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ԲԱՇԽՈՒՄ

     «Ընտանեկան իրավունք» դասընթացի ընդհանուր ծավալը
կազմում  է   24 ժամ,  որից 16 ժամ դասախոսություն,  8 ժամ
սեմինար պարապմունք::

    Լսարանային դասերը կայանում են շաբաթը մեկ լսարանային
ժամ տևողությամբ:  Դասընթացն  ավարտվում  է  կիսամյակի
վերջում ստուգարք հանձնելով:

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ     Դասընթացը կառուցվում  է «Քաղաքացիական իրավունք»
դասընթացի իմացության վրա:

ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

    Դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրվում են ընտանիք
հասկացությունն ու ընտանեկան ոլորտից բխող բոլոր
իրավահարաբերությունները՝ ամուսնությունը,
ամուսնալուծությունը,  որդեգրումը (դստերագրումը),  ծնողների
իրավունքներն ու պարտականությունները՝ այդ թվում
ալիմենտային,  ինչպես նաև միջազգային և ներպետական
օրենսդրությունն ու դատական պրակտիկան:
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ՆՊԱՏԱԿ

ԽՆԴԻՐ/ՆԵՐ

     Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել  ուսանողներին
ընտանեկան  իրավունքի  հիմնարար  սկզբունքներին,
ինստիտուտներին,  համակարգին,  ընտանիքի  իրավական
հիմքերին, ամուսնության կնքման պայմաններին, արգելքներին,
անվավերությանը,  ամուսինների  անձնական  և գույքային
իրավահարաբերություններին,  ծնողական  իրավունքներին,
ալիմենտային պարտավորությունների կարգավորմանը, առանց
ծնողական  խնամքի  մնացած  երեխաների  հայտնաբերման  և
տեղավորման ձևերի առանձնահատկություններին ու կարգին,
ինչպես նաև ընտանեկան իրավահարաբերությունները
կարգավորող միջազգային իրավական ակտերին,  Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային
որոշումներին,  ՀՀ Սահմանադրական ու ՀՀ Վճռաբեկ
դատարանների որոշումների լույսի ներքո արտահայտած
իրավական դիրքորոշումներին:

Դասընթացի խնդիրներն են`
 սովորեցնել վերլուծել ամուսնաընտանեկան

իրավահարաբերություններից  բխող,  ինչպես նաև նրա հետ
առնչվող դրոյթները, 

 պարզաբանել  ՀՀ  օրենսդրության  կարգավորումները
ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների շրջանակներում,

 պարզաբանել  ամուսնաընտանեկան օրենսդրության
համակարգը,  

 սովորեցնել ուսանողներին յուրաքանչյուր իրավական
խնդրին որակում տալը,

 սովորեցնել ուսանողների մոտ գործնական մոտեցումների ի
հայտ գալը՝ տվյալ առարկայի շրջանակներում քննարկվող
խնդիրները լուծելիս,

 ուսուցանել ամուսնաընտանեկան օրենսդրության
վերաբերյալ միջազգային ու ներպետական դատական
պրակտիկան,

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Կարողանա՝
1. վերարտադրել  ՀՀ  օրենսդրության  կարգավորումները

ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների վերաբերյալ ու
դրանք կիրառել պրակտիկ աշխատանքում, 

2. բացահայտել ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների
իրավական կարգավորման մակարդակն ու որակը, և տալ
դրանց իրավական գնահատականը,  

3. վեր հանել ընտանեկան իրավունքի խնդրահարույց
տեսական դրույթները, 

4. վերլուծել  ամուսնաընտանեկան
իրավահարաբերություններին  առնչվող  դատական
ակտեր, 

5. ընտանեկան  իրավունքի  և  օրենսդրության  վերաբերյալ
ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում,

6. օգտվել  տեղեկատվության  տարատեսակ  աղբյուրներից
(ինտերնետային  ռեսուրսներ,  էլեկտրոնային
գրադարաններ,  գիտական  հոդվածներ,
հաշվետվություններ),

