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 Հավելված N 1 
Արդարադատության նախարարի  

2022 թվականի հունվարի 21-ի  
  N 31-Լ հրամանի 

 
 
ԲԱԺԻՆ 1. Իրավախախտ վարքի պատմություն, ներկա 
դատապարտման վերաբերյալ տեղեկություն 
 
Ներկա գործով դատապարտման վերաբերյալ 
1. Մեղքի ձևը * 

 Դիտավորությամբ 3 
 Անզգուշությամբ 1 

 
2. Հանցանքի ծանրության աստիճանը (մեկից ավելի հանցանքների դեպքում 

գնահատվում է ամենածանրը) * 
 Ոչ մեծ 0 
 Միջին 0.5 
 Ծանր 1 
 Առանձնապես ծանր 1.5 

 
Քանի որ շահառուն կարող է դատապարտվել մեկից ավելի իրավախախտում կատարելու 
համար, հարկավոր է առաջին հերթին նշել առավել ծանր հանցագործությունը: 
 
3. Անչափահասի ներգրավում * 

Այո 3 
         Ոչ 0 
 
4. Արարքում բռնության առկայություն * 

 Այո 1.5 
 Ոչ 0 

 
5. Եթե հանցանքը կատարվել է մի խումբ անձանց, կազմակերպված խմբի կամ 

հանցավոր համագործակցության կողմից, ապա նշել Պրոբացիայի շահառուի դերը 
* 
Վերաբերելի չէ 0 
Կազմակերպիչ 2 
Դրդիչ 1 
Օժանդակող 0.5 
Կատարող 1 

 
6. Հանցանքը կատարելու պահին շահառուն եղել է ազդեցության տակ (թմրադեղ, 

ալկոհոլ, թունանյութ, այլ հոգեմետ նյութ) * 
 Այո  2 
 Ոչ  0 
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   Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
 
Իրավախախտ վարքը ներկայումս Պրոբացիայում գտնվելու ընթացքում * 
 

7. Դատարանի կողմից դրված պարտականությունները չկատարելը * 
 Այո 0 (այո-ի դեպքում բացվում է քանակը) 
 Ոչ 0 
Քանակ * 
1 անգամ 2 
2 և ավելի անգամ 3 
 

  8.   Պրոբացիայի ծառայողի կողմից դրված օրինական պահանջները չկատարելը * 
 Այո 0 (այո-ի դեպքում բացվում է քանակը) 
 Ոչ 0 
Քանակ * 
 1 անգամ 1 
 2 և ավելի անգամ 2 

 
9. Նոր հանցանք (որպես մեղադրյալ ներգրավված լինելը) * 

Այո 2 
Ոչ 0 

Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
Նախկին հանցավոր վարքի պատմություն (5 տարվա կտրվածքով) 
 
10. Նախկին հանցավոր վարքի պատմություն *  

 Այո-(այո-ի դեպքում բացվում են հաջորդող բոլոր հարցերը)  
 Ոչ – (ոչ-ի դեպքում փակում է ամբողջ ենթաբաժինը) 

 
11. Նախորդ հանցանքի/դատապարտման և սույն գործով դատապարտման միջև 
ժամանակահատվածը չի գերազանցում մեկ տարին*  

Այո 2 
Ոչ 0 

 
12. Նախկին հանցագործությունների համեմատ՝ ներկայիս հանցանքը կրում է առավել 
ծանր բնույթ * 

Այո 2 
Ոչ 0 

 
13. Ներկա հանցանքը նույնաբովանդակ է նախորդ հանցանքների հետ (ՀՀ Քրեական 
օրենսգրքի հատուկ մասի նույն գլխում նախատեսված արարք) * 

 Այո 3 
 Ոչ 0 
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14. Նախկինում կատարված հանցագործությունների քանակը * 

 1 անգամ (1) 
2 անգամ (1.5) 
3 կամ ավելի անգամ 2  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 

 
15. Առաջին անգամ հանցանք գործելու տարիքը * 
       Մինչև 14 տարեկան 2,5 

 15-18 տարեկան  2 
 19-30 տարեկան 1,5 
 31-50 տարեկան - 1 
 51 և բարձր 0,5 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 

 
16. Եթե հանցանքներից որևէ մեկը կատարվել է մի խումբ անձանց, կազմակերպված 
խմբի կամ հանցավոր համագործակցության կողմից, ապա նշել Պրոբացիայի 
շահառուի դերը * 

 Վերաբերելի չէ 0 
 Կազմակերպիչ 1,5 
 Դրդիչ 1 
 Օժանդակող 0,5 
 Կատարող 1 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 

 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-3)-ից 
3-ը միջակայքը 
 
Առավելագույն միավորը՝  33, որից  մինչև 11-ը՝ ցածր 
                                                         11,5-ից մինչև 22,5-ը՝ միջին 
                                                         23 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 2. Հակասոցիալական վերաբերմունք, դիրքորոշումներ 
 
17. Շահառուն զգում է/գիտակցում է պատասխանատվություն կատարած արարքի 
համար * 
     Այո /-0,5/ 
     Ոչ 2 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
18. Շահառուն պատրաստակամ է աշխատել իր վրա՝ օրինապահ կենսակերպ վարելու 
ուղղությամբ * 
     Այո /-0,5/ 
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     Ոչ 2 
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
  
