացված է դասավանդման 
մեթոդների դասակարգումը, հմտությունների ձևավորման գործընթացը և հմտությունների 
դասակարգումը։ Վերջաբանում նկարագրված են մասնագիտական   գործունեության ձևավորման 
համակարգի կազմավորման փուլերը։

Բանալի բառեր. ուսուցում, մասնագիտական   վերապատրաստում, վերապատրաստման 
արդյունավետություն, ուսումնական միջոցներ, հոգեբանական մարզասարք:

PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES FOR DESIGNING SYSTEM OF 
PROFESSIONAL EDUCATION 

Aguzumtsyan R.V.
The article is devoted to the psychological principles of designing system of professional education. 

The author proposes four levels of analysis of professional activity, and outlines views on the problems 
of the structure of activity, the functions of a specialist and its mental functions. Particular attention 
is paid to the conducted psychological analysis of activities, which made it possible to create a 
“psychological passport” of a specific psychological activity. The idea is substantiated that, on the 
basis of a psychological passport, it is possible to organize the processes of professional psychological 
selection, education, and training of a specialist. The classification of teaching methods, skill 
formation process and skill classification is presented. In the conclusion, the stages of the system of 
professional activity are given.

 Keywords: education, professional training, training efficiency, teaching aids, psychological 
trainer. 
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ТАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ОСМОТРА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Булавина Е.Н.1

Института судебных экспертиз по Восточно-Казахстанкой 
Области (город Усть-Каменогорск), 

 Республика Казахстан

Экспертный осмотр является самостоятельной стадией судебно-экспертного 
экологического исследования. Целью экспертного осмотра является получение представлений 
о характере и состоянии объектов, масштабах антропогенного воздействия, выяснение 
условий способствующих распространению воздействия, а так же характер воздействия 
на компоненты окружающей среды. Экспертный осмотр включает в себя несколько 
самостоятельных его видов. В статье рассмотрены тактические действия эксперта при 
проведении экспертного осмотра.

Ключевые слова: тактика экспертного осмотра, экспертный осмотр, антропогенное 
воздействие, компоненты окружающей среды, причинно-следственные связи, источник 
антропогенного воздействия.

Водные ресурсы являются наиболее уязвимым звеном биосферы. Антропогенному 
вмешательству в большей степени подвержены поверхностные воды, чем остальные компоненты 
географической среды.

Причинами изменения состояния водоемов являются:
 - изъятие водных и биологических ресурсов; 
 - загрязнение вод различными веществами; 
 - изменение режима функционирования водных экосистем.

Загрязнение представляет собой качественное истощение вод, основной причиной которого 
является поступление неочищенных или недостаточно очищенных стоков. Главные потребители 
воды - промышленность и сельское хозяйство, а также жилые кварталы крупных городов и 
населенных пунктов, расположенных по берегам водных объектов. 

Любой вид хозяйственной деятельности человека, проводимой в значительных масштабах в 
бассейнах водных объектов, означает собой вмешательство в жизнь водоемов, которое может 
вызвать в их водном режиме существенные, а порой и коренные изменения. 

В последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост количества экологических 
правонарушений. К факторам, увеличивающим эффективность совместной деятельности 
правоохранительных и природоохранных органов, относится использование специальных 
научных знаний в области экологии и смежных естественных наук при выявлении и рассмотрении 
экологических правонарушений в целях установления фактических обстоятельств негативного 
антропогенного воздействия на окружающую среду, в рамках судебной экологической 
экспертизы [1].

 Адрес для корреспонденции: Булавина Елена Николаевна, заведующая лабораторией химических и биологических 
исследований Института судебных экспертиз по Восточно-Казахстанкой области (город Усть-Каменогорск), 
Республика Казахстан магистр гуманитарных наук, тел: 8 (777) 254 -97 -50, e-mail:Bulavina_e@bk.ru
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В Институт судебных экспертиз по Восточно-Казахстанской области, в рамках экологической 
экспертизы, поступают постановления о назначении экспертиз, объектами исследования, которых 
выступают загрязненные поверхностные воды. Цель - установление фактических обстоятельств 
антропогенного воздействия: источника воздействия, его механизма, характеристик источника 
загрязнения, масштабов, причинно-следственных связей, как с потенциальными источниками 
происшедших нарушений, так и с экологическим состоянием других компонентов окружающей 
среды на водном объекте.

Исследование экологического состояния поверхностных вод в рамках судебной экспертизы 
носит комплексный характер и представляет собой совокупность действий, производимых, 
в установленной законом форме, лицами, обладающими специальными научными знаниями, 
которые формулируют выводы и составляют заключение эксперта, связанное с исследованием 
антропогенного воздействия на поверхностные воды[2].

 В процессе изучения представленных материалов в рамках проведения судебно-
экологического исследования эксперту необходимо проанализировать информацию о 
происшедшем событии, результатах осмотра места происшествия и предварительного 
исследования последствий этого события (по установлению криминалистически значимой 
информации о самом преступном событии и его участниках), а также выявить пространственно-
временные и причинно-следственные связи. С учетом закономерностей механизма преступления, 
своего опыта и знаний, эксперту также необходимо сформировать мысленную модель механизма 
антропогенного воздействия на окружающую среду[3].

В настоящей статье рассмотрены особенности экспертного осмотра, как самостоятельной 
стадии судебно-экспертного экологического исследования поверхностных вод, содержанием 
кото рой является осмотр водного объекта, подвергшегося антропогенному воздействию. Цель 
экспертного осмотра - получение представлений о характере и состоянии объектов, масшта бах 
антропогенного воздействия, выяснение условий способствующих распространению воздейст-
вия, характер воздействия на водный объект и компоненты окружающей среды.

Экспертный осмотр помогает решить нижеследующие важные задачи.
Основной задачей экспертного исследования является установление связи между загряз-

нением и имевшим место негативным антропогенным воздействием на компоненты окружающей 
среды, в том числе на поверхностные воды.

Промежуточными задачами, вытекающими из основной задачи судебно-экологической 
экспертизы состояния поверхностных вод являются: 

- установление источника (способа, причины) негативного антропогенного воздействия;
- установление масштаба, обратимости (необратимости) и иных последствий негативного 

антро погенного воздействия;
- выявление условий и обстоятельств, способствующих усилению или ослаблению 

антропогенного воздействия;
- определение возможности восстановления исходного состояния поверхностных вод и раз-

работка перечня необходимых реабилитационных мероприятий. 
В зависимости от особенностей объектов принято различать:
- осмотр водного объекта;
- осмотр компонентов окружающей среды;
- осмотр путей распространения загрязнений;
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- осмотр источника или источников антропогенного воздействия. 
 Экспертный осмотр состоит из следующих этапов:
- рекогносцировочное исследование;
- заложение площадок пробоотбора и отбор образцов (проб) водного объекта (воды, донных 

отложений, почвы и растительности береговой линии и др.).
При обследовании места рассматриваемого события определяют:
- характеристику водоемов и водотоков;
- географические координаты места рассматриваемого события;
- метеоусловия;
- границы рассматриваемого события с применением рулетки и (или) дальномера;
- гидрологический режим водоема;
- характеристики рельефа;
- характеристики растительности (естественные или искусственные, записывается перечень 

видов древесно-кустарниковых и травянистых растений, произрастающих на береговой линии 
водного объекта и составляющих фитоценоз);

- наличие и характеристики различных сооружений и объектов;
- наличие признаков антропогенного воздействия в виде загрязнения водного объекта 

веществами, похожими на химические реагенты, отходы, минеральные и органические удоб-
ре ния, нефть, нефтепродукты и др.;

 - выявление признаков изменения береговой линии, захламления и др.
Тактика экспертного осмотра включает нижеследующие обязательные стадии:
Для определения пути следования эксперту рекомендуется составление «Маршрутного листа», 

с учетом изученных материалов, представленных на экспертизу, в котором схематично должен 
быть изображен план местности, события, прилегающие водотоки, указаны гидрологические 
посты отбора проб поверхностных вод (с учетом экологического мониторинга хозяйствующих 
субъектов, мониторинга государственных органов). При составлении маршрутного листа необ-
ходимо учесть: 

1. Месторасположение предполагаемого субъекта антропогенного воздействия, а также 
требования к осмотру места происшествия. 

2. Визуально уточнить границы места происшествия, узлы, которые необходимо осмотреть 
и последовательность осмотра. 

3. Ознакомиться, прибыв на место события, по возможности с помощью спе циалистов 
государственных органов, сотрудников предприятия, с чертежами, схемами коммуникаций, 
карта ми и планами местности, правилами, регулирующими строительство и эксплуатацию 
предприятий, сооружений очистки и другими докумен тами, характеризующими источник 
загрязнения, загрязняющие веще ства и т.п.

Согласно рекомендациям по осмотру водного объекта, в ходе осмотра необходимо определить 
следующее: 

- вид, название, назначение и хозяйственную характеристику водного объекта, земельного 
участка и т.д.;

- местонахождение водного объекта, прилегающего к нему земельного участка с признаками 
видимого загрязнения, его площадь (при определении размеров загрязнения используются карты, 
устойчивые ориентиры); рельеф местности, имеющий значение для осмотра водного объекта;
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- признаки, характеризующие свойства и состав воды (например, прозрачность воды, цвет, 
маслянистость, консистенцию, запах загрязняющих веществ и др.), признаки, характеризующие 
земельный участок (захламленность, наличие захоронения какими-либо отходами) и т.д.;

- количество видов погибших животных, местонахождение трупов животных;
- размер площади загрязнения водоема, в береговой полосе которого обнаружены погибшие 

растения; их вид и разновидность; минимальный и максимальный размер стеблей, листьев, 
соцветий; степень зрелости сельскохозяйственных культур;

- размер площади загрязнения земельного участка поверхностными водами и т.д.
- цвет различных частей растений; наличие признаков, характерных для загрязнения, степень 

их выраженности. При осмотре корнеплодов, оказавшихся под водой, необходимо определить 
их размеры, состояние (свежие, сгнившие, вялые), признаки гниения. При осмотре затопленных 
деревьев необходимо отмечать наличие некроза листьев и хвои, увядание листьев, оголение 
ветвей и всего дерева;

- имеются ли в зоне загрязнения или на участках местности, расположен ных рядом с нею, 
следы, указывающие на источник загрязнения: сле ды транспортного средства на берегу или 
дне водоема и следы сброса или слива вредных веществ; гибель рыбы и иных водных организ-
мов и растительности у места сброса вод из очистных сооружений конкретного предприятия. 

Также определяются физические особенности поверхностных вод, ее границы, объем и 
водный режим водного объекта: положение рельефа, наличие и характер водоемов и водотоков, 
характеристики имеющихся строений и сооружений вблизи водоема. Определяется тип водо-
то ков и водоемов (в основу разделения водоемов на типы и группы положены факторы, 
характеризующие внешний и внутренний водообмен: проточность, глубина, площадь водной 
поверхности). 

В обязательном порядке проводится фотосъемка водного и земельного участков, рас ти-
тельности, произрастающей по берегам участка, поврежденных растений. 

При анализе особенностей окружающей среды, фиксируется наличие/отсутствие и ха рак-
теристика возмож ных источников негативного антропогенного воздействия на участок местности: 
сбросы оборотной воды, сточных вод промышленных отходов фабрик, заводов, захламление 
берегов мусором или отходами различной природы, наличие каких-либо сто ков, просадки 
поверхности, эрозии, загрязнение территории чем-либо, скла дирование на обследуемом участке 
строительных материалов, минеральных и органических удобрений, каких-либо химикатов, 
горюче-смазочных материалов и других веществ, могущих привести к загрязнению водного 
объекта.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно прийти к заключению, что экспертный 
осмотр является самостоятельной стадией судебно-экспертного экологического исследования, 
который имеет как определенную конкретную цель, так и, с использованием специфических 
так тических приемов, решает практические четкие и предметные задачи судебно-экспертных 
исследований.
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ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ/ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ 
ԴԱՏԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ

Բուլավինա Է.Ն.  
Փորձագիտական զննումը դատաէկոլոգիական հետազոտության անկախ փուլ է, որի 

նպատակն է պատկերացում կազմել օբյեկտների բնույթի և վիճակի, մարդածին ներգործության 
մասշտաբների մասին, պարզաբանել ազդեցության տարածմանը նպաստող պայմանները, 
շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա ներգործության բնույթը: Այն ներառում է մի 
քանի անկախ տեսակներ։ Հոդվածում քննարկվում է փորձագիտական զննման ընթացքում 
փորձագետի մարտավարական գործողությունների վերաբերյալ հարցեր։ 

Բանալի բառեր. փորձաքննության մարտավարություն, փորձագիտական զննություն, 
մարդածին ներգործություն, շրջապատող միջավայրի բաղադրիչներ, պատճառահետևանքային 
կապեր, մարդածին ներգործության աղբյուր:

TACTICS OF EXPERT EXAMINATION IN FORENSIC  
ENVIRONMENTAL EXPERTISE

Bulavina E.N.
Expert examination is an independent stage of forensic ecological research. The purpose of the 

expert examination is to get an idea of the nature and condition of objects, the scale of anthropogenic 
impact, to clarify the conditions conducive to the spread of the impact, the nature of the impact on 
the components of the environment. The expert examination includes several independent types. The 
article deals with the tactical actions of an expert during an expert examination.

Keywords: tactics of expert examination, expert examination, anthropogenic impact, 
environmental components, causal relationships, source of anthropogenic impact.
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НАУКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ (СУДЕБНАЯ 
ЭКСПЕРТОЛОГИЯ): ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Дьяконова О.Г.1
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Проведенное исследование правовой категории с использованием специальных знаний 
позволило сделать вывод о необходимости выделения укрупненного правового образования 
– макроинститута. Изучение и разработку теоретических положений и практических 
рекомендаций по использованию специальных знаний предлагается оптимально осуществлять 
в рамках науки – судебная экспертология. В представленной статье отражены отдельные 
результаты исследования по реализации правовых институтов судебной экспертизы, 
участия специалиста, а также экспертизы в иных видах юрисдикционной деятельности 
и ряда других, входящих в правовой макроинститут использования специальных знаний. 
Предложения, выработанные на основе экспертологического подхода вполне могут быть 
положены в основу реформирования законодательства о судебно-экспертной деятельности 
и участии специалиста в судопроизводстве и других видах юрисдикционной деятельности.

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, участие специалиста, наука, 
судебная экспертология.

Введение.

Теория и практика использования специальных знаний в государствах-членах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и целого ряда других стран подтверждает существование двух 
форм (процессуальная и непроцессуальная) использования специальных знаний и множества 
видов в рамках этих форм. Видами использования специальных знаний в процессуальной форме 
выступают: судебная экспертиза – в различных видах судопроизводства; экспертиза – в налоговой, 
таможенной, нотариальной деятельности и исполнительном производстве; участие специалиста 
в следственных, судебных и иных процессуальных действиях, включая участие переводчика 
(сурдопереводчика) педагога и психолога; консультация (по иной терминологии – заключение) 
специалиста, в судопроизводствах, исполнительном производстве и нотариальной деятельности. 
Отнесение предварительных исследований по уголовным делам к той или иной форме до сих 
пор вызывает дискуссии [1]. К видам использования специальных знаний в непроцессуальной 
форме как правило относят медицинские и психиатрические освидетельствования; ревизии, 
инвентаризации, налоговые и аудиторские проверки; консультации специалиста.

Институты судебной экспертизы, участия специалиста и другие, объединенные в рамках 
деятельности по использованию специальных знаний, остро нуждаются в унифицированном 
правовом регулировании вне зависимости от вида судопроизводства и иных видов 
юрисдикционной деятельности, но с учетом их особенностей. Это подтверждается большинством 
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ученых, а также результатами проведенного нами анкетирования правоприменителей: 
следователей, судей, судебных экспертов. Развитие законодательства в сторону усложнения 
правового регулирования, появления новых правовых институтов, ввиду расширения 
общественных отношений, подлежащих нормативной регламентации, создает предпосылки для 
укрупнения правовых элементов. Такой процесс наблюдается во многих отраслях права, что 
обусловливает вывод о необходимости объединения правовых институтов в условную категорию 
– правовой макроинститут.

Противоречивое и неполное нормативное и правовое регулирование использования 
специальных знаний свидетельствует о необходимости определения науки, способной 
подвергнуть изучению компоненты этой деятельности, предложить эффективные способы 
устранения пробелов и проблем, возникающих при ее реализации. 

Материал и методы. 
Исследование проводилось в отношении использования специальных знаний в различных 

формах и видах в государствах-членах ЕАЭС. В основу проведенного исследования были 
положены труды российских и зарубежных ученых, посвященные изучению институтов 
судебной экспертизы и участия специалиста: Т.В. Аверьяновой, И.А. Алиева, Ф.Г. Аминева, 
А.А. Аубакировой, В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, В.М. Быкова, С.Ф. Бычковой, 
А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, Е.И. Галяшиной, В.М. Галкина, А.В. Дулова, Е.А. Зайцевой, А.М. 
Зинина, Е.В. Ивановой, Е.П. Ищенко, Н.И. Клименко, Ю.Г. Корухова, А.В. Кудрявцевой, Л.В. 
Лазаревой, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, Г.Г. Омельянюка, Ю.К. Орлова, Е.Р. Россинской, С.С. 
Самищенко, М.Я. Сегая, С.А. Смирновой, Т.В. Толстухиной, Ш.Н. Хазиева, К.Н. Шакирова, Л.Г. 
Шапиро, С.А. Шейфера, А.Р. Шляхова, А.И. Усова, Н.П. Яблокова и других ученых. Научные 
работы Т.В. Аверьяновой, А.И. Винберга, Р.С. Белкина, С.Ф. Бычковой, А.М. Зинина, Ю.Г. 
Корухова, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, Е.Р. Россинской, С.А. Смирновой, К.Н. Шакирова, 
А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана и других ученых послужили основой для формирования и развития 
общей теории судебной экспертизы, постепенно выросшей в современную науку – судебную 
экспертологию.

Методологическая база исследования основывалась на универсальных диалектических 
положениях, позволяющих объективно рассматривать формы использования специальных 
знаний в процессуальной деятельности, судебно-экспертную деятельность (далее – СЭД) 
во взаимосвязи с видами юрисдикционной деятельности, в которых она воплощается, в их 
собственном поступательном развитии. В развитие этого использовались и другие методы: 
анализ и синтез, аналогия, дедукция и индукция, классификация, а также специальные методы 
познания: сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический и системно-
функциональный, позволившие провести проблемно-аналитическое сравнительно-правовое 
исследование.