7. ստեղծագործաբար  կիրառել  ու  զարգացնել  ունեցած
գիտելիքները: 
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Եր.: Անտարես, 2008, 272 էջ:
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էջ: 
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Գրատուն», 2015. – 280 էջ:
4.  Դավթյան Տ.Ա.  Ծնողների ու զավակների հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը: Եր. ԵՊՀ, 2009 
5.  Ղարախանյան Գ.Հ.  Քաղաքացիական  կացության  ակտերի
գրանցում. ԵՊՀ հրատ., 2010, 96 էջ
6. Չախոյան Ա. Երեխայի իրավունքներ. Եր.:2010. – 112 էջ
7. Չախոյան Ա. Ամուսնություն և ընտանիք. Եր.:2012. – 124 էջ
8.  ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և  վարչական
գործերով որոշումների ընտրանի, Հատոր 1, Եր. – 2007, 508 էջ

Միջազգային իրավական ակտեր

1.    Արտասահմանում ալիմենտ բնագանձելու մասին կոնվենցիա,
31.12.1956թ.
2.  Ամուսնական համաձայնության,  ամուսնական տարիքի և
ամուսնությունների գրանցման մասին կոնվենցիա, 10.12.1962թ.
3. Որդեգրման հարցերով իրավազորության, կիրառելի իրավունքի
և որոշումների ճանաչման վերաբերյալ կոնվենցիա, 15.11.1965թ.
4.    Երեխաների որդեգրման մասին կոնվենցիա, 24.04.1967թ.
5.  Ընտանիքներում  արտասահմանցիների  ժամանակավոր
բնակության մասին եվրոպական կոնվենցիա, 24.11.1969թ.
6. Ամուսնալուծության և ամուսինների բաժան բնակության մասին
որոշումների ճանաչման վերաբերյալ կոնվենցիա, 01.06.1970թ.
7.   Լիարժեք  իրավունակության  և  գործունակության  տարիքի
կրճատման մասին թիվ (72)29 բանաձև, 1972թ.
8.    Ալիմենտային  պարտավորությունների  նկատմամբ  կիրառելի
իրավունքի մասին կոնվենցիա, 02.10.1973թ.
9. Խնամակալական պարտավորությունների նկատմամբ կիրառելի
իրավունքի մասին կոնվենցիա, 02.10.1973թ.
10.  Խնամակալական  պարտավորությունների  վերաբերյալ
որոշումների  ճանաչման  և  կատարման  մասին  կոնվենցիա,
02.10.1973թ. 
11.  Երեխաներին խնամակալության հանձնելու մասին թիվ (77)33
բանաձև, 1977թ. 
12.  Ամուսինների  սեփականության  ռեժիմների  նկատմամբ
կիրառելի իրավունքի վերաբերյալ կոնվենցիա, 14.03.1978թ.

13.  Ընտանեկան  իրավունքում  ամուսինների  հավասարության
մասին թիվ (78)37 բանաձև, 1978թ.
14.  Երեխաների նկատմամբ խնամակալության վերականգնման և
երեխաների խնամակալության կատարման վերաբերյալ
որոշումների ճանաչման մասին կոնվենցիա, 20.05.1980թ. 
15.  Երեխաների միջազգային առևանգման քաղաքացիական
ասպեկտների վերաբերյալ կոնվենցիա, 25.10.1980թ. 
16   Երեխայի համար ալիմենտի համար պետության կողմից
կանխավճարի վճարման մասին թիվ R(82)2  հանձնարարական,
1982թ. 
17.  Ծնողական պատասխանատվության մասին թիվ R(84)4
հանձնարարական, 1984թ. 4
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7.  Ковалева  М.Л.  Приемущественные  права  в  семейном  праве
Российской Федерации. Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2011:
8. Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка. Дисс. ...
канд. юрид. наук, М., 2008:
9.  Семейное право (Под ред.  П.  В.Крашенникова).  Учебник.–  М.:
Статут, 2008. – 308 стр:
10. Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. – М.: Юристъ, 1999. –
118 стр:
11. Куропацкая Е.Г. Опека и попечительство как способ защиты
детей, утративших родительское попечение. Дисс. ... канд. юрид.
наук, М., 2011:
12. Ласковенко Д.А. Брачный договор в системе института охраны
и защиты семьи. Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2007:
13.  Латыпов  Д.Н.  Признание  права  как  способ  защиты
гражданских прав. Дисс. ... канд. юрид. наук, Пермь, 2010:
14.  Маркосян  А.В.  Юридические  факты  в  семейном  праве
Российской Федерации. Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2007:
15. Муратова С.А. Семейное право. Учебник. 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 375 էջ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ  ԵՎ
ԿՇԻՌ

