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Ailə və qohumluq sistemləri 

 

Ailə - insanların bir-biri ilə qurduğu münasibətlərin 

ən qədim və unikal formalarından biridir. Ailənin 

unikallığı və özəlliyi ondan ibarətdir ki, bir neçə insan 

onillərlə ölçülən uzun zaman kəsiyində, öz 

ömürlərinin böyük əksəriyyətini, təxminən 30-40 ilini 

bir-birləri ilə sıx qarşılıqlı münasibətdə keçirirlər. 

Psixoloqların məlumatlarına görə, Azərbaycanda 100 

ildən çox birgə xoşbəxt ömür-gün sürmüş insanlar 

olub. İndiyədək məhəbbət qədər çox əsər yazılan 

ikinci mövzu yoxdur.  

Əvvəlcə ailə, onun əsas mahiyyəti, yaranması və 

inkişaf mərhələləri və spesifik terminologiyaları 

haqqında bəzi əlavə məlumatları diqqətə çatdıraq. 

Ailə – nikah, yaxud qan qohumluğuna əsaslanan kiçik 

sosial qrupdur. Ailə üzvləri bir-birinə məişət birliyi, 

mənəvi cavabdehlik və qarşılıqlı köməklə bağlıdır. 

Nikah və ailədə cinslər və cinsi tələbatdakı fərqdən 

irəli gələn münasibətlər əxlaqi-psixoloji münasibətlər 

formasında özünü göstərir. Ailə bir ictimai forma kimi 

cəmiyyətin inkişafından asılı olaraq dəyişilir.  

Ailə sosiologiya baxımından evlənmək, ya da 

qohumluq xətti ilə gələn bir həyat birliyidir. Ailə sözü 

qərbdə əsasən ana-ata və uşaqlar anlayışını verir. Şərq 

xalqlarında ailə daha çox eyni evdə yaşayan, ya da 

eyni nəsildən gələn insanların cəminə deyilir. 
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Hər bir ailə kiçik dövlətdir. Bu dövlət ailə 

üzvlərindən ibarətdir. Bu insanlar hər gün eyni 

mənzilə gəlir, bir qapıdan içəri girir, birlikdə yaşayır, 

sevinc və kədərlərini bir-birləri ilə bölüşürlər. Onlar 

bir yerdə yeyir, şirin söhbət edir, əylənirlər. Kimdir 

onlar? Əlbəttə, baba, nənə, ata, ana və uşaqlar. Ailədə 

hər kəsin öz yeri, öz hüququ var. Valideynlər uşaqlara 

qayğı göstərir, onları tərbiyəli, sağlam, vətənə layiqli 

övlad kimi böyüdürlər. Uşaqları boya-başa çatdırmaq 

üçün ata və ana çox zəhmət çəkirlər. Uşaqlar həmişə 

valideynlərinin zəhmətini qiymətləndirməli, onların 

nəsihətlərinə qulaq asmalı, ailənin qayda və 

qanunlarına əməl etməlidirlər. 

Ailə sözü ərəbcədə “dayanmaq” mənasında olan 

(avl) kökündəndir. Bir-birlərinə dayanan, etimad edən 

insanlar üçün işlədilir. Ailə sözü müştərək 

xüsusiyyətləri olan elmi, texniki və sosial qruplar 

üçün də işlədilir. Misal üçün, bir istehsalçının bir 

məhsul xəttindəki məhsullara o istehsalçının məhsul 

ailəsi də deyilə bilər. 

 

Ailə, nikah və nikahın təkamül formaları  

 

Ailə və nikah bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan, 

kişi ilə qadın arasındakı münasibətləri, onların nəsil 

və övladlara olan münasibətlərini tənzimləyən sosial 

institutdur. Nikah adətən əks cinslər arasında 

insanların nəsil davametdirmək üzrə təbii tələbatlarını 

reallaşdıran ictimai ittifaq formasıdır. Lakin, son 
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dövrlərdə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə eyni cinsli 

insanların da nikaha girməsi və bu nikahın hüquqi 

qeydiyyatı halları mövcuddur. Ailə isə bu ittifaqa 

əsaslanan və onu iqtisadi cəhətdən təmin edən ictimai 

özək formasıdır. 

Müasir elm etnoqrafiya, arxeologiya və müxtəlif 

qarışıq elmlərə əsaslanaraq ailə və nikahın yaranması 

və formaları haqqında müxtəlif hipotezlər irəli sürür. 

Bu hipotezlər, əsasən, iki qrupa ayrılır: Birinci qrupa 

görə, qədim dövrlərdə hələ formalaşmamış 

cəmiyyətlərdə cinslərin nizamsız münasibətləri 

mövcud olmuş, ailə və nikah olmamışdır. Hesab edilir 

ki, nikahın ilkin forması qrup nikahıdır. Sonradan bir-

birlərini müxtəlif cinslərlə təmin edən dual təşkilatlar 

yaranıb. Sonda isə cütlüyə əsaslanmış ailə və nikah 

meydana gəlib. Digər nəzəriyyəyə görə, bəşəriyyət 

ilkin formada cütlüyə əsaslanmış ailə tipinə malik 

olub. Qrup nikahı isə onu tamamlayan əlavə element 

kimi yaranıb və sonradan silinib. 

İbtidai cəmiyyətdəki ailədən danışarkən aralarında 

cinsi əlaqəyə icazə verilən şəxslər nəzərdə tutulur. Bu 

mənada ailə şərti olaraq qan qohumluğu ailəsi, qrup 

nikah, endoqamiya, ekzoqamiya, qoşa nikah 

formalarına ayrılır. 

Qan qohumluğu ailəsi – L.Morqanın ehtimal etdiyi 

qrup ailəsinin ən qədim forması hesab edilir. Alimin 

fikrincə, bu ailədə müxtəlif nəsildən olan qohumlar 

arasında nikah qadağan olub, yalnız eyni nəsildən 

olan qohumlar evlənə bilərdi. 
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Qrup nikahı – ən qədim nikah formasıdır. Bir 

fratriyanın, qəbilənin, yaxud qəbilədaxili qrupun 

bütün kişiləri ilə digər belə bir qrupun bütün qadınları 

arasında nikah əlaqəsidir. Cinslər arasında heç bir 

məhdudiyyət qoyulmayan bu nikah tipi öz sonrakı 

inkişafında qoşa nikahla əvəz olunub. Qrup nikahının 

bir sıra qalıqları yaxın keçmişə qədər mövcud olub. 

Onlardan biri levirat və sororatdır. Levirat sözü 

latınca "levir"-qayın, ərin qardaşı sözündəndir. Bu 

nikah adəti dul qadının ölmüş ərinin qardaşına 

məcburi və ya könüllü getməsidir. Levirat qrup 

nikahının qalıqları kimi qəbilə quruluşu dövründə bir 

çox xalqlarda yayılmış, son dövrlərə qədər Qafqaz və 

Orta Asiya xalqları, yəhudilər, o cümlədən 

Azərbaycanın bəzi rayonlarında qalmışdı. Sororat 

(latınca "soror" bacı deməkdir) kişinin bir neçə bacı 

və ya əmi qızı ilə nikaha girmə adətidir. O, Amerika, 

Asiya, Okeaniya və Afrikanın bir çox xalqları 

arasında yayılıb. Bu da qrup nikahının qalığı hesab 

olunur. Uzun müddət mövcud olmuş sororat sonralar 

kişinin, arvadının ölümündən sonra baldızı ilə 

evlənməsi adətinə çevrildi. Bu adət azərbaycanlılar 

arasında da mövcuddur. Adətin əsas səbəbi kimi 

birinci nikahdan olan uşaqların qeydinə əminin və ya 

xalanın daha yaxşı qalacağı gətirilsə də, əsas motiv 

əmlakın tayfada qalması uğrundakı səylərdir. 

Endoqamiya – qəbilə, tayfa və s. müəyyən ictimai 

qrup daxilindəki nikah adətidir. İbtidai icma 

cəmiyyətində qəbilə ekzoqam, tayfa isə endoqam idi. 
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İbtidai icma münasibətlərinin dağıldığı dövrdə bir sıra 

xalqlarda (malaqasilər, ərəblər, özbəklər və s.) qəbilə, 

yaxud qəbilədaxili qruplar-patronimiyalar endoqam 

oldu. Bu əmlakı yaxın qohumlarda saxlamaq 

məqsədindən doğurdu. Azərbaycanda da endoqamiya 

olub. Musa Kalankatuyklunun "Alban tarixi" əsərində 

bu haqda məlumatlar var. O, kitabın otuz beşinci 

fəslində yazır ki, "o zamanlar Albaniyanın zadəganları 

yaxın qohumlar arasında qanuni nikahlara yol 

verir"di. Bu, görünür, zərdüştiliyin qalıqları olub. 

Zərdüştilik (zoroastrizm) dini nəinki tayfadaxili, hətta 

ailədaxili nikahlara yol verir. Endoqam icmasına 

müasir dövrümüzdə parsları və gebrləri göstərmək 

olar. Etnokonfessional qrup olan parslar qədim 

zərdüştilərin islam təqibindən Hindistana qaçmış, hal-

hazırda Hindistanın Maharaştra və Qucarat ştatlarında 

yaşayırlar. Bakının Suraxanı qəsəbəsindəki Atəşgah 

da zərdüştilik dininə sitayiş edən pars tacirlər 

tərəfindən bərpa edilib. Dini həyatları çox gizli 

saxlanılan gebrlər İranda yaşayırlar. 

Ekzoqamiya – müəyyən kollektiv və ya qohum 

üzvləri arasında nikah münasibətlərini qadağan edən 

adətdir. Bu adət yalnız kənar qəbilə üzvləri ilə nikah 

bağlamağa icazə verirdi. Məsələn, ərəblər 

islamaqədərki dövrlərdə doğulmuş qız uşaqlarını diri-

diri basdırır, başqa qəbilədən qızqaçırma adəti ilə 

nikaha girirdilər. İbtidai icma quruluşunda 

ekzoqamiya daha geniş yayılmışdı. L.Morqan 

ekzoqamiyanın mənbəyini qan qohumluğunun zərərli 
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nəticələrini aradan qaldırmaq, L.Teylor ictimai 

əlaqələri genişləndirmək, başqa kollektivlərlə əlaqə 

yaratmaq, S.P.Tolstov isə kollektivdə ictimai sülh 

yaratmaq məqsədi daşıdığını bildirirdi. "Qurani-

Kərim"in "Ən-Nisa" ("Qadınlar") surəsinin 23-cü 

ayəsinə nəzər salaq: "Sizə analarınız, qızlarınız, 

bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və 

bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, 

arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz 

qadınlarınızın himayəsində olan qızları (ögey 

qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi… Öz belinizdən 

gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki 

bacını birlikdə almaq da sizə haramdır". 

Kuzen nikahı – (fransızca "cousin"-əmioğlu, 

xalaoğlu, dayıoğlu, bibioğlu), ilkin sinifli 

cəmiyyətlərin nikah formasıdır. İki əsas tipə bölünür: 

Krosskuzen nikahı (çarpaz-kuzen) – ananın 

qardaşının qızı (əmisi qızı, dayısı qızı, xalası qızı, 

bibisi qızı) ilə və ya atanın bacısının qızı (əmisi qızı, 

dayısı qızı, xalası qızı, bibisi qızı) ilə nikah (dayıoğlu-

bibiqızı, bibioğlu-dayıqızı); ortokuzen nikahı (paralel-

kuzen) – atanın qardaşının qızı (əmisi qızı, dayısı qızı, 

xalası qızı, bibisi qızı) və ya bacısının qızı (əmisi qızı, 

dayısı qızı, xalası qızı, bibisi qızı) ilə nikah (əmioğlu-

əmiqızı, xalaoğlu-xalaqızı). Kroskuzen nikahı tayfa 

quruluşu ailələrinə xasdır. Çünki o, iki ekzoqam 

tayfanın qarşılıqlı nikahına şərait yaradır. Tayfa 

münasibətləri dağıldıqdan sonra bu qalıq adəti kimi bu 

gün də mövcuddur. Xalaqızına nisbətən (tuareqlər), 
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əmiqızı ilə olan ortokuzen nikahlar da tez-tez yaranır 

(ərəblər, malaqasilər, bantular, Dağıstan və Orta Asiya 

xalqları). Çünki o, əmlakı böyük ailə və ya 

patronomiya daxilində saxlamağa imkan yaradır. 

Azərbaycanda da belə hallara rast gəlinir. 

Qoşa nikah – ibtidai icma quruluşunda mövcud 

olmuş təknikahlıq formasıdır. Bəzi mütəxəssislər 

hesab edir ki, bu nikah formasında mövcud olan 

nikahaqədər və nikahdan sonrakı əlaqələr, "əsas" 

arvad və ərlə yanaşı "əlavə" arvad və ərin də olması 

qoşa nikahın qrup nikahını əvəz etməsini göstərir. 

Nikahın formaları nikah cütünün birləşməsinin 

xarakteri mənasını verir. 

Qızların qaçırılması – bu qızların və onların 

valideynlərinin razılığı və ya qeyri-razılığı zamanı 

qaçırma yolu ilə bağlanan nikah formasıdır. 

Ödəncli nigah – (kalım) – Adaxlının gəlinin 

əvəzində qızın ailəsinə ödənc verməsidir. İşləyib 

ödəmə əsasındakı nikah da buna aiddir. 

Gəzmə nikah – nikahın elə bir formasıdır ki, bu 

zaman ər-arvad ayrı-ayrı nəsillərdə yaşayır və yaxud 

ər arvadın evində deyil, kişilər üçün nəzərdə tutulmuş 

xüsusi evlərdə yaşamasıdır. 

Heterizm – (yunanca “ketayra”-məşuqə) də qrup 

nikahının qalığıdır. Nikah yolu ilə bir kişiyə bağlı olan 

qadın başqa bir kişi ilə cinsi əlaqəyə girərsə, bu 

heterizmdir. Başqa sözlə, qadın onunla nikah 

əlaqəsinə girə biləcək bütün kişilərə mənsub idi. 
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Qonaqpərvər heterizm – qrup nigahının bir 

formasıdır. Bu vaxt ərlə eyni bir sinfə, nəslə, yaş 

sinfinə daxil olan qonaq onun arvadı ilə yaşamaq 

hüququna malik olurdu. Sinifsiz cəmiyyətin bütün 

dövrlərində ən geniş yayılan qrup nikahı forması idi. 

Bu vaxt bir qrup kişilər və qadınlar müvəqqəti və ya 

daimi olaraq bir-birinin ərləri və arvadları hesab 

olunurdular. Lakin ciddi bir tərzdə ekzoqamiyaya 

riayət olunurdu. Qrup nigahının qalıqlarına sinfi 

cəmiyyətlərdə də, hətta Asiya, Afrika və Okeaniyanın 

müasir xalqlarının bəzilərində bu günə qədər təsadüf 

olunmaqdadır. 

Nikah haqqı (başlıq, süd pulu) – gəlin 

köçürülərkən oğlan evindən qız evinə verilən pul və 

ya maldır. Sovet Azərbaycanı dövründə başlıq 

keçmişin qalığı kimi ictimai təhlükəli hal sayılır və 

sovet qanunvericiliyinə görə cinayət hesab edilirdi. 

Buna baxmayaraq, bu adət ölkəmizin bəzi ərazilərində 

bu gün də mövcuddur. Əslində başlıq sadəcə gəlinin 

bir sıra əmək və uşaqdoğma funksiyalarının 

ödənişidir. Gəlin kişinin təsərrüfatını saxlayır, ona 

qulluq edir (xörək bişirir, paltarını yuyur, yaşayış 

yerini səhmana salır), təsərrüfata rəhbərlik edərək 

kişinin kənardan sərvət toplamasına şərait yaradır, 

onun üçün dünyaya varis gətirir. Sanki kişi bu 

funksiyaları qabaqcadan birdəfəlik ödəyir. 