Обсуждение.

1. Использование специальных знаний как правовая категория. 
Использование (обобщенно – применение и использование) специальных знаний является 

специфической деятельностью с участием лиц, ведущих судопроизводство или иной 
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юрисдикционный процесс в государства-членах ЕАЭС, привлекающих сведущих лиц (экспертов 
и специалистов) в целях получения информации, имеющей значение для осуществления 
их процессуальной функции, или оказания иной помощи в процессуальном порядке. Эта 
деятельность регулируется нормативными положениями, содержащимися практически во всех 
процессуальных кодифицированных законах и в ряде отраслевых законов ЕАЭС.

Совокупность этих нормативных положений составляет правовые институты, например 
институт судебной экспертизы, институт участия специалиста в процессуальных действиях, 
экспертизы в иной юрисдикционной деятельности и другие. Все вышеперечисленные правовые 
институты предлагается считать частью одного целого – макроинститута использования 
специальных знаний. Вопрос о делении правовых институтов на виды имеет существенное 
значение для определения групп общественных отношений, подвергающихся регулированию, 
выделения и обособления отрасли права, определения места того или иного правового 
института в структуре права. В настоящее время наблюдается процесс расширения правового 
регулирования ввиду появления новых общественных отношений, а также необходимости 
в более четком регулировании существующих в связи с их укрупнением. Законодательство 
с каждым годом усложняется, появляются новые правовые институты, в рамках которых 
субинституты «вырастают» до уровня институтов. В целях выстраивания логической 
структуры элемента права представляется возможным выделить новую правовую категорию 
на макроуровне – макроинститут. Макроинститут – сложная совокупность норм права, 
регулирующих тождественные, родственные правоотношения в рамках нескольких отраслей 
права, в состав которых входят как институты, так и субинституты. Данный термин 
обладает новизной, но функционирование тех или иных систем на макро- и микроуровнях 
достаточно давно входит в предмет исследования различных общественных наук – экономики, 
социологии. Кроме того, к вопросу о правовом регулировании на указанных уровнях тех или 
иных общественных отношений ученые обращаются все чаще.

Обоснованием вывода о том, что правовая категория «использование специальных знаний» 
является именно правовым макроинститутом, могут послужить следующие ее признаки: 
обособленность, полнота регулирования, взаимосвязь по предметно-функциональному 
признаку, регулирует конкретные правоотношения и является сложносоставной. Деятельность 
в рамках судопроизводства или иного юрисдикционного процесса осуществляется в особой 
процессуальной форме, с последовательным переходом из одной стадии в другую, в том числе 
при обращении к специалистам и экспертам. Анализируемый макроинститут автоматически 
приобретает такое свойство, но, поскольку реализуется в различных процессуальных отраслях, 
он носит и межпроцессуальный характер. 

Макроинститут использования специальных знаний является комплексным по своему 
характеру – в зависимости от связи предмета регулируемых правоотношений с другими 
элементами системы права. Комплексность этой категории заключается в том, что 
регулированием охватываются схожие правоотношения в различных отраслях права, имеющих 
процессуальный или смешанный характер, таких как гражданский, арбитражный, уголовный 
процесс, административное право и процесс, нотариальное право, исполнительное производство 
и некоторых других. Кроме того, данный макроинститут является сложным образованием, 
поскольку в его состав входят институты и субинституты, такие как: институт правового статуса 
сведущего лица, в него включаются субинституты правового статуса эксперта и специалиста; 
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институт судебной экспертизы, в который включаются субинституты различных видов экспертиз 
(первичной и повторной экспертизы, комиссионной, комплексной); институт допроса сведущего 
лица (эксперта и специалиста); институт участия специалиста и другие.

По сфере правового регулирования анализируемый макроинститут является специальным, 
поскольку его наличие позволяет обособить сферу регулирования посредством установления 
специфических правоотношений. По функции макроинститут использования специальных 
знаний является регулятивным, поскольку в его основе лежат нормы, регулирующие частично 
правовой статус субъектов, нуждающихся в помощи сведущих лиц, и самих сведущих лиц, 
а также нормы, устанавливающие процедурный порядок реализации прав и обязанностей 
указанных лиц с целью выполнения функционального предназначения.

Четко выделила виды правоотношений, регулируемых институтом судебной экспертизы, Е.А. 
Зайцева, указав на следующие экспертно-процессуальные отношения: «а) между должностными 
лицами, государственными органами, назначившими экспертизу, осуществляющими уголовное 
производство по делу в досудебных и судебных стадиях, и экспертом; б) отношения, которые 
возникают и развиваются под контролем правоохранительного органа, между экспертом 
и участниками процесса, имеющими в деле самостоятельный правовой интерес, и другими 
участниками процесса (переводчиками, специалистами, свидетелями, потерпевшими); в) 
отношения между участниками процесса и правоохранительным органом, назначившим 
экспертизу, по поводу экспертизы; г) отношения между самим экспертом и руководителем 
экспертного учреждения, если экспертиза проводится в экспертном учреждении; д) отношения 
между членами экспертной комиссии» [2]. Поддерживая приведенную выше точку зрения Е.А. 
Зайцевой, считаем необходимым ее дополнить и выделить правоотношения, которые можно 
отнести к экспертно-процессуальным, хотя в настоящее время не нашедшими правового 
урегулирования, но остро нуждающимися в нем. 

Можно выделить ряд правоотношений, регулируемых в рамках макроинститута использование 
специальных знаний. Это отношения между: 1) экспертом, являющимся сотрудником СЭО, 
и ее руководителем при назначении и производстве судебной экспертизы; 2) экспертом, не 
являющимся сотрудником СЭО, но привлекаемым к производству экспертизы в СЭО и ее 
руководителем при назначении и производстве судебной экспертизы; 3) лицом (органом), 
ведущим юрисдикционную деятельность, и экспертом; 4) экспертом и участниками процесса, 
заинтересованными в юридическом исходе дела, в связи с назначением и производством 
судебной экспертизы при участии и с разрешения лица, ведущего процесс; 5) экспертом 
и лицами, юридически заинтересованными в исходе дела (лицами, участвующими в деле), 
их представителями, защитником обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) при частном 
обращении к эксперту для получения заключения (альтернативная экспертиза); 6) экспертом и 
лицом, осуществляющим принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов в 
рамках исполнительного производства (например, экспертиза по оценке имущества в рамках 
исполнительного производства); 7) лицом, осуществляющим принудительное исполнение 
судебных актов и актов иных органов в рамках исполнительного производства, и участниками 
исполнительного производства по поводу проведения экспертизы; 8) экспертом и нотариусом 
в рамках осуществления последним нотариальных действий и обеспечения доказательств; 
9) нотариусом и участниками нотариальных действий по поводу проведения экспертизы; 10) 
экспертом и уполномоченным должностным лицом таможенного органа при назначении и 
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производстве экспертизы для разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных 
операций; 11) уполномоченным должностным лицом таможенного органа и участниками 
таможенной деятельности отношения по поводу проведения экспертизы; 12) экспертом и 
должностным лицом налогового органа при проведении экспертизы при осуществлении 
налогового контроля; 13) должностным лицом налогового органа и участниками налоговых 
действий по поводу проведения экспертизы.

Указанные виды правоотношений считаем возможным включить в структуру межотраслевого 
правового института экспертизы, который имеет общие концептуальные основы с правовым 
институтом судебной экспертизы. Выделение этих правоотношений оправдано ввиду 
необходимости унификации правового регулирования экспертизы в судопроизводстве и иных 
видах юрисдикционной деятельности, с учетом процессуальных особенностей. Последняя 
оговорка необходима, поскольку указанные правоотношения, кроме первой группы (пункты 
1-5), осуществляются не в рамках судопроизводства, что накладывает отпечаток на их 
регламентацию, однако при всей специфике, природа этих правоотношений тождественна 
правоотношениям, возникающим в судопроизводстве при проведении экспертизы. Наличие 
общего и специфики в институтах судебной экспертизы и экспертизы в иных видах 
юрисдикционной деятельности позволяют констатировать необходимость использования единой 
основы правового регулирования, базирующейся на нормах единого для судопроизводства и 
иной юрисдикционной деятельности специального закона. Предлагается на уровне государств-
членов ЕАЭС принять новый Модельный закон Евразийского экономического союза «О судебно-
экспертной деятельности и экспертизе в иных видах юрисдикционной деятельности» [3]. На 
уровне Российской Федерации – «О судебно-экспертной деятельности и экспертизе в иных видах 
юрисдикционной деятельности в Российской Федерации», а в иных государствах-членах ЕАЭС 
– привести нормы специальных законов о судебной экспертизе в соответствие с положениями 
нового Модельного закона ЕАЭС о СЭД, либо принять закон на основе указанного.

Таким образом, правовые институты судебной экспертизы и экспертизы в иной 
юрисдикционной деятельности являются частью одного целого – макроинститута использования 
специальных знаний. Оба института регламентируют формы использования специальных знаний 
в соответствующей деятельности.

Представляется, следующие укрупненные виды правоотношений входят в институт учас-
тия специалиста, формируя отношения между: 1) должностными лицами, ведущими процесс 
(как судопроизводство, так и другие виды юрисдикционной деятельности, например, испол-
нительное производство), и привлекающими специалиста для участия в нем; 2) специалистом 
и лицами, юридически заинтересованными в исходе дела (лицами, участвующими в деле), 
их представителями, защитником обвиняемого (подозреваемого, подсудимого), в том числе 
в частном обращении к специалисту с целью получения консультации; 3) лицами, юриди-
чески заинтересованными в исходе дела, их представителями, защитником обвиняемого 
(подозреваемого, подсудимого) и должностными лицами, ведущими процесс, по поводу 
привлечения к участию в процессе специалиста.

Проведенный анализ [3] показывает, что макроинститут использования специальных 
знаний представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере использования специальных знаний в судопроизводстве и иной 
юрисдикционной деятельности государств-членов ЕАЭС, носящую межпроцессуальный, 
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специальный и комплексный характер, выступающую в виде сложного правового образования, 
включающего процессуальные комплексные институты и субинституты.

Изучение правовых, процессуальных, методологических и организационных основ 
макроинститута использование специальных знаний и входящих в него институтов судебной 
экспертизы и правового статуса эксперта, участия специалиста и других выявило необходимость 
поиска ответа на вопрос – предметом исследования какой науки или области научного знания 
могут стать перечисленные институты. Это актуально для определения места формирующихся 
теоретических положений об институте судебной экспертизы в рамках предмета определенной 
отрасли науки, а также с учетом нормативно-правовой регламентации определения места 
положений, регулирующих указанный институт в системе права.

2. Становление науки об использовании специальных знаний.
Каждое структурное звено права, каждая отрасль, правовой институт являются предметом 

изучения той или иной науки. Именно разрабатываемые теоретические положения позволяют 
отраслям права, правовым институтам развиваться и совершенствоваться. Представляется, 
исследуемый макроинститут использования специальных знаний может быть предметом 
изучения нескольких наук, – при наличии основополагающей науки. 

Научные знания о макроинституте использования специальных знаний еще находятся в 
процессе систематизации, причиной тому вполне может быть становление относительно молодой 
науки, которая является базовой для формирования положений правового макроинститута. 
Исследуемая наука в настоящее время не охватывает весь макроинститут использования 
специальных знаний, т.к. основная часть научных разработок посвящена в основном 
судебной экспертизе. В целом же макроинститут использования специальных знаний является 
предметом изучения нескольких наук: процессуальных (уголовно-процессуальной, гражданско-
процессуальной и т.п.), доказательственного права, исполнительного производства (как научной 
отрасли) и, собственно, основополагающей – судебной экспертологии. 

Однако, ученые по-разному предлагали именовать эту науку: судебная экспертология (А.И. 
Винберг, Н.Т. Малаховская, Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и др.) или общая теория судебной 
экспертизы (или теория судебной экспертизы – А.Р. Шляхов, Т.В. Аверьянова и др.). Авторов 
объединяет то, что в наименовании науки они, так или иначе, отражали предмет ее исследования 
– судебную экспертизу во всем многообразии представлений о ней. 

Объясняя причину утверждения среди ученых именно термина «экспертология», а не 
«экспертоведение», «экспертика» или «экспертизоведение», «экспертизология» и т.д., Е.И. 
Галяшина пишет, «что термин «экспертология» как лексическая единица естественного языка 
обладает признаком языковой мотивированности. Мотивированность семантики и функции 
номинации «экспертология» как термина определяется прямым отношением к объекту 
обозначения – сфере научного знания о судебной экспертизе и местом термина в терминосистеме 
данной науки» [4]. В итоге она делает справедливый вывод, что «независимо от нашего желания 
или нежелания того, термин «экспертология» прочно вошел не только в речевой обиход, но и 
в систему языка экспертов» [4].

Конечно, любой из предложенных авторами термин имеет право на существование и 
способен в целом выразить ее сущность. Но, полагаем, что при определении наименования 
науки необходимо учитывать предмет ее исследования, а также цель одноименного обозначения 
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учебной дисциплины, основанной на данной научной отрасли, в связи с чем, представляется 
наиболее верным использовать наименование «судебная экспертология». В этом мы солидарны 
с мнением Е.Р. Россинской, которая полагает, что данный термин в настоящее время больше 
соответствует реальному положению вещей [5,6]. 

Можно определить основные вехи развития научной мысли о судебной экспертизе, которые 
привели к формированию судебной экспертологии. Основоположниками теории судебной 
экспертизы условно можно считать П.И. Тарасова-Родионова и Ю.М. Кубицкого, а также других 
ученых, полагавших возможным становление самостоятельной науки о криминалистической 
экспертизе [7]. Позже А.И. Винберг подверг критике позицию этих ученых, но при этом 
указал на существование в рамках криминалистики общей теории криминалистической 
экспертизы [8]. Ряд ученых (М.М. Выдря, А.Р. Шляхов) отстаивали «идею об отделении теории 
криминалистической экспертизы от криминалистики в самостоятельную область научного 
знания» [9]. В последующем, вплоть до 1969 года, только А.Р. Шляхов отстаивал необходимость 
существования независимой и самостоятельной науки, с собственным предметом, объектом и 
методом, – криминалистической экспертизы, предложив, однако, включить в ее предмет помимо 
методов исследования доказательств, также методы их обнаружения и фиксации [10], что весьма 
расширяло содержание науки. Но и он в дальнейшем отказался от данной идеи. Большинство 
ученых не поддержало концепцию А.Р. Шляхова, обоснованно посчитав ее «с точки зрения 
содержания ее появление не давало ничего нового ни для теории, ни для практики борьбы с 
преступностью в целом» [11]. 

В 1973 году А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская озвучили термин «судебная экспертология», 
в последующем проработав и опубликовав в 1979 учебное пособие [12]. Указанная работа 
послужила своеобразным толчком в развитии дискуссии о новой отрасли научного знания.

Авторы впервые представили концепцию новой науки – судебной экспертологии, в которую 
включили общетеоретические вопросы и общие положения «предметных наук» судебной химии, 
судебной физики, судебной биологии, судебной медицины.

А.А. Эйсман в определенной степени поддержал данную идею, отметив, что «в общей 
части экспертологии следует рассматривать классификацию родов и видов экспертиз, задачи 
экспертной практики, функции экспертных учреждений, их организационную структуру, 
систематику методов экспертного исследования и теории выводов эксперта, роль которой может 
выполнять теория криминалистической идентификации, помимо этого учение о логической 
структуре вывода эксперта, теория оценки экспертом обнаруженных в ходе исследования 
данных, общие начала экспертных методик» [13]. Однако, он считал судебную экспертологию 
частью криминалистики.

Важнейшим разделом судебной экспертологии, по мнению А.И. Винберга и Н.Т. Малаховской, 
выступает сравнительное экспертоведение – «сравнительное изучение различных отраслей 
знаний в области судебных экспертиз для выявления присущих им общих законов, принципов, 
структурных связей (связи корреляционные, сосуществования, генетические и др.) и отношений, 
общности их происхождения в аспекте гомологии (сходства)» [12]. При этом неоднозначной 
представляется идея указанных ученых о выделении целого ряда предметных «экспертных 
наук», например, судебной химии. Как верно пишет Е.Р. Россинская, «формирование предметных 
судебных наук – исключение из общего правила, что подтверждает практика и дальнейшее 
развитие общей теории судебной экспертизы» [14]. Однако «сравнительное экспертоведение» 
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на сегодняшний день актуально как никогда.
Таким образом, в 80-е годы прошлого века сложились предпосылки формирования и 

выделения науки о судебной экспертизе из рамок криминалистики. Позже многие авторы 
признавали, что раздел криминалистики, связанный с судебной экспертизой, уже не вписывается 
в предмет данной науки. Однако дискуссия о месте и соотношении науки о судебной экспертизе 
и других отраслей научного знания, по мнению некоторых ученых, еще не окончена. 

Р.С. Белкин справедливо писал, что «судебная экспертология (или общая теория судебной 
экспертизы) имеет все основания для конституирования в самостоятельную область научного 
знания, если рассматривать ее как науку о закономерностях возникновения и развития 
судебных экспертиз, процесса экспертного исследования и формирования его результатов, 
закономерностей, проявляющихся в общности тех методологических и методических основ, 
на базе которых возможно объединение отдельных видов судебной экспертизы в единую 
целостную систему с четкой классификацией видов судебной экспертизы как ее элементов» 
[9]. И впоследствии вклад в развитие судебной экспертологии, как формирующейся отрасли 
научного знания, внесли Р.С. Белкин, И.А. Алиев, Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, 
Т.Ф. Моисеева, С.Ф. Бычкова, К.Н. Шакиров и многие другие. 

Правильно написала Т.В. Аверьянова, что «настоящее время – современный этап – 
характеризуется становлением новой теории – науки о судебной экспертизе как самостоятельной 
области научного знания, которая призвана служить прочным фундаментом для формирования 
теоретических основ различных родов и видов экспертиз, и имеет синтетический характер с 
присущей интеграцией как юридических, так и естественно-технических наук» [15]. Отметим, 
что большинство ученых, посвящающих свои труды исследованию судебной экспертизы, а 
также выделяемого нами «макроинститута использования специальных знаний», поддерживают 
концепцию самостоятельной науки о судебной экспертизе – «судебной экспертологии». 