19. Ներկայիս հանցագործությամբ պատճառած վնասը հատուցած կամ այլ կերպ 
հարթած լինելը * 
     Վերաբերելի չէ 0 
     Այո /-1/ 
     Մասնակի /-0,5/ 
     Ոչ 2 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
  
20. Կարծում է՝ դատավճիռը/պատիժն անարդար էր * 
     Այո 1,5 
    Մասամբ - 1 
    Ոչ 0 
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
21. Հավանական է համարում կրկին հանցանք գործելը 
     Այո 2 
     Ոչ 0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
22. Իր հանցանքի պատճառականությունը կապում է արտաքին պայմանների ու 
գործոնների հետ * 
      Այո 2 
      Ոչ /-0,5/ 
      Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-3)-ից 
3-ը միջակայքը 
 
Առավելագույն միավորը՝  11,5, որից  մինչև 3,5-ը՝ ցածր 
                                                         4-ից մինչև 7,5-ը՝ միջին 
                                                         8 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 3. Հակասոցիալական հարաբերություններ/միջավայր 
 
23. Շահառուի միջավայրը/համայնքը կազմում են գլխավորապես 
իրավախախտումներում ներգրավված կամ նման հետաքրքրություններով անձինք * 
    Այո 1,5 
    Ոչ  0 
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
24. Շահառուն ունի դատվածություն ունեցող ընտանիքի անդամներ * 
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     Այո 1,5 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
25. Շահառուն ունի դրական վարքագծով տարբերվող և իրեն աջակից մարդ(իկ) * 
     Այո  /-1/ 
     Ոչ  1,5 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0  
 
26. Շահառուն պատրաստակամ է դադարեցնել/խզել իրավախախտումներում 
ներգրավված կամ նման հետաքրքրություններով միջավայրի հետ 
հարաբերությունները * 
       Այո /-1,5/ 
        Ոչ  2 
       Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
       Վերաբերելի չէ  0 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-2)-ից 
2-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  6,5, որից  մինչև 2-ը՝ ցածր 
                                                         2,5-ից մինչև 4,5-ը՝ միջին 
                                                         5 և ավելի՝ բարձր 
 
 
 
ԲԱԺԻՆ 4. Հակասոցիալական անձնային գծեր 
 
27. Իմպուլսիվություն (հիմնականում արագ հուզական գործողություններ՝ առանց 
կանխատեսելու կամ հաշվի առնելու հետևանքները) * 
    Այո 2 
    Ոչ 0 
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
28. Ռիսկի (նաև չհիմնավորված) դիմելու նախապատվություն, արկածախնդրություն * 
    Այո  2 
    Ոչ 0 
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
29. Որոշում կայացնելու թույլ հմտություններ * 
      Այո 2 
      Ոչ 0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
30. Ինքնակարգավորման/ինքնատիրապետման թույլ հմտություններ * 
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     Այո 2 
     Ոչ 0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
31. Առկա է հոգեկան առողջության խնդիրների վերաբերյալ փաստաթղթեր 
/փաստեր/, վկայություններ * 
      Այո 1 
      Ոչ 0 
      Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
32. Առկա է հոգեկան հիվանդությունների պատմություն * 
     Այո 1 
     Ոչ 0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
33. Հայտնի են ինքնասպանության/ինքնավնասման փորձեր * 
     Այո 1 
     Ոչ 0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-3)-ից 
3-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  11, որից  մինչև 3,5-ը՝ ցածր 
                                                         4-ից մինչև 7,5-ը՝ միջին 
                                                         8 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 5. Ընտանեկան հարաբերություններ և կեցություն 
 
34. Բնակվում է ընտանիքի հետ * 
     Այո /-0,5/ 
     Ոչ 0  
    Վերաբերելի չէ 0 
 
35. Մշտական բնակության վայր /առնվազն 6 ամիս միևնույն վայրում բնակվելու 
հանգամանք/*  
    Այո 0 
    Ոչ 2 
   Վերաբերելի չէ 0 
 
36. Ընտանեկան հարաբերություններում առկա են հաճախակի /մշտական/ վեճեր, 
կոնֆլիկտներ * 
    Այո 1,5 
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    Ոչ  0  
    Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
    Վերաբերելի չէ 0 
 
37. Առկա է ամուսնալուծության վտանգ * 
     Այո  1 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
     Վերաբերելի չէ 0 
 
38. Ոստիկանությունում առկա է ընտանեկան բռնության վերաբերյալ հաղորդում * 
     Այո  2 
     Ոչ 0  
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
     Վերաբերելի չէ 0 
 
39. Շահառուն զրկվել է ընտանիքի աջակցությունից * 
     Այո  1,5 
     Ոչ  /-0,5/ 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
     Վերաբերելի չէ 0 
 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-3)-ից 
3-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  8, որից  մինչև 2,5-ը՝ ցածր 
                                                         3-ից 5,5-ը՝ միջին 
                                                         6 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 6. Կրթություն/մասնագիտություն 
 
40. Կրթություն * 
     Տարրական կրթություն չունեցող 2 
     Տարրական 1 
     Հիմնական 1 
     Միջնակարգ 0 
     Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 0 
     Միջին մասնագիտական 0 
     Ներկայումս ուսանում է ԲՈՒՀ-ում - /-0,5/ 
     Բարձրագույն /-0,5/ 
     Հետբուհական /-1/ 
 
