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ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  Ընտանեկան իրավունք 

  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ Իրավագիտություն, վճարովի ուսուցում 

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Իրավագիտություն 

  

ԱՄԲԻՈՆ 

 

Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության ամբիոն 

 

 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ/ՆԵՐ Ա. Տոնոյան  

E-mail: anjela.tonoyan@mail.ru 

094695710 

  

  

  

ՈՒՍ.ՏԱՐԻ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ 2- ին կուրս, 2  կիսամյակ 

 

 

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ  2 (երկու) 

  

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄ      «Ընտանեկան իրավունք» դասընթացի ընդհանուր ծավալը 

կազմում է  60 ժամ, որից 20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ 

սեմինար պարապմունք, 28 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

 

    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: 

  

Հաստատված է 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

Ամբիոնի՝ 31.08.2019թ. նիստում (արձ. Թիվ 1) 

Ամբիոնի պետի ժ/պ   
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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 

 
1. Իմանա՝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
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2. Տիրապետի  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Կարողանա 

ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 

հաշվետվություններ), 

7. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած 

գիտելիքները:  

 

 

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:  

 

 

 

 

 

       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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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

 

1.  Ղարախանյան Գ.Հ. Ընտանեկան իրավունք բոլորի համար. - Եր.: 

Անտարես, 2008, 272 էջ: 

2.  Ղարախանյան Գ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան 

իրավունք /Երևանի պետ. համալս.- ԵՊՀ հրատ., 2008, 496 էջ:  

3.  Իսրայելյան Գ.Վ. Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք: 

Ուսումնական ձեռնարկ /Գ. Իսրայելյան. - Եր.: «Աստղիկ 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. 
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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.  

18.   Ընտանիքում բռնության մասին թիվ R(85)4 հանձնարարական, 1985թ. 

19.   Որդեգրող ընտանիքների մասին թիվ R(87)6 հանձնարարական, 1987թ.  

20. Ամուսնության մեջ չգտնվող ու համատեղ ապրող անձանց միջև 

համաձայանությունների և դրանց կտակային հանձնարարությունների 

վավերականության մասին R(88)3 հանձնարարական, 1988թ.  

21. Անձնական, ընտանեկան կյանքի, բնակարանի և հաղորդակցության 

հարգման ու պատվի և համբավի պաշտպանության իրավունքի մասին թիվ 16 

նկատառում, 08.04.1988թ.  

22. Ամուսնալուծությունից հետ վճարումների մասին թիվ R(89)1 

հանձնարարական, 1989թ. 

23. Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, 20.11.1989թ. 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն 

 

 

 

 

  ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, 17.06.1998թ.: ՀՀՊՏ 

1998.09.09/20(53):

5. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 05.05. 1998 թ.: ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50): 

6. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 18.04. 2003 թ.: ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260):  

7. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, 06.12.1985 

թ.: ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23: 

8. «Երեխաների իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, 25.09.1996: ՀՀԱԺՏ 1996/10: 

9. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, 17.12.2014: ՀՀՊՏ 

2014.12.30/76(1089).1: 

10. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենք, 18.02.2004: ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317): 

11. «Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների մասին» ՀՀ օրենք, 

07.05.2002: ՀՀՊՏ 2002.06.21/21(196): 
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12. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, 08.12.2004: ՀՀՊՏ 

2005.01.19/4(376): 

13. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենք, 25.12.2006: ՀՀՊՏ 2007.01.24/6(530):  

14. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, 27.12.1997: ՀՀՊՏ 1998.01.11/1(186): 

15. «Երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի Կոնվենցիայի` 

մանկավաճառության, երեխաների մարմնավաճառության և մանկական 

պոռնոգրաֆիայի մասին կամընտրական արձանագրությունը 

վա¬վերացնելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում, 28.02.2005 թ.: ՀՀՊՏ 

2005.03.23/19(391): 

16. «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց կենտրոնացված 

հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի 

հուլիսի 3-ի N 917-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ 

կառավարության N 962-Ն որոշում, 22.06.2006: ՀՀՊՏ 2006.08.02/41(496): 

17. «Երեխային խնամատար ընտանիք հանձնելու կարգը, յուրաքանչյուր 

երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող 

դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար 

խնամատար ծնողների վարձատրության վճարման կարգն ու չափը և 

խնամատար ընտանիք երեխային դաստիարակության հանձնելու մասին 

պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 459-Ն 

որոշում, 08.05.2008: ՀՀՊՏ 2008.05.29/32(622): 

18. «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 

հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման 

կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 1735-Ն որոշում, 

09.11.2006: ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521): 

 

 

Գիտական և ուսումնամեթոդաբանական (մասնագիտական)  

գրականություն բոլոր թեմաների համար 

 

9. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 2, Եր. – 2008, 744 էջ 

10. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 3, Եր. – 2010, 612 էջ 

11. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 4, Եր. – 2011, 724 էջ 

12. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 5, Եր. – 2012, 635 էջ 

13. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 6, Եր. – 2013, 576 էջ 

14. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 7, Եր. – 2014, 712 էջ 

15. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հատոր 1, Եր. – 2015, 720 էջ 

16. Крашенинников П.В. Комментарий к Семейному кодексу Россиийской 

Федерации. М.: 2006. – 194 стр: 

17. Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Россиийской 
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Федерации. 2-е изд., М.: 2008. – 84 стр: 

18. Головастикова А.Н. Постатейный Комментарий к Семейному кодексу 

Россиийской Федерации. М.: 2008. – 144 стр: 

19. Крашенинников П.В. Постатейный Комментарий к Семейному кодексу 

Россиийской Федерации и Федеральному закону “Об опеке и попечительстве. 