3. Предмет судебной экспертологии.
Вышеназванными учеными, посвятившими свои труды теории судебной экспертизы, были 

созданы и разработаны принципиальные основы науки. Однако, далеко не всеми учеными 
признавалась возможность включения в предмет судебной экспертологии организационных и 
правовых начал СЭД. 

Проведенный нами анализ [3] показал, что изучение организационных начал также 
необходимо включать в предмет судебной экспертологии. Во-первых, потому что качество СЭД 
в первую очередь зависит от организации ее осуществления в оптимальной форме. Во-вторых, 
подбор наиболее подходящей организационной формы экспертной организации оказывает 
непосредственное влияние на ее деятельность, способен как улучшить качество производства 
судебных экспертиз, так и свести его на нет. В-третьих, унификация как процесс постепенно 
должна охватить все сферы экспертной деятельности, от правовой, организационной до 
методической и сферы образования и повышения квалификации экспертов. Таким образом, 
именно в рамках судебной экспертологии созданы возможности улучшения качества подготовки 
и переподготовки экспертов, унификации научно-методического обеспечения судебной 
экспертизы.

Обосновать необходимость включения правовых основ в предмет исследования судебной 
экспертологии можно следующим. Во-первых, судебная экспертология изучает общие 
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закономерности, которые характеризуют судебную экспертизу, в том числе в процессе 
ее назначения и производства, во-вторых, эти закономерности неразрывно связаны с 
судопроизводством и иными видами юрисдикционной деятельности, что не позволяет сужать 
предмет исследования только уголовно-процессуальной сферой, поскольку судебная экспертиза, 
как правовой институт, используется во всех видах судопроизводства, а также в исполнительном 
производстве, нотариальной, таможенной и иных юрисдикционных видах деятельности. По сути, 
сказанное обосновывает необходимость унификации правовых основ судебной экспертологии 
независимо от вида судопроизводства или юрисдикционной деятельности. Унификация 
правовых основ судебной экспертизы не может быть достигнута, если эти основы будут изучаться 
исключительно уголовно-процессуальным правом или какой-либо иной процессуальной наукой. 
Невозможно будет реализовать единые положения о судебной экспертизе на практике, что в 
настоящее время наглядно иллюстрируют действующие процессуальные кодексы ЕАЭС.

Профессор Е.Р. Россинская предлагает следующее определение предмета судебной 
экспертологии: «предметом судебной экспертологии являются теоретические, правовые и 
организационные закономерности осуществления СЭД в целом; закономерности возникновения, 
формирования и развития классов, родов и видов судебных экспертиз и их частных теорий на 
основе единой методологии, унифицированного понятийного аппарата и с учетом постоянного 
обновления и видоизменения судебно-экспертных знаний и разрабатываемые на основе познания 
этих закономерностей единые для всех видов судопроизводства унифицированные экспертные 
технологии, стандарты экспертных компетенций и сертифицированных экспертных лабораторий, 
единое правовое и организационное обеспечение СЭД» [6, 16]. Данное определение 
заслуживает поддержки, однако может быть дополнено включением теоретических, правовых 
и организационных закономерностей применения и использования специальных знаний в иных 
видах юрисдикционной деятельности (например, налоговой, таможенной, нотариальной, 
исполнительном производстве).

В правовые основы СЭД, изучаемые судебной экспертологией, в том числе при назначении 
и производстве экспертизы в иных видах юрисдикционной деятельности, можно включить: 

 - основы деятельности СЭО и правовой статус их руководителей;
 - правовые основы правового и профессионального статуса судебного эксперта и эксперта, 

привлекаемого к производству экспертизы в иных видах юрисдикционной деятельности, 
как субъектов правоприменительной и правотворческой деятельности1;

 - правовые основы регламентации формальной и содержательной сторон результата 
деятельности эксперта – заключения судебной экспертизы или экспертизы в иных видах 
юрисдикционной деятельности, особенности его оценки и использования в различных 
видах юрисдикционной деятельности, включая судопроизводство; 

 - правовые основы международно-правового сотрудничества в области судебной 
экспертизы, экспертизы в иных видах юрисдикционной деятельности.

Полагаем также, что в рамках судебной экспертологии может быть отведено место изучению 
такой формы использования специальных знаний, как деятельность специалиста. Обосновывается 

1 Правотворческая деятельность в этом контексте в широком смысле представляет собой деятельность компетентных 
лиц, направленную на создание, изменение, отмену правовых положений, принимаемых органами государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, в целях совершенствования правового регулирования общественных 
отношений в той или иной сфере.
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такой подход, во-первых, общими основами использования специальных знаний в различных 
его формах в разных видах юрисдикционной деятельности, включая судопроизводство, 
необходимостью унификации деятельности специалиста в разных видах юрисдикционной 
деятельности, включая судопроизводство, при условии реализации им тождественных 
форм использования специальных знаний; во-вторых, наличием общих профессионально-
компетентностных признаков эксперта и специалиста, в-третьих, неспособностью других 
наук, за исключением судебной экспертологии, обеспечить комплексный подход к изучению 
деятельности специалиста, что подчеркивается положениями действующего законодательства.

Аргументируя свое мнение, отметим, что, несмотря на существенные различия, специалиста и 
эксперта связывает многое. Изучение указанных вопросов позволит обобщить и унифицировать 
общие положения, касающиеся профессионального статуса и подготовки сведущих лиц, 
конкретизировать различия между специалистом и экспертом, совершенствовать правовое 
регулирование в отношении обоих субъектов. Существуют и противоположные мнения. 
Многие ученые не считают нужным включать в предмет судебной экспертологии раздел «о 
специалисте», поскольку рассматривают его в рамках иных отраслей научного знания, например 
теории доказательств [17].

Учитывая изложенное, в предмет судебной экспертологии могут быть включены правовые 
основы:

 - правового и профессионального статуса специалиста как субъекта правоприменительной 
и правотворческой деятельности; 

 - регламентации формальной и содержательной сторон результатов деятельности специа-
листа; 

 - консультации или заключения, а также особенности их использования в судопроизводстве 
и иных видах юрисдикционной деятельности.

Приведенные правовые основы могут быть объединены в один раздел – «правовое 
обес печение применения и использования специальных знаний в юрисдикционной деятель-
ности». Ранее мы писали о том, что следует выделить в отдельный раздел концептуальные 
основы деятельности специалиста. Но с учетом общих профессиональных основ деятельности 
сведущих лиц, форм использования специальных знаний, был сделан вывод о возможности 
исследования этих аспектов в рамках единого раздела [18,19]. Полагаем, что общие 
положения о формах использования специальных знаний в судопроизводстве и иных видах 
юрисдикционной деятельности должны быть включены в раздел «Концептуальные основы 
судебной экспертологии».

Следует отметить, что изучение вопросов о профессиональной деятельности, подготовке и 
повышении квалификации судебного эксперта, сертификации его деятельности и экспертной 
дидактики, включается нами в раздел «организационное обеспечение применения и 
использования специальных знаний».

Предложение включить указанные правовые основы в предмет судебной экспертологии 
вполне согласуется с наименованием этой науки, с учетом того, что в буквальном смысле – это 
учение о сведущем лице и деятельности, которую он осуществляет.

 Указанные положения, включенные в предмет судебной экспертологии, не монополизируются 
исключительно этой наукой, они изучаются и рядом других наук, прежде всего, процессуальных. 
На наш взгляд такой подход способен обогатить научное знание и акцентирует необходимость 
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совместных научных исследований в целях унификации правового регулирования. Фактически, 
судебная экспертология исследует закономерности осуществления той деятельности, которая 
связана с использованием специальных знаний, не посягая на предмет исследования 
процессуального права или доказательственного права, который находится во взаимосвязи с 
предметом судебной экспертологии.

4. Структура судебной экспертологии.
Анализ точек зрений ученых о предмете и структуре науки о судебной экспертизе позволяет 

выстроить структуру судебной экспертологии. Следует отметить, что в выделении большинства 
из указанных закономерностей и частных экспертных теорий, мы поддерживаем точку зрения 
Е.Р. Россинской [6, 16], но в определенной части ее можно дополнить и структурировать 
следующим образом [18]:

1) Концептуальные основы судебной экспертологии: 1.1 Учение о судебной экспертологии 
как науке: предмет, система, принципы, задачи, функции, методы судебной экспертологии; 
1.2 Учение о формах использования специальных знаний в судопроизводстве и иных видах 
юрисдикционной деятельности; 1.3. Учение о сведущих лицах; 1.4 Учение о судебной 
экспертизе: предмет, объекты и их свойства и признаки, задачи судебной экспертизы; 1.5 
Учение о закономерностях формирования и классификации судебных экспертиз по родам и 
видам; учение о закономерностях формирования и развития новых родов и видов судебных 
экспертиз; 1.6 Общие положения о СЭД, принципы СЭД, ее роль в судопроизводстве и 
иных видах юрисдикционной деятельности; 1.7 Учение о процессах, отношениях и целях 
экспертной деятельности: теория экспертной идентификации; теория экспертной диагностики; 
теория экспертного прогнозирования, теория экспертной реституции [20]; теория экспертной 
профилактики; 1.8 Учение о формах и средствах коммуникативной деятельности эксперта, 
включая взаимодействие со следователем, судом, руководителем экспертной организации, а 
также язык судебной экспертологии, система экспертных понятий, вопросы информатизации и 
формализации языка; 1.9 Общие теоретические положения частных теорий отдельных родов и 
видов судебных экспертиз (понятие частной экспертной теории, ее предмета, объектов, задач).

2) Правовое обеспечение применения и использования специальных знаний в юрисдикционной 
деятельности: 2.1 Правовая основа деятельности СЭО, правовой статус их руководителей1; 
2.2 Основы правового и профессионального статуса судебного эксперта и эксперта, 
привлекаемого к производству экспертизы в иных видах юрисдикционной деятельности, как 
субъектов правоприменительной и правотворческой деятельности; 2.3 Учение об экспертной 
инициативе; 2.4 Правовые основы регламентации формальной и содержательной сторон 
результата деятельности эксперта – заключения судебной экспертизы или экспертизы в иных 
видах юрисдикционной деятельности, особенности его оценки и использования в различных 
видах юрисдикционной деятельности, включая судопроизводство; 2.5 Основы правового и 
профессионального статуса специалиста как субъекта правоприменительной и правотворческой 

1 Полагаем неприемлемым термин государственный»/«негосударственный» по отношению к экспертам, он относится 
к форме учреждения или организации, осуществляющей экспертную деятельность, но никак не к экспертам, 
главным принципом деятельности которых является независимость. Экспертная организация, существующая в 
любой предусмотренной законом форме, осуществляет полномочия, направленные на обеспечение в должном 
виде экспертной деятельности, создает условия для качественного выполнения работы экспертом. Именно поэтому 
форма организации не имеет значения для результата исследования.
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деятельности; 2.6 Правовые основы регламентации формальной и содержательной сторон 
результатов деятельности специалиста – консультации или заключения, а также особенности 
их использования в судопроизводстве и иных видах юрисдикционной деятельности; 2.7 
Международно-правовое сотрудничество в области судебной экспертизы, экспертизы в иных 
видах юрисдикционной деятельности, а также участия специалиста в судопроизводстве и иных 
видах юрисдикционной деятельности.

3) Организационное обеспечение применения и использования специальных знаний 
в юрисдикционной деятельности: 3.1 Организация, структура, функции государственных и 
негосударственных судебно-экспертных организаций (далее – СЭО); 3.2 Информационное 
обеспечение СЭД; 3.3 Профессиональная деятельность, подготовка и повышение квалификации 
судебного эксперта, сертификация деятельности судебного эксперта, экспертная дидактика; 
3.4 Психологические, логические и нравственные основы профессиональной деятельности 
судебного эксперта; профессиональная этика судебного эксперта.

4) Судебно-экспертные технологии: 4.1 Методология СЭД; 4.2 Процесс экспертного 
исследования и его стадии; 4.3 Судебно-экспертные методики, их типизация, стандартизация и 
паспортизация; 4.4 Профилактическая деятельность эксперта и специалиста; 4.5 Профилактика 
экспертных ошибок.

Природа судебной экспертологии, как и опосредованно связь с другими науками, является 
сложной по своему составу, включая как юридическую составляющую, так и элементы, связи 
с другими (медициной, химией, физикой и т.д.) науками, что в очередной раз доказывает ее 
синтетический характер. Судебная экспертология как наука весьма тесно связана с другими 
отраслями научного знания, науками, прежде всего, с криминалистикой. Такая многогранная 
взаимосвязь подчеркивает характер судебной экспертологии. Криминалистика и судебная 
экспертология существуют как отдельные науки, но при этом находятся в тесной взаимосвязи, 
что обусловлено не только историческим развитием, но и методологией, задачами и целями.

5. Объект судебной экспертологии.
Предложенная выше структура требует уточнения объекта судебной экспертологии, поскольку 

его существование подтверждает самостоятельность и уникальность науки. 
В качестве объекта общей теории судебной экспертизы выделялась сама «экспертная 

деятельность, рассматриваемая в качестве некоторой единой системы, включающей большое 
число компонентов (субъекты деятельности, объекты исследования, задачи, методы и т.п.)» 
[21]. Это мнение поддержали многие авторы [22- 24]. При этом некоторые ученые называют 
объектом судебной экспертологии только судебно-экспертную практику [20,24,25]. 

История развития судебной экспертологии свидетельствует о том, что для современного 
состояния науки общей теории судебной экспертизы оказывается недостаточно для дальнейшего 
развития и совершенствования научной мысли. Видоизменился и объект науки, если ранее 
объектом выступала государственная СЭД, то сейчас можно говорить о том, что СЭД 
претерпела качественные изменения, перестав характеризоваться признаком «государственной» 
принадлежности, что накладывает отпечаток на объект, особенно с учетом межгосударственного 
взаимодействия в рамках ЕАЭС. Кроме того, в структуре судебной экспертологии нами выделены 
положения о других формах использования специальных знаний, закономерности осуществления 
которых также включены в предмет данной науки, что не может не расширять ее объект.
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Многие ученые сходятся во мнении о том, что объектом судебной экспертологии является 
именно СЭД, однако по-разному подходят к основаниям выделения данного понятия в качестве 
объекта науки. Так, М.Я. Сегай выделяет четыре структурных блока, составляющих целостную 
систему СЭД: 1) деятельность государства по правовому обеспечению СЭД на законодательном 
и ведомственном нормативно-правовом уровнях; 2) деятельность государственных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функцию управления СЭД; 3) деятельность 
главных субъектов СЭД, обеспечивающих организацию и проведение судебных экспертиз в 
государственных СЭО; 4) деятельность участников судопроизводства, причастных к проведению 
судебных экспертиз [20].

Полагаем что термин «СЭД» можно определить в широком и узком смысле. В узком смысле 
под судебно-экспертной деятельностью можно понимать только совокупность (систему) действий 
определенных субъектов (руководителей экспертных организаций, экспертов, специалистов), 
направленных на производство судебной экспертизы в судопроизводстве. 

Комплексно СЭД можно представить как деятельность, включающую несколько компонентов: 
1) совокупность (систему) действий определенных субъектов (руководителей экспертных 
организаций, экспертов в их взаимодействии с должностными лицами государственных 
органов, лицами, участвующими в судопроизводстве и ином юрисдикционном процессе), 
направленных на организацию и обеспечение производства, а также собственно производство 
экспертизы в различных видах юрисдикционной деятельности, включая судопроизводство; 
2) организацию и функционирование СЭО; 3) профессиональную деятельность эксперта, его 
подготовку и повышение квалификации; 4) организацию и проведение научных исследований, 
информационное, в том числе методическое обеспечение судебной экспертизы; 5) международно-
правовое сотрудничество по указанным направлениям в области судебной экспертизы. 

В определении СЭД можно выделить ряд черт, как общих, так и специфических. К общим 
можно отнести следующие: СЭД представляет собой комплекс разнообразных действий; 
совокупность этих действий имеет цель и задачи, собственный объект. Специфические признаки 
СЭД выражаются в: 1) ее комплексном характере, во взаимосвязи четырех составляющих: 
организация и функционирование СЭО, кадровое обеспечение (включая подготовку, 
повышение квалификации эксперта, сертификации его компетентности), научная (включая 
научно-методическое обеспечение) и экспертная (производство судебной экспертизы), а также 
международное сотрудничество по данным направлениям; 2) нормативной регламентации, 
несмотря на то, что в настоящее время она находится в процессе реформирования; 3) 
определенном субъектном составе, выполняющем соответствующее направление деятельности. 

СЭД, таким образом, представляет собой урегулированный нормами права комплекс 
действий руководителей экспертных организаций, экспертов, специалистов во взаимодействии 
с участниками процесса, включающий производство судебной экспертизы, устройство 
и функционирование СЭО, кадровое обеспечение, организацию и проведение научных 
исследований, формирование научно-методического и информационного обеспечения, 
а также международное сотрудничество в области судебной экспертизы, основанный на 
унифицированном подходе к нормативной регламентации в государствах-членах ЕАЭС.

Экспертная деятельность, реализуемая в других видах юрисдикционной деятельности, 
за исключением судопроизводства, отличается от судебно-экспертной, помимо особенностей 
правового регулирования, субъектами, с которыми выстраивается взаимодействие экспертов, 
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специалистов, руководителей СЭО. Например, в рамках таможенной или налоговой деятельности 
– это должностное лицо таможенного или налогового органа, осуществляющее контрольную 
деятельность, при осуществлении нотариальных действий по обеспечению доказательств 
– нотариус. Однако, полагаем такое отличие не существенным, поскольку оно не влияет на 
проведение экспертизы и сущность СЭД.

Помимо СЭД, объектом судебной экспертологии, как вытекает из предложенной структуры 
ее предмета, является деятельность специалиста в судопроизводстве или иной юрисдикционной 
деятельности, поскольку основы данной деятельности, ее общие закономерности разраба-
тываются судебной экспертологией, а именно – учением о формах применения и использования 
специальных знаний. Исходя из этого, объект судебной экспертологии является двухчастным, 
каждая из частей характеризуется общими закономерностями: 1) СЭД как комплекс действий, 
и 2) деятельность по применению и использованию специальных знаний в других формах в 
судопроизводстве или иных видах юрисдикционной деятельности.