41. Ունի մասնագիտություն * 
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     Այո /-1/ 
     Ոչ 1 
 
42. Չունի մասնագիտություն, բայց ունի աշխատանքային հմտություններ/արհեստ * 
     Այո /-1/ 
     Ոչ 1 
    Վերաբերելի չէ – 0 
 
43. Չունի մասնագիտություն, բայց ցանկանում է և պատրաստակամ է ձեռք բերել նոր 
մասնագիտական հմտություններ կամ մասնագիտություն * 
    Այո /-1/ 
    Ոչ 2 
   Վերաբերելի չէ – 0 
 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-2)-ից 
2-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  6, որից մինչև 2-ը՝ ցածր 
                                                         2,5-ից մինչև 4-ը՝ միջին 
                                                         4,5 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 7. Զբաղվածություն/աշխատանք/, ֆինանսներ 
 
44. Զբաղվածության/աշխատանքի առկայություն * 
     Այո /-1/ (այո-ի դեպքում բացվում են զբաղվածության/աշխատանքի տեսակները) 
    Զբաղվածություն/աշխատանք 
    Ունի կայուն աշխատանք 
    Ինքնազբաղված անձ է  
    Աշխատում է ժամանակ առ ժամանակ 
    Ունի սեզոնային աշխատանք 
    Ոչ 2 
 
45. Ունեցել է աշխատանք՝ մինչև պատժի/վերահսկողության նշանակումը * 
     Այո 0 
     Ոչ 1 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
46. Վերջին 12 ամիսների ընթացքում աշխատավայրի փոփոխություն* 
     Այո 0,5 
     Ոչ 0 
     Վերաբերելի չէ 0 
 
47. Ներկայիս աշխատանքով բավարարված է * 
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      Այո /-0,5/ 
      Ոչ 0,5 
     Վերաբերելի չէ  0 
 
48. Ցանկանում է գտնել (նոր) աշխատանք/զբաղվածություն (եթե չունի աշխատանք) * 
      Այո /-0,5/ 
     Ոչ 2 
     Վերաբերելի չէ 0 
 
49. Ֆինանսական հոսքերը բավարարում են ընտանիքի հիմնական կարիքները 
հոգալու համար (դիտարկվում է նաև տան այլ աշխատողների եկամուտները միասին, 
խնամքին առկա անձանց, հիվանդություն ունեցող անձանց առկայությունը, հնարավոր 
ծախսերը և այլն) * 
     Այո 0 
     Ոչ 1 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
      
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-2)-ից 
2-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  7, որից  մինչև 2-ը՝ ցածր 
                                                         2,5-ից մինչև 4,5-ը՝ միջին 
                                                         5 և ավելի՝ բարձր 
 
 
ԲԱԺԻՆ 8. Կախվածություններ 
 
50. Նախկինում ունեցել է կախվածության/չարաշահման խնդիրներ * 
     Այո  1 
     Ոչ  /-0,5/ 
 
51. Նախկինում եղել է հաշվառված «Կախվածությունների բուժման ազգային 
կենտրոն»-ում * 
     Այո  1 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
52. Նախկինում ստացել է բուժում (գրանցված կամ չգրանցված) կախվածությունների 
դեմ * 
     Այո  1 (այո-ի դեպքում բացվում է բուժման տեսակը) 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
     
    Բուժում * 
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    Ստացիոնար 
    Ամբուլատոր 
 
53. Ներկայումս ունի կախվածություններ/չարաշահումներ* (այո-ի դեպքում նոր միայն 
բացվում են մնացած հարցերը) 
     Այո  2 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
54. Ներկայումս ստանում է բուժում (գրանցված կամ չգրանցված) կախվածությունների 
դեմ * 
     Այո 0 (այո-ի դեպքում բացվում է բուժման տեսակը) 
     Ոչ  1 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
     Բուժում * 
    Ստացիոնար 
    Ամբուլատոր 
 
55. Շահառուն ներկայումս ունի համապատասխան հաշվառում * 
     Այո  0,5 
     Ոչ  0 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
     Վերաբերելի չէ 0  
 
56. Շահառուն ներգրավված է «Մեթադոնային փոխարինող բուժում» ծրագրում * 
      
     Այո  /-0,5/ 
     Ոչ  0,5 
     Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
57. Շահառուն ցանկանում է հաղթահարել կախվածությունը և պատրաստակամ է 
դիմել ու ստանալ մասնագիտական աջակցություն  
    Այո  0 
    Ոչ  1,5 
 
 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել (-2)-ից 
2-ը միջակայքը 
 
 
Առավելագույն միավորը՝  8,5, որից  մինչև 2,5-ը՝ ցածր 
                                                         3-ից մինչև 5,5-ը՝ միջին 
                                                         6 և ավելի՝ բարձր 
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Քրեածին ցածր կարիք Քրեածին միջին կարիք Քրեածին բարձր կարիք  