Boşandıqda isə əksinə. Əgər subaylığın dəyərini 

itirəcəyi dəyərlərin summar cəmindən yüksək 

qiymətləndirirsə, boşanır. 
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İqtisadiyyat üzrə 1993-cü ilin Nobel Mükafatı 

laureatı Herri Bekker ailə həyatının doğrudan da 

iqtisadi dəyərə malik olduğunu göstərdi. Bekker yazır: 

"İnsan o vaxt nikaha daxil olur ki, onun nikahdan 

gözlənilən sərfiyyatı subaylıq həyatından gözlənilən 

sərfiyyatından çox olur. Həmin qaydada, nikahda olan 

insan o zaman boşanmaq qərarına gəlir ki, onun 

yenidən subay həyata qayıtdıqda və ya yeni nikaha 

düşdükdə gözlənilən sərfiyyatı boşanma zamanı 

olacaq itkilərdən (o cümlədən, uşaqla görüşün 

məhdudlaşdırılması, əmlak bölgüsü, məhkəmə 

xərcləri və s.) çox olsun. Beləliklə, bir çox insanlar 

özlərinə uyğun cütlüyün tapılmasına çalışırlar. Bu 

nikah bazarının mövcudluğunu göstərir... İnsanlar 

intellektual əmsalları, təhsil səviyyəsi, dərisinin rəngi, 

sosial mənşəyi, boyu eyni, lakin əmək haqları 

müxtəlif olan insanlarla nikaha girməyə çalışırlar… 

Yüksək gəlirli insanlar daha erkən nikaha girir və az 

hallarda boşanırlar… Arvadların nisbi əmək haqqı 

artdıqca, nikahın pozulma ehtimalı artır". 

Nikah haqqı ana nəslindən ata nəslinə keçid 

dövrünə uyğun gələrək son ibtidai icma və sinifli 

cəmiyyətlərdə mövcud olub. O, slavyanlarda veno, 

türklərdə kalım, ərəblərdə mehr və s. adlanır. 

Avunkulat – latınca tərcüməsi "ananın qardaşı" 

olub insanla onun anasının qardaşı arasındakı xüsusi 

yaxınlığı nəzərdə tutan ailə və ictimai qaydalar 

məcmusudur. Bacı oğlu dayının evinə köçür (uşaqkən 

və ya evləndikdən sonra), onun yeganə varisi və ya 
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həmvarisi olur, onun himayəsində və məsləhətləri 

əsasında yaşayır. Avunkulat ana xəttinə əsaslanan 

tayfalarda, başçı kişi funksiyası ərə yox, arvadın 

qardaşına mənsub olduğu hallarda mövcud olmuşdur. 

Cəmiyyət inkişaf etdikcə, bu adət yox olur və hazırda 

qalıqları qalıb. Azərbaycanda "yaxşı igid dayısına 

oxşar" ifadəsi də, görünür, cəmiyyətin keçmiş 

münasibətlərinin relikti kimi günümüzə bu ifadə ilə 

gəlib çatmışdır. 

 

Qohumluq sistemləri  

 

Qohumluq terminologiyalarının tədqiqi ilə ilk dəfə 

L.Morqan məşğul olmuşdur. Etnoqrafiya elmində ata 

və ananın əsas və ikinci dərəcəli qohumluq xətləri 

əsasında 4 qohumluq sistemi (ailə tipi) qeyd edilir. 

Bunlar irokez, havay, ərəb və ingilis qohumluq 

sistemləridir. 

1. İrokez qohumluq sistemi. Burada ata və ana 

xətləri qohumları bir-birlərindən ayrılır. Yəni "Bioloji 

Ata" və "Atanın qardaşı" bir terminlə ("Ata"), 

"Ananın qardaşı" isə başqa cür adlandırılır. 

2. Havay qohumluq sistemi. Burada qohumlar hər 

iki əlamətlər üzrə bir-birindən fərqləndirilmir. Başqa 

sözlə "Bioloji Ata", "Atanın qardaşı" və "Ananın 

qardaşı" eyni adlanır və Ata kimi qəbul edilir. 

3. Ərəb qohumluq sistemi. Bu qohumluq 

sistemində hər iki fərqləndirici əlamətlər bir-birindən 

ayrılır. Başqa sözlə ata xətti, ana xəttindən ayrılır. 
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Burada "Ata", "Atanın qardaşı" və "Ananın qardaşı" – 

hər üçü müxtəlif cür adlandırılır. Göründüyü kimi, 

Azərbaycanlılar ərəb qohumluq sisteminə aiddirlər. 

Biz atanın qardaşını (əmi), ananın qardaşından (dayı) 

ayıraraq onlara müxtəlif adlar veririk. Növbəti bənddə 

görəcəyik ki, Avropa ailələrində bu təsnifat 

müxtəlifdir. 

4. İngilis qohumluq sistemi. Bu qohumluq 

sistemində bilavasitə və kollateral xətlər bir-birinə 

qarşı qoyulur, ata və ana xətləri fərqləndirilməyərək 

eyni terminlə adlandırılır. Həqiqətən bizlərdə əmi və 

dayı ruslarda birləşdirilərək "dyadya", ingilislərdə 

"uncle", bizlərdə bibi və xala, ruslarda ümumi halda 

"tyotya", ingilislərdə "aunt" adlandırılır. Bizlər 

"qardaş qızı (oğlu)", "bacıqızı (oğlu)", "əmi qızı 

(oğlu)", "dayı qızı (oğlu)", "bibi qızı (oğlu)" ruslarda 

"plemyan(nitsa)nik", ingilislərdə isə cinsi cəhətdən də 

fərqləndirilməyərək "cousin" adlandırılır. 

Ailə hüququ – ər – arvadın, uşaqların və ailənin 

digər üzvlərinin şəxsi və əmlak münasibətlərini 

tənzimləyən hüquq sahəsidir. Ailə hüquq sisteminin 

əsas institutları nikah, ailə, ər-arvadın hüquq və 

vəzifələri, valideynlərin və uşaqların hüquq və 

vəzifələri, nikahın xitamı, övladlığagötürmə, həddi-

büluğa çatmamışlar üzərində qəyyumluq və 

himayəçilik kimi məsələləri tənzimləyir. 

Ailə hüququ — hüquq elminin bir qoludur. Hər bir 

hüquq sahəsi kimi ailə hüququ özünün predmeti və 

hüquqi tənzimetmə metodu ilə səciyyələnir. Hüquq 
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elmində hüquqi tənzimetmə dedikdə, hüquq 

normalarının (yuridik normaların) köməyi ilə dövlətin 

ictimai münasibətlərə təsiri prosesi başa düşülür. 

Hüquqi tənzimetmənin predmetini hüquq 

normalarının müvafiq qrupu ilə təsbit edilən ictimai 

münasibətlərin müəyyən formasını təşkil edir. Hüquqi 

tənzimetmə metodu dedikdə, hüquq normalarının 

ictimai münasibətlərə təsir göstərməsi üsulu nəzərdə 

tutulur. Hüquqi tənzimetmə metodu imperativ və 

dispozitiv tənzimetmə metodlarına bölünür. İmperativ 

metod hüquq normaları ilə tənzim edilən ictimai 

münasibətlərin iştirakçısına hakimiyyətin təsir 

üsuludur. Dispozitiv metod isə bərabərhüquqlu 

tərəflər olan ictimai münasibətlər iştirakçıları arasında 

münasibətləri tənzimetmə üsuludur. 

Hüquq sahəsi olaraq ailə hüququ ictimai 

münasibətlərin müəyyən növünü – ailə 

münasibətlərini, yəni nikah faktından meydana gələn 

və ailəyə mənsub olan münasibətləri tənzim edir. 

Bununla əlaqədar, ailə hüquqi-tənzimetmə predmeti, 

birincisi, öz məcmusunda həmin predmetti təşkil edən 

ictimai münasibətlərin ən mühüm xüsusiyyətləri və 

mahiyyətini açıqlamalı və ikincisi, göstərilmiş 

münasibətlərin iştirakçılarının ümumi 

xarakteristikasını özünə daxil etməlidir. 
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Ailə hüququnun əsasları 

 

Ailə nikahla və qohumluqla bağlı olan, bir-birilə 

birlikdə yaşayan şəxslər qrupudur. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında ailə və nikah 

hüququndan bəhs edilmiş maddələrdə (maddə 34) ailə 

üzvləri kimi ata, ana, ər-arvad, uşaqlar göstərilir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında ailə 

cəmiyyətin özəyi kimi təsbit edilir və dövlətin xüsusi 

himayəsində olduğu qeyd edilir. Dövlət ailənin 

müdafiəsinə, onun sosial quruluşunun ictimai özəyi 

olan təşkilinin və nüfuzunun, xalqın və dövlətin 

çiçəklənməsinin mənbəyi kimi qorunmasına təminat 

verir. 

Ailə hüququnun predmeti ailənin özü deyil, ailə 

üzvləri arasında mövcud olan münasibətlərdir. Ailə 

münasibətləri çoxsaylı, mürəkkəb oduğundan burada 

olan əlaqələrin hamısı hüquq normaları ilə əhatə 

olunmur, hüquq normalarının təsiri altına düşmür. 

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 2-ci 

maddəsində ailədə hüquqla tənzimlənən 

münasibətlərin dəqiq dairəsi müəyyən edilib. 

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin əhatə 

etdiyi ailə münasibətlərini şərti olaraq dörd əsas qrupa 

bölmək olar: 

-Birinci qrup münasibətlərə nikahın bağlanması və 

nikaha xitam verilməsi, nikahın etibarsız sayılması 

aiddir. Bu qrup münasibətlərə nikah münasibətləri 

deyilir. 
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-İkinci qrupa ər-arvadın əmlakının hüquqi rejimi, 

onların mülkiyyətinin müqavilə rejimi, öhdəlikləri 

üzrə məsuliyyəti; 

-Üçüncü qrupa valideynlərin və uşaqların hüquq və 

vəzifələri və ailə üzvlərinin öhdəliklərini; 

-Dördüncü qrupa valideyn himayəsindən məhrum 

olan uşaqları övladlığa götürmə, qəyyumluq və 

himayə, onların digər tərbiyə formalarını daxil etmək 

olar. 

Ailə hüququnun predmetini ailə üzvlərinin 

münasibətlərinin tənzim olunan tərəfini təşkil edən və 

əsas mənasını və məzmununu müəyyən edən amil – 

ailə üzvlərinin qarşılıqlı məhəbbəti, dostluq və hörmət 

hissləri təşkil edir. Yuxarıda qeyd edilən məqamlar 

ailə hüququnun, başqa hüquq sahələrinin (xüsusən 

mülki hüququn) predmetindən fərqli özünün müstəqil 

tənzimetmə predmetinin olduğunu təsdiq edir. 

Alimlərin araşdırma və tədqiqatları ailə 

qanunvericiliyində tənzimlənən münasibətlərin 

aşağıdakı spesifik əlamətlərini aşkar etmişdir: 

-Ailə hüquq münasibətlərinin subyektləri yalnız 

vətəndaşlar ola bilər, Mülki Məcəllənin şərəf və 

ləyaqətin müdafiəsinə yönəldilmiş maddəsindən 

əmələ gələn hüquq münasibətlərinin subyektləri isə 

həm vətəndaşlar, həm də təşkilatlar ola bilər; 

-Ailə münasibətləri (şəxsi və əmlak) özünəməxsus 

hüquqi faktlardan: nikah, qohumluq, analıq, atalıq, 

övladlığa götürmə, uşağı tərbiyə etmək üçün ailəyə 

qəbuletmə hüquqi faktlardan əmələ gəlir; mülki 
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hüquqa isə müqavilələr və digər sazişlər, deliktlər, 

məhkəmə qərarları, dövlət orqanlarının və yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının aktları kimi hüquqi 

faktlar səciyyəvidir. 

 

Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri 

 

Uşağın həyata göz açması, uşağın doğulması ona 

həyat vermiş qadın və kişinin həyatında mühüm 

hadisədir. Konkret validynlərdən törəmiş uşaqlar 

valideynlərin nikahda olub-olmamasından asılı 

olmayaraq onların arasında hüquqi münasibətlərin 

yaranması üçün əsasdır. Uşaqlarla valideynlərin və ya 

valideynlərin birgə və ya ayrı yaşamalarından asılı 

olmayan bu qan qohumluğu “uşaqların mənşəyi” 

termini ilə əhatə olunur. Lakin valideynlərin və 

uşaqların hüquq və vəzifələri qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş qaydada uşağın mənşəyinin təsdiq 

olunmasına əsaslanır (Ailə Məcəlləsinin 43-cü 

maddəsi). 

Azərbaycan Respublikasında ailə qanunvericiliyi 

beynəlxalq hüquq normalarına və ümumbəşəri 

prinsiplərə söykənərək ailədə uşaqlara keçmişdən 

miras qalmış valideyn qayğısının passiv obyekti kimi 

münasibətdən əl çəkmiş, yetkinlik yaşına çatmayan 

uşaqların ailədə hüquqi statusunu konkretləşdirən 

normalar təsbit etmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya 

uşağı özünün hüquqlarının müəyyən mənada həyata 
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keçirilməsi və müdafiəsinə malik olduğu müstəqil 

şəxsiyyət gözündə görür. Konvensiyada təsbit 

olunmuş normalara əsalanaraq və bu sənədin 

prinsiplərini rəhbər tutaraq Azərbaycan 

Respublikasının ailə qanunvericiliyi ailədə uşaqların 

hüquqlarına həsr edilmiş müddəalarda uşağın 

hüquqlarının və mənafelərinin hərtərəfli müdafiəsinə 

təminat vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Ailə 

Məcəlləsində Azərbaycanda ailənin ümumbəşəri 

prinsiplər əsasında qurulmasına təminat verilir (Ailə 

Məcəlləsinin 3.0.1-ci maddəsi). Azərbaycan 

Respublikasında ailənin dövlət himayəsində olmaqla, 

analığın, atalığın və uşaqlığın qanunla mühafizə 

edilməsini təsbit edən norma ailə münasibətlərini 

məhz uşaqların hüquq və mənafeləri mövqeyindən 

tənzimlənməsini nəzərdə tutan müddəa kimi başa 

düşülməlidir. BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında 

Konvensiyasının 1-ci maddəsində uşaq anlayışının 

tərifi verilmişdir.”Hər bir insan 18 yaşına çatanadək 

bu Konvensiyanın məqsədləri üçün uşaq sayılır, bir 

şərtlə ki, uşaq barəsində tətbiq edilə bilən qanuna 

görə, o, yetkinlik yaşına daha əvvəl çatmamış olsun”. 

Buna müvafiq olaraq uşaq anlayışının tərifi 

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 49.1-

ci maddəsində də verilmişdir. Bu maddəyə görə, 18 

yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam fəaliyyət 

qabiliyyəti əldə etməyən şəxslər uşaq hesab olunurlar. 

Ailə qanunvericiliyinin nəzərdə tutduğu hüquq 

fəaliyyət qabiliyyəti, yəni şəxsin öz hərəkətləri ilə ailə 
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qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqlar əldə 

etmək qabiliyyəti uşağın doğulduğu andan əmələ 

gəlir. Yetkinlik yaşına çatmayan uşağın nikaha daxil 

olması (Mülki Məcəllənin 28.6-cı maddəsi) və 

emansipasiya (Mülki Məcəllənin 28.4-cü maddəsi) 

nəticəsində tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılması onun 

uşaq hesab edilməsini istisna etmir (əlbəttə, qanunun 

özünün nəzərdə tutulan halları çıxmaq şərti ilə) : 

məsələn, Ailə Məcəlləsinin 113.2.1-ci maddəsində 

yetkinlik yaşına çatmamış uşaq tam fəaliyyət 

qabiliyyəti əldə etdikdə, alimentin ödənilməsinə 

məhkəmə qaydasında xitam verilir. 

On altı yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına 

çatmayan vətəndaşın yaşayış yerinin qeydiyyatı onun 

şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında aparılır. Azərbaycan 

Respubliaksı vətəndaşının Azərbaycan Respublikası 

ərazisində şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsidir. 

Uşağın hüquqları və qanuni mənafeləri pozulduqda, 

o cümlədən valideynləri (və yaxud onlardan biri) 

uşağın təhsili, tərbiyəsi üzrə vəzifələrini yerinə 

yetirmədikdə və ya valideynlik hüquqlarından sui-

istifadə etdikdə, uşaq öz hüquqlarını qorumaq üçün 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, 14 yaşına çatdıqda 

isə məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. 

Ailə qanunvericiliyində uşağın öz fikrini bildirmək 

hüququ onu göstərir ki, qanunverici uşağı şəxsiyyət 

kimi qəbul edir, onun maraqlarına, qanuni 

mənafelərinə toxunan məsələlərə dair fikrini 
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bildirmək hüququna hörmətlə yanaşır. Bu hüquqların 

yerinə yetrilməsi üçün Qanun uşağa təminat verir. 

BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında konvensiyasının 

8-ci maddəsinə uyğun olaraq hər bir uşaq özünün 

fərdiliyini qoruyub saxlamaq hüququna malikdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17-ci 

maddəsinin II bəndində göstərilir: “Uşaq qayğısına 

qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin 

borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət 

nəzarət edir. Valideynlərin hüquq və vəzifələrinin 

bərabərliyi prinsipi onların nikahda olub-

olmamasından asılı olmayaraq həyata keçməlidir. Ona 

görə də valideynlər arasında bu və ya digər məsələnin 

həllində fikir müxtəlifliyi əmələ gələrsə, onlar 

(onlardan biri) mübahisənin həlli üçün müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə müraciət edə 

bilərlər”. (Ailə Məcəlləsinin 60.3-cü maddəsi). 

Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlər öz hüquqlarını 

qanunla müəyyən olunmuş qaydada və istənilən 

şəraitdə uşaqlarının mənafelərinə uyğun şəkildə 

həyata keçirməlidirlər. Valideynlər özbaşına 

valideynlik hüquqlarının başqa şəxslərə ötürülməsinə 

dair qərar qəbul edə bilməzlər. Valideynlik hüququ 

özgəninkiləşdirilə bilməz. Valideynlərin öz 

uşaqlarından imtina etməsi, yəni valideynlik 

hüquqlarından imtina etmələri yalnız müstəsna 

hallarda və qanunla müəyyən olunmuş qaydada 

mümkündür. Ailə Məcəlləsinin 122-123-cü 

maddələri). 
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Valideyn hüquqlarından məhrumetmə və 

valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması da 

yalnız qanunla müəyyən olunmuş əsaslar üzrə 

mümkündür (Ailə Məcəlləsinin 64, 68-ci maddələri). 

Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlik hüquqları 

müddətlidir, yəni, müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu 

hüquqlar uşaq doğulan andan yaranır, onlara xitam 

verilməsi – Ailə Məcəlləsinin 56.2-ci maddəsində 

nəzərdə tutulan halların meydana gəlməsilə bağlıdır. 

Ailə tərbiyəsi – ailənin böyük üzvlərinin və ailə 

həyat tərzinin uşağa müntəzəm, məqsədəuyğun 

təsiridir. Ailə tərbiyəsinin əsas və ümumi vəzifəsi 

uşaqları mövcud ictimai şəraitdə həyata hazırlamaq, 

daha məhdud və konkret vəzifəsi isə onlara ailə 

şəraitində şəxsiyyətin normal şəkildə formalaşması 

üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlər 

aşılamaqdır. Ailə tərbiyəsinin məqsəd və vasitələri 

ictimai-iqtisadi quruluşdan, mədəniyyətin inkişaf 

səviyyəsindən asılıdır. Ailə tərbiyəsi ailənin mənsub 

olduğu ictimai təbəqənin ideologiyası, əxlaqı və 

qarşılıqlı münasibətlər sistemi üzərində qurulur. O, 

böyüklərin özünütərbiyəsi, onların xarakterində 

uşaqlara səmərəli pedaqoji təsir göstərə bilən 

keyfiyyətlərin formalaşması ilə sıx bağlıdır. 
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Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə 

münasibətlərinin qanunvericilik müstəvisində 

tənzimlənməsi 

 

Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Ailə 

Məcəlləsindən, bu Məcəlləyə uyğun olaraq qəbul 

edilmiş digər müvafiq qanunvericilik aktlarından və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasında ailə dövlətin 

himayəsindədir. Ana, ata, uşaq hüquqları qanunla 

mühafizə edilir. Nikah - kişi və qadın nikahı əsasında 

yaranan hüquq və vəzifələrin təcəssümüdür. 

Azərbaycan Respublikası Konsititusiyasının 34-cü 

maddəsinə əsasən, 18 yaşına çatmış hər bir şəxsin 

nikaha daxil olmaq hüququ var. Nikah könüllü razılıq 

əsasında bağlanır və heç kəs zorla evləndirilə (ərə 

verilə) bilməz. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. 

Nikah və ailə münasibətləri Azərbaycan 

Respublikasının 1999-cu il 28 dekabr tarixli Ailə 

Məcəlləsinə görə tənzimlənir. Ailə Məcəlləsinin 2.3-

cü maddəsinə əsasən, nikah kişi ilə qadının ailə 

qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanında-Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin rayon, şəhər qeydiyyat şöbələri, 

rayon tabeli şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə, 

rayon, şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəlikləri 



22 

 

tərəfindən qeydiyyata alınan könüllü ittifaqdır. 

Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə 

münasibətlərinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi 

dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanında bağlanmış nikah tanınır. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (Asan Xidmət) 

tərəfindən  2013-cü ildən qeydə alınmağa 

başlanmışdır. 

Dini kəbinkəsmə (dini nikah) hüquqi əhəmiyyətə 

malik deyil. Bu müddəa müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini nikahlara 

və onların təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın 

bağlanması, nikahın pozulması və ölüm haqqında 

sənədlərə aid deyil. 

Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi qadınla 

kişinin nikahının könüllülüyü, ər-arvadın hüquq 

bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin qarşılıqlı razılıq 

əsasında həll olunması, uşaqların ailə tərbiyəsinin 

üstünlüyü, onların rifahına və inkişafına qayğı, ailənin 

yetkinlik yaşına çatmayan və əmək qabiliyyəti 

olmayan üzvlərinin hüquq və mənafelərinin 

müdafiəsinin təmin olunması prinsiplərinə uyğun 

həyata keçirilir. Nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq 

məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında 

qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır. 

Nikaha daxil olarkən və ailə münasibətlərində 

sosial, irqi, milli, dini və dil mənsubiyyətinə görə 
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vətəndaşların hüquqlarının hər hansı formada 

məhdudlaşdırılması qadağandır. 

Ailənin başqa üzvlərinin və digər vətəndaşların 

mənəviyyatının, sağlamlığının, hüquqlarının və 

qanuni mənafelərinin müdafiəsi məqsədi ilə 

vətəndaşların ailədəki hüquqları yalnız qanun əsasında 

məhdudlaşdırıla bilər. Vətəndaşlar ailə hüquqlarını, 

habelə həmin hüquqların müdafiəsini, məcəllədə 

başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, müstəqil həyata 

keçirirlər. Ailənin bir üzvü öz hüquqlarını həyata 

keçirərkən və vəzifələrini yerinə yetirərkən ailənin 

başqa üzvlərinin və digər vətəndaşların hüquqlarını, 

azadlıqlarını və qanuni mənafelərini pozmamalıdır. 

Ailə hüquqları məhkəmələr, bu məcəllədə nəzərdə 

tutulmuş hallarda müvafiq icra hakimiyyəti və digər 

dövlət orqanları tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən 

olunmuş qaydada müdafiə olunur. 

 

Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri: 

 

Nikah müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin, Ailə 

Məcəlləsinin 13.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, tibbi 

müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayış əlavə 

edilməklə, bu barədə ərizə verdikləri gündən 1 ay 

sonra onların iştirakı ilə bağlanır. Üzrlü səbəblər 

olduqda, nikahın bağlanma müddəti müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən azaldıla və ya 1 aydan 

çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Xüsusi hallarda 
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(hamiləlik, uşağın doğulması və digər hallarda) nikah 

ərizə verilən gün bağlana bilər. 

Ər-arvadın hüquq və vəzifələri müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən nikahın bağlanmasının 

dövlət qeydiyyatı günündən yaranır. Aşağıdakı şəxslər 

arasında nikahın bağlanmasına yol verilmir: 

-Yaxın qohumlar (valideynlər və uşaqlar, baba-

nənə və nəvələr, doğma və 

ögey (ümumi ata və anası olan) qardaş və bacılar; 

-övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər; 

-ikisindən biri və ya hər ikisi başqası ilə nikahda 

olan şəxslər; 

-tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayışı 

təqdim etməkdən imtina edən şəxslər; 

-ikisindən biri və ya hər ikisi ruhi xəstəlik və ya 

kəmağıllıq nəticəsində məhkəmə tərəfindən fəaliyyət 

qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslər. 

  

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi 

müayinəsi 

 

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər siyahısı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 

edilən xəstəliklər üzrə tibbi müayinədən keçirlər. 

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinəsi, 

habelə həmin şəxslərə tibbi-genetik, tibbi-psixoloji və 

ailənin planlaşdırılması məsələləri üzrə məsləhət 

verilməsi onların müraciəti ilə yaşayış yeri üzrə dövlət 
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və (və ya) bələdiyyə tibb müəssisələrində pulsuz 

həyata keçirilir. 

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərə onların tibbi 

müayinəsinin nəticələri ilə yanaşı, tibbi müayinədən 

keçdiklərini təsdiq edən arayış verilir. Nikaha daxil 

olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçdiklərini 

təsdiq edən arayış tibbi müayinədən keçmə faktını və 

Ailə Məcəlləsinin maddəsinə uyğun olaraq, tibbi 

məsləhətin verildiyini təsdiq edir və həmin şəxslərin 

tibbi müayinəsinin nəticələrini əks etdirmir. 

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi 

müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayış onların 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına nikaha daxil olmaq 

barədə verdikləri ərizəyə əlavə olunur. Müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri nikaha daxil 

olmaq istəyən şəxslərdən onların tibbi müayinəsinin 

nəticələrini tələb edə bilməz. 

Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi 

müayinədən keçmə qaydası və nikaha daxil olmaq 

istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq 

edən arayışın forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən təsdiq edilir. Nikaha daxil olmaq istəyən 

şəxslərin tibbi müayinəsinin nəticələri həkim sirridir. 

Nikaha daxil olan şəxslərdən biri özündə dəri-zöhrəvi 

xəstəliyinin və insanın immune çatışmazlığı virusunun 

törətdiyi xəstəliyin olmasını o birindən gizlətdikdə, 

digər tərəf nikahın etibarsız sayılması tələbi ilə 

məhkəməyə müraciət edə bilər. Nikaha daxil olmaq 

istəyən şəxslər hemoqlobinopatiyalar, böyük beta-
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talassemiya, aralıq beta-talassemiya, 

drepanotalassemiya, oraqvari hüceyrəli anemiya, 

İİV/QİÇS və sifilis üzrə tibbi müayinədən 

keçməlidirlər. 

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanında nikaha xitam 

verilməsi 

 

Ər-arvadın yetkinlik yaşına çatmayan ümumi 

uşaqları olmadıqda, nikaha onların razılığı əsasında 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında xitam verilə bilər. 

Yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqlarının 

olmasından asılı olmayaraq ərin (arvadın) ərizəsi 

əsasında nikaha xitam verilməsi aşağıdakı hallarda 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında aparılır: 

-ər (arvad) məhkəmə qaydasında itkin düşmüş 

hesab edildikdə; 

-ər (arvad) məhkəmə qaydasında fəaliyyət 

qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə; 

-ər (arvad) cinayət törətməyə görə ən azı 3 il 

müddətinə azadlıqdan məhrum olunduqda. 

Nikahın pozulmasının dövlət qeydiyyatı 

qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılır. 
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Ərin nikahın pozulmasını tələb etmək hüququnun 

məhdudlaşdırılması 

 

Arvadın hamiləliyi dövründə və ya uşağın 

doğulmasından sonra 1 il müddətində arvadın razılığı 

olmadan ər nikaha xitam verilməsi barədə iddia 

qaldıra bilməz. Bu müddəa qadınlara verilən əlavə 

preventiv hüquqdur, çünki qadın anadır. 

 

Nikahın məhkəmə qaydasında pozulması 

  

Ailə Məcəllənin 17.2-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla ər-arvadın yetkinlik 

yaşına çatmayan ümumi uşaqları olduqda və ya ər 

(arvad) nikahın pozulmasına razı olmadıqda, nikah 

məhkəmə qaydasında pozulur. 

Ər-arvadın razılığı olduqda, lakin onlardan biri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında nikahın 

pozulmasından yayındıqda (ərizə verməkdən imtina 

etdikdə, nikahın pozulmasının dövlət qeydiyyatı üçün 

gəlmədikdə və s.) nikahın pozulması məhkəmə 

qaydasında həyata keçirilir. 

 

Ər-arvadın qarşılıqlı razılığı olduqda nikahın 

məhkəmə qaydasında pozulması 

 

Yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqları olan ər-

arvadın nikahın pozulmasına qarşılıqlı razılığı 

olduqda, eləcə də bu Məcəllənin 19.2-ci maddəsində 
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göstərilən hallarda nikah onun pozulma səbəbləri 

məhkəmə qaydasında araşdırılmadan pozulur. Ər-

arvad bu Məcəllənin 22.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

uşaqları barədə sazişi baxılmaq üçün məhkəməyə 

təqdim etmək hüququna malikdirlər. Bu saziş 

olmadıqda və ya həmin saziş uşaqların maraqlarını 

pozduqda, məhkəmə bu Məcəllənin 22.2-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan qaydada onların 

mənafeyinin müdafiəsi üçün tədbirlər görür. Nikahın 

məhkəmə qaydasında pozulması ər-arvadın bu barədə 

ərizə verdikləri gündən 1 aydan tez olmayaraq həyata 

keçirilir.  

 

Nikahın pozulması haqqında qətnamə qəbul 

etdikdə məhkəmənin həll etdiyi məsələlər 

 

Nikah məhkəmə qaydasında pozularkən, ər-arvad 

məhkəməyə yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarının 

kiminlə qaldığını, uşaqların və (və ya) ehtiyacı olan və 

əmək qabiliyyəti olmayan ərin (arvadın) saxlanması 

üçün vəsaitin ödənilmə qaydasını, bu vəsaitin 

miqdarını və ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətinin 

bölünməsini müəyyən edən saziş təqdim edə bilərlər. 

 

Ər-arvadın şəxsi hüquq və vəzifələri 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit 

edilmiş qadın və kişinin hüquq bərabərliyinə uyğun 
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olaraq ər və arvad ailə münasibətlərində bərabər şəxsi 

və əmlak hüquqlarına malikdirlər. 

Analıq, atalıq, uşaqların tərbiyəsi və təhsili, eləcə 

də ailənin digər məsələləri ər-arvadın hüquq 

bərabərliyi prinsiplərinə uyğun olaraq birgə həll edilir. 

Ər (arvad) özünə məşğuliyyət, sənət və yaşayış yeri 

seçməkdə azaddır. 

Ər-arvad ailədə öz münasibətlərini qarşılıqlı yardım 

və hörmət hissi əsasında qurmalı, ailənin 

möhkəmləndirilməsi və rifahı üçün birgə fəaliyyət 

göstərməli, övladlarının inkişafı üçün əlverişli şərait 

yaratmalı və onların sağlamlığının qayğısına 

qalmalıdırlar. 

  

Ər-arvadın ümumi əmlakı üzərində sahiblik, 

istifadə və sərəncam hüququ 

 

Ər-arvadın ümumi əmlakı üzərində sahiblik, 

istifadə və sərəncam hüququ onların qarşılıqlı razılığı 

əsasında həyata keçirilir. Ər-arvadın rəsmi reyestrdə 

qeydə alınmalı olmayan ümumi daşınar əmlakı 

üzərində sərəncam əqdini onlardan biri həyata 

keçirirsə, bu halda güman edilir ki, o, digərinin 

razılığı ilə hərəkət edir. 

Ər-arvaddan biri digərinin razılığı olmadan onların 

ümumi əmlakı üzərində sərəncam əqdi bağlamışsa və 

əqdin iştirakçısı olan digər tərəf bu cür razılığın 

olmadığını bilirdisə və ya bilməli idisə, əqd 
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bağlanmasına razılığı olmayan ər (arvad) tərəfindən 

mübahisələndirilə bilər. 

Ər-arvaddan birinin daşınmaz əmlak üzərində 

sərəncam vermək barədə notariat qaydasında təsdiq 

edilən və (və ya) qeydiyyata alınan əqdlər bağlaması 

üçün digər tərəfin notariat qaydasında təsdiq edilmiş 

razılığı lazımdır. Ərin (arvadın) bu barədə notariat 

qaydasında təsdiq olunmuş razılığı olmadıqda, bu əqd 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 

müəyyən olunmuş müddətdə mübahisələndirilə bilər. 

