Sosial müavinǩtlǩr haqqında
Azǩrbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun Azǩrbaycan Respublikasında sosial müavinǩtlǩrin tǩyin olunması vǩ
verilmǩsinin hüquqi ǩsaslarını müǩyyǩn edir vǩ bu sahǩdǩ yaranan digǩr münasibǩtlǩri
tǩnzimlǩyir.
Maddǩ 1. ůsas anlayışlar
1.0. Bu qanunun mǩqsǩdlǩri üçün aşağıdakı ǩsas anlayışlardan istifadǩ edilir:
1.0.1. sosial müavinǩtlǩr (bundan sonra müavinǩtlǩr) — bu qanunla müǩyyǩn
edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şǩxslǩrǩ sosial yardım göstǩrilmǩsi mǩqsǩdilǩ
aylıq vǩ ya birdǩfǩlik ödǩnilǩn pul vǩsaiti;
1.0.2. ǩmǩk qabiliyyǩti olmayan şǩxslǩr — ǩlillǩr, o cümlǩdǩn 16 yaşadǩk ǩlil
uşaqlar, 62 yaşına çatmış qadınlar, 67 yaşına çatmış kişilǩr, 3 vǩ daha çox uşaq doğub
8 yaşınadǩk tǩrbiyǩ etmiş, yaxud uşaqlıqdan ǩlil övladını 8 yaşınadǩk tǩrbiyǩ etmiş 57
yaşına çatmış qadınlar, ana vǩfat etdiyinǩ, yaxud analıq hüququndan mǩhrum edildiyinǩ
görǩ 3 vǩ daha çox uşağı vǩ ya uşaqlıqdan ǩlil övladını növbǩti nikah bağlamadan
tǩkbaşına 8 yaşınadǩk böyüdǩn 62 yaşına çatmış kişilǩr, vǩfat etmiş şǩxsin 18 yaşına
çatmamış, yaxud 18 yaşına çatanadǩk ǩlil olmuş 18 yaşından yuxarı uşaqları (ǩyani
tǩhsil alanlar tǩhsili bitirǩnǩdǩk, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla).
Maddǩ 2. Sosial müavinǩtlǩr haqqında Azǩrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
2.1.

Sosial

müavinǩtlǩr

haqqında

Azǩrbaycan

Respublikasının

qanunvericiliyi

Azǩrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azǩrbaycan Respublikasının tǩrǩfdar
çıxdığı beynǩlxalq müqavilǩlǩrdǩn, bu qanundan vǩ Azǩrbaycan Respublikasının digǩr
qanunvericilik aktlarından ibarǩtdir.
2.2. Azǩrbaycan Respublikasının tǩrǩfdar çıxdığı beynǩlxalq müqavilǩlǩrdǩ bu
qanunda

müǩyyǩn

edilmiş

qaydalardan

fǩrqli

qaydalar

olduqda,

beynǩlxalq

müqavilǩlǩrdǩ nǩzǩrdǩ tutulan qaydalar tǩtbiq edilir.
2.3. Bu qanunla nǩzǩrdǩ tutulmamış bǩzi kateqoriya şǩxslǩrǩ verilǩn digǩr sosial
müavinǩtlǩr müvafiq qanunvericilik aktları ilǩ tǩnzimlǩnir.
Maddǩ 3. Müavinǩt almaq hüququ olan şǩxslǩr

3.1. Azǩrbaycan Respublikasının vǩtǩndaşları bu qanunla müǩyyǩn olunmuş şǩrtlǩrlǩ
vǩ qaydada aylıq vǩ birdǩfǩlik müavinǩt almaq hüququna malikdirlǩr.
3.2. Azǩrbaycan Respublikasının tǩrǩfdar çıxdığı beynǩlxalq müqavilǩlǩrdǩ başqa hal
nǩzǩrdǩ tutulmamışdırsa, Azǩrbaycan Respublikasının ǩrazisindǩ daimi yaşayan
vǩtǩndaşlığı olmayan şǩxslǩr vǩ ǩcnǩbilǩr, bu qanunun 4.0.1.1-ci maddǩsindǩ nǩzǩrdǩ
tutulan müavinǩt istisna olmaqla, bu qanunla Azǩrbaycan Respublikası vǩtǩndaşları
üçün müǩyyǩn edilmiş şǩrtlǩrlǩ vǩ qaydada aylıq vǩ birdǩfǩlik müavinǩt almaq
hüququna malikdirlǩr.
Maddǩ 4. Müavinǩtlǩrin növlǩri
4.0. Bu qanunla aşağıdakı müavinǩtlǩr tǩyin edilir:
4.0.1. aylıq müavinǩtlǩr;
4.0.1.1. dövlǩt qulluqçularına ömürlük müavinǩt;
4.0.1.2. yaşa görǩ müavinǩt;
4.0.1.3. ǩlilliyǩ görǩ müavinǩt;
4.0.1.4. 16 yaşadǩk ǩlil uşaqlara müavinǩt;
4.0.1.5. ailǩ başçısını itirmǩyǩ görǩ müavinǩt;
4.0.1.6. müvafiq icra hakimiyyǩti

orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi

kateqoriya şǩxslǩrǩ kommunal, nǩqliyyat vǩ digǩr xidmǩtlǩrǩ görǩ müavinǩt;
4.0.1.7. üç yaşınadǩk uşağa qulluğa görǩ müavinǩt;
4.0.1.8. müvafiq icra hakimiyyǩti

orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi

kateqoriya şǩxslǩrin 16 yaşadǩk (ümumtǩhsil müǩssisǩlǩrindǩ ǩyani tǩhsil alanlar üçün
18 yaşadǩk) uşaqlarına müavinǩt;
4.0.1.9. valideynlǩrini itirmiş vǩ valideyn himayǩsindǩn mǩhrum olmuş uşaqların
qǩyyumlarına (himayǩçilǩrinǩ) müavinǩt:
4.0.1.10. bir yaşınadǩk uşağı olan aztǩminatlı ailǩlǩrǩ müavinǩt.
4.0.2. Birdǩfǩlik müavinǩtlǩr:
4.0.2.1. radiasiya qǩzasının lǩğvindǩ iştirak etmiş vǩ hǩmin qǩza nǩticǩsindǩ zǩrǩr
çǩkǩrǩk ǩlil olmuş şǩxslǩrǩ hǩr il müalicǩ üçün müavinǩt:
4.0.2.2. uşağın anadan olmasına görǩ müavinǩt:
4.0.2.3. dǩfn üçün müavinǩt.
Maddǩ 5. Müavinǩt seçmǩk hüququ
Bu qanunun 4.0.1.1 — 4.0.1.6-cı maddǩlǩrindǩ nǩzǩrdǩ tutulan aylıq müavinǩtlǩrdǩn
bir neçǩsini almaq hüququ olan şǩxslǩr öz arzusuna ǩsasǩn bir növ aylıq müavinǩt seçǩ
bilǩrlǩr.

Maddǩ 6. Müavinǩtlǩrin maliyyǩ mǩnbǩyi
6.1. Bu qanunun 4-cü maddǩsi ilǩ müǩyyǩn edilmiş aylıq vǩ birdǩfǩlik müavinǩtlǩr
(bu qanunun 6.2-ci maddǩsi ilǩ nǩzǩrdǩ tutulan hallar istisna olmaqla) dövlǩt
büdcǩsinin vǩsaiti hesabına ödǩnilir.
6.2. «Sosial sığorta haqqında» Azǩrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
sığorta olunan şǩxslǩrǩ üç yaşınadǩk uşağa qulluğa, uşağın anadan olmasına görǩ vǩ
dǩfn üçün müavinǩtlǩr mǩcburi dövlǩt sosial sığorta vǩsaitlǩri hesabına ödǩnilir.
Maddǩ 7. Müavinǩtlǩrin tǩyin olunması şǩrtlǩri
7.0. Müavinǩtlǩr aşağıdakı hallarda tǩyin edilir:
7.0.1.

dövlǩt

qulluqçularına

ömürlük

müavinǩt

«Dövlǩt

qulluğu

haqqında»