Մինչև 30,5 31-61,5 62 և ավել  բարձր  

Հնարավորինս նվազ 
միջամտություն, 
վերահսկողության 
նվազագույն միջոցառումներ, 
շահառուի ուժեղ կողմերի ((-) 
նշանով արտահայտված 
պաշտպանիչ գործոններ) վրա 
շեշտադրում, պարբերական 
ստուգողական բնույթի 
կանչեր, հարցազրույցներ: 
Վերահսկողության պլանում 
հատուկ ուշադրություն պիտի 
դարձվի ոչ միայն ռիսկային, 
այլև ուժեղ կողմերին։ 
Ելնելով քրեածին կարիքների 
առկայությունից և դրանց  
առանձնահատկություններից 
(ըստ յուրաքանչյուր բաժնում 
հավաքած առավելագույն 
միավորների)՝ շահառուն 
ընդգրկվում է ընդհանուր 
վերականգնողական 
ծրագրերում։ 

Միջին ռիսկայնության 
շահառուները պիտի օգտվեն 
վերականգնողական բնույթի 
միջոցառումներից՝ հիմք 
ընդունելով դինամիկ՝ փոփոխվող 
գործոնների շտկման 
հնարավորությունները։ 
Վերահսկողության պլանում 
հատուկ ուշադրություն պիտի 
դարձվի ոչ միայն ռիսկային, այլև 
ուժեղ կողմերին։ Այս առումով 
խորհուրդ է տրվում հատկապես 
պլանավորել ու կարևորել 
ընտանեկան հարաբերությունները, 
շփումները միջավայրում և 
կրթական գործընթացի 
կատարելագործումը։ 
Ելնելով քրեածին կարիքների 
առկայությունից և դրանց  
առանձնահատկություններից (ըստ 
յուրաքանչյուր բաժնում հավաքած 
առավելագույն միավորների)՝ 
շահառուն ընդգրկվում է 
ընդհանուր վերականգնողական 
ծրագրերում։ 

Անհրաժեշտ է հատուկ պլանավորված և 
ինտենսիվ վերահսկողություն։ Եթե 
միավորների մեծ մասը հավաքվել է 
նախկին իրավախախտ վարքի և 
ներկայիս հանցանքի ծանրության 
աստիճանի հենքով, խիստ հսկողություն 
ու արգելքներ արժե սահմանել, 
պայմաններ ու պարտականություններ, 
որոնք որևէ կերպ կզսպեն նրա 
«փողոցային» կյանքն ու 
հետաքրքրությունները։ Մեծ 
ուշադրություն ու ինտենսիվ 
աշխատանք է ենթադրվում նաև 
ծնողների, միջավայրի ու շահառուի 
հարազատների հետ։ Եթե նման 
ռեսուրսները բացակայում են կամ 
խիստ նվազ են, անհրաժեշտ է 
մոբիլիզացնել շահառուի համայնքային 
կառույցներին ՀԿ-ներին ու այլ 
մասնագետների, ովքեր կկարողանան 
զսպել կրկին իրավախախտում 
կատարելու ռիսկը, կզարգացնեն 
շահառուի ուժեղ կողմերը։  

 



  Հավելված  N 2 
Արդարադատության նախարարի  

2022 թվականի հունվարի  21-ի  
  N 31-Լ  հրամանի 

 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Իրավախախտ վարքի պատմություն, ներկա 
դատապարտման վերաբերյալ տեղեկատվություն 

Ներկա գործով դատապարտման վերաբերյալ 
 
1. Մեղքի ձևը * 

 Դիտավորությամբ 1,5 
 Անզգուշությամբ 0,5 
 
2. Հանցանքի ծանրության աստիճանը (մեկից ավելի հանցանքների դեպքում 

գնահատվում է ամենածանրը) * 
 Ոչ մեծ 0,5 
 Միջին 1 
 Ծանր 1,5 
 Առանձնապես ծանր 2 
 
Քանի որ շահառուն կարող է դատապարտվել մեկից ավելի իրավախախտում 
կատարելու համար, հարկավոր է առաջին հերթին նշել առավել ծանր 
հանցագործությունը: 
 
3. Անչափահասի ներգրավում * 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 
4. Արարքում բռնության առկայություն * 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 
5. Եթե հանցանքը կատարվել է մի խումբ անձանց, կազմակերպված խմբի կամ 

հանցավոր համագործակցության կողմից, ապա նշել Պրոբացիայի 
շահառուի դերը * 

 Վերաբերելի չէ 0 
 Կազմակերպիչ 1,5 
 Դրդիչ 1 
 Օժանդակող 0.5 
 Կատարող 1 
 



6. Հանցանքը կատարելու պահին շահառուն եղել է ազդեցության տակ 
(թմրադեղ, ալկոհոլ, թունանյութ, այլ հոգեմետ նյութ) * 

 Այո 1 
 Ոչ  0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 

Իրավախախտ վարքը ներկայումս Պրոբացիայում գտնվելու ընթացքում  
 

7. Դատարանի կողմից դրված պարտականությունները չկատարելը * 
 Այո 0 (այո-ի դեպքում բացվում է քանակը) 
 Ոչ 0 
Քանակ * 
 1 անգամ 0,5 
2 և ավելի անգամ 1,5 

 
8.  Պրոբացիայի ծառայողի կողմից դրված օրինական պահանջները 

չկատարելը * 
 Այո 0 (այո-ի դեպքում բացվում է քանակը) 
 Ոչ 0 
Քանակ * 
 1 անգամ 0,5 
 2 և ավելի անգամ 1,5 
 
9.  Նոր հանցանք (որպես մեղադրյալ ներգրավված լինելը) * 

Այո 2 
Ոչ 0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 
 
Նախկին հանցավոր վարքի պատմություն (3 տարվա կտրվածքով) 
 