Как уже отмечалось, деятельность по применению и использованию специальных знаний 
в других формах в судопроизводстве или иных видах юрисдикционной деятельности является 
объектом изучения не только судебной экспертологии. Судебная экспертология не изучает сугубо 
процессуальные аспекты реализации различных форм использования специальных знаний, это 
прерогатива процессуальных наук. Но результаты исследования сущности функционирования 
различных форм в указанных нами в предмете судебной экспертологии элементах, могут быть 
положены в основу обновления существующего противоречивого правового регулирования, 
унификации положений правового макроинститута «использование специальных знаний». Такое 
понимание объекта судебной экспертологии, с учетом деятельностного подхода, представляется, 
коррелирует с определением предмета науки судебной экспертологии.

Результаты. 
Исследование позволило сформулировать отдельные выводы. 
Определена наука, предметом исследования которой охватывается вся совокупность 

использования специальных знаний и предложена ее уточненная структура.
Поддерживая определение предмета судебной экспертологии, предложенное Е.Р. Россинской 

[26], считаем необходимым сформулировать его с учетом уточнения объекта исследования. 
Предметом судебной экспертологии являются теоретические, правовые и организационные 
закономерности осуществления СЭД в целом и деятельности по применению и использованию 
специальных знаний в других формах в судопроизводстве или иных видах юрисдикционной 
деятельности государств-членов ЕАЭС; закономерности возникновения, формирования и 
развития классов, родов и видов судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой 
методологии, унифицированного понятийного аппарата и с учетом постоянного обновления 
и видоизменения судебно-экспертных знаний и разрабатываемые на основе познания этих 
закономерностей единые для всех видов судопроизводства и иных видов юрисдикционной 
деятельности унифицированные экспертные технологии, стандарты экспертных компетенций и 
сертифицированных экспертных лабораторий, единое правовое и организационное обеспечение 
СЭД и деятельности по применению и использованию специальных знаний в других формах 
в судопроизводстве или иных видах юрисдикционной деятельности государств-членов ЕАЭС. 
Исходя из предмета научного исследования, наука «судебная экспертология» представляет собой 



Г У М А Н И ТА Р Н Ы Е  Н А У К И

106 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • АЖСЭК  

систему научных знаний об указанных закономерностях.
Объект судебной экспертологии является двухчастным, каждая из частей характеризуется 

общими закономерностями: 1) СЭД как комплекс действий, и 2) деятельность по применению 
и использованию специальных знаний в других формах в судопроизводстве или иных видах 
юрисдикционной деятельности.

Заключение.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что судебная экспертология выступает 

обосновывающим знанием для нормативного регулирования и реализации правовых институтов 
судебной экспертизы, участия специалиста, а также экспертизы в иных видах юрисдикционной 
деятельности и ряда других, входящих в правовой макроинститут использования специальных 
знаний. Положения, выработанные судебной экспертологией, должны быть восприняты 
законодателем при осуществлении унификации межотраслевых правовых институтов, входящих 
в состав указанного макроинститута.

Интернациональность ученых, посвятивших свои труды разработкам основных 
положений судебной экспертологии, подчеркивает ее характер как науки, способной 
обеспечить концептуальное единство макроинститута использования специальных знаний и 
развитие основных их элементов применительно к любому виду судопроизводства или иной 
юрисдикционной деятельности.
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ՀԱՏՈՒԿ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 (ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, ԷՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Դյակոնովա Օ.Գ.
Հատուկ գիտելիքների կիրառմամբ իրականացված իրավական կատեգորիայի հետա-

զոտությունը թույլ է տվել հետևություն անել խոշորացված իրավաբանական միավորի անջատման 
անհրաժեշտության մասին՝ որպես մակրո-իրավաբանական ինստիտուտի: Հատուկ գիտելիքների 
կիրառման տեսական դրույթների և գործնական առաջարկությունների ուսումնասիրությունն 
ու մշակումն առաջարկվում է օպտիմալ կերպով իրականացնել գիտության շրջանակներում՝ 
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դատական փորձագիտությամբ: Ներկայացված հոդվածում արտացոլվել է դատական փորձա-
քննության իրավական ինստիտուտների գործունեության հետազոտության առանձին արդյունք-
ներ, մասնագետի մասնակցության, իրավասության այլ տեսակների փորձաքննության, նաև 
մի շարք այլ տեսակների, որոնք ներառված են հատուկ գիտելիքների մակրոինստիտուտում: 
Դատա փորձագիտական մոտեցման հիման վրա մշակված առաջարկներն ամբողջովին կարող 
են դատափորձագիտական գործունեության մասին օրենսդրական բարեփոխումների, ինչպես 
նաև մասնագետի դատավարական գործունեությանը մասնակցության և իրավասության այլ 
տեսակների հիմքում դրվել:

Բանալի բառեր. հատուկ գիտելիքներ, դատակական փորձաքննություն, մասնագետի 
մասնակցություն, գիտություն, դատափորձագիտություն։

THE SCIENCE OF USING SPECIAL KNOWLEDGE (FORENSIC 
EXPERTOLOGY): CONCEPT, ESSENCE, STRUCTURE

Dyakonova O.
The conducted research of the legal category with the use of special knowledge made it possible 

to conclude on the necessity of separation of the large legal unit - macro-legal institution. The 
study and development of theoretical provisions and practical recommendations for the use of 
special knowledge is proposed to be optimally carried out within the framework of science - forensic 
expertology. The presented article reflects the individual results of a study on the implementation of 
legal institutions of forensic expertise, the participation of a specialist, as well as expertise in other 
types of jurisdictional activities and a number of others included in the legal macro-institution for 
the use of special knowledge. Proposals developed on the basis of an expert-based approach may 
well serve as the basis for reforming legislation on forensic expert activity and the participation of 
a specialist in legal proceedings and other types of jurisdictional activity.

Keywords: special knowledge, forensic expertiser, participation of a specialist, science, forensic 
expertology.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ВОЛОКНИСТОЙ ПРИРОДЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

НИХ В КРИМИНАЛИСТИКЕ БЕЛАРУСИ

Панченя Д.Н.1

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, 
г. Минск, Беларусь

Современное состояние и перспектива развития судебно-экспертной деятельности в 
Республике Беларусь невозможно представить без анализа и учета теоретико-правового 
наследия использования специальных знаний об объектах волокнистой природы и изделий 
из них в отечественной криминалистике.

В статье дается ретроспективный анализ теоретических, правовых и практических 
аспектов деятельности сведущих лиц в период с ХIХ в. и до настоящего времени по 
обнаружению, изъятию и экспертному исследованию волокнистых изделий и их следов, а 
также применению полученных результатов в расследовании преступлений. 

Ключевые слова: этапы развития, криминалистика, объекты волокнистой природы и 
изделия из них, текстильные волокна, исследование, судебная экспертиза, эксперт.

Проблема использования специальных знаний о различных материальных объектах в судебно-
экспертной деятельности в целях расследования преступлений уходит к далекому прошлому, 
имеет богатую историю и сохраняет свою актуальность в настоящее время. Возникновение 
и становление научных представлений об использовании объектов волокнистой природы и 
изделий из них (далее – объекты волокнистой природы) в экспертной, следственной и судебной 
практике на территории Беларуси в период с ХIХ в. до настоящего времени проходило в рамках 
развития криминалистики Российской империи (до 1917 г.), БССР (до 1991 г.) и Республики 
Беларусь (до настоящего времени), что обусловлено особенностями геополитических, социально-
экономических и общественных отношений на указанных этапах исторического развития нашего 
государства.

Анализ литературных источников показал, что изучение данного вопроса целесообразно 
начинать с ХIХ в., когда происходит стремительный рост интереса ученых к следственной и 
судебной деятельности в Российской империи, в состав которой на тот момент входили территории 
современной Беларуси. Это в значительной степени связано с публикациями Н. Орлова, Я.И. 
Баршева, Е. Колоколова, В.Д. Спасовича, В.А. Линовского, И.Я. Фойницкого, в работах которых 
рассматривались вопросы тактики и методики проведения различных следственных действий, 
обнаружения и изъятия разного рода вещественных доказательств.

Эпизодические упоминания об объектах волокнистой природы содержатся в трудах судебных 
медиков, например, в «Правилах для врачей при судебно-медицинском осмотре и вскрытии мерт вых 
тел» (1829 г.), в учебниках С.А. Громова «Краткое изложение судебной медицины для академи-
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главного управления специальных экспертиз Центрального аппарата Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, 220073, ул. Кальварийская, д. 43; г.Минск, Республика 
Беларусь тел./факс: +375 17 308 63 26, e-mail: fibers@sudexpert.gov.by
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ческого и практического употребления» (1832 г.). В работе Г.И. Блосфельда «Начертание судебной 
медицины для правоведов» (1847 г.) изложены сведения, касающиеся порядка судебно-ме дицинского 
исследования трупа, согласно которого параллельно с повреждениями тела человека изучались 
повреждения его предметов одежды в качестве сопутствующих факторов, представляющих 
дополнительную информацию для правильной диагностики повреждений тела [1].

Первой попыткой законодательного регулирования деятельности «сведущих людей», 
а также правил «исследования происшествий и осмотров» в дореволюционном уголовном 
процессе является принятие в 1832 г. Свода законов Российской империи. Именно с момента 
его появления формируется представление о действии, сходном с современной экспертизой, и 
деятельности эксперта в ее нынешнем понимании [2]. Характерной особенностью проводимых 
в анализируемый период экспертных исследований является то, что поступающие сведущим 
лицам объекты изучались с использованием методов, непосредственно заимствованных из 
базовых областей знаний, при этом научного обоснования сделанных выводов не требовалось.

Несмотря на возникший интерес со стороны ученых-криминалистов к различным 
материальным объектам как источнику доказательств, российское уголовное судопроизводство 
вплоть до судебной реформы 1864 г. изучению косвенных доказательств (улик) отводило весьма 
незначительную роль. Ситуация изменилась в связи с проведением вышеупомянутой реформы 
в России и принятием в 1864 г. Устава уголовного судопроизводства. С развитием теории 
доказательств суды стали запрашивать от сведущих лиц описание всего процесса исследования 
с указанием проводимых действий, обоснованием выводов, перечислением методов, которые 
использовались при проведении экспертизы, что позволило судьям оценивать заключения 
экспертов [3]. В результате был отменен формальный подход к оценке доказательств и 
значительно вырос интерес к использованию результатов их исследования, в связи с чем они 
все чаще стали фигурировать в уголовном процессе. Этому в немалой степени способствовали 
примеры успешных исследований в рамках проведения экспертиз, которые осуществляли 
ведущие ученые-химики Санкт-Петербургской Академии наук Ю.Ф. Фрицше, Ю.К. Трапп, Д.И. 
Менделеев, Н.Н. Зинин, Е.В. Пеликан и др. [4].

Приведем один из ярких примеров использования знаний сведущих лиц в области 
исследования волокнистых материалов. В 1860 г. на Ростовской ярмарке произошло возгорание 
партии бумажной пряжи. Сотрудниками полиции у купцов, торговавших этим товаром, 
были изъяты образцы пряжи, предоставленные впоследствии в Медицинский департамент 
Министерства внутренних дел. По итогам исследования был сделан вывод, согласно которому 
причиной возгорания пряжи явился ее красный цвет, способствующий поглощению кислорода 
из воздуха, что «в состоянии произвести возвышенную температуру, достаточную для 
воспламенения». После дачи такого заключения властями были приняты строгие меры: в 
Ростове запретили продажу красной хлопчатобумажной пряжи. Спустя годы ростовские купцы, 
неся значительные убытки, обратились в Сенат с прошением об отмене запрета. В 1870 г. вопрос 
вторично рассматривался Медицинским советом. Комиссия, в состав которой вошли профессора 
Д.И. Менделеев, Е.В. Пеликан и Ю.К. Трапп, собрала подробные сведения о способах крашения 
текстильных материалов, затребовала и изучила образцы пряжи из разных губерний Российской 
Империи, после чего вынесла следующее решение: «Способность бумажной пряжи и тканей к 
самовоспламенению не зависит от окраски их в какой-либо цвет, но зависит от присутствия в 
них излишнего количества жира (особенно рыбьего – ворвани), не удаленного после окраски. 
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Опасность самовоспламенения значительно возрастает в случае, если фабриканты добавляют 
рыбий жир в готовую продукцию для привеса и увеличения своих доходов» [5].

Рассматривая все возрастающее значение для судопроизводства сведений, получаемых в ходе 
исследования объектов волокнистой природы, следует отметить мнение известного российского 
юриста А.А. Квачевского о микроскопических следах текстильных изделий – волокнах. В своей 
работе «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений 
по уголовным уставам 1864 г.» (1967 г.) ученый писал: «Одним из лучших указателей на известное 
лицо служат … следы разных мелких вещей» [6].

Следует отметить, что в конце XIX – начале ХХ вв. формированию научных представлений 
об использовании знаний об объектах волокнистой природы в процессе расследований 
преступлений способствовали труды зарубежных авторов, в первую очередь Г. Гросса, Г. Поппа и 
Р.А. Рейса [7]. Изложенные в них первые обобщенные криминалистические знания о текстильных 
материалах и их следах, а также яркие примеры из практики раскрытия преступлений послужили 
основой для собственных работ Л.Е. Владимирова, С.Н. Трегубова, В.И. Лебедева, Б.Л. Бразоля. 

Наряду с развитием теоретической, практической базы по использованию объектов 
волокнистой природы и результатов их экспертного исследования в уголовном судопроизводстве 
начали формироваться первые судебно-экспертные органы. Огромное значение имело создание 
в 1912 г. Кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре Санкт-Петербургской судебной 
палаты, а также аналогичных кабинетов в Москве, Киеве и Одессе, открытых спустя два года. 
В Законе «Об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы» от 28.06.1912 впервые 
упоминается о возможности проведения экспертных исследований методами химического и 
микроскопического анализа [8].

Существенный вклад в разработку научных методов исследования объектов волокнистой 
природы внес основатель Кабинета научно-судебной экспертизы в Харькове, судебный медик, 
профессор Н.С. Бокариус. В 1910 г. вышла в свет его первая монография «Судебно-медицинские 
микроскопические и микрохимические исследования вещественных доказательств», ставшая 
на долгие годы настольной книгой для криминалистов. В главе VI «Об исследовании характера 
некоторых тканей» приведены методы макро- и микроскопического исследований волокон льна, 
хлопка, шелка, описано их строение, даны иллюстрации. Глава VII «Добавления» содержит 
подробное описание устройства микроскопа, а также образцы актов микроскопических и 
микрохимических судебно-медицинских исследований, структура которых почти полностью 
совпадает с современным заключением эксперта [1]. Большое значение для криминалистики 
имеет разработка Н.С. Бокариусом теоретических и методических основ экспертных 
исследований повреждений одежды, изготовленной из текстильных материалов. Ученым 
была предложена классификация и даны первые методические рекомендации по проведению 
предварительного исследования повреждений одежды: необходимость указания локализации 
повреждений, точного их описания с указанием формы, размеров, конфигурации краев, 
сопоставление с повреждениями на теле человека [9].

Таким образом, в дореволюционной России научные сведения об использовании объектов 
волокнистой природы в расследовании преступлений чаще всего заимствовались из 
зарубежных источников, факты их экспертного исследования носили эпизодический характер 
и осуществлялись в основном в рамках производства судебно-медицинских экспертиз. Наряду 
с этим шло образование первых экспертных учреждений, подбор и подготовка сотрудников, 
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применявших полученные специальные знания на практике. Накопленный на тот момент 
научный и эмпирический материал об объектах волокнистой природы, тактических приемах 
и средствах обнаружения и изъятия, разработка методов их исследования в дальнейшем 
стимулировали ученых-криминалистов к разработке теоретического фундамента судебной 
экспертизы волокнистых материалов и изделий из них и использования ее результатов в 
расследовании преступлений.

Второй этап становления научной и практической экспертной деятельности по изучению 
объектов волокнистой природы в Беларуси начинается в 1917 г. и связан с созданием Советского 
государства. Он характеризуется распадом старой дореволюционной системы органов юстиции, 
следственных и оперативно-розыскных органов, созданием и развитием сети новых судебно-
экспертных учреждений. Этот процесс происходил на фоне обобщения экспертной практики 
проведения судебных экспертиз, разработкой их научно-методических положений, формирования 
научных основ криминалистической техники, в которых происходила консолидация и развитие 
знаний о системе средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования объектов 
волокнистой природы [5].

Согласно исследованию, проведенному В.П. Ивановым и М.С. Штейнгаузом, в 
послереволюционный период на территории Беларуси почти отсутствовали условия, необходимые 
для развития научных основ экспертной деятельности: не было высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, а деятельность экспертов опиралась на практический 
опыт России и Украины [10]. По этой причине огромное значение в становлении экспертно-
криминалистической службы страны имело образование первых белорусских экспертных 
учреждений: судебно-медицинского отделения при Центральной химико-бактериологической 
станции Народного комиссариата здравоохранения БССР (1921 г.) и Института научно-судебной 
экспертизы при Народном комиссариате юстиции БССР (1929 г.). В 1931 г. была образована 
Центральная судебно-медицинская лаборатория Народного комиссариата здравоохранения БССР, 
а при Управлении милиции НКВД БССР было организовано научно-техническое отделение в 
составе эксперта-химика И. Левина, которое было оснащено оборудованием для химической 
лаборатории. Представляется, что именно с этого времени становится возможным проведение 
химических экспертиз в системе МВД БССР. 

Изучение научной литературы послереволюционного периода позволяет сделать вывод о 
том, что научные работы по исследованию объектов волокнистой природы все чаще появлялись 
в различных отраслях знаний: в зоологии, ботанике, химии, физике, медицине, текстильной 
промышленности. Представляют определенный интерес труды реставраторов и археологов 
по изучению особенностей изготовления и технологии крашения «археологического текстиля», 
обнаруживаемого в ходе раскопок курганов, могильников и мест захоронений, кладов. 
Разработанные учеными-историками подходы к исследованию поврежденных текстильных 
материалов нашли применение в криминалистике в целях решения ряда реставрационных задач. 
В частности, сотрудник Оружейной палаты Московского Кремля В.К. Клейн, имея богатый 
опыт лабораторного исследования текстильных материалов, сформировал научный подход к 
изучению музейных тканей, Н.Л. Шабельская занималась технологиями древнерусского шитья, 
В.Н. Кононов изучал красители древних тканей, сходные проблемы решали А.А. Воскресенский, 
Н.П. Тихонов.