 

Ər-arvadın hər birinin mülkiyyəti 

 

• Nikaha daxil olanadək onlara məxsus olan əmlak, 

habelə nikah dövründə hədiyyə şəklində və ya 

vərəsəlik qaydasında, digər əvəzsiz əqdlər üzrə əldə 

etdikləri əmlak ər-arvadın hər birinin ayrıca 

mülkiyyətindədir (ər-arvadın hər birinin əmlakıdır).  

Ər və arvad ailə münasibətlərində bərabər şəxsi və 

əmlak hüquqlarına malikdirlər.   

• Ər-arvadın əmlakı dedikdə isə nikah müddətində 

ər və arvadın birgə əldə etdikləri mülkiyyət onların 

ümumi mülkiyyəti sayılır. Ər və arvad nikaha daxil 

olanadək və nikah dövründə hədiyyə şəklində və ya 

vərəsəlik qaydasında əldə etdikləri əmlak onların 

özünə məxsusdur. Ərlə arvadın nikah dövründə 

qazandıqları əmlak onların ümumi mülkiyyətidir. 

Burada istisna hal ondan ibarətdir ki, tərəflər arasında 
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bağlanmış nikah müqaviləsində və ya onların 

arasındakı razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmasın. 

Zinət əşyaları istisna olmaqla, fərdi istifadə şeyləri 

(geyim, ayaqqabı və s.) nikah zamanı ər-arvadın 

ümumi vəsaiti hesabına əldə edilsə də, ər-arvaddan 

kimin istifadəsində olubsa, ona məxsusdur. 

Nikahda olduqları dövrdə ər-arvadın ümumi əmlakı 

və ya hər birinin əmlakı, yaxud da ər-arvadın 

hansınınsa əməyi hesabına ər-arvadın hər birinin 

əmlakının dəyərini xeyli artıran vəsaitin qoyulması 

(əsaslı təmir, yenidən quraşdırma, avadanlığı 

dəyişdirmə və s.) müəyyən edilərsə, həmin əmlak 

onların birgə mülkiyyəti sayıla bilər.   

 

Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi 

 

Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi nikah 

dövründə, eləcə də onlardan birinin tələbi ilə nikah 

pozulduqdan sonra, habelə kreditor ödəməni ər-

arvadın ümumi əmlakında olan onlardan birinin 

payına yönəltmək üçün ümumi əmlakın bölünməsi 

tələbi barədə ərizə verdikdə həyata keçirilir. 

Ər-arvadın ümumi əmlakı onların sazişi əsasında 

bölünə bilər. Belə saziş ər-arvadın arzusu ilə notariat 

qaydasında təsdiq edilə bilər. 

Mübahisə olduqda, ər-arvadın ümumi əmlakının 

bölünməsi, eləcə də bu əmlakda ər-arvadın paylarının 

müəyyən olunması məhkəmə qaydasında həyata 

keçirilir. 
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Məhkəmə ər-arvadın ümumi əmlakını bölərkən 

onların tələbi ilə hər birinə çatacaq əmlakı müəyyən 

edir. Ər-arvaddan birinə, dəyəri ona çatası payın 

dəyərini aşan əmlak verildikdə, bunun əvəzində 

digərinə müvafiq məbləğdə pul və ya başqa 

kompensasiya verilə bilər. 

Məhkəmə, ər-arvadın ailə münasibətlərinə xitam 

verdiyi və ayrı yaşadığı dövrdə hər birinin qazandığı 

əmlakı onların hər birinin mülkiyyəti hesab edə bilər. 

Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların tələbatını 

ödəmək üçün əldə olunan şeylər (geyim, paltar, 

ayaqqabı, məktəbli və idman ləvazimatları, musiqi 

alətləri, uşaq kitabxanası və s.) bölünmür və əvəzi 

ödənilmədən uşaqları ilə birgə yaşayan valideynə 

verilir. 

Ər-arvadın ümumi əmlakı hesabına yetkinlik yaşına 

çatmayan ümumi uşaqların adına qoyulmuş əmanətlər 

həmin uşaqlara məxsus hesaba edilir və ümumi 

əmlakın bölünməsi zamanı nəzərə alınmır. Ər-arvadın 

ümumi əmlakı bölündükdə, nikah dövründə həmin 

əmlakın bölünməmiş hissəsi, eləcə də nikah dövründə 

sonradan qazanılmış əmlak onların birgə mülkiyyətini 

təşkil edir. Nikah pozulduqda ər-arvadın ümumi 

əmlakının bölünməsi haqqında onların tələbinə 3 illik 

iddia müddəti tətbiq olunur. 
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Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi zamanı 

payların müəyyən edilməsi 

 

Ər-arvad arasındakı müqavilədə başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa, onların ümumi əmlakının bölünməsi 

zamanı bu əmlakdakı payları bərabər hesab edilir. 

Ayrı-ayrı hallarda məhkəmə yetkinlik yaşına 

çatmayan uşaqların mənafeyini və (və ya) ərin 

(arvadın) diqqətəlayiq mənafeyini, o cümlədən ər-

arvaddan biri üzrsüz səbəbdən gəlir əldə etmədiyi və 

ya birgə mülkiyyəti ailənin mənafeyinə zidd olaraq 

sərf etdiyi hallarda nəzərə alıb onların birgə 

mülkiyyətinin bölünməsi zamanı payları bərabər 

bölməyə bilər. Ümumi əmlak bölünərkən ər-arvadın 

ümumi borcları onun payına uyğun olaraq müəyyən 

edilir. 

 

Ailədə uşaqların hüquqları 

  

18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam 

fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən şəxslər uşaq hesab 

olunurlar. Hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə 

almaq, öz valideynlərini tanımaq və onların 

qayğısından istifadə etmək, uşağın maraqlarına zidd 

olan hallar istisna olmaqla, onlarla birgə yaşamaq 

hüququna malikdir. Uşaq öz valideynləri tərəfindən 

tərbiyə olunmaq, öz maraqlarının təmin olunması, 

hərtərəfli inkişafı, onun ləyaqətinə hörmət olunması 

hüququna malikdir. Valideynlər olmadıqda, onlar 
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valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda və ya 

uşaq valideyn himayəsini itirdiyi digər hallarda, 

uşağın ailədə tərbiyəsi bu Məcəllənin 18-ci fəslində 

müəyyən olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təmin edilir.  

 

Uşağın öz valideynləri və başqa qohumları ilə 

ünsiyyətdə olmaq hüququ 

  

Uşaq valideynləri, babaları, nənələri, qardaşları, 

bacıları və başqa qohumları ilə ünsiyyətdə olmaq 

hüququna malikdir. Valideynlərinin nikahının 

pozulması və ya etibarsız sayılması, valideynlərinin 

ayrı yaşaması uşağın hüquqlarına təsir etmir. 

Valideynlər ayrı yaşadıqda uşaq onların hər biri ilə 

ünsiyyət hüququna malikdir. 

Valideynlər müxtəlif dövlətlərdə yaşadıqda da uşaq 

öz valideynləri ilə ünsiyyətdə olmaq hüququna 

malikdir. Uşaq ekstremal hallarda (tutulduqda, həbs 

olunduqda, saxlanıldıqda, müalicə müəssisəsində 

yerləşdirildikdə və s.) qanunvericiliklə müəyyən 

olunmuş qaydada öz valideynləri və qohumları ilə 

ünsiyyətdə olmaq hüququna malikdir. 

 

Uşağın müdafiə hüququ 

 

Uşaq öz hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 

müdafiəsi hüququna malikdir. 
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Uşağın hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 

müdafiəsi valideynlər (onları əvəz edən şəxslər), bu 

Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı və məhkəmə tərəfindən həyata 

keçirilir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq yetkinlik 

yaşına çatana qədər tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab 

edilən şəxslər öz hüquq və vəzifələrini, o cümlədən 

müdafiə hüququnu müstəqil həyata keçirirlər. 

Uşağın valideynləri (onları əvəz edən şəxslər) 

tərəfindən sui-istifadə etmə hallarından müdafiə 

olunmaq hüququ var. Uşağın hüquqları və qanuni 

mənafeləri pozulduqda, o cümlədən valideynləri 

(onlardan biri) uşağın təhsili, tərbiyəsi üzrə 

vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya valideynlik 

hüquqlarından sui-istifadə etdikdə, uşaq öz 

hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına, 14 yaşına çatdıqda isə məhkəməyə müraciət 

etmək hüququna malikdir. 

Uşağın həyat və sağlamlığının təhlükədə olması, 

onun həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına 

təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb olunması, 

hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulması 

barədə məlumatı olan vəzifəli şəxslər və digər 

vətəndaşlar bu barədə uşağın faktiki olduğu yerin 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməyə 

borcludurlar. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu cür 

məlumat aldıqda uşağın hüquqlarının və qanuni 

mənafelərinin müdafiəsi üçün zəruri tədbirlər 

görməyə borcludur. Uşaq hüquqlarının həyata 
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keçirilməsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 

nəzarət edirlər.  

 

Valideynlərin hüquq və vəzifələrinin bərabərliyi 

 

Valideynlər öz uşaqları barəsində bərabər hüquq və 

vəzifələrə malikdirlər. 

Uşaqlar yetkinlik yaşına çatdıqda, yetkinlik yaşına 

çatmayan şəxslər nikah bağladıqda, eləcə də yetkinlik 

yaşına çatmayan uşaqlar qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş hallarda tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etdikdə 

valideynlərin bu fəsildə göstərilən hüquq və 

vəzifələrinə xitam verilir. 

 

Yetkinlik yaşına çatmayan valideynlərin 

hüquqları 

 

Yetkinlik yaşına çatmayan valideynlər uşaqlarla 

birgə yaşamaq və onların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq 

hüququna malikdirlər. Yetkinlik yaşına çatmayan 

valideynlər nikaha daxil olmamışlarsa, onların 

uşaqları doğulduqda həmin valideynlər 16 yaşına 

çatdıqdan sonra atalığın (analığın) müəyyən 

edilməsində müstəqil hərəkət edə bilərlər. 16 yaşı 

tamam olmayan valideynlərin uşaqlarının tərbiyəsi ilə 

məşğul olmaq üçün qəyyum təyin oluna bilər. Uşağın 

qəyyumu ilə yetkinlik yaşına çatmayan valideynlər 

arasındakı narazılıq qəyyumluq və himayə orqanı 

tərəfindən həll edilir. Yetkinlik yaşına çatmayan 
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valideynlər öz uşaqlarına münasibətdə atalığı və 

analığı ümumi əsaslarla qəbul etmək, atalığa (analığa) 

dair mübahisə açmaq, habelə 14 yaşına çatdıqdan 

sonra məhkəmə qaydasında atalığı (analığı) müəyyən 

etmək hüququna malikdirlər. 

 

Uşaqların tərbiyəsi və təhsilində valideynlərin 

hüquq və vəzifələri 

  

Valideynlər uşaqlarını tərbiyə etmək hüququna 

malikdirlər və uşaqlarını tərbiyə etməyə borcludurlar. 

Valideynlər uşaqlarının tərbiyəsinə, sağlamlığına və 

onların psixi, fiziki, mənəvi inkişafına görə 

məsuliyyət daşıyırlar. Valideynlər digər şəxslərlə 

müqayisədə öz uşaqlarının tərbiyəsində üstün 

hüquqlara malikdirlər. 

Valideynlər uşaqların əsas ümumi təhsil almasını 

təmin etməyə borcludurlar. 

Valideynlər uşaqların ümumi orta təhsil almasına 

qədər onların maraqlarını nəzərə almaqla təhsil 

müəssisəsini və təhsil formasını seçmək hüququna 

malikdirlər. 

Dövlət valideynlərin bu hüquq və vəzifələrinə 

qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada yalnız uşağın 

mənafeyi tələb etdiyi hallarda müdaxilə edə bilər.  
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Uşaqların hüquq və mənafelərinin müdafiəsi 

sahəsində valideynlərin hüquq və vəzifələri  

 

Valideynlər uşaqların hüquq və mənafelərini 

müdafiə etməlidirlər. Valideynlər uşaqlarının qanuni 

nümayəndəsi kimi onları məhkəmələrdə, habelə hər 

hansı fiziki, hüquqi şəxslərlə əlaqədar hüquqlarını və 

maraqlarını buna səlahiyyət almadan müdafiə edə 

bilərlər. Valideynlərin və uşaqların maraqları arasında 

ziddiyyət yarandığı müəyyən olunarsa, müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı uşaqların hüquq və mənafeyini 

müdafiə üçün nümayəndə təyin etməlidir. 

  

Valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsi 

 

Valideynlik hüquqları uşaqların mənafeyinə zidd 

həyata keçirilə bilməz. 

Valideynlik hüquqlarını həyata keçirərkən 

valideynlər uşaqların mənəvi inkişafına, fiziki və psixi 

sağlamlığına xələl yetirməməlidirlər. Uşaqların 

tərbiyəsində onların istismarına, təhqir edilməsinə, 

mənəviyyatının alçaldılmasına, qəddarlığa, 

kobudluğa, biganəliyə yol verilə bilməz. Valideynlik 

hüquqlarını həyata keçirərkən uşaqların hüquq və 

mənafelərinə ziyan vuran valideynlər qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

Uşaqların tərbiyə və təhsilinə aid olan bütün 

məsələlər uşaqların hüquq və mənafeləri, onların rəyi 

nəzərə alınmaqla, valideynlərin qarşılıqlı razılığı 
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əsasında həll olunur. Valideynlər (onlardan biri) öz 

aralarında olan narazılığı həll etmək üçün müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə müraciət 

edə bilərlər. 

Valideynlər ayrı yaşadıqda uşaqların yaşayış yeri 

onların razılığı ilə həll edilir. Valideynlər arasında 

razılıq olmadıqda, məhkəmə mübahisəni uşaqların 

hüquq və mənafelərini, onların rəyini və sair halları 

(uşaqların qardaş və bacılarına, valideynlərdən hər 

birinə olan bağlılığı, valideynlərin əxlaqi və digər 

şəxsi keyfiyyətləri, uşağın yaşı, onun inkişafı və 

tərbiyəsi üçün şərait yaradılması) nəzərə almaqla həll 

edir. 

 

Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması 

 

Məhkəmə valideynlik hüquqlarından məhrum 

etmədən uşağın mənafeyini nəzərə almaqla, 

valideynlərdən (onlardan birindən) uşağın alınması 

barədə qətnamə qəbul edə bilər. Uşağın valideynlərlə 

(onlardan biri ilə) qalması onlardan asılı olmayan 

hallarda (psixi pozğunluq və ya başqa xroniki 

xəstəliklər, ağır vəziyyət və s.) uşağın həyatı üçün 

təhlükə yaradırsa, valideynlik hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasına yol verilir. 

Valideynlərin davranışı onlarla qalan uşaq üçün 

təhlükəlidirsə, valideynlik hüquqlarından 

məhrumetmə üçün əsas yoxdursa, valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yol verilir. 
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Valideynlər öz davranışını dəyişməzlərsə, valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə məhkəmə 

qətnaməsinin çıxarılmasından 6 ay keçdikdən sonra 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı uşaqların mənafeyini 

nəzərə alaraq valideynlik hüquqlarından məhrumetmə 

iddiası qaldırmalıdır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

valideynləri (onlardan birini) bu müddətdən də tez 

valideynlik hüquqlarından məhrumetmə barədə iddia 

qaldıra bilər. 

Uşağın yaxın qohumları, yetkinlik yaşına çatmayan 

uşaqları müdafiə edən orqanlar, məktəbəqədər, 

ümumtəhsil və başqa müəssisələr valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə iddia qaldıra 

bilərlər. Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması 

işinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının iştirakı ilə 

baxılır. Bu zaman məhkəmə valideynlərdən (onlardan 

birindən) aliment tutulması məsələsini də həll edir. 

Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması 

haqqında qətnamə qanuni qüvvəyə mindikdən sonra 3 

gündən gec olmayaraq məhkəmə bu qətnamədən 

çıxarışı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

göndərməlidir. 

 

Uşaqlarından ayrı yaşayan valideynin valideynlik 

hüquqlarının həyata keçirilməsi 

 

Uşaqlardan ayrı yaşayan valideyn onlarla ünsiyyət 

hüququna, uşaqların tərbiyə və təhsili ilə bağlı 
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məsələlərin həll edilməsində iştirak etmək hüququna 

malikdir. 