10. Նախկին հանցավոր վարքի պատմություն *  

 Այո- 0 (այո-ի դեպքում բացվում են հարցերը) 
 Ոչ – 0 (ոչ-ի դեպքում փակվում է ամբողջ ենթաբաժինը) 
 
11. Նախորդ հանցանքի/դատապարտման և սույն գործով դատապարտման 

միջև ժամանակահատվածը չի գերազանցում մեկ տարին*  
Այո 1,5 
Ոչ 0 
 
12. Նախկին հանցագործությունների համեմատ՝  ներկայիս հանցանքը կրում է 

առավել ծանր բնույթ * 
Այո 1,5  
Ոչ 0 
 



13. Ներկա հանցանքը նույնաբովանդակ է նախորդ հանցանքների հետ (ՀՀ 
Քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի նույն գլխում նախատեսված արարք) * 

 Այո 1,5 
 Ոչ 0 

 
14. Նախկինում կատարված հանցագործությունների քանակը * 

 1 անգամ (1) 
2 և ավելի անգամ 2 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 

 
15. Առաջին անգամ հանցանք գործելու տարիքը * 

Մինչև 14 տարեկան 2 
15-18 տարեկան  1,5 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 
 
16. Եթե հանցանքներից որևէ մեկը կատարվել է մի խումբ անձանց, 

կազմակերպված խմբի կամ հանցավոր համագործակցության կողմից, ապա 
նշել Պրոբացիայի շահառուի դերը * 

 Վերաբերելի չէ 0 
 Կազմակերպիչ 1 
 Դրդիչ 0,5 
 Օժանդակող 0,5 
 Կատարող 1 
 

Առավելագույն միավորը՝ 22,5, որից մինչև 7,5-ը` ցածր 
                                                     8-ից մինչև 15,5-ը`  միջին 
                                                   16 և ավելի` բարձր 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  

(-3)-ից 3 միջակայքը 

 

ԲԱԺԻՆ 2. Հակասոցիալական վերաբերմունք, դիրքորոշումներ 

17. Շահառուն զգում/գիտակցում է պատասխանատվություն կատարած 
արարքի համար * 

 Այո (-0.5) 
 Ոչ 1 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
18.  Շահառուն պատրաստակամ է աշխատել իր վրա՝ օրինապահ կենսակերպ 

վարելու ուղղությամբ * 



 Այո (-1) 
 Ոչ 1  
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
19.  Հանցագործությամբ պատճառած վնասը հատուցած կամ այլ կերպ հարթած 

լինելը կամ պատճառած վնասը հատուցելու կամ այլ կերպ հարթելու 
վերաբերյալ պարտավորություն ստանձնելը * 

 Այո (-1) 
 Մասնակի (-0.5) 
 Ոչ 1  
Վերաբերելի չէ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
20.  Կարևորում է մարդկանց միջև փոխօգնությունը և համագործակցությունը * 

 Այո 0 
 Ոչ 1  
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
21. Կարևորում է ազնիվ ճանապարհով գումար վաստակելը * 

 Այո 0 
 Ոչ 1  
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
22.  Արժևորում է հակասոցիալական վարքագիծը, հանցավորությունը, 

քրեական հեղինակությունների նորմերը/կանոնները * 
Այո 1 
Ոչ (-0.5)  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
23.  Կարծում է իր նկատմամբ կայացված դատավճիռը/պատիժն անարդար էր * 

 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
24.  Հավանական է համարում կրկին հանցանք գործելը* 

 Այո 1.5 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 



25.  Իր հանցանքի պատճառականությունը կապում է արտաքին պայմանների ու 
գործոնների հետ * 

 Այո 1 
 Ոչ (-0,5) 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
26.  Բռնությամբ խնդիրների լուծման ձևը գերակայում է անչափահասի 

վարքում* 
 Այո 1 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
27. Չենթարկվող է, որպես կանոն, դիմադրում է որևէ կերպ սահմանված 

կանոններին, պայմաններին * 
 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
28.  Ունի կյանքի հետագա հստակ դրական ուղղվածությամբ ծրագրեր * 

 Այո (-1) 
 Ոչ 1 
 
29.  Ունի պասիվ ցանկություններ, որոնց իրականացման ուղղությամբ չունի 

նպատակասլացություն ու ջանասիրություն * 
 Այո 0.5 
 Ոչ (-0.5)  
 
30.  Ցանկություն չունի իրատեսական նպատակներ ու պլաններ 

մշակելու/իրականացնելու ցանկություն* 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
Առավելագույն միավորը՝  13, որից մինչև 4,5-ը՝ ցածր 
                                                     5-ից մինչև 9-ը՝ միջին 
                                                    9,5  և ավելի՝  բարձր 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  
(-2)-ից 2 միջակայքը 
 
 
 



ԲԱԺԻՆ 3. Հակասոցիալական հարաբերություններ/միջավայր 

31.  Շահառուի միջավայրը կազմում են գլխավորապես իրավախախտումներում 
ներգրավված կամ նման հետաքրքրություններով անձինք * 

 Այո 1,5 
 Ոչ (-1) 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
32.  Հասակակիցների շրջանում բացասական հեղինակություն է կամ ձգտում է 

