
Uşaqların övladlığa verilməsi



Azərbaycan Respublikasında uşaqların övladlığa   verilməsinin qanuni 
əsasları

• Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 
2000 - ci il 20 sentyabr tarixli 172 № Qərarı

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 
15  avqust 2000-ci il tarixli 141 № Qərarı
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Azərbaycan Respublikasinda uşaqlarin övladliğa verilməsi proseduru 

Övladlığa uşaq ğötürmək istəyirik. Hara müraciət edək?



Övladlığa uşaq götürmək üçün lazım olan sənədlərin siyahısı
• 1. Vətəndaşların (ər-arvad) Rayon İcra Hakimiyyəti və ya Təhsil İdarəsində fəaliyyət göstərən Qəyyumluq və Himayəçilik

komissiyasına yazdıqları ərizə (Notariusda təsdiq edilmiş).
• 2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti. (uşaq nikahda olmayan şəxs tərəfindən övladlığa götürüldükdə—övladlığa götürənin

doğum haqqında şəhadətnaməsinin sürəti;)
• 3. Uşaq nikahda olan şəxslər (şəxs) tərəfindən övladlığa götürüldükdə—övladlığa götürənlərin (götürənin) nikah

haqqında şəhadətnaməsinin sürəti
• 4. Uşaq ər-arvaddan biri tərəfindən övladlığa götürüldükdə—digərinin razılığı və ya ər-arvadın ailə münasibətlərinə

xitam verməklə 1 ildən artıq müddətdə birgə yaşamadıqlarını təsdiq edən sənəd. Müvafiq sənədi ərizəyə əlavə etmək
mümkün olmadıqda ərizədə həmin faktları təsdiq edən sübutlar göstərilməlidir;

• 5. Yaşayış yerindən istifadə etmək hüququnu və ya yaşayış yerinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd.
• 6. Övladlığa götürənlərin (götürənin) səhhətinin vəziyyəti barədə tibbi rəy; (Hepatit “B”, “C” və “QİÇS” yoxlanılması üzrə

məlumatlar, həmçinin dəri-zöhrəvi, vərəm, onkoloji, psixonevroloji və narkoloji dispanserlərin cavabı.)
• 7. Övladlığa götürənlərin (götürənin) tutduğu vəzifə və əmək haqqı barədə iş yerindən arayış və ya gəlirlər haqqında

digər sənəd; (Fərdi əməklə məşğul olanlar üçün verginin ödənilməsi haqqında arayış.)
• 8. Övladlığa götürənlərin tərcümeyi-halı.
• 9. Rayon və Şəhər İcra Hakimiyyətləri yanında fəaliyyət göstərən Qəyyumluq və Himayəçilik Komissiyasından mənzil

şəraitinin müayinə aktı.
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Övladlığa uşaq ğötürmək arzu edən vətəndaşların uçota alınması 

Şəhər(rayon) İH Qəyyumluq Himayə 
Komissiyasında  ilkin uçota alınma

0-3 yaş arası uşaq arzu edən vətəndaşın                         
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyində siyahiya alınması

3-18 yaş arası uşaq arzu edən 
vətəndaşın Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyində siyahiya  alınması
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Uşaqların övladlığa verilməsi proseduru

Təhsil Nazirliyi sistemində övladlığa verilməsi nəzərdə tutulan və 
mərkəzləşdirilmiş  qeydiyyata alınan uşaqların siyahısı ilə tanışlıq

Uşağın seçilməsi

Uşaq ilə ünsiyyət

Məhkəməyə müraciət

Uşaq ilə görüş
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Dövlət uşaq müəssisələrində təlim-tərbiyyə alan uşaqlar

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar 
üçün dövlət uşaq müəssisələrində yaşayan və  

təlim-tərbiyə alan uşaqlar

Övladlığa verilməsi nəzərdə tutulan və 
mərkəzləşdirilmiş qaydada qeydiyyata  alınan 

uşaqlar



Valideyn himayəsindən məhrum olmuş və övladlığa götürülən uşaqların uçota 
alınmasi

Şəhər(rayon) İH Qəyyumluq Himayə 
Komissiyasında ilkin uçota alınma 

Uşaqların AQUPDK 
ümumi uçota alınması 

0-3 yaş arası uşaqların Səhiyyə 
Nazirliyində mərkəzləşdirilmiş 

uçota alınmaları

3-18 yaş arası uşaqların Təhsil 
Nazirliyində mərkəzdirilmiş 

uçota alınması
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Nazirlər Kabinetinin 20.09.2000 –ci il tarixli 172 nömrəli qərarı            
1 nömrəli əlavə
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Nazirlər Kabinetinin 
20.09.2000 –ci il tarixli 172  

nömrəli qərarı            
2 nömrəlii əlavə
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Nazirlər Kabinetinin 20.09.2000 –ci il tarixli 172          
nömrəli qərarı         3 nömrəli əlavə
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Dövlət uşaq müəssisələrində təlim-tərbiyə alan                                      
uşaqlar
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Övladliğa   verilmiş   uşaqlarin   ailədəki vəziyyətinə   nəzarət

• Şəhər(rayon) İH Qəyyumluq Himayə Komissiyası
• De-institutlaşma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsi
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