Uşaqlarla yaşayan valideyn uşağın fiziki, psixi 

sağlamlığına, onun əxlaqi inkişafına zərər yetirməyən 

digər valideynlə uşağın ünsiyyətinə mane 

olmamalıdır. 

Uşaqlarından ayrı yaşayan valideynlər valideynlik 

hüququnun həyata keçirilməsi qaydası haqqında yazılı 

saziş bağlaya bilərlər. Valideynlər razılığa gələ 

bilmədikdə, mübahisə onların (onlardan birinin) tələbi 

əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının iştirakı 

ilə məhkəmə tərəfindən həll edilir. 

Məhkəmənin qətnaməsinə əməl etməyən valideynə 

qarşı mülki-prosessual qanunvericiliyə uyğun ölçü 

götürülür. Bu qətnaməyə qəsdən əməl edilmədikdə, 

məhkəmə uşaqdan ayrı yaşayan valideynin tələbi ilə 

uşağın mənafeyi və rəyi nəzərə alınmaqla onun həmin 

valideynə verilməsi haqqında qətnamə qəbul edə bilər. 

Uşaqdan ayrı yaşayan valideyn öz uşağı haqqında 

tərbiyə və müalicə, sosial müdafiə və digər müvafiq 

müəssisələrdən məlumat almaq hüququna malikdir. 

Yalnız uşağın həyat və sağlamlığı üçün valideyn 

tərəfindən təhlükə olduqda bu cür məlumat 

verilməsindən imtina edilir. Məlumat verilməsindən 

imtinadan şikayətə məhkəmə qaydasında baxılır. 
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Uşaqlar üçün məhkəmə qaydasında tutulan 

alimentin miqdarı 

  

Aliment ödənilməsi barədə razılıq olmadıqda, 

uşaqlar üçün onların valideynlərindən məhkəmə 

tərəfindən hər ay aşağıdakı miqdarda aliment tutulur: 

1 uşağa görə - qazancın və (və ya) valideynlərin 

başqa gəlirlərinin dörddə bir hissəsi; 

2 uşağa görə - qazancın (başqa gəlirlərin) üçdə bir 

hissəsi; 

3 və daha çox uşağa görə - qazancın (başqa 

gəlirlərin) yarısı. 

• Bu payların miqdarı məhkəmə tərəfindən 

tərəflərin ailə və maddi vəziyyəti, eləcə də 

diqqətəlayiq olan başqa hallar nəzərə alınmaqla 

azaldıla və artırıla bilər.   

Aliment Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan 

yaşayış minimumu normasına uyğun gəlməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının “Yaşayış minumumu 

haqqında” Qanununun 1.0.2-ci maddəsinə əsasən, 

yaşayış minimumu - minimum istehlak səbətinin 

dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial 

normadır. “Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il 

üçün yaşayış minimumu haqqında” Qanunun 1-ci 

maddəsinə əsasən 2017-ci il üçün yaşayış minimumu 

ölkə üzrə 155 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 

164,5 manat, pensiyaçılar üçün 130,2 manat, uşaqlar 

üçün 136,6 manat məbləğində müəyyən edilmişdir və 

3 fevral 2017-ci il tarixli sərəncamla qüvvəyə minmiş 
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“Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

qanunda əksini tapıb. 

Mülki Prosessual Məcəlləyə əsasən indiyə qədər 

bütün qətnamələr qanuni qüvvəyə mindikdən sonra 

icra edilməli idi. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra 

şəxsin saxlanılması üçün vəsaitlərin, o cümlədən 

alimentlərin alınması,  məişət zorakılığından zərər 

çəkmiş şəxsə uzunmüddətli mühafizə orderinin 

verilməsi haqqında qətnamələr dərhal icra 

olunmalıdır. Bu hallar istisna ilə, digər qətnamələr 

qanuni qüvvəyə mindikdən sonra icra edilməlidir.  

 

“Uşaq Hüquqları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına, Uşaq Hüquqları Bəyannaməsinə, 

Uşaq Hüquqlarına dair Konvensiyaya və digər 

beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasında uşaqların hüquqlarını və 

azadlıqlarını, uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərini, onların müdafiəsi sahəsində dövlət 

orqanlarının, digər hüquqi və fiziki şəxslərin 

vəzifələrini müəyyən edir. 

Uşaqların bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqları 

və vəzifələri 18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və 

tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən hər bir şəxsə 

aid edilir. Uşaq hüquqları barəsində qanunvericilik bu 
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Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər 

normativ hüquqi aktlarından ibarətdir. Digər normativ 

hüquqi aktların normaları uşaqların bu Qanunla 

müəyyən edilmiş hüquq və azadlıqlarını 

məhdudlaşdıra bilməz. Uşaqlar barəsində dövlət 

siyəsəti hər bir uşağın zəruri maddi və məişət 

şəraitində böyüyüb tərbiyə olunmasının, mütərəqqi 

tələblər əsasında təhsil almasının, layiqli vətəndaş 

kimi formalaşmasının təmin edilməsinə yönəldilir. 

Dövlət siyasəti milli və yerli xüsusiyyətlər nəzərə 

alınmaqla yaradılmış məqsədli uşaq sosial proqramları 

əsasında həyata keçirilir. Bu proqramların yerinə 

yetirilməsinə dövlət orqanları ilə yanaşı digər hüquqi 

və fiziki şəxslər də iştirak edə bilərlər. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 

uyğun olaraq uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə 

dövlət nəzarət edir. Azərbaycan Respublikasında uşaq 

hüquqlarının müdafiəsini müvafiq icra hakimiyyəti, 

məhkəmə və prokurorluq orqanları, bələdiyyələr, 

habelə ictimai birliklər, həmkarlar ittifaqı təşkilatları 

təmin etməlidirlər. Bu orqanlar, birliklər və təşkilatlar 

fəaliyyətlərində uşaq hüquqlarının üstün mühafizəsi 

prinsipini əsas tutmalıdırlar. 

Dövlət orqanları, bütün fiziki və hüquqi şəxslər öz 

fəaliyyətində uşaqların mənafelərini üstün tutmalı, 

onların hüquqlarının təmin olunmasına şərait 

yaratmalıdırlar. Azərbaycan Respublikasının normativ 

hüquqi aktları və müvafiq orqanların qərarları uşaq 

mənafelərinə zidd olmamalı və onların icrası uşaqların 
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həyatına, inkişafına və tərbiyəsinə zərər 

gətirməməlidir. Uşağın hüquq və mənafelərini 

məhdudlaşdıran hər hansı əqd etibarsızdır. 

 

Uşaqların hüquq bərabərliyi 

 

Bütün uşaqlar bərabər hüquqlara malikdirlər. 

Uşaqların, onların valideynlərinin və ya onları əvəz 

edən şəxslərin sosial və əmlak vəziyyətindən, 

sağlamlığından, irqi və milli mənsubiyyətindən, 

dilindən, təhsilindən, dinindən, siyasi baxışlarından, 

yaşayış yerindən asılı olmayaraq uşaqlar ayrı-

seçkiliyə məruz qala bilməzlər. Uşaqlar 

valideynlərinin və ya onları əvəz edən digər şəxslərin 

hərəkətlərinə görə məs uliyyət daşımır və valideynləri 

ilə bağlı səbəblərə görə onların hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasına yol verilmir. Nikahda və ya 

nikahdankənar doğulmasından asılı olmayaraq 

uşaqların valideynləri barəsində eyni hüquqları vardır. 

 

Uşağın nümayəndələri 

 

Uşağın valideynləri, eləcə də övladlığa götürənlər, 

qəyyumlar, himayəçilər, uşaq evlərinin müdiriyyəti 

uşaqların hüquq və mənafelərini müdafiə edən 

nümayəndələridir.   
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Uşağın yaşamaq və inkişaf etmək hüququ 

 

Hər bir uşağın yaşamaq, normal şəraitdə fiziki, əqli 

və mənəvi cəhətdən inkişaf etmək hüququ var. Dövlət 

bu şəraiti tə min edən iqtisadi, sosial-hüquqi və digər 

tədbirlər görməyi, sağlam və təhlükəsiz mühit 

yaratmağı öz öhdəsinə götürür. 

 

Uşağın həyatı və sağlamlığının mühafizəsi 

hüququ 

 

Hər bir uşağın həyat və sağlamlığının mühafizə 

edilməsi hüquqi var. Dövlət uşaqların həyatının 

mühafizəsi və sağlam inkişafını təmin edir, ekoloji 

təhlükəsizliyini təmin edən şərait yaradır, onların 

keyfiyyətli yeməklə, içməli təmiz su ilə təchizi üçün 

müvafiq tədbirlər görür. Uşaqların “Uşaqların icbari 

dispanserizasiyası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada 

dispanserizasiyadan keçmək, dispanserizasiyanın 

nəticələrindən asılı olaraq tibbi göstərişlər əsasında 

ambulator, stasionar və ya sanatoriya-kurort şəraitində 

tibbi yardım almaq, dispanserizasiyanın nəticələri, o 

cümlədən aparılmış müayinə-müalicə tədbirləri, 

habelə sağlamlığının vəziyyəti haqqında tam və 

obyektiv məlumat almaq hüquqları var. 
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Uşağın ad və vətəndaşlıq almaq hüququ 

 

Hər bir uşaq doğulduqdan sonra Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

qeydiyyata alınır və “Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 12-ci maddəsinin birinci və ikinci 

hissələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

vətəndaşlıq əldə edir.  

Uşağa ad valideynlərinin qarşılıqlı razılığı ilə, 

valideynləri olmadıqda isə qəyyumluq orqanlarının 

razılığı və ya göstərişi əsasında verilir.  

 

Uşağın tərbiyə almaq hüququ 

 

Hər bir uşağın hərtərəfli inkişaf etmək, milli və 

ümumbəşəri dəyərlərə uyğun, humanizm və əxlaqi 

prinsiplər əsasında tərbiyə almaq hüququ var. Uşağın 

tərbiyəsi ailədə, məktəbdə, məktəbəqədər və 

məktəbdənkənar uşaq təlim-tərbiyə müəssisələrində 

aparılır. Dövlət uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətinin, 

estetik tərbiyəsinin inkişafı üçün müxtəlif müəssisələr 

yaradır, habelə belə müəssisələrin yaradılmasında 

ictimai təşkilatlara köməklik göstərir. 

Zorakılıq, qəddarlıq təbliğ edən və ya erotika və 

pornoqrafiya mövzusunda olan, habelə uşaqların psixi 

və mənəvi inkişafına zərərli təsir göstərən filmlərin, 

ədəbiyyatların və digər vəsaitlərin uşaqlar arasında 
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yayılması və nümayişi, habelə bunların 

hazırlanmasına uşaqların cəlb edilməsi qadağandır. 

Uşaq azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna 

malikdir. Müstəsna hal kimi uşağın tutulmasına, həbs 

edilməsinə yalnız Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əsaslar mövcud 

olduqda yol verilə bilər. Uşaq tutulduqda və ya həbs 

edildikdə bu barədə onun valideynlərinə və ya digər 

qanuni nümayəndələrinə dərhal məlumat verilməlidir. 

Uşaqların hüquqları və qanuni mənafeləri pozulduqda, 

o cümlədən valideynləri (onlardan biri) uşağın təhsili, 

tərbiyəsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya 

valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə uşaq öz 

hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarına, 14 yaşına çatdıqda isə məhkəməyə 

müraciət etmək hüququna malikdir. 

İstənilən fiziki və ya hüquqi şəxs uşaqlarla qəddar 

rəftar hallarını müşahidə etdikdə belə rəftarın 

qarşısının alınması üçün müvafiq orqanlara müraciət 

edə bilər. 

Valideynlərin və ya digər şəxslərin uşaqlarla qəddar 

rəftara yol verməsi, onlara qarşı psixi və fiziki zor 

tətbiq etməsi, uşaqların hüquqlarını pozması 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş qaydada valideynlik hüquqlarından 

məhrum edilməyə, habelə inzibati və ya cinayət məs 

uliyyətinə səbəb olur. 

Uşağın Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

ilə müəyyən edilmiş minimum dolanacaq xərclərindən 



49 

 

az olmayan maddi tə minat almaq hüququ vardır. Hər 

bir uşağın vicdan, fikir və söz azadlığı vardır. 

Valideynlər, digər şəxslər və dövlət orqanları uşağın 

vicdan, fikir və söz azadlığına hörmətlə 

yanaşmalıdırlar. 

Uşağın səhhətinə zərərli tə sir göstərən dini 

ayinlərin icrasına cəlb edilməsi qadağandır. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq hər bir uşağın əqli və fiziki inkişafı üçün zəruri 

olan istənilən mə lumatı axtarmaq, əldə etmək, 

ötürmək və yaymaq hüququ vardır. Uşaqların 

sağlamlığına və inkişafına ziyan vuran 

informasiyadan qorunması müvafiq qanunla 

tənzimlənir. 

Cəmiyyətdə davranış qaydalarına əməl etmək, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə bələd 

olmaq, biliklərə yiyələnmək, özünü faydalı fəaliyyətə 

hazırlamaq, valideynlərə, digər vətəndaşların hüquq 

və mənafelərinə, öz xalqının və başqa xalqların 

ənənələrinə və mədəni sərvətlərinə hörmətlə 

yanaşmaq, tarix və mədəniyyət abidələrini, ətraf 

mühiti qorumaq və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri 

yerinə yetirmək uşağın borcudur. Bu vəzifələrin uşaq 

tərəfindən dərk edilməsinə və icrasına valideynlərin, 

müvafiq orqanların və təhsil müəssisələrinin uşaqlar 

arasında izahat və təbliğat aparmaları yolu ilə nail 

olunur. 
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UŞAQ VƏ AİLƏ 

 

Uşağın ailədə yaşamaq hüququ 

 

Uşağın ailədə valideynləri ilə birgə yaşamaq, 

onlardan qayğı görmək hüququ vardır. 

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa 

valideynlərin istəyinə zidd olaraq uşağı onlardan 

ayırmaq qadağandır. 

 

Valideynlərindən ayrı yaşayan uşağın hüququ 

 

Valideynlərinin hər ikisindən və ya birindən ayrı 

yaşayan uşağın onları tanımaq, habelə bu ona mənfi 

təsir göstərmirsə, valideynləri ilə ünsiyyətdə olmaq 

hüququ vardır. Valideynlərin uşağın tərbiyəsində 

bərabər hüquq və vəzifələri vardır. Onlar uşağı sağlam 

böyütməli, ümumbəşəri və milli dəyərlər əsasında 

tərbiyə etməli, müstəqil həyata hazırlamalıdırlar. 

Uşağın qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, onun maddi 

və mənəvi tələbatlarının təmin edilməsi, hüquq və 

mənafelərinin mühafizəsi valideynlərin əsas 

vəzifələridir. 

Valideynlərin uşaqlar barəsində hüquq və 

vəzifələrinin həyata keçirilməsinə dövlət orqanlarının 

qarışmasına yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda 

və uşağın maraqları naminə yol verilə bilər. Uşaqların 

vurduğu maddi ziyana görə onun valideynləri, 

övladlığa götürənlər, qəyyumlar və ya himayəçilər 
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Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Uşağın mənzil hüququ 

 

Hər bir uşağın mənzil hüququ vardır. Uşaqların 

yaşadıqları mənzil sahəsinə ailənin digər üzvləri ilə 

bərabər hüquqları vardır. Valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar tərbiyə olunmaq üçün dövlət 

uşaq müəssisəsinə, qohumlarına və ya qəyyumlara 

(himayəçilərə) verildikdə əvvəl yaşamış olduqları 

mənzilə hüquqlarını saxlayırlar. Bu mənzilə köçmək 

mümkün olmadıqda həmin uşaqlar, habelə əvvəllər 

mənzil sahəsi olmayan valideyn himayəsindən 

məhrum uşaqlar mənzillə növbədənkənar tə min 

edilməlidirlər. Həmin mənzillərlə əlaqədar 

müqavilələrin bağlanması Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 

həyata keçirilir. 