այդպիսին լինել * 
 Տեղեկության/տվյալների պակաս 0 
 Այո 1 
 Ոչ (-0.5) 
 
33.  Կազմակերպում կամ մասնակցում է հակասոցիալական/իրավախախտ 

խմբավորումներին *  
 Այո 1.5 
 Ոչ 0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
34.  Չունի կայուն շփումներ/ընկերներ * 

Այո 1 
 Ոչ 0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
35.  Շահառուն ունի իրավախախտումներում ներգրավված կամ նման 

հետաքրքրություններով/արժեքներով ընտանիքի անդամներ * 
  Այո 1 
 Ոչ 0  
Տեղեկության/տվյալների պակաս 0 
 
36.  Շահառուն ինքն է ձգտում հարաբերվել հիմնականում 

իրավախախտումներում ներգրավված և/կամ քրեկան պատմություն ունեցող 
անձանց հետ * 

Այո 1.5 
 Ոչ (-0.5)  
Տեղեկության/տվյալների պակաս 0 
 



37.  Շահառուն ընկնում է իրավախախտումներում ներգրավված կամ նման 
հետաքրքրություններով միջավայրի ազդեցության տակ * 

 Այո 1 
 Ոչ (-0.5)  
Տեղեկության/տվյալների պակաս 0 
 
38. Շահառուն ունի դրական վարքագծով տարբերվող և իրեն աջակից 

մարդ(իկ) * 
 Այո (-1) 
 Ոչ 2 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
Առավելագույն միավորը՝ 10,5, որից մինչև 3,5-ը՝  ցածր 
                                                     4-ից մինչև 7,5-ը՝ միջին 
                                                    8  և ավելի՝  բարձր 
 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  
(-2)-ից 2 միջակայքը 
 

 ԲԱԺԻՆ 4. Հակասոցիալական անձնային գծեր 

39. Իմպուլսիվություն/պոռթկունություն/ ագրեսիվություն/ագրեսիվ վարք * 
 Այո 1 
 Ոչ 0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
40.  Ռիսկի (նաև չհիմնավորված) դիմելու նախապատվություն, 
արկածախնդրություն * 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
41.  Որոշում կայացնելու թույլ հմտություններ* 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
42.  Ինքնակարգավորման/ինքնատիրապետման թույլ հմտություններ * 

 Այո 1 



 Ոչ 0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
43. Առկա է հոգեկան առողջության խնդրի(ների) վերաբերյալ 

փաստաթղթեր/փաստեր * 
 Այո 1 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
44. Ինքնամփոփ է, ներփակված * 

 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 
45. Հայտնի են ինքնասպանության/ինքնավնասման փորձեր *  

 Այո 1 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
Առավելագույն միավորը՝ 6,5, որից մինչև 2-ը՝ ցածր 
                                                     2,5-ից մինչև 4,5՝ միջին 
                                                    5  և ավելի՝  բարձր 
 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել 
 (-4)-ից 4 միջակայքը 
 

ԲԱԺԻՆ 5. Ընտանեկան հարաբերություններ և կեցություն 

46.  Մշտական բնակության վայր * 
 Այո 0 
 Ոչ 1 
 
47. Ապրում է ընտանիքի հետ * 

 Այո 0 
 Ոչ 1 
 
48. Ապրում է սեփական տանը/բնակարանում * 

 Այո 0 
 Ոչ 0.5  
 



49. Ապրում է վարձով * 
 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 
50. Ապրում է հանրակացարանում կամ վագոն-տնակում* 

 Այո 1 
 Ոչ 0  
 
51.  Ապրում է խնամատար ընտանիքում *  

 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 
52.  Ապրում է խնամքի հաստատությունում * 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 
53.  Ապրում է վարքային խնդիրներով ընկերների/այլ անձանց հետ * 

 Այո 1.5 
 Ոչ 0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
54.  Ունի ներդաշնակ և բարենպաստ ընտանիք, ընտանիքի անդամների հետ 

առկա է լավ հարաբերություններ* 
Այո ( -0.5) 
 Ոչ 1  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
55.  Ընտանիքը կարող է ամուր հենարան լինել շահառուի համար, աջակցող է, 

կայուն ռեսուրս է խնդիրները լուծելու համար * 
Այո (-1) 
 Ոչ 1  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
56.  Ծնողները կամ ընտանիքի անդամներից մեկը զբաղվում են 

մուրացկանությամբ, թափառաշրջիկությամբ * 
Այո 1.5 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 



57.  Ծնողները ոստիկանությունում հաշվառված են որպես ընտանեկան 
բռնության սուբյեկտ* 

Այո 1.5 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
58. Ծնողներն անգործունակ են կամ ունեն հաշմանդամություն * 

Այո 0.5 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
59. Ծնողները կամ նրանցից մեկը գործազուրկ են * 

Այո 0.5 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
60. Ընտանեկան հարաբերություններում առկա են հաճախակի/մշտական 

վեճեր/կոնֆլիկտներ *  
 Այո 1 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
61.  Ոստիկանությունում առկա է շահառուի նկատմամբ ընտանեկան բռնության 

վերաբերյալ հաղորդում կամ այլ տեղեկատվություն * 
 Այո 1 
 Ոչ 0 
 Տեղեկության անհրաժեշտություն 0 
 
