
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

övladlığa götürmək arzusunda olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

Övladlığa götürmək üçün ərizə ilə birlikdə aşağıdakılar barədə məlumatları və sənədləri 

təqdim etməlidir (sənədlər təqdim edildiyi andan 1 il müddətinə etibarlı hesab edilir): 

  

 şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 

 Qısa tərcümeyi hal; 

 Övladlığa götürməyə qəyyumluq və himayəçiliyə imkan verməyən xəstəliklərin 

olmaması barədə tibbi arayış; (Əlavə 1)  

 ümumi səhhəti barədə tibbi rəy;  

 yaşayış sahəsi barədə məlumat (yaşayış sahəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd 

və s.);  

 ailə vəziyyəti barədə məlumatlar, (nikah haqqında şəhadətnaməsinin, boşanma haqqında 

şəhadətnaməsinin (əgər boşanmışsa) surəti), həmçinin əgər həyat yoldaşı vəfat etmişsə 

onun ölümü haqqında şəhadətnaməsinin surəti; 

 iş yeri (vəzifəsi), əmək haqqı və başqa gəlirləri haqqında məlumat; 

 Övladlığa götürmək arzusunu ifadə edən ərizə (ərizədə övladlığa götürmək istədiyi 

uşağın yaşı, cinsi, gözlərinin rəngi və s. və sağlamlıq vəziyyəti barədə məlumatlar öz 

əksini tapmalıdır. 

 Qəbul edən ölkənin müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq tərtib edilmiş “Ailə 

araşdırması” şəxs(lər)in sosial-psixoloji vəziyyətini əks etdirən məruzə); 

 Qəbul edən ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən verilmiş övladlığa götürməyə dair 

razılıq; 

 Məhkumluğun olmaması barədə arayış; 

 

Notarial təsdiq/Leqallaşdırma/Autentiklik: Bütün sənədlər leqallaşdırılmalı 

(APPOSTİL təsdiq olmalı) və Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Tərcümələr 

notarial qaydada təsdiq edilməlidir. 

 

Əgər övladlığa götürmə istəyən şəxs(lər) akkreditə edilmiş orqan vasitəsilə 

müraciət edirlərsə, aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: 

 Şəxslərin akkreditə orqana verdikləri etibarnamə; 

 Qəbul edən dövlətin səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən akkreditə orqanın 

ölkələrarası övladlığa götürmə prosesində iştirakına icazəsinin verilməsini 

təsdiq edən sənəd. 
 

 

 



 

Əlavə 1 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

2000-ci il 15 avqust tarixli, 141 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

Övladlığa götürməyə, qəyyumluğa və himayəyə imkan verməyən 

xəstəliklərin  

SİYAHISI 

 

1. Vərəm (aktiv və xroniki) - lokalizasiyasından asılı olmayaraq, I, II və 

V qrup dispanser qeydiyyatında olan xəstələr; 

2. Daxili orqanların, sinir sisteminin, dayaq-hərəkət aparatının 

xəstəlikləri - dekompensasiya mərhələsində olan xəstələr; 

3. Bədxassəli onkoloji xəstəliklər - lokalizasiyadan asılı olmayaraq;  

4. Narkomanlıq, toksikomanlıq, xroniki alkoqolizm; 

5. İnfeksion xəstəliklər - dispanser qeydiyyatından çıxarılana qədər olan 

xəstələr; 

6. Ruhi xəstəliklər - müəyyənləşdirilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti 

olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilən xəstələr;  

7. Əmək qabiliyyətini itirməklə I və II qrup əlilliyə gətirib çıxaran bütün 

travmalar və xəstəliklər. 
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