В рассматриваемый период времени появляются следующие отечественные работы 
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по изучаемой тематике: П. Геерман «Механические и физико-технические текстильные 
исследования» (1930 г.) и «Текстильно-химические исследования» (1933 г.), А.П. Закопщиков 
«Текстильная микроскопия» (1931 г.), Н.Я. Демьянов и В.В. Феофилактов «Химия растительных 
веществ» (1933 г.), М.С. Магитт «Микроскопия лубяных растений» (1938 г.). Изложенные в 
них сведения о классификации, строении, химическом составе, основных физико-химических 
свойствах, способах технологической обработки и крашения, различных методах исследования 
волокнистых материалов впоследствии были успешно заимствованы экспертами для решения 
собственных специфических задач.

В 1930 – 1940-е гг. появляются работы, в которых наблюдается стремление криминалистов 
выделить определенные закономерности проведения экспертных исследований, 
систематизировать знания в данной области, сформировать собственные методы исследования. 
В результате выходят в свет первые научные статьи по криминалистическому исследованию 
волокнистых материалов и изделий из них: С.Д. Каплан «Идентификация волокон и ткани 
растительного происхождения» (1936 г.) и «Основные принципы исследования хлопчатобумажных 
тканей» (1948 г.), К.О. Завадинской «О судебном исследовании растительных волокон» (1938 
г.) и «Идентификация тканей» (1947 г.), А.Г. Архангельского «Учение о волокнах» (1938 г.) и 
«Швейное материаловедение» (1946 г.).

Таким образом, на данном этапе постепенно увеличивается потребность в получении 
достоверных научных сведений о текстильных материалах в различных сферах деятельности 
человека, в связи с чем происходит дальнейшее совершенствование уже существующих и 
внедрение новых методов их исследования. Изучение морфологических и структурных свойств 
объектов волокнистой природы, технологических особенностей их изготовления и обработки 
существенно расширили круг вопросов, решаемых в ходе экспертизы, что привело к их более 
частому включению в процесс раскрытия и расследования преступлений.

Третий, послевоенный этап использования специальных знаний об объектах волокнистой 
природы в криминалистике Беларуси связан с деятельностью эксперта химико-биологического 
отделения УМ МВД БССР З.И. Сычевой – автора многих статей и научных разработок в области 
криминалистического исследования волокнистых материалов, наиболее значимые из которых: 
«Установление групповой принадлежности текстильных волокон с помощью красителей и 
реактивов» (1963 г.), «Поляризационно-микроскопическое исследование текстильных волокон» 
(1965 г.), «Экспертное исследование минерального состава некоторых волокнистых материалов» 
(1968 г.), «Экспресс-метод определения химических волокон по интерференционному 
окрашиванию в поляризованном свете» (1970 г.). В 1968 г. З.И. Сычева защитила диссертацию 
на тему: «Оптические методы идентификации химических волокон». Представляют особый 
интерес также совместные работы с В.Т. Сергеенко в области разработки методов распознавания 
волокнистых материалов и криминалистического исследования химических волокон.

В целом необходимо отметить, что до 1970 г. исследование объектов волокнистой природы 
осуществлялось преимущественно в рамках судебно-химической экспертизы [12]. Отдельные 
вопросы по данному направлению изучались в рамках трасологических, товароведческих, 
материаловедческих и судебно-биологических экспертиз. При этом в ходе проведения различного 
рода и вида экспертиз в отношении волокнистых материалов и текстильных волокон решались 
одни и те же задачи. Исследование микрочастиц текстильных волокон, обнаруживаемых на 
орудиях преступления, теле человека и в повреждениях, проводились судебно-медицинскими 
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экспертами, которые внесли существенный вклад в разработку частных методик обнаружения 
волокон, их изъятия и последующего сравнительного исследования [13].

В рамках судебно-медицинских и трасологических экспертиз исследовались повреждения 
предметов одежды различными орудиями, которые в совокупности с повреждениями на теле 
человека позволяли отождествлять искомое орудие. Экспертами устанавливались волокнистый 
состав поврежденных текстильных материалов и характерные черты их разрушения, 
используемые впоследствии при решении задачи отождествления целого по его частям. В ходе 
проведения товароведческих и материаловедческих экспертиз также решались специфические 
задачи в соответствии с предметом каждой из них: установление природы волокон, определение 
волокнистого состава текстильных материалов, исследование красителей, установление 
технологических параметров и соответствие их государственным стандартам [14].

Одним из родоначальников судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из 
них в Беларуси по праву является А.З. Малинникова, которая в феврале 1975 г. начала свою 
деятельность в Научно-исследовательском институте судебной экспертизы Министерства 
юстиции БССР. В 1979 г. ей первой была присвоена квалификация судебного эксперта по 
специальности «Исследование волокнистых материалов и изделий из них». Имея стаж экспертной 
и научной работы более 40 лет, на протяжении всей трудовой деятельности А.З. Малинникова 
активно занималась практической и научно-исследовательской работой, подготовкой экспертов-
волокноведов. Ею опубликовано, в том числе и в соавторстве, более 50 работ по использованию 
специальных знаний об объектах волокнистой природы в процессе расследования преступлений, 
среди которых имеются научные статьи, тезисы, справочные, методические пособия, 
методические рекомендации для оперативных работников, следователей, судей и экспертов.

В лаборатории криминалистических экспертиз материалов, веществ, изделий и биологических 
исследований НИИСЭ Министерства юстиции БССР в 80-х гг. создается коллектив экспертов-
волокноведов, которые не только проводили судебные экспертизы, но и осуществляли научную 
деятельность в различных направлениях: З.И. Сычева, Т. Алимпиева, В.А. Позняк, А.Ф. Корф, 
Н.В. Перевозникова, Е.П. Асташинская, Л.А. Карпусь, Е.А. Капитанова, В.П. Чернов, О.Л. 
Пономарева, Н.В. Герман, А.А. Лазарь, И.П. Ахрамович, А.З. Малинникова. В связи с возросшей 
потребностью правоохранительных органов в результатах исследования объектов волокнистой 
природы численность сотрудников лаборатории, работающих в данном направлении, в течение 
многих лет составляла не менее семи экспертов. Отдельно необходимо отметить научную и 
практическую деятельность В.П. Чернова, публикации которого на тему исследования свойств 
оптической анизотропии легли в основу разработки методики дифференциации текстильных 
волокон.

Особую роль в становлении судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из 
них на различных этапах ее развития внесли руководители и сотрудники НИИСЭ Министерства 
юстиции БССР А.В. Дулов, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов, О.М. Дятлов, И.С. Андреев, 
В.П. Иванов, Н.И. Николайчик, А.С. Рубис, Л.А. Шукан, А.Г. Михайленко.

Следует отметить главную характерную особенность в организации проведения судебной 
экспертизы волокнистых материалов и изделий из них в Беларуси в рассматриваемый 
период – данная деятельность осуществлялась экспертами Министерства юстиции БССР и 
Министерства внутренних дел. При этом активные научные разработки в данной области, а 
позднее и экспертизы Министерством юстиции регулярно проводились уже с 1975 г., после 
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создания сектора исследования материалов, веществ и изделий. В системе МВД развитие 
рассматриваемого вида экспертиз получило мощный толчок лишь к концу 80-х гг. До этого 
времени работа в ведомстве с объектами волокнистой природы была направлена в основном 
на их обнаружение и изъятие в ходе проведения осмотров мест происшествий, последующее 
их исследование в рамках судебных экспертиз.

Четвертый этап развития научных представлений об использовании волокнистых материалов 
и изделий из них в отечественной криминалистике начался в 1991 г. Он связан прежде 
всего с происходившими в стране геополитическими изменениями, а также с прекращением 
существования действующей советской системы судебно-экспертных учреждений. В июне 
1993 г. была проведена структурная реорганизация экспертной службы: при МВД Республики 
Беларусь был создан Научно-криминалистический центр, а в экспертно-криминалистическом 
управлении МВД образованы два отдела [10]. В состав отдела специальных исследований 
Научно-криминалистического центра вошла специализированная лаборатория по исследованию 
волокнистых материалов и изделий из них. С этого времени судебные экспертизы волокнистых 
материалов и изделий из них в системе МВД Беларуси проводятся на регулярной основе, а их 
число с каждым годом увеличивается.

В последующее десятилетие, пройдя ряд преобразований (в 1994, 1996, 2000 и 2001 гг.), на 
базе лаборатории по исследованию волокнистых материалов и изделий из них создается отдел 
исследования микрообъектов, входящий в структуру девятого управления Государственного 
экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. С начала 2000-х гг. 
экспертами отдела ежегодно выполнялись сотни судебных экспертиз и исследований, на 
постоянной основе осуществлялось техническое сопровождение следственно-оперативных 
групп по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, велась подготовка экспертов-
волокноведов территориальных подразделений областного уровня.

Существенные изменения в начале 1990-х гг. затронули и НИИСЭ Министерства юстиции 
БССР, который до 2013 г. носил название государственное учреждение «Центр судебных 
экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». Сотрудниками 
отдела проводились наиболее сложные экспертизы, выполнялись научные разработки по 
совершенствованию тактики проведения следственных действий и методики расследования 
отдельных видов преступлений, организации и проведению экспертных исследований 
волокнистых материалов, а также были подготовлены ряд методических и справочных пособий 
для экспертов, научных статей и информационных писем.

В период 1990 – 2000 гг. продолжилось изучение объектов волокнистой природы, в 
частности, принципиальных возможностей применения различных методов (оптических, 
химических, хроматографических, инструментальных, аналитических), материалов и оборудования 
для исследования окрашенных текстильных волокон, пряжи, тканей. Возникает необходимость 
адаптации существующих и разработки современных частных методик изучения новых образцов 
текстильных материалов.

Развитию теоретических положений и практических разработок в области экспертного 
исследования текстильных материалов способствовали работы таких ученых и специалистов-
практиков, как И.А. Синькевич, Н.И. Сасункевич, Н.В. Сидоренко, Ж.В. Малинок, Г.В. 
Мельникова, А.А. Ивашкевич и др. Ими были сформулированы основные теоретические 
положения криминалистического исследования волокнистых материалов и изделий из них, 
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разработаны наиболее эффективные приемы и способы их обнаружения и изъятия в ходе 
проведения следственных и иных процессуальных действий, рассмотрены вопросы методики 
экспертного исследования этих объектов и их следов и т.д. 

Пятый этап развития представлений об использовании объектов волокнистой природы 
отечественной криминалистике связан с образованием Государственного комитета судебных 
экспертиз, отсчитывающего свою историю с 22 апреля 2013 г. – дня подписания Президентом 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Указа №202 «Об образовании Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь». Созданное на базе существовавших в стране 
государственных судебно-экспертных учреждений единое экспертное ведомство начало свою 
работу 1 июля 2013 г.

В рассматриваемый период была проведена модернизация химической лаборатории 
отдела исследования микрообъектов, что позволило значительно расширить возможности 
подразделения по исследованию поступающих вещественных доказательств, а также выйти 
на качественно новый уровень проведения судебных экспертиз. Отдел оснащен микроскопом 
«Nikon Eclipse 50i», использование которого в сравнении с имевшимися в подразделении 
более простыми по конструкции и уже морально устаревшими микроскопами «ПОЛАМ ЛМПР» 
позволяет изучать текстильные волокна и сопутствующие материалы современными методами 
оптической микроскопии: световой, фазово-контрастной, интерференционной, поляризационной, 
люминесцентной.

Научные разработки в области криминалистического исследования объектов волокнистой 
природы продолжают вестись в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь», в котором до 2017 г. работали научные сотрудники 
лаборатории исследования материалов, веществ и изделий А.З. Малинникова и И.П. Ахрамович, 
А.И. Гринь, В.А. Будевич, А.А. Коляда. Одними из последних трудов ученых являются 
«Методические рекомендации по криминалистическому исследованию хлопковых текстильных 
волокон» (2017 г.) и «Методические рекомендации по криминалистическому исследованию 
текстильных волокон с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света» 
(2020 г.).

Современный этап развития научных представлений об использовании объектов волокнистой 
природы в Республике Беларусь связан с реорганизацией отдела исследования микрообъектов и 
образованием отдела исследования и учетов объектов животного происхождения и волокнистой 
природы управления генотипоскопического учета, входящего в структуру главного управления 
специальных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета. Характерной 
особенностью нового подразделения, начавшего свою деятельность с октября 2020 г., является 
проведение двух видов судебных экспертиз: волокнистых материалов и изделий из них, а также 
судебной биологической экспертизы.

Для успешного выполнения поставленных задач в области проведения судебных экспертиз 
волокнистых материалов и изделий из них лаборатория отдела оснащена ИК-Фурье микроскопом 
«Nicolet iN10», поляризационным микроскопом «ПОЛАМ Л-213М» и иным современным 
оборудованием. На сегодняшний момент лаборатория по многим параметрам (особенности 
конструкции, освещение, вентиляция, качество лабораторной мебели, техническое оснащение) 
соответствует международным стандартам качества проведения судебных экспертиз в области 
криминалистического исследования волокнистых материалов и изделий из них. Ежегодно в 
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лаборатории подвергается исследовано более полутора тысяч вещественных доказательств и 
около семи тысяч образцов сравнения в рамках расследования преимущественно тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также преступлений, имеющих общественный резонанс. В лаборатории 
осуществляется комплексный осмотр вещественных доказательств в случаях проведения 
сложных многообъектных экспертиз с участием судебных экспертов других специальностей: 
трасологов, биологов, товароведов и др. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь создана 
оптимальная структура судебно-экспертных подразделений с эффективно функционирующей 
системой проведения судебных экспертиз волокнистых материалов и изделий из них. На 
планомерной основе осуществляется разработка и внедрение новых методик экспертных 
исследований, а также методов, приемов и средств обнаружения, изъятия и фиксации объектов 
волокнистой природы, совершенствуются вопросы, связанные с назначением судебных 
экспертиз государственными органами, обеспечивается единство методологии волокноведческих 
исследований, осуществляется подготовка высококвалифицированных экспертных кадров. 
Эксперты-волокноведы принимают участие в различных международных мероприятиях, 
проектах, программах стажировок, на базе центрального аппарата организуются и проводятся 
учебные мероприятия в рамках профессиональной подготовки экспертов-волокноведов. В 
целях совершенствования судебно-экспертной деятельности, ознакомления с техническими 
возможностями изъятия и исследования объектов волокнистой природы, обмена опытом 
сотрудниками отдела за последние годы осуществлены стажировки в КНР, Хорватии, Франции. 
Налажены тесные контакты с экспертными учреждениями стран ближнего зарубежья – Россией, 
Украиной, Молдовой, Казахстаном, Узбекистаном.

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что развитие научных 
представлений о роли объектов волокнистой природы в процессе расследования преступлений 
на территории Беларуси происходило в пять этапов:

1) Дореволюционный (начало XIХ в. – 1917 г.), характеризующийся единичными фактами 
использования объектов волокнистой природы в криминалистике, заимствованием научных 
знаний из зарубежных источников, накоплением научного и эмпирического материала о методах 
и средствах обнаружения, образованием первых экспертных учреждений;

2) Послереволюционный (1917 – 1941 гг.), для которого свойственно формирование и 
развитие первых советских судебно-экспертных учреждений, разработка общих методов 
исследования в рамках судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, разработка и 
внедрение научно-технических средств обнаружения, изъятия и фиксации объектов волокнистой 
природы;

3) Послевоенный (1945 – 1991 гг.), в ходе которого происходит создание и дальнейшее 
реформирование разрушенных в годы Великой Отечественной войны научных и практических 
судебно-экспертных учреждений в рамках Министерства юстиции и МВД БССР, образование 
специализированной лаборатории по исследованию объектов волокнистой природы, появление 
первых научных работ в данной области, разработка собственных методов исследования в 
рамках судебной экспертизы волокнистых материалов и изделий из них;

4) Постсоветский (1991 – 2013 гг.), в течение которого наблюдается создание и структурные 
преобразования первых в суверенной истории Беларуси судебно-экспертных учреждений, 
появляются научные разработки, касающиеся отдельных вопросов криминалистического 
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исследования волокнистых материалов, совершенствуется материальное и научно-методическое 
оснащение территориальных экспертных подразделений в целях повышения эффективности 
использования специальных знаний в процессе обнаружения и изъятия объектов волокнистой 
природы в ходе осмотров мест происшествий;

5) Современный (2013 г. – по настоящее время), отсчитывающий свое начало со дня 
образования Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь – единого 
государственного экспертного органа, характеризующийся совершенствованием регламентации 
судебно-экспертной деятельности, модернизацией научно-технических средств поиска, 
обнаружения, фиксации и изъятия объектов волокнистой природы, внедрением современных 
методов их экспертного исследования, осуществлением на высоком уровне профессиональной 
подготовки сотрудников, развитием международного сотрудничества экспертов-волокноведов.
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ՄԱՆՐԱԹԵԼԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ 
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՔՐԵԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Պանչենյա Դ.Ն.
Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում դա տա կան փոր ձաքն նութ յան ներ կա վի ճա կը և զար գաց-

ման հե ռան կար նե րը հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել հայ րե նա կան քրա գի տութ յու նում ա ռանց 
վեր լու ծե լու և հաշ վի առ նե լու ման րա թե լա յին բնույ թի ա ռար կա նե րի և դ րան ցից ստաց ված ար-
տադ րանք նե րի վե րա բեր յալ հա տուկ գի տե լիք նե րի օգ տա գործ մամբ տե սա կան և  ի րա վա կան 
ժա ռան գութ յու նը: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է ХIХ դա րից սկսած մինչև մեր օ րե րը գի տակից ան ձանց գոր-
ծու նեութ յան տե սա կան, ի րա վա կան և գործ նա կան աս պեկտ նե րի հե տա հա յաց վեր լու ծութ յուն՝ 
ման րա թե լա յին ար տադ րան քի և դ րանց հետ քե րի հայտ նա բեր ման, առգ րավ ման և փոր ձաքն-
նութ յան, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծութ յուն նե րի քննութ յան ըն թաց քում ստաց ված արդ յունք նե րի 
օգ տա գործ ման վե րա բեր յալ։

Բա նա լի բա ռեր. զար գաց ման փու լեր, քրեա գի տութ յուն, ման րա թե լա յին օ բեկտ ներ և դ րան-
ցից պատ րաստ ված ար տադ րանք ներ, տեքս տի լի ման րա թե լեր, հե տա զո տութ յուն, դա տա կան 
փոր ձաքն նութ յուն, փոր ձա գետ:

THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC IDEAS ON THE 
USE OF OBJECTS OF FIBROUS NATURE AND PRODUCTS THEREOF IN 

FORENSIC SCIENCE OF BELARUS

Panchenya D.N.
The current state and prospects for the development of forensic activities in the Republic of 

Belarus cannot be imagined without analyzing and taking into account the theoretical and legal 
heritage of the use of special knowledge about objects of fibrous nature and products thereof in 
national forensic science.