    Ստուգարք (ստուգված, չստուգված)

ԳՆԱՀԱՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ Գնահատման
արդյունարար
միավոր

Գնահատականը
տառանշումով

9-10 Գերազանց
7-8 Լավ
 
4-6

Բավարար

 
0-3

Անբավարար
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ / 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Սովորողների գիտելիքները, ունակությունները և հմտությունները
գնահատվում  են  «Գերազանց»,  «Լավ»,  «Բավարար»  և
«Անբավարար»
Սովորողների  գիտելիքները  գնահատվում  են  հետևյալ
չափանիշներով`
ա)  «Գերազանց»,  եթե  սովորողը  խոր և հիմնավոր  է  յուրացրել
ամբողջ ծրագրային նյութը,  սպառիչ,  հաջորդական,  գրագետ ու
տրամաբանորեն կառուցված է շարադրում այն, նյութը սերտորեն
կապում  է  ոստիկանության  ծառայության  խնդիրների  հետ,  չի
դժվարանում  պատասխանել,  երբ  ձևափոխվում  է
առաջադրանքը, ազատորեն լուծում է խնդիրներն ու կատարում
գործնական առաջադրանքները, ճիշտ է հիմնավորում ընդունած
որոշումները, ընդունակ է ինքնուրույն ընդհանրացնել և շարադրել
նյութը` սխալներ թույլ չտալով.
բ)  «Լավ»,  եթե  սովորողը  հիմնավոր  գիտի  ծրագրային  նյութը,
գրագետ  է  և  ըստ  էության  շարադրում  է  այն,  հարցին
պատասխանելիս  թույլ  չի  տալիս  էական  անճշտություններ,
կարողանում է ճիշտ կիրառել տեսական դրույթները, գործնական
առաջադրանքները  կատարելիս  տիրապետում  է  անհրաժեշտ
ունակությունների ու հմտությունների.
գ)  «Բավարար»,  եթե  սովորողը  յուրացրել  է  միայն  հիմնական
նյութը, բայց չգիտի դրա առանձին մանրամասները, թույլ է տալիս
անճշտություններ,  ոչ  ճիշտ  ձևակերպումներ,  խախտում  է
ուսումնական  նյութի  շարադրման  հաջորդականությունը  և
դժվարանում է կատարել գործնական առաջադրանքները.
դ) «Անբավարար», եթե սովորողը չգիտի ծրագրային նյութի զգալի
մասը, թույլ է տալիս էական սխալներ, չի կարողանում կատարել
գործնական առաջադրանքներն ու լուծել խնդիրները:

ԱՅԼ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ներկայություն  

Գրավոր 
աշխատանքներին 
ներկայացվող 
պահանջներ

Ինքնուրույն և 
գործնական 
աշխատանքներ

   Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի
սովորողին: 

   Սովորողի դասերին ներկայությունը բխում է նրա իսկ շահերից,
քանի  որ  ներկայությունը  ենթադրում  է  ունկընդրում,
մասնակցություն  քննարկումներին,  չհասկացված  կամ  վատ
հասկացված  խնդիրների  պարզաբանում,  ինքնուրույն
աշխատանքների  հանձնում:   Սովորողն  այս  դեպքում
հնարավորություն  է  ունենում  լսել  ոչ  միայն  ծրագրային  նյութը,
այլև  մասնակցել   քննարկումներին,  բանավեճերին,  անել
ինքնուրույն դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը:

   Գրավոր  աշխատանքների  ժամանակ  արգելվում  է
ծածկագրերից  օգտվելը:  Ծածկագրի  հայտնաբերման  դեպքում
աշխատանքը գնահատվում է զրո միավոր:

    Ինքնուրույն աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել առանց
կողմնակի միջամտության և հանձնել դրանք նշված
ժամանակահատվածում: 
    Ինքնուրույն  աշխատանքում  արգելվում  է  գրագողությունը:
Այլոց  մտքերը  օգտագործելու  դեպքում  սովորողը պարտավոր  է
նշել աղբյուրը ըստ ընդունված ակադեմիական ձևաչափի:
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ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ

ՕՐ/ՇԱԲԱԹ ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1-ին
շաբաթ

Թեմա 1.
Ընտանեկան
իրավունքի

հասկացությունը,
առարկան, մեթոդը

/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել ընտանեկան իրավունքի
ընդհանուր բնութագիրը
Քննարկվող հարցերը՝
Ընտանեկան  իրավունքի  հասկացությունը,
առարկան 
Ընտանեկան իրավունքի մեթոդը
Ընտանեկան  իրավունքի  համակարգ  ընտանեկան
իրավունքի սկզբունքները և ֆունկցիաները
Ընտանեկան իրավունքի համակարգը

Ներկայացնում  է
ընտանեկան
իրավունքի  դերը  և
նպատակները,
առարկան, մեթոդը և
համակարգը:

Իմանա  ընտանեկան
իրավունքի  դերը  և
նպատակները,  առարկան,
խնդիրները,  մեթոդը,
սկզբունքները,
ֆունկցիաները
Համակարգը:

2-րդ
շաբաթ

Թեմա 1.
Ընտանեկան
իրավունքի

հասկացություը,
առարկան, մեթոդը

/2 ժամ /

Տեսակը՝ սեմինար
Նպատակը՝ ստուգել  սովորողների  իմացությունը
ընտանեկան իրավունքի ընդհանուր բնութագրի
վերաբերյալ
Քննարկվող հարցերը՝
Ընտանեկան  իրավունքի  հասկացությունը,
առարկան 
Ընտանեկան իրավունքի մեթոդը
Ընտանեկան  իրավունքի  համակարգընտանեկան
իրավունքի սկզբունքները և ֆունկցիաները
Ընտանեկան իրավունքի համակարգը

Ներկայացնում  է
ընտանեկան
իրավունքի  դերը  և
նպատակները,
առարկան, մեթոդը և
համակարգը:

Ներկայացնի  ընտանեկան
իրավունքի  դերը  և
նպատակները,  առարկան,
խնդիրները,  մեթոդը,
սկզբունքները,
ֆունկցիաները
Համակարգը:

3-րդ
շաբաթ

Թեմա 2.
Ամուսնության

հասկացությունը և
ամուսնության

անվավերությունը
/2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել ամուսնության   և
ամուսնության  անվավերության  ընդհանուր
բնութագիրը:
Քննարկվող հարցերը՝ 
Ամուսնության հասկացությունը 
Ամուսնության կնքման պայմանները,  կարգը և
արգելքները
Փաստական ամուսնական հարաբերություններ
Ամուսնության անվավերության հասկացությունը
ճանաչելու հիմքերը, կարգը և հետևանքները

Ներկայացնում  է
Ամուսնության  դերը  և
նշանակությունը:

Իմանա   ինչ  է
ամուսնություն,  ինչպես  է
կնքվում  և  ինչ  հիմքերով,
կարգը,  ամուսնության
անվավերությունը  և
անվավեր  ճանաչելու
հիմքերն ու կարգը:
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4-րդ 
շաբաթ

Թեմա 3.
Ամուսնությա
ն դադարումը

          /2 ժամ/

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝  ներկայացնել ամուսնության 
դադարման հասկացությունը
Քննարկվող հարցերը՝ 
Ամուսնության դադարման հասկացությունը
Ամուսնության դադարումը ամուսինների մեկի 
մահվան կամ ամուսիններից մեկին մահացած 
հայտարարելու հետևանքով
Ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում
Ամուսնալուծությունը դատական կարգով
Ամուսնալուծության տարբերությունն 
ամուսնությունն անվավեր ճանաչելուց
Ամուսնության վերականգնումը մահացած 
հայտարարված կամ անհայտ բացակայող 
ճանաչված ամուսնու հայտնվելու դեպքում
Ընտանեկան հարաբերությունների
 նկատմամբ  օտարերկրյա ընտանեկան իրավունքի
նորմերի կիրառման հիմքերը

Ներկայացնում  է
ամուսնության կնքման
և  անվավերության
վերաբերյալ
ընդհանուր
դրույթները:

Ներկայացնի
ամուսնության
հասկացությունը,  կնքումը,
անվավեր ճանաչումը:

5-րդ
շաբաթ

Թեմա
Ամուսնության

հասկացություն
ը և

ամուսնության
դադարումը

/2 ժամ /

Տեսակ՝ սեմինար
Հարցուպատասխան
Նպատակը՝ ստուգել  սովորողների  իմացությունը
ամուսնության կնքման և դադարման վերաբերյալ
Քննարկվող հարցերը՝
Ամուսնության հասկացությունը 
Ամուսնության կնքման պայմանները,  կարգը և
արգելքները
Փաստական ամուսնական հարաբերություններ
Ամուսնության անվավերության հասկացությունը
ճանաչելու հիմքերը, կարգը և հետևանքները
Ամուսնության դադարման հասկացությունը
Ամուսնության դադարումը ամուսինների մեկի 
մահվան կամ ամուսիններից մեկին մահացած 
հայտարարելու հետևանքով
Ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում
Ամուսնալուծությունը դատական կարգով

Ներկայացնում է
ամուսնության
հասկացությունը,
կնքման կարգը և
դադարումը

Իմանա՝  ամուսնության
ընդհանուր
բնութագիրը,կնքումը,դադ
արումը,
անվավերությունը,
վերջիններիս
տարբերությունը:

9



Ամուսնալուծության տարբերությունն 
ամուսնությունն անվավեր ճանաչելուց
Ամուսնության վերականգնումը մահացած 
հայտարարված կամ անհայտ բացակայող 
ճանաչված ամուսնու հայտնվելու դեպքում
Ընտանեկան հարաբերությունների
 նկատմամբ  օտարերկրյա ընտանեկան իրավունքի
նորմերի կիրառման հիմքերը

6-րդ
շաբաթ

Թեմա 4
Ամուսինների
անձնական

իրավունքներ
ն 

ու պար-
տականություններ

ը
/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝ ներկայացնել ամուսինների  անձնական
գույքային  և  անձնական  ոչ  գույքային
հարաբերությունները,  գույքի  բաժանումը  և
պարտավորությունները
Քննարկվող հարցերը՝ 
Ամուսինների անձնական իրավունքների ընդհանուր
բնութագիրը
Ամուսինների անձնական ոչ գույքային 
իրավունքների տեսակները
Ամուսիններից յուրաքանչյուրի անձնական գույքը
Ամուսինների ընդհանուր համատեղ 
սեփականությունը
Ամուսինների ընդհանուր համատեղ  գույքի 
բաժանումը
Ամուսինների  պատասխանատվությունը
պարտավորություններով:

Ներկայացնում  է
ամուսինների
անձնական  գույքային
և  անձնական  ոչ
գույքային
հարաբերությունները,
գույքի  բաժանումը  և
պարտավորություններ
ը

Ներկյացնի՝  ներկայացնել
ամուսինների  անձնական
գույքային և անձնական ոչ
գույքային
հարաբերությունները,
գույքի  բաժանումը  և
պարտավորությունները

7-րդ
շաբաթ

Թեմա.
Ամուսինների
անձնական

իրավունքներն ու

Տեսակը՝ սեմինար
Հարցուպատասխան
Նպատակը՝ ստուգել  սովորողների իմացությունը
ամուսինների անձնական գույքային և անձնական ոչ
գույքային հարաբերությունների,  գույքի բաժանման

Ներկայացնում  է
ամուսինների
իրավունքները  և
պարտականություննե
րը

Իմանա՝  ամուսինների
անձնական
իրավունքները,  ինչպես
անձնական
գույքային,այնպես  էլ
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պար-
տականություններ

ը
/2 ժամ /

և պարտավորությունների վերաբերյալ
Քննարկվող հարցերը՝ 
Ամուսինների անձնական իրավունքների ընդհանուր
բնութագիրը
Ամուսինների անձնական ոչ գույքային 
իրավունքների տեսակները
Ամուսիններից յուրաքանչյուրի անձնական գույքը
Ամուսինների ընդհանուր համատեղ 
սեփականությունը
Ամուսինների ընդհանուր համատեղ  գույքի 
բաժանումը
Ամուսինների  պատասխանատվությունը
պարտավորություններով:

