
Ümumiməlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin 
sayı 

Ailə hüququ, LAW220, 6 AKTS 

Departament Hüquq 

Proqram (bakalavr, magistr) bakalavr 

Tədris semestri Yaz 2021 

Fənnitədrisedənmüəllim (lər) Əlizadə Akif Əkbər oğlu 

E-mail: akifalizadeh@yahoo.com 

Telefon: (99450) 3136399 

Mühazirəotağı/Cədvəl - 

Məsləhətsaatları Bazar ertəsi saat 15:00 – 16:00 

Prerekvizitlər  

Tədrisdili azərbaycan 
Fənninnövü 
(məcburi, seçmə) 

seçmə 

Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat  AR Ailə Məcəlləsi 
 Ailə Məcəlləsinin Yozumu, Bakı, 2015   
 Dəmirçiyeva M. D., Ailə hüququ, dərslik, Bakı, Qanun, 2003, s. 83. 
 Агапов С.В. Семейное право, Учебник для бакалавриата, Всероссийский 

государственный университет юстиции, г. Москва, 2018 г., с.264 
 

Kursunvebsaytı  
Tədrismetodları Mühazirə + 

Qrupmüzakirəsi + 

Praktikitapşırıqlar + 

Praktikiməsələnintəhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı         01-21.IV.2021                30 

Davamiyyət                  5 

Fəallıq                           - 

Esse                  25 

Kurs işi (Layihə)        01.05.2021  

Prezentasiya/Qrupmüzakirə           

Final  imtahanı         06.2021                  40 

Digər   

Yekun                 100 

Kursun təsviri Tələbələr ailə hüququ üzrə ətraflı və mükəmməl bilgilər əldə edəcəklər.  

Kursunməqsədləri Tələbələrin ailə institutu üzrə biliklərinin daha da artırılması. 

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri Tələblər  ailə hüququ haqqında nəzəri və praktik bilikləri əldə edəcək, konkret 
kazusları həll etmək iqtidarında olacaq və onlarda qanunvericiliklə işləmək 
vərdişləri yaranacaq.  

Qaydalar (Tədris siyasəti və 
davranış) 

Esse tələbənin təqdim olunan mövzular ətrafında öz mülahizəsinə əsasən seçdiyi 
ailə hüququnun hər hansı institutu  ilə bağlı hazırladığı fərdi elmi işdir. Esse 
təxminən 4-6 səhifə həcmində olmalı və kompüterdə yığılmış halda kursun sonuna 
kimi təhvil verilməlidir.  
Tədris proqramı interaktiv metodlarla aparılacaq. Praktik məşğələlərdə isə 
tələblərin biliklərə yiyələnməsi səviyyəsi yoxlanılacaq, bundan başqa tələblər 
konkret movzuya dair testlərlə işləyəcək, ailə hüququ üzrə kazuslar həll edəcəklər.  
İmtahan 2 mərhələdə - aralıq imtahan kursun proqramının yarısı başa çatdıqdan 
sonra, yekun imtahan isə kursun sonunda götürüləcək.  

Cədvəl (dəyişdiriləbilər) 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənninmövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.  fevral Ailə hüququn predmeti Ailə Məcəlləsi 



Ailə Məcəlləsinin 
Yozumu 

2.  fevral Nigahın bağlanması, nigaha xitam verilməsi və 
nigahın etibarsızlığı 

-   //   - 

3.  mart Ər-arvadın şəxsi hüquq və vəzifələri və ər-
arvadın əmlakının qanuni rejimi 

-   //   - 

4.  mart Ər-arvadın mülkiyyətinin müqavilə rejimi vəər-
arvadın öhdəlikləri üzrə məsuliyyət 
 

-   //   - 

5.  mart Uşaqların mənşəyinin müəyyən edilməsi və 
ailədə uşaqların hüquqları 

-   //   - 

6.  mart (bayram) Valideynlərin hüquq və vəzifələri (sərbəst 
hazırlaşma) 

-   //   - 

7.  aprel Valideynlərin və uşaqların aliment öhdəlikləri -   //   - 

8.  aprel Aralıq imtahan  

9.  aprel Ər-arvadın və keçmiş ər-arvadın, eləcə də 
ailənin başqa üzvlərinin aliment öhdəlikləri 

-   //   - 

10.  aprel Alimentin ödənilməsi barədə saziş vəalimentin 
ödənilməsi və tutulması qaydası 

-   //   - 

11.  aprel Valideyn  himayəsindən məhrum olan 
uşaqların aşkar olunması və yerləşdirilməsi 

-   //   - 

12.  may                         Övladlığa götürmə -   //   - 

13.  may Uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə -   //   - 

14.  may Ailə qanunvericiliyinin əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə ailə 

münasibətlərinə tətbiqi 

-   //   - 

15.  may Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları -   //   - 

16. Final imtahan   

 

 