М.: 2010. – 243 стр: 

20. Низамиева О.Н. Постатейный Комментарий к Семейному кодексу 

Россиийской Федерации. М.: 2010. – 204 стр: 

21. Степанов С.А. Комментарий к Семейному кодексу Россиийской Федерации. 

М.: 2010. – 78 стр: 

 22. Антокольская М.В. Семейное право. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2002. – 336 стр: 

23. Батурина Н.И. Порядок усыновления по современному российскому 

законодательству : учеб. пособие / Н. И. Батурина. – Волгоград: ВА МВД 

России, 2008. – 172 стр: 

24. Батурина Н.И. Семейное право: учебник / Н.И. Батурина, О. А.Минеев. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2010. – 222 стр:  

  

Լրացուցիչ 1. Белецкая О.С. Ответственность супругов по обязательствам. Дисс. ... канд. 

юрид. наук, М., 2011: 

2. Выборнова М.М. Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и 

семейном законодательстве и доктрине. Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2011: 

3. Гуляева Н.А. Семейно-правовое регулирование отношений между ребенком и 

другими членами семьи, не являющимися его законными представителями. 

Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2011:  

4. Дороженко С.С. Правовое регулирование брачного до-говора: теоретический 

и практический аспект. Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2007: 

5. Джумагазиева Г.С. Осуществление имущественных и личных 

неимущественных прав несовершеннолетних в гражданском и семейном праве. 

Дисс. ... канд. юрид. наук, Астрахань, 2010: 

6. Каймакова Е.В. Защита семейных прав. Дисс. ... канд. юрид. наук, Курск, 2011:  

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.: 
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Юнити-Дана, 2010. – 375 էջ: 

 

 

 

  

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 

     

 

Գնահատման 

արդյունարար 

միավոր 

Գնահատականը 

տառանշումով 

9-10 Գերազանց 

7-8 Լավ 

                               

4-6 

Բավարար 

                               

0-3 

Անբավարար 

 

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   

 

 

 

 

 

   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: 
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Գրավոր աշխատանքներին 

ներկայացվող պահանջներ 

 

 

Ինքնուրույն և գործնական 

աշխատանքներ 

   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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Թեմա 1. Ընտանեկան 

իրավունքի 
հասկացությունը, 

առարկան, մեթոդը 
/2 ժամ / 1) Ընտանեկան իրավունքի հասկացությունը, առարկան  

Ընտանեկան իրավունքի մեթոդը 

Ընտանեկան իրավունքի համակարգ ընտանեկան 

իրավունքի սկզբունքները և ֆունկցիաները 

Ընտանեկան իրավունքի համակարգը

  

Թեմա 1. Ընտանեկան 

իրավունքի 

հասկացություը, 

առարկան, մեթոդը 

 

/2 ժամ / 

 

 Ներկայացնում է 
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Թեմա 2. Ամուսնության 

հասկացությունը  
/2 ժամ/ 

 

 

Թեմա 2. Ամուսնության 

հասկացությունը  
/2 ժամ/ 

 

Ներկայացնում է 

 

5 Թեմա 3 Ամուսնության 

անվավերությունը 
/2 ժամ/ 
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4

          /2 ժամ/ 

՝  ներկայացնել 
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/2 ժամ / 

Ամուսնության հասկացությունը  

Ամուսնության կնքման պայմանները, կարգը և արգելքները 

Փաստական ամուսնական հարաբերություններ 

Ամուսնության անվավերության հասկացությունը 

ճանաչելու հիմքերը, կարգը և հետևանքները 

/2 ժամ / 
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/2 ժամ / 

/2 ժամ / 
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1

/2 ժամ / 

/2 ժամ / 
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/2 ժամ / 

/2 ժամ / 

Ներկայացնում է
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/2 ժամ / 

 

/2 ժամ / 

Ներկայացնում է ՀՀ-ում 

օտարերկրյա 

քաղաքացիների 

իրավունքները 

ընտանեկան 

հարաբերություններում 
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5. Ամուսնության հասկացությունը  

6. Ամուսնության կնքման պայմանները, կարգը և արգելքները 

7. Փաստական ամուսնական հարաբերություններ 

8. Ամուսնության անվավերության հասկացությունը 

9. ճանաչելու հիմքերը, կարգը և հետևանքները 
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