The article provides a retrospective analysis of the theoretical, legal, and practical aspects of 
the activities of knowledgeable people, in the period from the 19th century and so far, on detection, 
seizure and forensic research of fibrous products and their traces, as well as the application of the 
results obtained in crime investigations.

Keywords: stages of development, forensic science, objects of fibrous nature and products 
thereof, textile fibers, research, forensic expertise, expert.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Самиев Н.М.1

Академия МВД Республики Таджикистан,

Душанбе, Республика Таджикистан

 
Статья посвящена детальному анализу вопроса преодоления противодействия 

расследованию преступлений в Республике Таджикистан. В статье, на конкретном 
примере, раскрывается смысловое содержание термина “противодействие рассле-
дованию преступлений” исходя из имеющегося практического опыта, накопленного 
в Республике Таджикистан. Приводится обобщенная характеристика выявленных 
доминирующих закономерных особенностей по “противодействию рассле дований 
преступлений” в стране. Особое внимание в статье также акцентируется на 
существовании противодействия со стороны должностных лиц компетентных 
органов. В данной статье предпринята попытка, с учетом наработанного причинно-
следственного статистического материала, сформулировать основные параметры 
по выявлению и преодолению противодействия расследованию преступлений в 
Республике Таджикистан.

Ключевые слова: следователь, дознаватель, факторы, организованные преступ-
ные группы, организация управления, расследование преступлений.

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан (УПК РТ) до сих пор отсутствует 
термин «противодействие расследованию преступлений», однако за последние 20 лет это понятие 
стало одним из ключевых, и одновременно проблемным и дискуссионным в теории оперативно-
розыскной деятельности [1-4]. Подтверждением тому служат выполненные представителями 
российской научной школы (Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский, И.И. Колесников, И.М. Лузгин, В.П. 
Лавров, И.А. Цховребова) свыше 20 диссертационных исследований по отдельным актуальным и 
новым аспектам проблемы “противодействие расследованию преступлений”, а также методам ее 
нейтрализации. Следует признать, что “противодействие расследованию преступлений”, особенно 
организованное, существенно затрудняет достижение задач уголовного процесса по конкретным 
делам, приводит к тому, что большая доля совершенных преступлений остается не выявленными, а 
среди выявленных – нераскрытыми[5,6]. В связи с этим значительная часть ущерба, причиняемая 
преступлениями гражданам, коммерческим организациям и государству, остается невозмещенной.

К слову сказать, в литературе используются немало отличающихся друг от друга по форме 
определений понятия «противодействие расследованию преступлений», хотя по существу речь 
идет об одном и том же – о выделении различных «системообразующих» свойств, признаков 
этой категории деятельности. В качестве примера приведу определение, сформулированное В.П. 
Лавровым, которым он определил термин “противодействие расследованию преступлений” как 
совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников, а также связанных 
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с ними лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по 
выявлению, раскрытию и расследованию преступных деяний [7].

Нередко, в Республике Таджикистан в противоправной деятельности по факту «противодействия 
расследованию преступлений», принимают участие должностные лица, а именно депутаты 
законодательных органов, представители административных органов, руководители Джамоатов 
(местные органы власти), часто не являющиеся субъектами противодействия в прямом смысле 
рассматриваемого понятия, но, тем не менее, служащие инструментом в «цепи» противодействия 
расследованию в рамках сбора доказательственной базы по уголовным делам.

Рассмотрим смысловое содержание данного термина на конкретном примере из отечественной 
следственной практики. Так, один из важных свидетелей предварительного расследования 
вернулся из трудовой миграции на родину. Об этом стало известно правоохранительным органам, 
и соответственно возникла необходимость в производстве его допроса, проверки его показаний 
на месте происшествия и других следственных действий. При этом отсутствовала информация о 
его планах относительно сроков пребывания в г. Душанбе, так как он проживал в другом регионе 
Таджикистана. Кроме того, данный свидетель ранее был судим за аналогичное преступление, 
и что важно отметить, отбывал наказание в исправительной колонии одновременно с лицом, 
разыскиваемым по настоящему уголовному делу. Примечательно, что этот факт, несомненно, 
мог повлиять на степень его лояльности к органу, ведущему расследование. Также следствие 
не располагало достоверными данными, находилось ли данное лицо на месте происшествия на 
момент совершения преступления, либо оно отсутствовало, то есть неизвестно было, насколько 
данное лицо могло являться важным свидетелем, так как по вине следователя (дознавателя) 
ранее занимавшегося расследованием, ценность его показаний для уголовного дела пока не 
была установлена. Одновременно, с учетом имеющейся по расследуемому уголовному делу 
информации, можно было счесть возможным, что данное лицо до сих пор находится в контакте 
с разыскиваемым, и естественно может способствовать введению следователя (дознавателя) 
в заблуждение, дезинформируя последнего. Вполне возможно предположить, что после дачи 
объяснения, данное лицо могло повлиять на показания и поведение других свидетелей и очевидцев 
или проинформировать разыскиваемое лицо и его сообщников о ходе расследования, принятых 
мерах, о чем ему стало известно в процессе опроса и дачи объяснения. Поэтому описываемая 
следственная ситуация требовала от лиц, расследовавших уголовное дело, придерживаться 
принципа наступательности, действовать с использованием комплекса следственных действий 
- планомерно, оперативно и внезапно. Одновременно, следовало иметь в виду, что выполнение 
следственных действий в сложившейся ситуации крайне необходимо и безотлагательно. Вместе 
с тем, необходимо было учитывать, что в соответствии с УПК РТ задерживать доставленное 
лицо свыше трех часов запрещается, а задержание и последующее водворение в приемник-
распределитель «в целях установления личности», хотя лицо предъявило необходимые документы, 
удостоверяющие его личность, и применение иных оперативных методов оперативно-розыскной 
деятельности в обход действующего уголовно-процессуального законодательства, могут быть 
расценены как незаконные действия сотрудников правоохранительных органов, что чревато 
дисциплинарной либо уголовной ответственностью должностного лица. В довершение к 
вышеизложенному, отмечу, что в данной ситуации для возобновления производства по делу 
и установления нового срока расследования требовалось согласие прокурора. Возобновление 
производства по делу во многом зависело от мотивировок в изложенном постановлении 
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следователя и того, насколько он может убедить прокурора в необходимости вновь провести 
следственные действия по уголовному делу.

Перечисленные далее, кажущиеся, на первый взгляд, незначительные детали данного 
процес са, такие как: окажется ли прокурор (либо его заместитель) в кабинете, может ли он при-
нять следователя, есть ли у него время на «старое дело», актуальность которого со временем 
«утратилась», сколько времени следователь будет вынужден находиться в ожидании приема, 
сколько еще времени займет корректировка постановления и выполнение указания прокурора 
и, наконец, санкционирует ли он возобновление производства, безусловно, являются факторами, 
которые могут повлиять на оперативную деятельность следователя. Чаще всего, как показывает 
практика, эти обстоятельства замедляют ход выполнения неотложных следственных действий, 
либо вообще ставят под угрозу возможность раскрытия преступления. Стало быть, с одной 
стороны, установленный УПК РТ порядок (ст.231 УПК РТ) в какой-то мере препятствует раскрытию 
и расследованию преступлений прошлых лет, а с другой стороны игнорирование данной статьи 
следователями приводит к нарушениям закона. В итоге, нераскрытое очевидное преступление 
противоречит принципу неотвратимости наказания и приводит к утрате доверия населения 
Таджикистана к правоохранительным органам.

Таким образом, как вышеизложенный пример, так и выполненные ранее многочисленные 
исследования позволили выявить определенные закономерные особенности по “противодействию 
рассле дованию преступлений” в Республике Таджикистан. Ниже перечислим некоторые из них.

Так, в первую очередь отметим, что доминирующими являются менталитет, самобытность, 
особенности бытового уклада, религиозная специфика и культура народа, традиции, обычаи 
и т.п. Влияние перечисленных факторов на раскрытие и расследование преступлений, в том 
числе в форме сокрытия преступлений, их следов и лиц, совершающих преступления, весьма 
многообразно. К наиболее специфичным и одновременно типичным для Республики Таджикистан 
способам “противодействия расследованию преступлений” следует отнести:

а) традиции и обычаи, связанные с религиозными догматами: 
 - необходимость быстрого (почти в течение суток) захоронения тела 
 - убитого (погибшего); 
 - недопущение родственниками (односельчанами, единоверцами и т.п.) вскрытия трупов 

потерпевших в случае проведения судебно-медицинских экспертиз; 
 - запрет освидетельствования живых лиц по делам об изнасилованиях и другим половым 

преступ ленииям; 
 - воспрепятствование проведению судебно-медицинской экспертизы новорожденных и 

выброшенных на улицу младенцев (с захоронением их на кладбище, даже без вскрытия) 
в целях определения живорожденности, причины смерти и т.д.;

б) попадание самих следователей (дознавателей) под влияние религиозных деятелей при прове-
дении отдельных следственных действий и решении некоторых тактических задач. Преодолеть 
такое религиозное влияние на следователей (дознавателей) в правоохранительных органах 
Республики Таджикистан пытаются решить проведением разъяснительной работы как среди 
священнослужителей в мечетях (имамов), так и среди населения;

в) круговую поруку (омерту) которая, широко распространена, особенно в сельских районах 
Таджикистана;

г) недовольство населения отдаленных от центра страны регионов, например, Горно-Бадах-
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шанской автономной области, назначением руководством Республики Таджикистан на долж-
ности начальников органов внутренних дел, прокуроров и судей лиц из числа жителей (урожен-
цев) других регионов, не знающих и недостаточно учитывающих в своей работе, как полагают 
жители автономной области, их интересы и особенности менталитета. В результате подчас нежелание 
оказывать «посторонним назначенцам» содействие в расследовании и раскрытии преступлений и 
привлечении своих провинившихся близких, родственников, земляков к уголовной ответственности. 
В некоторых из таких регионов подавляющее большинство жителей при допро сах в качестве 
свидетелей, оказывая противодействие расследованию, заявляют, что ничего не видели, не слышали 
и ничего конкретно об обстоятельствах расследуемого преступления сообщить не могут.

В сложившейся обстановке, при нынешнем положении дел, по всей видимости, необходимо 
повысить ответственность должностных лиц страны за создание искусственных препонов в виде 
волокиты, бюрократизма и халатного отношения к своим служебным обязанностям, что по всей 
вероятности послужит толчком к планомерному началу эффективного устранения “противодействия 
расследованию преступлений”.

Хотелось бы особо выделить, существование противодействия расследованию со стороны 
должностных лиц правоохранительных органов, как это ни парадоксально звучит, которое 
обусловлено наличием, например, в законодательствах ряда зарубежных стран некоторых норм 
об отказе в возбуждении уголовного дела и института возбуждения уголовного дела. Однако, 
справедливости ради, необходимо отметить, что на протяжении ряда последних лет проблемные 
вопросы отказа от уголовного преследования, в частности, по делам связанным с истечением 
срока давности уголовного преследования вызывают обоснованную критику значительной части 
ученых и большинства практикующих сотрудников компетентных органов. 

Возвращаясь к анализу статистических данных в Республике Таджикистан необходимо 
заметить, что количество возбужденных уголовных дел по фактам зарегистрированных сообщений 
о преступлениях имеет крайне негативную тенденцию к сокращению: с 16,9% в 2006 г. до 7,2% - в 
2012 г. В отношении текущего 2021 года данное положение существенно не изменилось. Иными 
словами, предварительное расследование сегодня осуществляется в Республике Таджикистан менее 
чем по каждому десятому заявлению/ сообщению о преступлении, а удельный вес процессуальных 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела почти в 2 раза превышает долю возбужденных 
уголовных дел. 

С моей точки зрения, под определением выявления противодействия расследованию преступ-
лений следует понимать, прежде всего, деятельность следователя (дознавателя, оперативного 
работника) как по обнаружению, оценке и документированию признаков начавшегося 
противодействия, так и по предопределению возможного противодействия в последующем.

Деятельность правоохранительных органов в Республике Таджикистан по выявлению и 
преодолению противодействия расследованию преступлений в настоящее время – это целенап-
рав ленное и грамотно оформленные и реализуемые уполномоченными субъектами управления 
меро приятия в отношении должностных лиц и подразделений органов внутренних дел, для того, 
что бы упорядочить их коллективные действия по своевременному выявлению и преодолению 
умыш ленных противоправных действий, направленных на воспрепятствование расследованию 
преступлений. Подчеркну, что система управления правоохранительных органов Республики 
Таджикистан на данном направлении служебной и процессуальной деятельности имеет многоуров-
невое построение, характеризуется сложной структурой и основано преимущественно на линейно-
функциональных связях. 
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Особое место по разработке документов в сфере выявления и преодоления противодействия 
расследованию занимают государственные программы, которые по итогам сравнительно – 
правового анализа уголовного процесса зарубежных стран дают основания на предположения 
о необходимости выделения получившего широкое распространение ключевого подхода 
по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства. 

На данном этапе, с учетом наработанного причинно-следственного статистического материала 
по рассматриваемому в статье вопросу, правоохранительным органам в своей деятельности 
по выявлению и преодолению противодействия расследованию преступлений предлагается 
учитывать:

- специфику деятельности ранее выделенных отраслевых подсистем;
- стадии работы подчинённых;
- характер и видовое разнообразие расследуемых преступлений;
- особенности использования специальных знаний;
- ресурсное (информационное, материально-техническое, финансовое и др.) обеспечение 

деятельности. 
Организация работы на каждом выделенном направлении выявления и преодоления 

противодействия расследованию однозначно будет иметь свои специфические черты, анализу 
и описанию которых, полагаю, в дальнейшей будут посвящены дополнительные исследования. 

Таким образом, рассмотрение обозначенных выше функций управления органами внутренних 
дел по выявлению и преодолению противодействия указывает на сложность и многогранность 
организационной деятельности руководителей и сотрудников аппаратов управления органами 
расследования преступлений. Следует помнить, что субъекты управления, в зависимости от 
реально складывающейся оперативной обстановки, призваны создавать условия для успешной 
деятельности подчинённых, а их управление должно быть направлено на координацию и согласо-
вание усилий должностных лиц, специализирующихся на выполнении конкретных действий по 
выявлению и преодолению противодействия расследованию. 
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ՏԱՋԻԿՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄ

Սամիեվ Ն.Մ.
Հոդվածը նվիրված է Տաջիկստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների 

հետաքննման հակազդեցության հաղթահարման խնդրի մանրամասն վերլուծությանը։ 
Հոդվածում, կոնկրետ օրինակի հիման վրա, բացահայտվում է «հանցագործությունների 
հետաքննման հակազդեցություն» տերմինի իմաստային բովանդակությունը՝ ելնելով 
Տաջիկստանի Հանրապետությունում ձեռքբերված առկա գործնական փորձից։ Նկարագրվում 
է երկրում «հանցագործությունների հետաքննման հակազդեցություն» բացահայտման առու-
մով գերիշխող օրինաչափ հատկանիշների ընդհանրացված նկարագրությունը։ Հոդվածում 
առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև իրավասու մարմինների պաշտոնատար 
անձանց կողմից հակազդեցության առկայությանը։ Հաշվի առնելով կուտակված պատճա-
ռահետևանքային վիճա կագրական տվյալները՝ սույն հոդվածում փորձ է արվում ձևակերպել 
Տաջիկստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների հետաքննության դեմ հակա-
զդեցությունների բացահայտման և հաղթահարման հիմնական չափորոշիչները։

Բանալի բառեր. քննիչ, հետաքննիչ, գործոններ, կազմակերպված հանցավոր խմբեր, 
կառավարման կազմակերպում, հանցագործությունների հետաքննություն:

OVERCOMING COUNTERACTION TO CRIME I 
NVESTIGATION IN TAJIKISTAN

Samiev N.
The article is devoted to a detailed analysis of the issue of overcoming counteraction to the 

investigation of crimes in the Republic of Tajikistan. The article, using a specific example, reveals 
the semantic content of the term “counteraction to the investigation of crimes” based on the 
available practical experience accumulated in the Republic of Tajikistan. A generalized description 
of the revealed dominant natural features of “counteraction to the investigation of crimes” in the 
country is given. Particular attention in the article is also focused on the existence of opposition 
from officials of the competent authorities. In this article, an attempt is made, taking into account 
the accumulated causal statistical material, to formulate the main parameters for identifying and 
overcoming opposition to the investigation of crimes in the Republic of Tajikistan.

Key words: investigator, interrogator, factors, organized criminal groups, management 
organization, crime investigation.
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ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

1Шабдарбаева Д. М. 1, 2Рыскалиев Б.Р., 2Адильханов Г.О.,  
2Закиров С. А., 1Апбасова С.А., 2Лепесбаев М.Н.

1Некоммерческое акционерное общество “Медицинский университет Семей” 
2Институт судебных экспертиз по городу Семей РГКП “Центр судебных экспертиз 

Министерства юстиции Республики Казахстан”

В статье описывается процесс подготовки врачей судебно-медицинских кадров в 
Республике Казахстан. Перечислены основные ключевые компетенции, а также рассмотрены 
особенности образовательной программы резидентуры по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза».

Ключевые слова: врач судебно-медицинский эксперт, резидентура, образовательная 
программа.