 

Uşağın vərəsəlik və valideynlərinin əmlakı 

hesabına saxlanma hüququ 

 

Hər bir uşağın valideynlərinin, övladlığa 

götürülənlərin əmlakına dair vərəsəlik, məhkəmənin 

qərarı ilə valideynlərdən hər ikisi və ya biri xəbərsiz 

itkin düşmüş  və ya ölmüş elan edildikdə isə onların 

əmlakı hesabına saxlanmaq hüququ vardır.  
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UŞAQ VƏ CƏMİYYƏT 

 

Uşağın təhsil almaq hüququ 

 

Hər bir uşağın Azərbaycan Respublikasının təhsil 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq təhsil almaq hüququ 

vardır. Dövlətin təhsil sistemi uşağın şəxsiyyətinin 

inkişafına, zəruri bilik və bacarıqları tam həcmdə əldə 

etməsinə şərait yaratmalıdır. Uşaqların icbari ümumi 

orta təhsildən yayındırılması qadağandır. Dövlət fitri 

istedada malik uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılması 

və onların qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 

tədbirlər görür, onlar üçün adlı və xüsusi təqaüdlər 

müəyyən edir, xüsusi təhsil müəssisələrinin sistemini 

yaradır və maliyyələşdirir, bu sahədə beynəlxalq 

əlaqələri inkişaf etdirir. 

 

Uşağın əmək hüquqları 

 

Uşaqların yaşına, səhhətinə, ümumtəhsil və peşə 

hazırlığı səviyyəsinə uyğun olaraq əmək hüququ var. 

Uşaqların əmək hüququnun yaranmasının və həyata 

keçirilməsinin şərtləri Azərbaycan Respublikasının 

əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Hər bir 

uşağın istirahət və asudə vaxtdan istifadə etmək 

hüququ var. Uşaq öz maraqlarına və qabiliyyətinə 

uyğun olaraq məktəbdənkənar istirahət və 

məşğuliyyət növü seçməkdə müstəqildir. Valideynlər 

(onları əvəz edən digər şəxslər) və müvafiq dövlət 
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orqanları uşaqların istirahət və asudə vaxtlarında 

mənfi təsirlərə məruz qalmasının qarşısını alan 

tədbirlər görməlidirlər. 

Dövlət uşaqların istirahət və asudə vaxtını səmərəli 

təşkil etmək, mədəni həyata və yaradıcılıq fəaliyyətinə 

qovuşmasını təmin etmək məqsədilə məktəbdənkənar 

müəssisələrin, uşaq və gənclər idman, mədəniyyət və 

sağlamlıq ocaqlarının və digər istirahət yerlərinin 

geniş şəbəkəsini yaradır və inkişaf etdirir, bu 

obyektlərdən pulsuz və güzəştli istifadə qaydalarını 

müəyyən edir. 

Xüsusi dövlət əhəmiyyətli işlərin görülməsi ilə 

bağlı hallar istisna olmaqla uşaqların məktəbdənkənar 

istirahət və asudə vaxtlarının təşkili ilə bağlı yerlərin 

ləğvi və başqa məqsədlər üçün istifadə olunması 

qadağandır. 

Dövlət və bələdiyyə bədən tərbiyəsi-idman 

təşkilatlarında aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlara, 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlara, məktəbəqədər yaşlı uşaqlara, 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara bədən tərbiyəsi-

idman xidmətləri pulsuz göstərilir. 

Uşaqların təhsil və ya yaşayış yerlərində 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

müəyyən edilmiş qaydada ictimai birliklər və ictimai 

özfəaliyyət orqanları yaratmaq və onlarda birləşmək 

hüququ vardır. 
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Uşaqların və uşaq ictimai birliklərinin və ictimai 

özfəaliyyət orqanlarının siyasi fəaliyyətə cəlb 

edilməsinə yol verilmir. 

 

Uşağın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi hüququ 

 

Hər bir uşağın şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək 

hüququ var. Təhsil müəssisələrində, məktəbəqədər və 

məktəbdənkənar müəssisələrdə intizam qaydaları 

ədalət prinsipinə əsaslanmalı, tərbiyəedici və qarşılıqlı 

hörmət ruhunda olmalıdır. Uşaqların təhqir edilməsi, 

şəxsiyyətlərinin alçaldılması yolverilməzdir. 

Dövlət sosial, hüquqi, iqtisadi, tibbi və tərbiyəvi 

vasitələrlə uşaqları istismarın bütün növlərindən, ağır, 

zərərli və təhlükəli əməkdən və təsirlərdən mühafizə 

edir.  

Uşaqlara qarşı fiziki və psixi zorakılıq, uşaqların 

cinsi istismarı, onların alkoqolizmə, dilənçiliyə, 

qumara, fahişəliyə, narkomaniyaya, toksikomaniyaya 

cəlb edilməsi, cinayətkar məqsədlər üçün onlardan 

istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş müvafiq 

məsuliyyətə səbəb olur. 

 

Uşaqlara sosial yardımlar 

 

Dövlət uşaqlara birdəfəlik ödəmələr, aylıq 

müavinətlər, kompensasiyalar formasında sosial 

yardımlar verir. Ehtiyacı olan uşaqlara müvafiq icra 
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hakimiyyəti orqanları əlavə yardım və imtiyazlar 

tətbiq edə bilər. Sosial yardımlar uşaqların 

mənafelərinə uyğun sərf olunmalıdır. 

 

Əlverişsiz şəraitdə yaşayan uşaqların müdafiəsi 

üzrə dövlət proqramları 

 

Dövlət hərbi əməliyyatlar, epidemiya, təbii və 

ekoloji fəlakətlər zonasında yaşayan və ya onların 

təsirinə məruz qalan, habelə yetim uşaqların, natamam 

(valideynlərdən biri olmayan), aztəminatlı ailələrin 

uşaqlarının, şəhid uşaqlarının müdafiəsini xüsusi 

proqramlar əsasında təmin edir. Valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqların müdafiəsi 

onların övladlığa, qəyyumluğa, himayəçiliyə, digər 

ailəyə verilməsi, bunlar mümkün olmadıqda isə 

uşaqlara baxan müvafiq müəssisələrdə yerləşdirilməsi 

üsulu ilə təmin edilir. Müdafiə üsulu müəyyən 

edilərkən uşağın etnik mənşəyi, dini və mədəni 

mənsubiyyəti, dili, tərbiyəsinin varisliyi nəzərə 

alınmalıdır. Uşaq müəssisələrində saxlanan valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar tam dövlət 

təminatındadırlar. Onlar Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəşt və 

imtiyazlardan istifadə edirlər. 

Uşağın övladlığa götürülməsinə onun mənafeyi 

naminə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

ilə müəyyən edilmiş qaydada yol verilir. Övladlığa 

götürən şəxs uşağın normal inkişafı və tərbiyəsi üçün 
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müvafiq imkanlara malik olmalıdır. Şəxsi mənfəət 

əldə etmək məqsədilə uşağın övladlığa götürülməsi 

qadağandır. Övladlığa götürənin sirri dövlət 

tərəfindən qorunur. 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşağın 

əcnəbilər tərəfindən övladlığa götürülməsinin, habelə 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının əcnəbi uşağı 

övladlığa götürməsinin qaydaları dövlətlərarası 

müqavilələr və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

 

İnternat müəssisələrində uşaqların saxlanmasının 

və tərbiyəsinin şərtləri 

 

Uşaq evlərində, internat tipli uşaq müəssisələrində 

uşaqların təlim-tərbiyəsinin təşkili və keyfiyyətinə 

görə həmin müəssisələrin rəhbərləri məsuliyyət 

daşıyırlar. 

Antipedaqoji və əxlaqsız hərəkətlərə yol vermiş 

şəxslərin uşaq müəssisələrində işləməsinə yol 

verilmir. Uşaq evlərində və uşaq internat 

müəssisələrində uşaqların hərtərəfli fiziki və mə nəvi 

inkişafı, şəxsiyyətinin formalaşması məqsədilə ailə 

şəraitinə yaxınlaşan zəruri maddi və mə nəvi-psixoloji 

şərait yaradılır. 
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İnternat müəssisələri məzunlarının müdafiəsi 

 

İnternat müəssisələrinin valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş məzunlarının hüquq və mənafelərinin 

müdafiəsi bu müəssisələrin rəhbərləri və himayə 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Təhsilini davam 

etdirməyə gedən və ya işə düzələn internat 

müəssisələrinin məzunlarının Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş 

miqdarda təminat almaq hüququ var. Yaşayış sahəsi 

olmayan məzunların yetkinlik yaşına çatana qədər bu 

müəssisələrdə qalmasına icazə verilir. 

 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müdafiəsi 

 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

növbədənkənar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada tibbi, 

defektoloji və psixoloji yardım almaq hüququ var. 

Dövlət bu uşaqların sosial və psixoloji 

reabilitasiyasına, imkanlarına uyğun təhsil almalarına, 

peşə seçmələrinə, əməyə cəlb olunmalarına köməklik 

göstərir, uşaq sağlamlıq imkanları məhdudluğunun 

qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görür.  
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Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq edən 

şəxslərə verilən güzəştlər  

 

Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa 

qulluq dövrü pensiya hüququ verən iş stajına daxil 

edilir və uşağa qulluq edən şəxsə Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş 

məbləğdə müavinət ödənilir. Yetkinlik yaşına 

çatmayan şəxs postvaksinal fəsadla əlaqədar xəstəliyə 

tutulduqda ona qanunvericilikdə müəyyən edilən 

qaydada sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu 

müəyyən edilənədək onun valideynlərindən biri və ya 

qanuni nümayəndəsi fasiləsiz iş stajından asılı 

olmayaraq, orta əmək haqqının 100 faizi miqdarında 

müavinət almaq hüququna malikdir. 

 

Hərbi münaqişələr dövründə uşaqların müdafiəsi 

 

Azərbaycan dövləti onun hərbi münaqişələrə cəlb 

edildiyi ərazidə olan uşaqların müdafiəsini beynəlxalq 

hüquqi normalara uyğun olaraq təmin etməyi öz 

üzərinə götürür. Hərbi idarələr döyüş əməliyyatları 

zonasında olan uşaqların təhlükəsiz yerlərə 

köçürülməsi, onların həyatının və sağlamlığının 

mühafizəsi üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə 

etməlidirlər. 15 yaşına çatmamış uşaqların hərbi 

əməliyyatlarda birbaşa iştirakı qadağan edilir. 

Uşaqların hərbi-təhsil məktəblərinə cəlb edilməsi 
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qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

Dövlət təbii fəlakətlər, bədbəxt hadisə və qəzalar 

nəticəsində əlverişsiz şəraitə düşmüş və ya zərər 

çəkmiş uşaqlara təcili əvəzsiz kömək göstərir, onların 

təhlükəsiz yerlərə köçürülməsi üçün təxirəsalınmaz 

tədbirlər görür. 

Belə uşaqlar valideynlərini itirdikdə onlar valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş digər uşaqlar üçün 

nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət tərəfindən müdafiə 

olunurlar. 

 

Qaçqın və ya məcburi köçkün uşaqların müdafiəsi 

 

Qaçqın və ya məcburi köçkün olan uşaqların 

müvafiq status almaq hüququ var. Dövlət onları 

lazımi müdafiə və humanitar yardımla təmin etmək 

üçün təcili müvafiq tədbirlər görür, belə uşaqların 

valideynlərinin axtarılmasını təşkil edir, bu məqsədlə 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, qeyri-dövlət 

təşkilatlarının fəaliyyətinə zəruri köməklik göstərir. 

 

Uşaqların baxımsızlığının və hüquq 

pozuntularının profilaktikası 

 

Dövlət qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

uşaqların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının 

profilaktikasını həyata keçirir. 
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İnzibati xəta törətmiş uşaqların işlərinə 

baxılmasının xüsusiyyətləri 

 

İnzibati xəta törətmiş uşaqların işlərinə Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 

qaydada və orqanlar tərəfindən baxılır. Həmin uşaqlar 

barəsində qərar çıxarılarkən uşağa humanist 

mövqedən yanaşılmalıdır. Tənbeh tədbirləri seçilərkən 

işin halları, uşağın yaşı, həyat şəraiti, səhhəti, psixi 

inkişafı və təhsili nəzərə alınmalıdır. 

 

Xüsusi tərbiyə müəssisələrində olan uşaqların 

hüquqları 

 

Uşaqların xüsusi təlim-tərbiyə, yaxud 

ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə göndərilməsinə 

yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş qaydada yol verilir. Xüsusi təlim-

tərbiyə və ya ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində 

olan uşaqların onlarla humanist davranması, 

səhhətinin mühafizəsi, zəruri təhsil və peşə hazırlığı 

almaq, məzuniyyət, yazışma, valideynləri və 

qohumları ilə görüşmək hüququ var. 

 

Cinayət icraatı qaydalarının uşaqlara tətbiqinin 

xüsusiyyətləri 

 

Uşaqlar barəsində məhkəməyədək icraatın, 

həmçinin birinci, apellyasiya və kassasiya 



61 

 

instansiyaları icraatının xüsusiyyətləri Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə 

müəyyən edilir. Uşaqların törətdikləri cinayətlər üzrə 

məhkəməyədək icraat yalnız ibtidai istintaq şəklində 

aparılır. Uşaqlar barəsində həbsə alma qətimkan 

tədbirinin tətbiq edilməsinə yalnız onlara az ağır 

zorakı cinayətin, habelə ağır və ya xüsusilə ağır 

cinayətin törədilməsi istinad edildikdə yol verilir. 

Uşaqların azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı olan 

cəza tədbirləri məhkəmələr tərəfindən yalnız həmin 

məsələnin mükəmməl baxılmasından sonra tətbiq 

edilməli və imkan daxilində aşağı həddə təyin 

edilməlidir. 

Həbs edilmiş uşağı onun mənafeyinin tələb etdiyi 

hallardan başqa yaşlılarla bir yerdə saxlamaq qadağan 

edilir. Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya 

məhkum edilmiş uşaqlar Azərbaycan Respublikasının 

Cəzaların İcrası Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada tərbiyə müəssisələrində saxlanılırlar.  

Uşaqların saxlandığı tərbiyə müəssisələrinin 

müdiriyyəti onların vicdanlı və layiqli vətəndaş kimi 

yetişməsi, müvafiq təhsil və peşə vərdişləri əldə 

etməsi üçün müvafiq şərait yaratmalıdırlar. 
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Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunu 

 

Bu Qanun valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, habelə 

onların arasından 23 yaşınadək olan şəxslərin sosial 

müdafiəsi üzrə dövlət təminatının məzmununu, 

tədbirlərini müəyyən edir, həmin təminatın verilməsi 

və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan 

münasibətləri tənzimləyir. Bu Qanunda istifadə edilən 

əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

valideynlərini itirmiş uşaqlar - hər iki valideyni vəfat 

etmiş 18 yaşınadək olan şəxslərdir; valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar - hər iki 

valideyni: məlum olmayan; valideynlik hüquqlarından 

məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları 

məhdudlaşdırılan; xəbərsiz itkin düşmüş, fəaliyyət 

qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti 

məhdudlaşdırılan) hesab edilən, ölmüş elan edilən; 

cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən; 

uşaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq 

və mənafelərinin müdafiəsindən imtina edən; 

uşaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi 

və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən imtina 

edən; qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada digər 

hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab edilən 

18 yaşınadək şəxslərdir. Bir valideyni vəfat etmiş və o 

biri valideyni I və II qrup əlil olan 18 yaşınadək 
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şəxslər də valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqlar hesab edilirlər; valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

arasından olan şəxslər - 18 yaşınadək hər iki 

valideynini itirmiş, habelə hər iki valideyninin 

himayəsindən məhrum olmuş ali və orta peşə-ixtisas 

təhsili müəssisələrində əyani formada təhsil alan 23 

yaşınadək olan şəxslərdir; valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 

müəssisələr - valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqların saxlanıldığı, 

təhsil və (və ya) tərbiyə aldığı təhsil müəssisələri; ailə 

tipli uşaq evləri; əhalinin sosial müdafiəsi 

müəssisələri (uşaq evləri; sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar üçün internatlar, sosial-reabilitasiya yardım 

mərkəzləri, sosial sığınacaqlar); [2] səhiyyə sistemi 

müəssisələri və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada yaradılan digər dövlət və qeyri-dövlət 

müəssisələridir; qəyyumluq və himayə - valideynlərini 

itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqların saxlanılması, tərbiyə olunması və təhsili, 

habelə hüquq və mənafelərinin müdafiəsi məqsədilə 

onların yerləşdirilməsi formasıdır. Qəyyumluq 14 

yaşınadək olan uşaqlara, himayə 14 yaşından 18 

yaşınadək olan uşaqlara müəyyən edilir. övladlığa 

götürən şəxs - qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqları övladlığa 

götürən ər-arvad və ya ayrı-ayrı şəxslərdir; 
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valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların tam dövlət təminatı - 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlara müvafiq dövlət və ya 

bələdiyyə müəssisələrində, qəyyumun (himayəçinin) 

ailəsində olduqları müddətdə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən olunmuş 

qaydada yemək, paltar və ayaqqabı dəsti verilməsi, 

yaşaması, təhsil alması və tibbi xidmət göstərilməsi və 

ya onların tam dəyərinin dövlət büdcəsi hesabına 

ödənilməsidir. 