62.  Ոստիկանությունում առկա է Շահառուի կողմից իրականացված 

ընտանեկան բռնության վերաբերյալ հաղորդում կամ այլ 
տեղեկատվություն* 

Այո 1.5 
 Ոչ 0  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
63. Շահառուն զրկվել է ընտանիքի աջակցությունից, այդ թվում՝ քրեական 

վարքի/դատվածության պատճառով * 
 Այո 2 
 Ոչ 0 



 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
64. Ծնողները/ ընտանիքի անդամները ներգրավված չեն անչափահասի 

կյանքի* 
Այո 1 
 Ոչ (-1)  
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 
65. Ծնողները տեղյակ են անչափահասի հանցավոր վարքագծից ու 

խրախուսում կամ «հպարտանում են» դրանով* 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
 Այո 2 
 Ոչ 0 
 
66.  Ծնողներից մեկը կամ երկուսը ներկայումս դատապարտված են* 

 Այո1,5 
 Ոչ 0 
 
Առավելագույն միավորը՝ 23, որից մինչև  7,5՝ ցածր 
                                                     8-ից մինչև 15,5-ը՝ միջին 
                                                   16 և ավելի՝ բարձր 
 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել 
 (-3)-ից 3 միջակայքը 
 

ԲԱԺԻՆ 6. Դպրոց/Կրթություն 

67.  Չունի տարրական կրթություն կամ տառաճանաչություն * 
 Այո 2 
 Ոչ 0  
 
68. Չունի տարիքին համապատասխան կրթություն* 

 Այո 1 
 Ոչ 0  
 
69. Ներկայումս ստանում է կրթություն* 

 Այո (-1) 
 Ոչ 5 – Ոչ-ի դեպքում բացում է ներքևում բերված հարցերը  
Առաջադիմություն* (բացվում է այո-ի դեպքում) 



 Չի համապատասխանում նվազագույն չափանիշներին 1 
 Ունի առաջադիմության նվազագույն խնդիրներ 0.5 
 Չունի առաջադիմության խնդիրներ 0 
 Ունի բարձր առաջադիմություն (-0.5) 
 
70.  Ցանկություն ունի սովորելու* 

 Այո 0,5 
 Ոչ 1 
 
71.  Ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում կրթություն ստանալու համար 

Այո (-0,5) 
 Ոչ 1 
 
72.  Ցանկություն ունի սովորելու, սակայն առկա են խոչընդոտներ, որոնք 

կախված չեն իրենից (սոցիալական պայմաններ, ծնողների կողմից 
կրթությունը չկարևորելը և համայքում կրթության հնարավորության 
բացակայություն և այլն) * 

 Այո 0 
 Ոչ 0.5 
 
73. Դրսևորում է օրինակելի վարք և կանոնավոր կերպով հաճախում է 

ուսումնական հաստատություն (նվազագույնը վերջին 3 ամիսների 
ընթացքում)* 

 Այո (-0.5) 
 Ոչ 1 
 
74.  Անհարգալից է կրթական հաստատության աշխատակիցների նկատմամբ* 

 Այո 1 
 Ոչ 0 
 
75.  Կրթական հաստատությունում ներգրավվում է կոնֆլիկտային, հաճախակի 

բռնությամբ ուղեկցվող գործողություններում* 
Այո 1 
 Ոչ 0 
 Վերաբերելի չէ 0 
 
76.  հաստատությունն ընկալում է որպես ժամանց կամ ժամանակի անիմաստ 

կորուստ, անիմաստ պարտականություն * 
 Այո 1 



 Ոչ 0 
 
77. Հետևողականորեն զբաղվում է իր կրթությամբ, ունի մասնագիտական 

կողմնորոշման հստակ հետաքրքրություններ* 
 Այո (-0.5) – փակվող հարց 
 Ոչ 1 
 
78.  Եղել են կրթական հաստատությունից հեռացման դեպքեր կամ փոխել է 

դպրոցը վատ վարքի պատճառով, կամ կրթությունը կիսատ է թողել* 
 Այո 1 – (այս հարցը դարձնել բաց հարց) 
 Ոչ 0 
 
Առավելագույն միավորը՝ 17,5, որից մինչև 6-ը՝ ցածր 
                                                     6,5-ից մինչև 12-ը՝ միջին 
                                                    12,5  և ավելի՝ բարձր 
 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  
(-2)-ից 2 միջակայքը 
 

ԲԱԺԻՆ 7. Ազատ ժամանց/հանգիստ 
 
79. Կարողանում է ինքնուրույն կազմակերպել իր ազատ ժամանցը/հանգիստը* 

 Այո (-0.5) 
 Ոչ 1 
 
80.  Ունի դրական (պրոսոցիալական, կառուցողական) հետաքրքրություններ 

և իրացնում է դրանք՝ հանիգիստը կազմակերպելիս* 
 Այո (-0.5) 
 Ոչ 1 
 
81. Ազատ ժամանակ հիմնականում աննպատակ թափառում է 

փողոցում/բակում կամ տրվում է անգործության* 
 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 
82. Ազատ ժամանակն անց է կացնում տանը կամ միայնակ* 

 Այո 0.5 
 Ոչ 0 
 



Առավելագույն միավորը՝   3, որից մինչև 0,5-ը՝ ցածր 
                                                       1-ից մինչև 2-ը՝ միջին 
                                                      2,5  և ավելի՝  բարձր 
 
 ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  
(-3)-ից 3 միջակայքը 
 

ԲԱԺԻՆ 8. Կախվածություններ 
 
83. Անցյալում ունեցել է կախվածության/չարաշահման խնդիրներ * 

Այո  0.5 
Ոչ  0 
 
84. Նախկինում եղել է հաշվառված Կախվածությունների բուժման ազգային 

կենտրոն-ում * 
Այո  0.5 
Ոչ  0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
85. Նախկինում ստացել է բուժում (գրանցված կամ չգրանցված) 

կախվածությունների դեմ * 
Այո  0.5 (այո-ի դեպքում բացվում է բուժման տեսակը) 
Ոչ  0 
Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
Բուժում * 
Ստացիոնար 
Ամբուլատոր 
 
86. Ներկայումս ունի կախվածություններ/չարաշահումներ* 

 Այո  1.5 
 Ոչ  0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
87. Ներկայումս ստանում է բուժում (գրանցված կամ չգրանցված) 

կախվածությունների դեմ * 
 Այո  0.5 (այո-ի դեպքում բացվում է բուժման տեսակը) 
 Ոչ  0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք 0 
Բուժում * 
 Ստացիոնար 
 Ամբուլատոր 
 
88. Շահառուն ներկայումս ունի համապատասխան հաշվառում* 



 Այո  1 
 Ոչ  0 
 Տեղեկությունը ճշգրտելու կարիք  0 
 
89. Շահառուն ցանկանում է հաղթահարել կախվածությունը և 

պատրաստակամ է դիմել ու ստանալ մասնագիտական աջակցություն  
 Այո  (-1) 
 Ոչ  1 
 

 
ավելացված յուրաքանչյուր գործոնին տրված միավորը չի կարող գերազանցել  
(-2)-ից 2 միջակայքը 
 
Առավելագույն միավորը՝  5,5, որից մինչև 1,5-ը՝ ցածր 
                                                     2-ից մինչև 3,5-ը՝ միջին 
                                                    4  և ավելի՝ բարձր 
 
 



Քրեածին ցածր կարիք Քրեածին միջին կարիք Քրեածին բարձր կարիք 

Մինչև 33.5 34-ից- 67 67,5-ից բարձր 

Հնարավորինս նվազ միջամատություն, 
վերահսկողության նվազագույն 
միջոցառումներ, շահառուի ուժեղ կողմերի 
((-) նշանով արտահայտված պաշտպանիչ 
գործոններ) վրա շեշտադրում, 
պարբերական ստուգողական բնույթի 
կանչեր, հարցազրույցներ: 
Վերահսկողության պլանում հատուկ 
ուշադրություն պիտի դարձվի ոչ միայն 
ռիսկային, այլև ուժեղ կողմերին։ 
Ելնելով քրեածին կարիքների 
առկայությունից և դրանց  
առանձնահատկություններից (ըստ 
յուրաքանչյուր բաժնում հավաքած 
առավելագույն միավորների)՝ շահառուն 
ընդգրկվում է ընդհանուր 
վերականգնողական ծրագրերում։ 

Միջին ռիսկայնության 
շահառուները պիտի օգտվեն 
վերականգնողական բնույթի 
միջոցառումներից՝ հիմք 
ընդունելով դինամիկ՝ 
փոփոխվող գործոնների 
շտկման 
հնարավորությունները։ 
Վերահսկողության պլանում 
հատուկ ուշադրություն պիտի 
դարձվի ոչ միայն ռիսկային, 
այլև ուժեղ կողմերին։ Այս 
առումով, խորհուրդ է տրվում 
հատկապես պլանավորել ու 
կարևորել ընտանեկան 
հարաբերությունները, 
շփումները միջավայրում և 
կրթական գործընթացի 
կատարելագործումը։ 
Ելնելով քրեածին կարիքների 
առկայությունից և դրանց  
առանձնահատկություններից(
ըստ յուրաքանչյուր բաժնում 
հավաքած առավելագույն 
միավորների)՝ շահառուն 
ընդգրկվում է ընդհանուր 
վերականգնողական 
ծրագրերում։ 

Անհրաժեշտ է հատուկ պլանավորված 
և ինտենսիվ վերահսկողություն։ Եթե 
միավորների մեծ մասը հավաքվել է 
նախկին իրավախախտ վարքի և 
ներկայիս հանցանքի ծանրության 
աստիճանի հենքով, խիստ 
հսկողություն ու արգելքներ արժե 
սահմանել, պայմաններ ու 
պարտականություններ, որոնք որևէ 
կերպ կզսպեն նրա «փողոցային» 
կյանքն ու հետաքրքրությունները։ Մեծ 
ուշադրություն ու ինտենսիվ 
աշխատանք է ենթադրվում նաև 
ծնողների, միջավայրի ու շահառուի 
հարազատների հետ։ Եթե նման 
ռեսուրսները բացակայում են կամ 
խիստ նվազ են, անհրաժեշտ է 
մոբիլիզացնել շահառուի համայնքային 
կառույցներին ՀԿ-ներին ու այլ 
մասնագետների, ովքեր կկարողանան 
զսպել կրկին իրավախախտում 
կատարելու ռիսկը, կզարգացնեն 
շահառուի ուժեղ կողմերը։  



 