В ходе проведенной реорганизации, с 2015 года служба судебно-медицинской экспертизы 
в Республике Казахстан (РК) переподчинена Министерству Юстиций РК. Между тем, вопрос 
подготовки врачей судебно-медицинских экспертов остался в компетенции Министерства 
Здравоохранения РК. В данном контексте, следует обратить внимание на то, что в соответствии 
с действующим положением о Высшем образовании в РК, квалификацию – врач судебно-
медицинский эксперт можно получить, обучившись в двухгодичной резидентуре или же 
пройдя первичную переподготовку в течение 4 месяцев. Однако, необходимо подчеркнуть, что 
первичная переподготовка возможна только для лиц, окончивших лечебный или педиатрический 
факультет, а для выпускников общего медицинского факультета – только через обучение в 
резидентуре[1].

Для проведения обучения в резидентуре по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза», образовательная организация должна располагать соответствующей лицензией 
и каждые 5 лет проходить аккредитацию в “Евразийском центре аккредитации и обеспечения 
качества образования и здравоохранения” (ECAQA). Кстати сказать, в настоящее время, из 
6 медицинских университетов РК – лишь два медицинских университета, расположенных в 
городах Нур-Султан и Семей имеют лицензию и аккредитацию на обучение по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». 

Прием и отбор в резидентуру по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» в РК в 
обязательном порядке проходит на конкурсной основе. Обучение может быть реализовано как 
на государственной грантовой или договорной основе, так и по грантам Акима области или 
города. В большинстве случаев, государственные гранты на обучение выделяет Министерство 
Здравоохранения РК согласно потребностям во врачах судмедэкспертов в том или ином регионе 
и по поданным заявкам, оформленным филиалами Центра судебной экспертизы Министерства 
Юстиций РК. Обучение на договорной основе означает, что за обучение может платить как сам 
резидент или его спонсор, так и Акимат города или области [2].
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Следует подчеркнуть, что до 2014 года подготовка врачей судмедэкспертов в некоммерческом 
акционерном обществе “Медицинский университет Семей” (НАО “МУС”) проводилась через 
годичную интернатуру, что не давала возможность последним работать в других отделах, так 
как необходимо было дополнительно пройти первичную переподготовку по соответствующим 
специальностям. В 2014 году деятельность НАО “МУС” была дополнена двухгодичным обучением 
в резидентуре, которое имеет ряд положительных сторон. Так, с одной стороны – выпускник 
резидентуры – получая квалификацию – врач судебно-медицинский эксперт – имеет право 
работать не только в общеэкспертном отделе, но и в судебно-гистологическом, судебно-
биологическом и судебном медико-криминалистическом отделах. С другой стороны – двухлетнее 
обучение помогает обучаемому в полной мере освоить все ключевые компетенции. Такая 
возможность в первую очередь обусловлена тем моментом, что в образовательную программу 
по резидентуре «Судебно-медицинская экспертиза» было включено необходимое количество 
лекционных и практических занятий по судебно-гистологическим, судебно-биологическим, 
медико-криминалистическим исследованиям. В настоящее время реализуемая в НАО “МУС” 
образовательная программа по специальности резидентуры «Судебно-медицинская экспертиза», 
имея в своей основе стратегию по интеграции в реализуемые учебно-образовательные 
программы современных судебно-медицинских научно-практических наработок, обеспечивает 
качественную подготовку высококвалифицированных судебно-медицинских экспертов, так 
как образовательная программа также содержит теоретические и практические компоненты, 
усиленные клинической подготовкой резидента.

В итоге, выпускник приобретает не только надлежащую компетентность, но и превращается 
в специалиста способного:

- провести исследования судебно-медицинских объектов для эффективного и правильного 
написания судебно-медицинского заключения;

- эффективно взаимодействовать с подэкспертными, судебными и правоохранительными 
органами, специалистами здравоохранения имея целью подготовки объективного и 
квалифицированного судебно-медицинского заключения;

- действовать сообразно своей специализации в границах правового и организационного 
поля Министерства Здравоохранения и Министерства Юстиции Республики Казахстан; 

- оказывать базовую помощь в чрезвычайных ситуациях, работать в составе 
межпрофессиональных команд с целью реализации государственной политики в области 
здравоохранения;

- формулировать в своей повседневной деятельности, участвуя в работе исследовательских 
команд, адекватные исследовательские задачи, с учетом критически проанализированной 
профессиональной литературы и эффективно использованных международных баз данных;

- обучаться самостоятельно и обучать других членов профессиональной команды, активно 
участвовать в дискуссиях, конференциях, симпозиумах и наконец, оказывать содействие органам 
и лицам, имеющим право назначать судебно – медицинские экспертизы[3,4].

Подробнее остановимся на образовательной программе резидентуры по специальности 
7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза», которая рассчитана на 2-х годичное обучение. 
Она состоит из следующих основных разделов: термины и определения, сокращения, миссия 
образовательной программы, паспорт образовательной программы, компетенции и конечные 
результаты обучения, дисциплины, содержание, матрица распределения дисциплин по 
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компетенциям, методы преподавания, критерии оценивания и т.д. [5].
Подготовка в резидентуре по специальности 7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза» 

включает аудиторную работу (10%), самостоятельную клиническую работу под руководством 
клинического наставника (75%) и собственно самостоятельную работу обучающегося (15%). 
Как видно, в своей основе образовательная программа резидента по специальности 7R09134 
«Судебно-медицинская экспертиза» на 90% ориентирована на практическую подготовку[6,7]. 
Практическая составляющая образовательной программы обучаемого резидента в полном 
объёме выполняется в филиале Института судебных экспертиз по городу Семей Центра 
судебной экспертизы Министерства Юстиций РК, так как клиническая база учреждения, в 
котором в среднем производится 1200-1300 вскрытий трупов в год, располагает большим 
количеством исследуемых объектов (трупы, освидетельствуемые живые лица, вещественные 
доказательства биологического происхождения, гистологические препараты и др.), наличие 
которых в достаточном объеме обеспечивает должное освоение практических навыков. Как 
правило, резиденты со своим клиническими наставниками совместно осуществляют: ежедневное 
участие в совещаниях судмедэкспертов, вскрытие трупов (каждый резидент за месяц вскрывает 
до 10-15 трупов), забор трупного материала для различных дополнительных исследований, 
освидетельствование живых лиц, осмотр места происшествия, а так же участвуют в судебных 
процессах, в следственных экспериментах, в оформлении судебно-медицинских заключений. 
На начальных этапах образовательной программы естественно требуется проведение большого 
объема прямых наблюдений за работой резидента со стороны наставников, однако, на 
последующих стадиях, в стандартных ситуациях на первый план выходят в основном моменты 
согласования действий резидента. Однако в нестандартных, сложных, неясных ситуациях, 
случаях, требующих более высокого уровня компетентности, резидент чаще всего обращается 
к наставнику за помощью, которая предоставляется ему незамедлительно.

В первые месяцы первого года обучения образовательной программы, резиденты, как было 
отмечено, вплотную работают со своими клиническими наставниками, затем постепенно, в 
зависимости от объёма накопленных научно – практических навыков начинают самостоятельно 
оформлять судебно-медицинские заключения, но при условии последующей проверки у 
клинического наставника. Резиденты второго года в подавляющем большинстве дежурств 
(кроме сложных и особо сложных, требующих высшую квалификацию) экспертные исследования 
выполняют самостоятельно, им предоставляется возможность самостоятельно проводить 
освидетельствование живых лиц, вырезку трупного материала на гистологические исследования, 
осуществлять забор материала на судебно-химические исследования, выезжать на осмотр места 
происшествия и т.д. 

Все практические навыки, которыми должен овладеть резидент – отражены в образовательной 
программе и в индивидуальном плане резидента [8]. Образовательная программа обязательно 
размещается на официальном сайте НАО «МУС», что позволяет обеспечить прозрачность и 
доступность, как для медицинского сообщества, так и представителей правоохранительных 
и судебных органов, органов юстиции, с которыми непосредственно работает судебно-
медицинский эксперт.

В настоящее время аудиторные занятия проводятся в форме мини-лекций, клинических 
разборов, симпозиумов, конференций, консультативных поддержек. В более ранние годы 
резидентуры по специальности 7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза» в НАО “МУС” 
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практиковались такие методы обучения, как метод ситуационного обучения (CBL), метод 
командно-ориентированного обучения (TBL), метод проблемного обучения (PBL). Но в процессе 
обучения в ходе клинических разборов, круглых столов, симпозиумов и т. д. стало очевидным, 
что перечисленные выше методы уже больше не подходят для обучения резидентов. Наиболее 
существенные результаты показал метод «обучение через обучение», когда резиденты сами 
выступают в роли педагога и ведут занятия со студентами бакалавриата по дисциплинам 
«Судебная медицина» и «Патологическая анатомия». 

Важно подчеркнуть, что весь процесс обучения в резидентуре по специальности 7R09134 
«Судебно-медицинская экспертиза» сформатирован таким образом, чтобы каждый резидент мог 
бы нести ответственность за собственный процесс обучения. Он мотивирован не только тем 
обстоятельством, что результаты обучения связаны с размером выплаты стипендии, но так же 
и тем, и это в первую очередь, что уровень приобретенных знаний, способствуя корректному 
оформлению судебно-медицинского заключения, является наиболее важным критерием оценки 
обучаемого резидента. Другой мотивацией резидента является возможность проявить свои 
профессиональные навыки перед студентами бакалавриата во время процесса «обучение через 
обучение», так как обучаемый резидент, в ходе общения со студентами, мотивирован показать 
свои практические навыки в ответах на вопросы студентов, подкрепляя их не только знаниями 
из общедоступных учебников, но и сведениями почерпнутыми из монографий и научных статей, 
опубликованных в рецензируемых журналах, вошедших в перечень Web of Science и Scopus. 

Во время обучения в резидентуре, в рамках образовательной программы реализуемой в 
НАО “ МУС”, резидентам предоставляется возможность выезжать на место происшествия, 
контактировать с представителями правоохранительных органов, и в этих случаях, резидент 
также заинтересован показать себя профессионально ориентированным по всем вопросам 
проводимых судебно-медицинских исследований. И наконец, одной из главных мотиваций 
является мнение врачей судмедэкспертов о знаниях и навыках резидента, так как именно мнение 
врачей судмедэкспертов может стать решающим при трудоустройстве в тот или иной регион РК. 

Считаем важным обратить внимание на то, что образовательная профессиональная 
учебная программа по резидентуре 7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза» разработана 
в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом образования Республики 
Казахстан (ГОСО РК) и введена в действие приказом Министерства здравоохранения РК 
от 21.02.2020 № КР ДСМ-12/2020 [9]. Образовательная программа резидентуры включает 
теоретическую и клиническую подготовку, промежуточные и итоговую аттестацию. При 
этом планирование и организация образовательной деятельности осуществляются на основе 
типового учебного плана, изложенного в приложении 41, касающегося специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». К итоговой аттестации, оцениваемой в 2 кредитных балла 
допускаются слушатели резидентуры, завершившие образовательный процесс в соответствии 
с требованиями индивидуального учебного плана и набравшего 138 кредитных балла. Считаем 
важным остановиться на методологии аудиторного образовательного периода обучения, 
принятого на вооружение на кафедре патологической анатомии и судебной медицины имени 
профессора Пругло Ю.В. Клиническим наставником, в рамках реализуемой образовательной 
программы, основное внимание уделяется как личностному развитию резидента, так и разбору 
характерных ошибок, допускаемых в судебно-медицинских заключениях, в частности по 
делам о профессиональных нарушениях медицинских работников. В обязанности резидента, 
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обучаемого по образовательной программе 7R09134 входит также активное участие в научно-
исследовательских проектах, реализуемых на кафедре. В качестве примера перечислим 
некоторые заголовки выполненных научно-исследовательских работ, в которых можно отметить 
активное участие проходящих обучение резидентов: 

 - беспрецедентное мультицентровое экспериментальное исследование влияния ионизи-
рующего излучения на живой организм с использованием ядерного реактора; 

 - отдаленные эффекты внутреннего облучения на различных уровнях организма: 
мультицентровое экспериментальное исследование с использованием ядерного реактора;

 - иммуногистохимические исследования внутренних органов при отравлениях нарко-
тическими веществами.

По итогам выполненных исследований, как правило, совместно с наставниками, 
резидентами публикуются научные статьи и подготавливаются презентации для озвучивания 
на международных конференциях. 

Работам над совершенствованием образовательных программ по специальности 7R09134 
«Судебно-медицинская экспертиза» на кафедре патологической анатомии и судебной медицины 
имени профессора Пругло Ю.В. уделяется большое внимание, что связано как с вносимыми 
изменениями в систему кредитного обучения, так и с пересмотром перечня обязательных 
дисциплин, утверждаемых Министерством здравоохранения РК. В качестве примера, ниже 
приведены выдержки из разработанной на кафедре последней версии образовательной 
программы, касающиеся уровней владения клиническими компетенциями и уровней владения 
практическими навыками, манипуляциями, процедурами (табл.1, табл.2)

Таблица 1. Уровни владения клиническими компетенциями

E
Способен провести осмотр трупа на месте его обнаружения, констатировать 
факт и давность наступления смерти, описывать телесные повреждения 

PD
Обладает знаниями предварительной диагностики при освидетельствовании 
живых лиц и при вскрытии трупа

D

Проводит освидетельствование живых лиц, выполняет вскрытие трупа взрос-
лых, детей и младенцев с забором тканей, органов и других биологических объ-
ектов для гистологического, химико-токсикологического, медико-криминалисти-
ческого и судебно-биологического исследований и выставляет предварительный 
диагноз с помощью наставника

DT

Самостоятельно освидетельствует живые лица, выполняет вскрытие трупа, 
описывает макроскопические изменения тканей органов аутопсийного мате-
риала. Оформляет иллюстрации и фотографирование потерпевшего, трупа, 
микро и макропрепаратов. Самостоятельно интерпретирует результаты 
дополнительных методов исследования, оформляет судебно-медицинское за-
ключение, формулирует судебно-медицинский диагноз и выводы 

DTT
Управляет всем процессом производства судебно-медицинской экспертизы. 
Выбирает необходимые дополнительные методы исследования. Аргумен-
тированно делает выводы. Обладает критическим экспертным мышлением.
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Таблица 2. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, процедурами

1
Знает как производится манипуляция и в случае необходимости может объяснить 
порядок выполнения.

2
Выполняет манипуляцию при помощи руководства или инструкций, или под руковод-
ством или контролем.

3 Выполняет манипуляцию в неосложненных случаях и частых типичных случаях.

4 Выполняет манипуляцию в осложненных случаях и в других нетипичных случаях.

В течение последних лет, на кафедре также внедрен один из самых популярных методов 
исследования – анкетирование, в ходе которого обучаемого резидента оценивают его же коллеги 
проходящие обучения в резидентатуре, врачи, медсестры. Полученные результаты анкетирования 
анализируются на кафедре патологической анатомии и судебной медицины имени профессора 
Пругло Ю.В. и затем обсуждаются на заседаниях кафедры. При необходимости разрабатываются 
дополнения по улучшению плана обучения. Так, например, по итогам анкетирования были 
разработаны рекомендации для резидентов, а именно по улучшению научной компетенции, 
усилению коммуникаций и стрессоустойчивости. 

По окончании резидентуры, резидент сдает экзамены в два этапа. Первый этап – сдача 
практических навыков, второй этап – тестирование, которое проводит не НАО “МУС”, а 
Национальный Центр независимой экзаменации. Это позволяет объективно оценить качество 
подготовки резидентов. После положительной экзаменации, выпускники получают сертификат 
врача судебно-медицинского эксперта и в дальнейшем им необходимо будет только пройти 
аттестацию при ЦСЭ МЮ РК для получения права юридической подписи. 

Что же касается трудоустройства резидентов - оно проходит через ярмарки вакансий, заказы 
филиалов Института судебных экспертиз РГКП “Центр судебных экспертиз Министерства 
юстиции Республики Казахстан” и потребности практической судебной медицины. В настоящее 
время, выпускники резидентуры по судебно-медицинской экспертизе работают в различных 
регионах РК (Нур-Султан, Костанай, Караганда, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкурган, 
Кызылорда, Шымкент и др). 

Резюмируя опыт подготовки специалистов в области судебно-медицинской экспертизы 
в Республике Казахстан, следует отметить, что в НАО “МУС” в настоящее время созданы все 
необходимые условия по реализации образовательной профессиональной учебной программы по 
резидентуре 7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза», конечным продуктом которой является 
подготовка квалифицированных конкурентоспособных врачей судебно-медицинских экспертов.
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Հոդվածում նկարագրված է Ղազախստանի Հանրապետությունում բժիշկ-դատաբժիշկ 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Юнку И.И.1

Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 
Министерства юстиции Украины 

Одесса, Украина

Статья посвящена сущности и причинам возникновения экспертных ошибок. В данной 
статье исследованы онтологические корни возникновения ошибок в деятельности судебного 
эксперта, осуществлен системный анализ отдельных типичных экспертных ошибок, опре-
делены и охарактеризованы некоторые виды экспертных ошибок, предложены и обоснованы 
пути предупреждения и способы устранения экспертных ошибок.

Ключевые слова: экспертиза, деятельность экспертов, ошибки экспертов, некомпетент-
ность эксперта, экспертная практика. 

Формирование правового государства и демократизация судопроизводства невозможны 
без такого вида доказательств, как судебная экспертиза. Как показывает практика, выводы 
экспертов содержат важные фактические данные, которые необходимы для правильного рас-
смотрения гражданских, уголовных, хозяйственных дел, успешного расследования разного рода 
преступлений, а также для укрепления гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан 
в соответствии с положениями Конституции Украины.

Судебная экспертиза – это исследование экспертом, на основе специальных знаний мате-
риальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах 
дела, находящегося в производстве органов досудебного расследования или суда [1].

Несмотря на то, что выводы экспертиз подвергаются оценке следователя и суда, ошибки 
в них оказываются не всегда очевидными, что не исключает в дальнейшем возникновения 
следственных и судебных ошибок.

В общем виде понятие, причины, классификацию экспертных ошибок рассматривали в 
своих работах А. И. Винберг, И. М. Каплунов, Р. С. Белкин, А.К. Педенчук, Г.Л. Грановский, Г.Е. 
Макушкин, И.Г. Вермель, Л.В. Кочнева, Н. И. Клименко, Н.А. Палиашвили, А.Ю. Краснобаева.