 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi sahəsində 

qanunvericilik  

 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi sahəsində 

qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu Qanundan, digər normativ 

hüquqi-aktlardan və Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən 

ibarətdir.   

 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi üzrə 

tədbirlər 
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Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların, habelə onların arasından 

olan şəxslərin sosial müdafiəsi mövcud 

qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən təmin 

olunur və qorunur. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların və onların arasından olan 

şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə məqsədli proqramları 

hazırlayır və həyata keçirir, onlar üçün mərkəzləşmiş 

xüsusi yaşayış yerləri, habelə təhsil, sosial xidmət və 

digər müəssisələrin bazasında sosial uyğunlaşma və 

reabilitasiya üzrə dövlət müəssisələri yaradırlar. 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların, habelə onların arasından 

olan şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə maliyyə xərcləri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 

edilən minimum dövlət sosial standartlarına əsaslanır. 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar üçün qəyyumlara 

(himayəçilərə) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən olunan qaydada və məbləğdə 

aylıq müavinətlər verilir. Valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara, 

habelə onların arasından olan şəxslərə Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə digər sosial 

müdafiə tədbirləri də müəyyən edilə bilər. Dövlət və 

bələdiyyə bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarında 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlara bədən tərbiyəsi-idman 
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xidmətləri pulsuz göstərilir. Valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

sosial müdafiəsi üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi üzrə 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsi, dövlət 

və qeyri-dövlət fondları, qrantlar və qanunvericiliklə 

qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına həyata 

keçirilir.   

 

Təhsil üzrə təminatlar 

 

Bütün tipdən olan dövlət təhsil müəssisələrində, 

habelə bələdiyyə və özəl ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində təhsil alan valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə 

onların arasından olan şəxslər həmin təhsil 

müəssisəsini bitirənədək tam dövlət təminatına 

götürülürlər. Valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların 

arasından olan şəxslər dövlət, bələdiyyə və özəl ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla 

təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Valideynlərini 

itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqlara, habelə onların arasından olan şəxslərə tam 

dövlət təminatından əlavə, həmin təhsil müəssisəsində 

müəyyən edilmiş təqaüdün iki mislindən az olmayan 

miqdarda təqaüd verilir, habelə istehsalat təhsili və 
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istehsalat təcrübəsi dövründə yüz faiz əmək haqqı 

verilir. Valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar arasından olan 

şəxslərə ali və orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində 

təhsil aldıqları müddət ərzində dərslik və dərs 

ləvazimatları alınması üçün müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydada və 

miqdarda müavinət verilir. Ali və orta peşə-ixtisas 

təhsili müəssisələrində təhsil alarkən tibbi göstərişlər 

üzrə akademik möhlət verilən valideynlərini itirmiş və 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar 

arasından olan şəxslərə həmin müddət ərzində tam 

dövlət təminatı saxlanılır, təqaüdlər verilir. Həmin 

müəssisələr onların müalicəsinin təşkilinə kömək 

edirlər. Valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar və onların arasından olan 

şəxslər şəhər, şəhərətrafı, kənd yerlərində daxili 

nəqliyyatda (taksidən başqa), habelə tətil müddətində 

təhsil müəssisələrindən yaşadıqları yerə və geriyə 

gedib-gələrkən gediş haqqından azad olunurlar. 

Valideynlərini itirmiş, valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan 

şəxslər orta, orta peşə-ixtisas və ali peşə-ixtisas təhsil 

müəssisələrini bitirdikləri zaman müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi qaydada mövsümi 

paltar və ayaqqabı, habelə respublika üzrə orta əmək 

haqqının iki mislindən az olmamaqla birdəfəlik pul 

vəsaiti ilə təmin olunurlar. 
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Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların bir təhsil müəssisəsindən 

digərinə keçirilməsinə, ümumi əsas təhsil alana qədər 

təhsilin formasının dəyişdirilməsinə, habelə onların 

istənilən təhsil müəssisəsindən kənar edilməsinə 

yalnız qəyyumluq və himayə orqanlarının razılığı 

əsasında yol verilir. 

 

Uşaq hüquqları sahəsində beynəlxalq 

qanunvericilik 

  

Uşaq hüquqlarının insan hüquqlarının tərkib hissəsi 

olmasına baxmayaraq, uşaqların xüsusi müdafiəyə 

ehtiyacı olduğu nəzərə alınaraq, 1959-cu ildə BMT-

nin Uşaq Hüquqları Bəyannaməsi qəbul edilmiş və 

2009-cu ildə bu sənədin qəbul olunmasının 50 ili 

tamam olur. Bəyannamə tövsiyə xarakteri daşıdığı 

üçün ölkələr üzərinə öhdəlik qoyan hüquqi qüvvəyə 

malik sənədin qəbul edilməsinə ehtiyac duyulurdu. 

Müzakirələrdən sonra, 1989-cu ildə BMT-nin Uşaq 

Hüquqları Konvensiyası qəbul edildi ki, bu sənədin 20 

illiyi bu il bütün dünyada qeyd olunur. Uşaq 

Hüquqları Konvensiyası uşaq hüquqları sahəsində 

əvvəllər qəbul edilmiş sənədlərlə müqayisədə ən 

dolğun və bu hüquqların beynəlxalq hüquq normaları 

qüvvəsinə mindirildiyi ilk sənəddir. İştirakçı 

dövlətlərin sayına görə bu, BMT-nin ən çox 

ratifikasiya edilmiş konvensiyasıdır. İki ölkədən başqa 

(ABŞ və Somali) bütün dünya dövlətləri Uşaq 
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Hüquqları Konvensiyasını qısa müddətdə ratifikasiya 

etmişlər. Bu fakt özü-özlüyündə uşaq hüquqlarının 

qorunmasına dünya ictimaiyyətinin böyük əhəmiyyət 

verdiyini sübut edir. Azərbaycanın uşaq hüquqlarının 

müdafiəsi sahəsində iştirakçısı olduğu beynəlxalq 

müqavilələrin milli qanunvericilikdə təsbiti 

istiqamətində bir sıra islahatlar həyata keçirilmişdir. 

Uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində Azərbaycan 

Respublikası aşağıdakı beynəlxalq müqavilələrə o 

cümlədən 1992-ci ildə Uşaq Hüquqları 

Konvensiyasına və 2002-ci ildə onun Əlavə 

Protokollarına, BƏT-in «Uşaqların kənd təsərrüfatı 

sahəsində işə qəbul olunmasının minimal yaş həddi 

haqqında», «Yeniyetmələrin donanmada kömür 

yükləyən və ya ocaqçı kimi işləməsinə icazə verilməsi 

üçün minimum yaş həddi haqqında», «Gəmilərdə 

çalışan uşaqların və yeniyetmələrin məcburi tibbi 

müayinəsi haqqında», «Dənizdə işə qəbul etmək üçün 

uşaqlara münasibətdə minimum yaş həddi haqqında», 

«Sənayedə işə qəbul etmək üçün uşaqlara 

münasibətdə minimum yaş həddi haqqında»,  «Qeyri-

sənaye işlərində uşaqlara münasibətdə minimum yaş 

həddi haqqında», «Sənayedə uşaqların və 

yeniyetmələrin tibbi müayinəsi haqqında», «Qeyri-

sənaye işlərində uşaqların və yeniyetmələrin tibbi 

müayinəsi haqqında», «Qeyri-sənaye işlərində 

uşaqların və yeniyetmələrin gecə əməyinin 

məhdudlaşdırılması haqqında», «Sənayedə 

yeniyetmələrin gecə əməyi haqqında» 
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Konvensiyalarına, 5 oktyabr 1975-ci il tarixli 

«Nikahdankənar uşaqların hüquqi statusu haqqında» 

Avropa Konvensiyasına qoşulmuş və milli 

qanunvericiliyin müvafiq sahəsinin 

təkmilləşdirilməsinə mühüm təkan verilmişdir. 

Respublikamızın Konstitusiyasında da (maddə: 12, 

17, 25, 27, 42 və s.) uşaqların hüquq və mənafeyi 

müdafiə olunur, bu hüquqlara dövlət tərəfindən 

təminat verilir. Ölkəmizin uşaq hüquqlarının 

müdafiəsi sahəsində iştirakçısı olduğu beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun olaraq milli qanunvericilik 

sistemində bir sıra hüquqi islahatlar həyata 

keçirimişdir. Belə ki, 19 may 1998-ci il tarixdə «Uşaq 

hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu qəbul edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına, Uşaq Hüquqları 

Bəyannaməsinə, Uşaq Hüquqları Konvensiyasına və 

digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasında uşaqların hüquq və 

azadlıqlarını, uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsiplərini, onların müdafiəsi sahəsində dövlət 

orqanlarının, digər hüquqi və fiziki şəxslərin 

vəzifələrini müəyyən edir. Azərbaycan Respublikası 

insan alveri ilə mübarizə və bu problemin müxtəlif 

aspektlərini əhatə edən bir sıra beynəlxalq sənədlərə 

qoşulmuşdur. Məsələn, ölkəmiz Uşaq hüquqları 

Konvensiyasına və həmin Konvensiyaya dair uşaq 

alverinə, uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafiyası ilə 

əlaqədar Fakultativ Protokola qoşulmuş, BMT-nin 
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Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı 

Konvensiyası və bu konvensiyaya Əlavə protokollar 

isə Milli Məclis tərəfindən artıq ratifikasiya 

edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsində yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin işə 

qəbulu, istirahət hüququ, iş vaxtının müddəti və 

əməyin mühafizəsi ilə bağlı müddəalar təsbit 

olunmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan 

Respublikasının Ailə Məcəlləsində uşaqların 

valideynlərə və valideynlərin uşaqlara münasibətdə 

hüquq və vəzifələri haqqında müddəalar təsbit 

olunmuşdur. 2009-cu il 18 mart tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və 

dəyişikliklərin edilməsi məqsədilə keçirilmiş 

ümumxalq səsverməsi (referendum) nəticəsində 

ölkəmizin Əsas Qanununa insan hüquqlarının, o 

cümlədən uşaq hüquqlarının təmini baxımından 

mühüm normalar əlavə edilmişdir. Belə ki, 

Konstitusiyanın 17-ci maddəsinə valideynləri və ya 

qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum 

olan uşaqların dövlətin himayəsində olması, uşaqları 

onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına 

təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb edilməsinin, o 

cümlədən 15 yaşına çatmayan uşaqların işə 

götürülməsinin qadağan edilməsi, uşaq hüquqlarının 

həyata keçirilməsinə dövlət tərəfindən nəzarət 

edilməsi ilə bağlı mühüm müddəalar daxil edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 28 dekabr 

2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə İnsan Hüquqları üzrə 
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Milli Fəaliyyət Planının qəbul edilməsi uşaq 

hüquqlarının səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə 

böyük tövhə verməkdədir. Qəbul edilmiş planda digər 

Konvensiyalarla yanaşı, Uşaq Hüquqları haqqında 

Konvensiyadan da irəli gələn öhdəliklərin tam yerinə 

yetirilməsi və həmin sənədlərə riayət olunmasının 

təmin edilməsi xüsusi bənd kimi qeyd olunmuşdur. 

Son dövrlərdə aktual məsələyə çevrilmiş uşaq 

əməyinin istismarı problemi istər dövlətin, istərsə də 

ictimaiyyətin diqqətini özünə çəkmişdir. Uşaq 

əməyinin ciddi problemə çevrilməsinin müxtəlif 

səbəbləri vardır. Bu səbəblər əsasən Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq 

insanın qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsi, 

100.000-dən çox uşağın çadır düşərgələrində dünyaya 

gəlməsi, müharibə nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 

böyük ziyanın dəyməsi, ölkədaxili miqrasiyanın 

olmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq əməyinin 

istismarı nəticəsində onların bir sıra hüquqları - 

sağlamlıq, təhsil, asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi, 

inkişaf etmək və s. hüquqları pozulur. Uşaq əməyi 

probleminin qarşısının alınması ilə bağlı Hökumət 

tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Uşaq əməyi problemi Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsində, eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasının Uşaq Hüquqları haqqında Qanunda 

öz əksini tapmışdır. Uşaq Hüquqları haqqında 

qanunun 24-cü maddəsində uşaqların yaşına, 

səhhətinə, ümumtəhsil və peşə hazırlığı səviyyəsinə 
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uyğun olaraq əmək hüququ olması qeyd edilmişdir. 

Həmçinin, həmin qanunun 9-cu maddəsində alkoqol 

və tütün məmulatlarının uşaqlara satılması, əmək 

şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərində, o cümlədən 

yeraltı tunellərdə, şaxtalarda və digər yeraltı işlərdə, 

habelə onların əxlaqi kamilliyinə mənfi təsir göstərən 

gecə klublarında, barlarda, eləcə də spirtli içkilərin, 

tütün məmulatlarının, narkotik vasitələrin və 

preparatların istehsalı, daşınması, satışı və 

saxlanılması işlərində uşaq əməyinin tətbiq 

edilməsinin qadağan olunması vurğulanmışdır. Bu 

məsələyə dair respublikamızın 1992-ci ildə qoşulduğu 

BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının da bir sıra 

müddəalar mövcuddur. Belə ki, Konvensiyanın 32-ci 

maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər uşağın iqtisadi 

istismardan və onun sağlamlığı üçün təhlükə törədən 

və ya təhsil almasında əngələ çevrilə biləcək, yaxud 

onun sağlamlığına və fiziki, əqli, mənəvi, əxlaqi və 

sosial inkişafına ziyan vura biləcək hər hansı işin 

yerinə yetirilməsinə müdafiə etməlidirlər. Eyni 

zamanda, dövlətlər milli qanunvericilikdə uşaqların 

işə qəbulu üçün minimal yaş həddini, iş gününün 

uzunluğu və əmək şəraiti haqqında lazımi tələbləri 

müəyyən etməli, uşaq əməyindən istifadə edən şəxslər 

üçün müvafiq cəza növləri və ya digər sanksiyalar 

nəzərdə tutulmalıdır. Bundan başqa, ölkəmiz 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bir sıra 

Konvensiyalarına o cümlədən “Uşaq əməyinin ən pis 

formalarının qadağan edilməsi və onların aradan 
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qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair” 

Konvensiyasına qoşulmuşdur. Uşaqlar ailə tərəfindən 

erkən yaşlarından bazarlarda, özəl müəssisələrdə, 

küçələrdə sağlamlığına və fiziki imkanlarına uyğun 

olmayan əməyə də məcbur olunurlar. Bu isə onların 

vaxtından əvvəl uşaqlıqdan məhrum olmasına, əqli 

inkişafına, təhsil almağına, təbiətdən olan bacarıq və 

istedadını inkişaf etdirməsinə, hətta fiziki inkişafına, 

boya-başa çatmasına böyük zərbə vurur. Bu cür 

halların aradan qaldırılması üçün müvafiq qurumlar 

tərəfindən mövcud vəziyyət təhlil edilərək, müəyyən 

tədbirlər görülməlidir. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, istər milli 

qanunvericilikdə, istərsə də qəbul edilmiş beynəlxalq 

konvensiyalara uyğun olaraq, nikah-ailə institutunun 

möhkəmlənməsi üçün boşanma hallarının qarşısının 

alınması, ailədə qadınların və uşaqların hüquqlarının 

müdafiəsi üçün zorakılıq hallarının  baş verməməsi 

üçün dövlət və QHT - lər birlikdə fəaliyyət 

göstərməli, hüquqi maarifləndirmə tədbirləri (xüsusilə 

regionlarda ) görülməlidir. 