անձնական  ոչ  գույքային
հարաբերությունները

8-րդ
շաբաթ

Թեմա 5.
Ընտանիք

/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝  ներկայացնել  ընտանիքի
հասկացությունը,  երեխաների սերումը,  հայրության
և մայրության ճանաչումը
Քննարկվող հարցերը՝
Երեխաների սերումը հաստատելը: 
Հայրության  ճանաչման  փաստի  դատական
հաստատումը
Հայրությունը  և  մայրությունը  դատական  կարգով
վիճարկելը
Հայրությունը դատական կարգով որոշելը
Անչափահաս  երեխաների  անձնական
իրավունքները
Ծնողներին ծնողական իրավունքից զրկելը
Ծնողական իրավունքներից զրկելու հետևանքները
Ծնողական  իրավունքների  վերականգնումը,
սահմանափակումը, սահմանափակման  վերացումը

Ներկայացնում  է
ընտանիքի  ընդհանուր
բնութագիրը

Ներկայացնի  ընտանիքի
հասկացությունը, երեխայի
սերումը,  հայրության
ճանաչումը,  մայրության
ճանաչումը

11



9-րդ
շաբաթ

Թեմա6.
Ընտանեկան
բռնություն,
բռնության
կանխարգելում և
բացահայտում

/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝  ներկայացնել ընտանիքում  բռնության
կանխարգելման  ընտանիքում  բռնության
ենթարկված  անձանց  պաշտպանության  և
ընտանիքում  համերաշխության  վերականգնման
մասին օրենքը
Քննարկվող հարցերը՝
Ընտանեկան բռնության տեսակները
Կանխարգելման միջոցները

Ներկայացնում  է
ընտանեկան
բռնության  ընդհանուր
բնութագիրը,
կանխարգելում,
տեսակները

Ներկայացնի  ընտանիքում
բռնության
կանխարգելման
ընտանիքում  բռնության
ենթարկված  անձանց
պաշտպանության  և
ընտանիքում
համերաշխության
վերականգնման  մասին
օրենքը

10-րդ
շաբաթ

Թեմա 7.
Ալիմենտային

պարտա-
վորություններ

/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝  ներկայացնել  ալիմենտային
պարտավորությունների ընդհանուր բնութագիրը
Քննարկվող հարցերը՝
Ընդհանուր դրույթներ ալիմենտային
պարտավորությունների մասին
Անչափահաս  երեխաներին  ալիմենտ  վճարելու
ծնողների պարտականությունը
Չափահաս  աշխատուկ  զավակներին  ալիմենտ
վճարելու ծնողների պարտականությունը
Ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները
Նախկին  ամուսինների  ալիմենտային
պարտավորությունները

Ներկայացնում   է
ալիմենտային
պարտավորություններ
ը

Ներկայացնի ալիմենտային
պարտավորությունները,
ամուսիններին
ալիմենտային
պարտավորություները,
նախկին  ամուսինների
ալիմենտային
պարտավորությունները
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11-րդ
շաբաթ

                 Թեմա
Ալիմենտային

պարտա-
վորություննե

ր

/2 ժամ /

Տեսակը՝ սեմինար
հարցուպատասխան
Նպատակը՝ ստուգել սովորողների իմացությունը
ալիմենտային պարտությունների վերաբերյալ
Քննարկվող հարցերը՝
Ընդհանուր դրույթներ ալիմենտային
պարտավորությունների մասին
Անչափահաս երեխաներին ալիմենտ վճարելու
ծնողների պարտականությունը
Չափահաս աշխատուկ զավակներին ալիմենտ
վճարելու ծնողների պարտականությունը
Ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները
Նախկին ամուսինների ալիմենտային
պարտավորությունները