Ошибка эксперта – неумышленное, неправильное суждение или механическое воздействие 
эксперта при исследовании объекта, вследствие чего вывод эксперта не соответствует дейст-
ви  тельным обстоятельствам исследуемого события. Ошибка эксперта вызывает комп лекс 
негативных эффектов, что многопланово характеризует ее «цену». «Цена» ошибки судеб-
ного эксперта зависит от степени ее проникновения в деятельность других субъектов и 
рассматривается с разных позиций [2-4].

С точки зрения последствий, вызванных ошибками эксперта, можно говорить о «цене» 
экспертной ошибки, а именно:

- формировании негативного общественного мнения о возможности обеспечения защиты 
прав и интересов граждан, деятельности правоохранительных органов в целом;

 Адрес для корреспонденции: Юнку Инна Ивановна, ведущий юрисконсульт юридического отдела Одесского научно-
исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, аспирант кафедры криминалистики 
и психологии Одесского государственного университета внутренних дел, 65011, Украина, г. Одесса, ул. Успенская, 
83/85, тел.: +380634749633, https // orcid.org / 0000-0002-0560-1329, e-mail: lawyerondise@gmail.com.

https://doi.org/10.53587/25792865-2021.6-134
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- снижении эффективности и качества деятельности эксперта и подразделения (учреждения) 
в целом; 

- формировании мнения о некомпетентности, необъективности работников экспертных под-
разделений;

- необходимости проведения дополнительных следственных действий по устранению 
экспертной ошибки.

В научной литературе выделяют нормативно-правовые (процессуальные) экспертные 
ошибки. Они возникают тогда, когда эксперт при проведении экспертизы не придерживается 
норм закона, регламентирующих проведение экспертизы. Анализ экспертной практики показал, 
что процессуальные ошибки возникают вследствие:

 - решения вопросов правового характера, а именно о виновности и ответственности 
лиц, причастных к совершению преступления или в отношении оценки фактов и их 
квалификации;

 - решения вопросов без использования права запроса дополнительных материалов при 
недостаточном количестве сравнительных материалов и отсутствии сведений об обстоя-
тельствах дела;

 - решения вопросов, которые не были поставлены перед экспертом (экспертная ини циа-
тива) не на основании специальных знаний;

 - формулировки заключения по оценке правильности первичной экспертизы. 
Гносеологические ошибки являются в большей степени следствием недостаточного опыта 

эксперта в связи с чем он делает выводы, не соответствующие действительности. Они могут 
быть допущены при познании сущности, свойств, признаков объектов экспертизы, отношений 
между ними, а также при оценке результатов познания, итогов экспертного исследования, их 
интерпретации [5].

Методологические ошибки – это ошибки, которые могут быть допущены при познании 
сущности, свойств, признаков объектов экспертного исследования. Как правило, такие ошибки 
делятся на:

 1. Психологические ошибки – это ошибки ощущения, восприятия, представления, памяти 
и мышления. Такие ошибки делятся на следующие виды:

а) ошибочное преувеличение или уменьшение реальных размеров, продолжительности, 
силы, яркости, интенсивности, а также ложная трансформация, то есть искажения формы, 
морфологических признаков структуры в результате ошибочного восприятия объекта;

б) ошибочное объединение различных, не связанных самостоятельных объектов, явлений, 
фактов в общее целое, которым эти факты в действительности не являлись;

в) ошибочное отождествление и установление сходства различных объектов и лиц, и наоборот 
- ошибочное различение одного и того же или однородных объектов (ошибки распознавания); 

г) ошибочное расчленение, измельчение целостного объекта, явления, события, действия на 
независимые и несвязанные между собой части (не определение факта выполнения рукописного 
текста или текстов в различных документах одним лицом). 

2. Логические ошибки – это ошибки, которые можно обнаружить в выводах судебных 
экспертов в связи с несоблюдением ими законов формальной логики, когда заключение эксперта 
не вытекает из результатов исследования, противоречит исследовательской части, базируется 
на недостаточной совокупности признаков. Такие ошибки обычно связаны с различными 
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логическими операциями и видами умозаключений. Так, можно выделить ошибки в делении поня тий, 
в определении понятий, ошибки в индуктивном выводе, ошибки в дедуктивных умозаключениях, 
ошибки в доказательстве: по отношению к тезису, к аргументу, к демонстрации [6].

3. Фактические (предметные) ошибки возникают в результате искаженного представления 
об отношениях между предметами объективного мира. Фактические ошибки могут возникать 
из-за использования несуществующей терминологии, использования устаревших, ненадлежащих 
методов и методик.

4. Механические ошибки. Примером механических ошибок является выбор средств или 
использование некачественных или неисправных приборов, нарушение правил эксплуатации 
сложных технических устройств, аналитического оборудования, использование некачественных 
реактивов.

5. Организационно-управленческие ошибки – это ошибки, которые заключаются в 
неправильной последовательности действий, неправильном применении методики, неправильных 
расчетах, выборе параметров, коэффициентов.

6. Операционные ошибки, связанные с осуществлением экспертных операций с объектами 
исследования. Они являются нарушением последовательности рекомендованных процедур, 
неправильным использованием средств, получения некачественного сравнительного материала 
и тому подобное. 

Щербакова Г.Н. выделяет следующую классификацию наиболее распространенных ошибок 
при назначении экспертиз:

 1) не назначение всех необходимых по делу экспертиз (как правило, это происходит в 
результате ошибок, допущенных при проведении осмотра места события), то есть потеря важных 
вещественных доказательств;

2) неправильная формулировка вопросов перед экспертом или упущения существенных 
вопросов;

3) формулировки вопросов, которые не относятся к компетенции эксперта[7]. Согласно п. 
2.1.3 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, 
утвержденной приказом Министерства юстиции Украины №53/5 от 08.10.1998, эксперт имеет 
право «в случае сомнения относительно содержания и объема поручения безотлагательно 
заявлять ходатайства органу (лицу), который назначил экспертизу (привлек эксперта), по 
уточнению поставленных эксперту вопросов». Кроме того в п.4.13 указанной Инструкции при 
наличии в документе о назначении экспертизы (привлечение эксперта) вопросов, которые не 
относятся к предмету экспертизы или не входят в компетенцию эксперта, указываются причины, 
по которым эти вопросы не могут быть решены [8];

4) затягивание сроков назначения и проведения экспертиз, результаты которых необходимо 
было получить в начале расследования. Несвоевременное проведение необходимых экспертиз 
очень существенная ошибка, ведь согласно п.1.13 Инструкции «срок проведения экспертизы 
устанавливается руководителем экспертного учреждения (или заместителем руководителя или 
руководителем структурного подразделения) и не должен превышать 90 календарных дней»;

5) не отображение в процессуальном документе о назначении экспертизы обстоятельств 
дела, при которых были обнаружены и изъяты криминалистические объекты;

6) предоставление недостаточного количества образцов для исследования;
7) направление на экспертизу некачественных объектов исследования;
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8) неправильная оценка выводов эксперта (экспертов). Следователю и суду необходимо 
учитывать, что заключение эксперта является одним из видов доказательств и должно быть 
критически оценено, как и любое другое доказательство, поскольку согласно закона никакие 
доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют 
заранее установленной силы. 

Таким образом, из вышеизложенного, можно заключить, что предпосылками возникновения 
эксперт ных ошибок являются, недостаточный уровень контроля должностных лиц судебно-
экспертных учреждений за его деятельностью, а также ненадлежащее исполнение судебным 
экспертом правил и процедур исследования. 

Важным аспектом также является определение путей предупреждения и устранения эксперт-
ных ошибок. Наиболее распространенными способами устранения экспертных ошибок являются:

1. Профессиональный подбор кадров. Наличие необходимых профессиональных качеств 
можно выяснить по результатам соответствующих собеседований, тестирований с 
привлечением психологов.

2. Правильная организация труда эксперта. Очень часто чрезмерная загруженность, 
ограничен ные сроки выполнения исследований могут служить причиной поверхностного 
исследования с наруше нием методики и приводят к формулировке неверных выводов. 
Так же неправильное планирование работы эксперта вызывает нервное напряжение и 
стрессы, влияющие на морально-психологический климат в коллективе и не способствуют 
взаимодействию при решении сложных задач [9]. 

3. Повышение профессионального уровня экспертов. Для этого необходимо создание 
соответст вующего технического оснащения рабочих мест, систематическое обеспечение 
методической литературой, участие в научных разработках, научно практических 
семинарах, конференциях, под готовка обобщений экспертной практики с анализом 
ошибок в выводах экспертов и рекомен дациями по их устранению. 

4. Проведение рецензирования заключений экспертов, целью которого является 
именно выявление в них имеющихся недостатков, в том числе и экспертных ошибок. 
Рецензирование по своей сути является действенным средством изучения персонального 
как негативного, так и положительного опыта. С помощью рецензирования, 
осуществляется изучение экспертной практики, задачей дальнейшего обобщения которой 
должно стать изучение ее состояния, выявления недостатков различного характера и 
положительных аспектов, а также разработка на этой основе рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков и внедрение положительного опыта в практику проведения 
экспертиз и исследований [10]. 

5. Оперативный контроль всей технологической цепочки, начиная от назначения эксперта 
и до отправления экспертизы судебно-экспертным учреждением. Особое значение 
приобретает контроль руководителя по выводам. Тщательная проверка обоснованности 
способствует сокращению количества необоснованных выводов и предотвращает тем 
самым уменьшение потенциальных ошибок судебного эксперта, которые могут быть 
обнаружены позже, при проведении повторных экспертиз. 

6. Условием предупреждения экспертных ошибок является и внедрение в экспертную 
практику достижений научно-технического прогресса, новых технологий, развитие 
информационного обеспечения эксперта.
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Подводя итог, можно сделать выводы, что ошибка судебного эксперта характеризуется 
определенными признаками, которые отражают специфичность его деятельности.

 Экспертные ошибки делятся на: объективные, то есть независимые от эксперта как субъекта 
исследования и субъективные - зависимые от мышления и действий эксперта. Это деление 
условно, так как «субъективные ошибки сами имеют объективное основание».

Объективными причинами ошибок являются:
 - отсутствие разработанной методики исследования;
 - несовершенство методики, используемой экспертом;
 - применение неисправных приборов и инструментов;
 - использование неточных математических моделей и программ.

Субъективными причинами экспертных ошибок являются: 
 - профессиональная некомпетентность эксперта. Она может быть причиной незнания 

экспертом современных экспертных методик, неумение пользоваться определенными 
техническими средствами исследования или наиболее эффективными методами в этой 
ситуации, а также причиной неправильной оценки идентификационного значения 
признаков, результатов полученных исследований и т.п.:

 - влияние материалов дела, предыдущих экспертиз;
 - дефекты органов зрения и других органов чувств;
 - психическое состояние эксперта (переутомление, болезнь и т.п.);
 - логические дефекты [11]. 

Важным для устранения экспертных ошибок является совершенствование совокупности 
элементов: обучения, нормативно-правовой базы, технического и методического обеспечения. 
Не совершить экспертную ошибку возможно лишь при условии четкого соблюдения методики 
проведения экспертизы, наличия достаточной квалификации и осведомленности в данной сфере 
деятельности, а также опыта работы.
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ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ.  
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Յունկու Ի.
Հոդվածը նվիրված է փորձագիտական   սխալների էությանը և դրանց առաջացման 

պատճառներին: Հոդվածում հետատազոտվել են դատական փորձագետի գործունեության 
մեջ առկա սխալների գոյաբանական արմատները, նաև իրականացվել է առանձին   տիպիկ 
փորձագիտական   սխալների համակարգված վերլուծություն, հայտնաբերվել և բացահայտվել են 
փորձագիտական   սխալների որոշ տեսակներ: Առաջարկվել և հիմնավորվել են փորձագիտական 
սխալների կանխման և վերացման ուղիները։

Բանալի բառեր. փորձաքննություն, փորձագետի գործունեություն, փորձագետի սխալներ, 
փորձագետի անգործունակություն, փորձագիտական պրակտիկա:

EXPERT ERRORS: THE ESSENCE AND 
WAYS OF OVERCOMING THEM

Yunku I.
The article is devoted to the essence and reasons for the occurrence of expert errors, the 

ontological roots of errors in the activity of a forensic expert are examined, a system analysis 
of certain typical expert errors is carried out, some types of expert errors are identified and 
characterized, ways of prevention and elimination of expert errors are proposed and substantiated.
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ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Սույն Կանոնները մշակվել են հիմք ընդունելով հետևյալ Հռչակագրերը, Կանոնները և Ցուցոմները. 
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 ցուցումներ։ 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 հիմն ա կան 
կա նոն նե րին։ Այդ փու լում բնագ րի տեքս տում և կա ռուց ված քում ուղ ղումն 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 ղումն 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 փումն 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 կողմնորոշումը՝ 
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 նումն 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 վումն 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 վումն 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 կումն 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 հիմն ա վո րել դրանց կի րա-
ռու մը։ Վեր ծա նեք/բա ցատ րեք վի ճա կագ րա կան տեր մին նե րը, կրճա տումն ե րը և հիմն 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 վումն են ըստ տեքս տում 
դրանց մեջ բեր ման կար գի։ Բբ 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 հղումն 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 հղումն 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 անվանումն 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 հղումների օգտագործումն 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 բախումների 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 հիմնադրամներ 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 ցուցումներ։ 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 
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Ի ՀԻՇԱՏԱԿ  
ՌՈՒԲԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ  
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆԻՆ

 Ձեզ ենք ներ կա յաց նում պար բե րա կա նի խմբագ րա կան կո լե գիա յի 
ան դամ ա կա նա վոր գիտ նա կան, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ-
գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նի խորհր դա կան, բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, բժշկա գի տութ յան մե ծա գույն նվիր յալ  Ռու բեն 
Անդ րա նի կի  Հով հան նես յա նի կեն սագ րութ յու նը: 

 Ռու բեն Անդ րա նի կի  Հով հան նես յա նը ծնվել է 1951 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 16-ին՝ Եր ևա նում: 1968թ -ին ա վար տել է №35 Ն.Վ. Գո գո լի 
ան վան դպրո ցը: 1974թ -ին ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը: 1977-1978թթ. աշ խա տել է ԵՊԲՀ-ի գի տա հե տա զո-

տա կան լա բո րա տո րիա յում` որ պես ա վագ լա բո րանտ: Այ նու հետև, 1978-1986թթ. ԽՍՀՄ Բժշ կա-
կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի  Վի րա բու ժութ յան հա մա միու թե նա կան գի տա կան կենտ րո նի 
Եր ևա նի մաս նաճ յու ղի միկ րո ցիր կուլ յա ցիա յի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, իսկ 1984-1993 թթ. նույն 
մաս նաճ յու ղի գլխա վոր բժիշկ: 1993-1997թթ. աշ խա տել է ՀՀ ԱՆ Ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին 
ինս տի տու տի  Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում որ պես գլխա վոր բժիշկ: 

1987թ.-ի պաշտ պա նել է թեկ նա ծու ա կան ա տե նա խո սութ յու նը: 1994թ -ին պաշտ պա նել է դոկ-
տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն: 2001թ.-ին շնորհ վել է պրո ֆե սո րի գի տա կան կո չում: 1998-2012թթ. 
ե ղել է ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ կլի նի կա կան պա թո ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րի չը: 1999-2001թթ. ղե կա վա րել 
է ՀՀ ԱՆ գի տութ յան, կրթութ յան և  կադ րա յին նե րու ժի վար չութ յու նը: 2012-2016թթ -ին ե ղել է ՀՀ 
ԱՆ ԱԱԻ գլխա վոր փոր ձա գե տը: 2016-2017թթ. ե ղել է ԵՊՀ-ի դե ղա գի տութ յան և  քի միա յի ֆա-
կուլ տե տի դե ղա գի տութ յան ամ բիո նի վա րի չը, իսկ 2017թ -ից՝ ԵՊՀ-ի  Ֆար մա ցիա յի ինս տի տու տի 
կեն սաբժշ կա գի տութ յան ամ բիո նի վա րի չը: 2018թ -ից հա մա տե ղութ յամբ զբա ղեց րել է նաև ՀՀ ԳԱԱ 
« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նի խորհր դա կա նի պաշ տո նը, ինչ պես 
նաև ԱԱԻ ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յան ցիկ լի  ղե կա վար:

 Ռու բեն Անդ րա նի կի  Հով հան նես յա նն իր կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը անմն ա ցորդ ծա ռա յեց-
րել է բժշկա գի տութ յան զար գաց մա նը՝ թող նե լով աշ խա տան քա յին հա րուստ կեն սագ րութ յուն, 
վաս տա կած սեր և  հար գանք՝ հան դի սա նա լով շուրջ 110 գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի նակ:

 Ռու բեն  Հով հան նես յա նը հան դի սա նում էր «Բժշ կա կան սեղ մագ րե րի հայ կա կան հան դես»-ի 
գլխա վոր խմբա գի րը, ինչ պես նաև « 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 խմբագ րա կան կոլ լե գիա յի ան դամ:

Ա նու րա նա լի է  Ռու բեն  Հով հան նես յա նի ա վան դը  Հա յաս տա նում բժշկա գի տութ յան և  ա պա ցու-
ցո ղա կան բժշկութ յան զար գաց ման, ինչ պես նաև ե րի տա սարդ գիտ նա կա նե րի կրթման, նրանց 
մաս նա գի տա կան ընդգրկ վա ծութ յան ընդ լայն ման, մի ջազ գա յին գի տա կան հար թակ նե րում ներ-
կա յա նա լի գի տա կան նե րու ժի ձևա վոր ման և  գի տա կան արդ յուն քի ա պա հով ման գոր ծում:

Ցա վոք կո րո նա վի րու սա յին հի վան դութ յու նը ան ժա մա նակ խլեց նաև մեր գոր ծըն կեր հար գե լի 
 Ռու բեն  Հով հան նես յա նի կյան քը:

Պար բե րա կա նի խմբագ րա կան խոր հուր դը և  կո  լե  գիան  Ռու բեն  Հով հան նես յա նի ե ռան դուն 
նվի րու մով շա րու նա կե լու է հա մա տեղ սկսած գոր ծը՝ վառ պա հե լով ա կա նա վոր գիտ նա կա նի լու-
սա վոր հի շա տա կը:





Հրատարակչական գործունեություն իրականացնող 
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի  
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