 

Ailə hüququ təlim Modulu 

 

Birinci hissə: Ailə Nikah hüququ anlayışı və 

Mülkiyyət hüququ 

Vəzifələr: Bu məşğələ başa çatandan sonra 

iştirakçılar aşağıdakı bacarığa yiyələnəcəklər: 
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•Ailə Nikah və Mülkiyyət hüququ  haqqında 

anlayışa malik olacaqlar 

Materiallar: Flipçart və rəngli markerlər 

Bloknot, qələmlər 

Paylama materialları 

 

1-Ailə hüququ haqqında buklet 

 

2-  Ailə hüququ haqqında kitabça 

Metodlar: mini - mühazirə 

ümumi müzakirə 

kiçik qruplarda müzakirə (KQM) 

təqdimat 

Giriş Bloku/Hissəsi 

Ümumi vaxt:40 dəqiqə 

İştirakçıların qeydiyyatı təlim başlamamışdan öncə 

aparılacaq, təlimcilər təqdim ediləcək və təşkilatın 

fəaliyyəti haqqında məlumat veriləcəkdir. Layihə 

haqqında və Donor haqqında qısa məlumat 

veriləcəkdir. 

Tanışlıq (iştirakçıların sayından asılı olaraq 20-30 

dəq.) 

İştirakçılardan bir-birini təqdim etməyi xahiş edin. 

Iştirakçıların tərkibindən asılı olaraq cüt-cüt iş 

görməkdən savayı digər metoddan istifadə etməyə 

çalışın. Təlimin gedişatı ilə bağlı qaydaların 

(demokratik müzakirə normalarının) işlənib 

hazırlanması – açıq müzakirə (10  dəq.) 
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İştirakçılarla birgə demokratik diskussiyanın 

normalarını müzakirə edin (nəzakətli, fəal, diqqətli 

olmaq, digər insanların fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq 

və onların sözünü kəsməmək, hər çıxış zamanı 2-3 

dəqiqə vaxt sərf etmək və s.).  

Qaydaların hamısı iştirakçılar tərəfindən təklif 

olunmalıdır. 

1. Ailə hüququ, Nikah hüququ anlayışı  (60  

dəqiqə) 

Ümumi müzakirə (60 dəq) 

I addım. İştirakcılardan ailə və nikah hüququ 

haqqında sual veriləcəkdir və onların cavabları 

flipchartda qeyd olunacaqdır. Cavablar verildikdən 

daha sonra Ailə Nikah hüququ haqqında təlimçi 

məlumat verəcəkdir. Təlimçinin qeydi aşağıdakı kimi 

olmalıdır: 

Azərbaycan Respublikasında ailə dövlətin 

himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla 

mühafizə edilir. Ailə qanunvericiliyi ailənin 

möhkəmləndirilməsi zəruriyyətindən, ailə 

münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət 

hissləri əsasında qurulmasından, ailənin işinə hər 

kəsin qarışmasının yolverilməzliyindən, ailə 

üzvlərinin ailə qarşısında qarşılıqlı yardım və 

məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz 

həyata keçirilməsinin təmin olunmasından və bu 

hüquqların məhkəmədə müdafiəsi imkanlarından irəli 

gəlir. 
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Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə 

münasibətlərinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi 

dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanında bağlanmış nikah tanınır.  

Dini kəbinkəsmə (dini nikah) hüquqi əhəmiyyətə 

malik deyildir. Bu müddəa müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini nikahlara 

və onların təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın 

bağlanması, nikahın pozulması və ölüm haqqında 

sənədlərə aid deyildir. 

Nikaha daxil olarkən və ailə münasibətlərində 

sosial, irqi, milli, dini və dil mənsubiyyətinə görə 

vətəndaşların hüquqlarının hər hansı formada 

məhdudlaşdırılması qadağandır. Azərbaycan 

Respublikasında nikah yaşı 18 yaş müəyyən olunur. 

Nikah müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin, Ailə 

Məcəlləsinin 13.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, tibbi 

müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayış əlavə 

edilməklə, bu barədə ərizə verdikləri gündən 1 ay 

sonra onların iştirakı ilə bağlanır. Üzürlü səbəblər 

olduqda, nikahın bağlanma müddəti müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən azaldıla və ya 1 aydan 

çox olmayan müddətə uzadıla bilər. 

Xüsusi hallarda (hamiləlik, uşağın doğulması və 

digər hallarda) nikah ərizə verilən gün bağlana bilər. 

Ər-arvadın hüquq və vəzifələri müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən nikahın bağlanmasının 

dövlət qeydiyyatı günündən yaranır. 
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II addım. Seminarda iştirakçılardan ailə hüquq və 

maraqların qorunmasına dair misallar gətirməyi xahiş 

ediləcəkdir. 

İştirakçılara Ailənin müdafiə mexanizmləri 

göstəriləcəkdir. Müdafiə mexanizmlərini müəyyən 

etmək üçün klassik ailə dəyərləri iştirakcılarla 

müzakirə ediləcəkdir. 

III addım. Verilən misalları iştirakçılarla birgə təhlil 

edin və bu zaman suallar verin: Sizcə məişət 

zorakılığının səbəbləri nədir? 

Mümkün cavablar: 

•Ayrı-ayrı qruplara qarşı ayrı-seçkilik 

•Kişi hegamonluğu və onların dominatlığı 

•İqtisadi asılılıq 

•Qadınların məlumatsızlığı 

•Hüquqi maarifsizlik 

•Ədalətsizliyə qarşı müqavimət göstərməmək 

arzusu 

•Birliyin olmaması 

•Problemin yaranması 

•Zorakılğın yayılması 

2-ci addım Uşaq hüquqları və uşaq müdafiə siyasəti 

Kim uşaq hesab edilir? 

BMT-nin “Uşaq Hüquqları Konvensiyası”na və 

“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən, 18 yaşına 

çatmamış  şəxs uşaq hesab edilir. 

Kim gənc hesab edilir? 
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Azərbaycan Respublikasının “Gənclər Siyasəti 

haqqında” Qanununa əsasən 14-29 yaşlı şəxs gənc 

hesab edilir. 

 

Kimlər valideynlərini itirmiş şəxs hesab edilir? 

 

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 22 iyun 1999-cu il 

tarixli, 693 N-li Qanununa əsasən, valideynlərini 

itirmiş uşaqlar - hər iki valideyni vəfat etmiş 18 

yaşınadək olan şəxslərdir. 

 

Kimlər valideyn himayəsindən məhrum olunmuş 

şəxs hesab edilir? 

 

“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 22 iyun 1999-cu il 

tarixli, 693 N-li Qanununa əsasən valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar - hər iki 

valideyni: 

-məlum olmayan; 

-valideynlik hüquqlarından məhrum edilən və ya 

valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılan; 

-xəbərsiz itkin düşmüş, fəaliyyət qabiliyyəti 

olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılan) 

hesab edilən, ölmüş elan edilən; 

-cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən; 
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-uşaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların 

hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən imtina edən; 

-uşaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial 

müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən 

götürməkdən imtina edən; 

Mülkiyyət hüququ və Aliment hüququ 

Vəzifələr: Boşanma zamanı tərəflərin hüquqları 

Metodlar: kiçik qruplarda müzakirə 

təqdimat 

ümumi müzakirə 

mini mühazirə 

paylanmış materiallarla iş 

 

Aliment almaq hüququ 

 

Dövlət qayğı müəssisəsində və ya qəyyumun 

(himayəçinin) ailəsində yaşayan və artıq qayğını tərk 

etməyə hazırlaşan uşaq bilməlidir ki, əgər onun 

valideynləri (valideyni) yaşayırsa, onun aliment almaq 

və sair hüquqları vardır ki, bu da qayğını tərk etmiş 

şəxsə çatacaq kifayət qədər böyük məbləğ təşkil edə 

bilər. 

Belə ki, Ailə Məcəlləsinin və digər qanunların 

tələblərinə əsasən, valideynlər uşaqlarını saxlamağa 

borcludurlar. Valideynlər (onlardan biri) uşaqları 

saxlamadıqda yerli icra hakimiyyəti orqanı nəzdində 

fəaliyyət göstərən qəyyumluq və himayəçilik orqanı 

yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün aliment 

tutulması barədə valideynlərə (onlardan birinə) qarşı 
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iddia qaldırmaq hüququna malikdir. Bu barədə iddianı 

eyni zamanda qayğı müəssisəsinin rəhbəri, qəyyum və 

ya himayəçi də qaldıra bilər. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən, məhkəmə 

tərəfindən valideynlərindən hər ay aşağıdakı miqdarda 

aliment tutulur: 

1 uşağa görə - qazancın və (və ya) valideynlərin 

başqa gəlirlərinin dörddə bir hissəsi; 

2 uşağa görə - qazancın (başqa gəlirlərin) üçdə bir 

hissəsi; 

3 və daha çox uşağa görə - qazancın (başqa 

gəlirlərin) yarısı. 

Bu payların miqdarı məhkəmə tərəfindən 

valideynin ailə və maddi vəziyyəti, eləcə də 

diqqətəlayiq olan başqa hallar nəzərə alınmaqla 

azaldıla və artırıla bilər. 

Əgər valideynlərin (valideynin) qazancı (gəliri) 

qeyri-müntəzəm, dəyişən olarsa, ya qazancın (gəlirin) 

hamısını və ya bir hissəsini həmin valideyn natura və 

ya xarici valyuta ilə alırsa, yaxud onun qazancı və ya 

sair gəliri yoxdursa, habelə alimentin valideynin 

qazancından (gəlirindən) müəyyən hissə kimi 

tutulması mümkün olmadığı, çətinlik törətdiyi və 

tərəflərdən birinin və ya marağının əhəmiyyətli 

dərəcədə pozulduğu başqa hallarda, uşaqların 

saxlanması üçün vəsait tutulmasını tələb edən şəxsin 

xahişi ilə alimentin miqdarı məhkəmə tərəfindən hər 

ay ödənilməli olan sabit pul məbləğində və ya eyni 
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zamanda həm sabit pul məbləğində, həm də qazancın 

(gəlirin) müəyyən hissəsi kimi müəyyən edilə bilər. 

Sabit pul məbləğinin miqdarı məhkəmə tərəfindən 

valideynlərin (valideynin)  maddi və ailə vəziyyəti, 

diqqətəlayiq olan digər hallar nəzərə alınmaqla uşağın 

əvvəlki təminatının səviyyəsinin mümkün qədər 

maksimal saxlanması əsas tutularaq müəyyən edilir. 

Onu da qeyd edək ki, əgər valideynlər (valideyn) 

işləmirsə və ya pensiyaçıdırsa, bu, yenə də onu 

aliment ödəmək vəzifəsindən azad eləmir. Mövcud 

qanunvericiliyin  tələblərinə görə aliment 

valideynlərin (valideynin) istənilən gəlirindən, hətta 

onun pensiyası, təqaüdü, oşsizlik müavinəti, həyətyanı 

sahəsindən əldə etdiyi gəlirləri, sahibkarlıq 

fəaliyyətindən, cəzaçəkmə müəssisəsində olduğu 

halda belə orada işləyərək aldığı zəhmət haqqından və 

sair tutula bilər. Bundan yalnız ödənilən ezamiyyət 

xərcləri,  sanatoriya-kurort müalicəsinə və istirahət 

evlərinə yollayışların dəyəri və sair kimi oxşar 

gəlirlərdən istisnalar var ki, onunda siyahısı qanunla 

dəqiq müəyyən edilib. 

Mövcud qanunvericiliyin tələbinə görə, aliment 

almaq hüququ olan şəxs aliment almaq hüququnun 

yarandığı vaxtdan asılı olmayaraq istənilən müddətdə 

məhkəməyə aliment tutulması barədə ərizə ilə 

müraciət etmək hüququna malikdir. Aliment 

məhkəməyə müraciət edildiyi vaxtdan tutulur. 

Bu zaman məhkəmə iddiaçının (dövlət qayğı 

müəssisinin rəhbərinin, qəyyumluq və himayəçilik 
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orqanının, qəyyum və himayəçilərin, valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqları faktiki saxlayan 

şəxslərin) aliment almaq üçün məhkəməyə müraciət 

edənədək tədbirlər gördüyünü, lakin aliment ödəməli 

olan şəxsin onu verməkdən boyun qaçırması 

nəticəsində alimentin alınmadığını müəyyən edərsə, 

əvvəlki dövr üçün aliment 3 illik müddət həddində 

verilə bilər. 

Bundan başqa, dövlət qayğı müəssisəsində və ya 

qəyyum (himayəçi) yanında yaşayan uşaq yetkinlik 

yaşına çatmış olsa belə, əgər onun əmək qabiliyyəti 

yoxdursa və maddi yardıma ehtiyacı varsa, onun 

valideynləri (valideyni) yetkinlik yaşına çatmış 

övladlarını saxlamağa borcludurlar. Valideynlər 

(valideyn) bunu etmədiyi təqdirdə şəxsin özü, yerli 

icra hakimiyyəti orqanı nəzdində fəaliyyət göstərən 

qəyyumluq və himayəçilik orqanı, həmin şəxsin 

yaşadığı müəssisəsinin rəhbəri, qəyyumu və ya 

himayəçisi tərəfindən yetkinlik yaşına çatmış şəxs 

üçün aliment tutulması barədə valideynlərə (onlardan 

birinə) qarşı iddia qaldıra bilər. 

Valideynlərin (valideynin) öz uşaqlarını saxlama 

vəzifəsi təkcə aliment verməklə bitmir. Belə ki, dövlət 

qayğı müəssisəsində və ya qəyyumun (himayəçinin) 

ailəsində yaşayan uşaq və ya artıq yetkinlik yaşına 

çatmış şəxs xəstələnərsə, şikəst olarsa, tibbi əməliyyat 

keçirərsə və ya mütəmadi tibbi və digər xidmətlərə 

ehtiyacı yaranarsa, onun bu barədə xərcləri 

valideynlərdən (valideyndən) almaq hüququ var. 
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Qanunun tələbinə əsasən, məhkəmə tərəfindən 

valideynlər (valideyn) müstəsna hallarla (ağır xəstə, 

şikəst olan uşaqlara, habelə əmək qabiliyyəti olmayan 

və maddi yardıma ehtiyacı olan yetkinlik yaşına 

çatmış övladlara göstərilən kənar xidmətin haqqının 

ödənilməsi ilə əlaqədar və digər hallarda) əlaqədar 

yaranmış əlavə xərclərin ödənilməsinə cəlb oluna 

bilər. Bu xərclərin miqdarı məhkəmə tərəfindən 

valideynlərin (valideynin) ailə və maddi vəziyyəti, 

eləcə də digər hallar nəzərə alınmaqla, hər ay 

ödənilməli olan sabit pul məbləğində müəyyən olunur.  

Məhkəmə valideynləri faktiki çəkilmiş əlavə xərclərə, 

eləcə də gələcəkdə çəkilməsi zəruri olan xərclərə cəlb 

edə bilər. 

Onu da qeyd edək ki, dövlət qayğı müəssisəsində 

və ya qəyyumun (himayəçinin) ailəsində yaşamış və 

artıq yetkinlik yaşına çatmış, lakin əmək qabiliyyəti 

olmayan və yardıma ehtiyacı olan şəxslər öz 

valideynlərindən maddi yardım ala bilmədikdə zəruri 

vəsaitə malik yetkinlik yaşına çatmış qardaş və 

bacılarından, eləcə də nənə və babalarından məhkəmə 

qaydasında aliment almaq hüququna malikdirlər. 

Ailə Məcəlləsinin və digər qanunvericilik aktlarının 

tələblərinə əsasən, valideyn himayəsindən məhrum 

olmuş uşaqlara görə aliment uşağın qəyyumuna 

(himayəçisinə) və ya himayədar valideynlərə (atalığa, 

analığa) ödənilir. 

Əgər valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq 

dövlət qayğı müəssisəsində yaşayırsa, həmin uşaqların 
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valideynlərindən (valideynindən) tutulan aliment 

həmin müəssisələrin hesabına keçirilir və hər bir 

uşağın özünə xərclənir. 

Bununla yanaşı, dövlət qayğı müəssisələri həmin 

məbləğləri bankda saxlaya bilər. Bankda saxlanılan 

məbləğlərin dövriyyəsindən alınan gəlirin 50 faizi 

uşaqların saxlanmasına sərf olunur. Uşaq bu 

müəssisələri tərk etdikdə isə aliment məbləğlərinin 

cəmi və alimentin dövriyyəsindən əldə olunan gəlirin 

50 faizi uşağın adına bankda açılan hesaba 

köçürülməlidir. 
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