Ներկայացնում  է
ալիմենտային
պարտավորություններ
ը

Իմանա  Ընդհանուր
դրույթներ ալիմենտային
պարտավորությունների
մասին

12-րդ
շաբաթ

Թեմա 8.
Որդեգրում,

խնամակալություն
ն և

հոգաբարձությունը
երեխաների
նկատմամբ,
խնամատար

ընտանիք

/2 ժամ /

Տեսակը՝ դասախոսություն
Նպատակը՝  ներկայացնել  որդեգրման
հասկացությունը,  կարգը,  պայմանները  և
խնամակալների ու հոգաբարձուների ինստիտուտը
Քննարկվող հարցերը՝
Որդեգրման հասկացությունը և նշանակությունը,
պայմանները 
Որդեգրման կարգը,  իրավական հետևանքները և
որդեգրման վերացումը 
 Խնամակալության և հոգաբարձության
հասկացությունը
 խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքները
և պարտականությունները, Խնամատար ընտանիք
Խնամակալության և հոգաբարձության դադարումը

Ներկայացնում  է
որդեգրման
ընդհանուր
դրույթները,
խնամատար
ընտանիքի
հասկացությունը,
խնամակալության  և
հոգաբարձության
ինստիտուտը

Ներկայացնի որդեգրման
հասկացությունը,  կարգը,
պայմանները  և
խնամակալների  ու
հոգաբարձուների
ինստիտուտը
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Հարցաշար

«ՀՀ Ընտանեկան իրավունք» առարկայի ստուգարքի

1. Ընտանեկան իրավունքի հասկացությունը, առարկան 
2. Ընտանեկան իրավունքի մեթոդը
3. Ընտանեկան իրավունքի համակարգ ընտանեկան իրավունքի սկզբունքները և ֆունկցիաները
4. Ընտանեկան իրավունքի համակարգը
5. Ամուսնության հասկացությունը 
6. Ամուսնության կնքման պայմանները, կարգը և արգելքները
7. Փաստական ամուսնական հարաբերություններ
8. Ամուսնության անվավերության հասկացությունը
9. ճանաչելու հիմքերը, կարգը և հետևանքները
10. Ամուսնության դադարման հասկացությունը
11. Ամուսնության դադարումը ամուսինների մեկի մահվան կամ ամուսիններից մեկին մահացած հայտարարելու հետևանքով
12. Ամուսնալուծությունը ՔԿԱԳ մարմիններում
13. Ամուսնալուծությունը դատական կարգով
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14. Ամուսնալուծության տարբերությունն ամուսնությունն անվավեր ճանաչելուց
15. Ամուսնության վերականգնումը մահացած հայտարարված կամ անհայտ բացակայող ճանաչված ամուսնու հայտնվելու դեպքում
16. Ընտանեկան հարաբերությունների նկատմամբ  օտարերկրյա ընտանեկան իրավունքի նորմերի կիրառման հիմքերը
17. Ամուսինների անձնական իրավունքների ընդհանուր բնութագիրը
18. Ամուսինների անձնական ոչ գույքային իրավունքների տեսակները
19. Ամուսիններից յուրաքանչյուրի անձնական գույքը
20. Ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականությունը
21. Ամուսինների ընդհանուր համատեղ  գույքի բաժանումը
22. Ամուսինների պատասխանատվությունը պարտավորություններով:
23. Երեխաների սերումը հաստատելը: 
24. Հայրության ճանաչման փաստի դատական հաստատումը
25. Հայրությունը և մայրությունը դատական կարգով վիճարկելը
26. Հայրությունը դատական կարգով որոշելը
27. Անչափահաս երեխաների անձնական իրավունքները
28. Ծնողներին ծնողական իրավունքից զրկելը
29. Ծնողական իրավունքներից զրկելու հետևանքները
30. Ծնողական իրավունքների վերականգնումը, սահմանափակումը, սահմանափակման  վերացումը
31. Ընդհանուր դրույթներ ալիմենտային պարտավորությունների մասին
32. Անչափահաս երեխաներին ալիմենտ վճարելու ծնողների պարտականությունը
33. Չափահաս աշխատուկ զավակներին ալիմենտ վճարելու ծնողների պարտականությունը
34. Ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները
35. Նախկին ամուսինների ալիմենտային պարտավորությունները
36. Որդեգրման հասկացությունը և նշանակությունը, պայմանները 
37. Որդեգրման կարգը, իրավական հետևանքները և որդեգրման վերացումը 
38. Խնամակալության և հոգաբարձության հասկացությունը
39. Խնամակալների և հոգաբարձուների իրավունքները և պարտականությունները, Խնամատար ընտանիք
40. Խնամակալության և հոգաբարձության դադարումը
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