Azǩrbaycan Respublikası Qanununa ǩsasǩn inzibati vǩ yardımçı vǩzifǩlǩri tutan dövlǩt
qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına vǩ ya ǩlilliyinǩ görǩ könüllü işdǩn çıxdıqda vǩ
dövlǩt qulluğunda xidmǩt illǩrinin minimum hǩddinǩ (5 il) malik olmadıqda;
7.0.2. yaşa görǩ müavinǩt — ǩmǩk qabiliyyǩti olmayan şǩxsin ǩmǩk pensiyası
hüququ olmadıqda vǩ işlǩmǩdikdǩ;
7.0.3. ǩlilliyǩ görǩ (16 yaşadǩk ǩlil uşaqlar daxil olmaqla) müavinǩt — ǩmǩk
qabiliyyǩti olmayan şǩxsin ǩmǩk pensiyası hüququ olmadıqda:
7.0.4. ailǩ başçısını itirmǩyǩ görǩ müavinǩt;
7.0.4.1. ǩmǩk qabiliyyǩti olmayan şǩxsin ǩmǩk pensiyası hüququ olmadıqda;
7.0.4.2. yaşından vǩ ǩmǩk qabiliyyǩtindǩn asılı olmayaraq valideynlǩrdǩn, qardaş,
bacı, baba vǩ nǩnǩlǩrdǩn biri vǩfat etmiş şǩxsin 8 yaşınadǩk uşaqlarına baxdıqda vǩ
işlǩmǩdikdǩ:
7.0.5. müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi kateqoriya
şǩxslǩrǩ kommunal, nǩqliyyat vǩ digǩr xidmǩtlǩrǩ görǩ müavinǩt — onu almaq hüququ
müǩyyǩn edilmiş şǩxslǩrin ǩmǩk pensiyası hüququ olmadıqda;
7.0.6. 3 yaşınadǩk uşağa qulluğa görǩ müavinǩt — 3 yaşınadǩk uşağa qulluq
göstǩrǩn, müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilǩn şǩxs qismǩn
ödǩnişli sosial mǩzuniyyǩtdǩ olduqda;
7.0.7. müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi kateqoriya
şǩxslǩrin 16 yaşadǩk (ümumtǩhsil müǩssisǩlǩrindǩ ǩyani tǩhsil alanlar üçün 18
yaşadǩk) uşaqlarına müavinǩt bǩzi kateqoriya şǩxslǩrin müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı
tǩrǩfindǩn onu almaq hüququ müǩyyǩn edildikdǩ;
7.0.8. valideynlǩrini itirmiş vǩ valideyn himayǩsindǩn mǩhrum olmuş uşaqların
qǩyyumlarına (himayǩçilǩrinǩ) müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn
qǩyyumluq (himayǩçilik) müǩyyǩn edildikdǩ;

7.0.9. bir yaşınadǩk uşağı olan aztǩminatlı ailǩlǩrǩ müavinǩt — ailǩnin «Ünvanlı
dövlǩt sosial yardımı haqqında» Azǩrbaycan Respublikası Qanununa ǩsasǩn ünvanlı
sosial yardım almaq hüququ olduqda;
7.0.10. radiasiya qǩzasının lǩğvindǩ iştirak etmiş vǩ hǩmin qǩza nǩticǩsindǩ zǩrǩr
çǩkmiş şǩxslǩrǩ hǩr il müalicǩ üçün müavinǩt — şǩxsin radiasiya qǩzasının lǩğvindǩ
iştirak etmǩsi ilǩ ǩlaqǩdar ǩlil olduğunu tǩsdiq edǩn Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının
arayışı tǩqdim edildikdǩ;
7.0.11. uşağın anadan olmasına görǩ müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı
tǩrǩfindǩn verilmiş arayış tǩqdim edildikdǩ;
7.0.12. dǩfn üçün müavinǩt — bu qanunun 4.0.1.1 — 4.0.1.5-ci maddǩlǩrindǩ
nǩzǩrdǩ tutulan müavinǩtlǩrdǩn biri tǩyin edilmiş şǩxs vǩfat etdikdǩ.
Maddǩ 8. Müavinǩtlǩrin mǩblǩği
Müavinǩtlǩrin mǩblǩği müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilir vǩ
ildǩ bir dǩfǩdǩn az olmamaq şǩrti ilǩ indekslǩşdirilir.
Maddǩ 9. Müavinǩtlǩrin tǩyin edilmǩsi müddǩti
9.1. Aylıq müavinǩtlǩr müraciǩt edilmǩ vaxtından asılı olmayaraq, onu almaq hüququ
yaranan gündǩn aşağıdakı müddǩtlǩrǩ tǩyin edilir
9.1.1. dövlǩt qulluqçularına ömürlük müavinǩt, yaşa görǩ müavinǩt — ömürlük;
9.1.2. ǩlilliyǩ görǩ (16 yaşınadǩk ǩlil uşaqlar daxil olmaqla) müavinǩt — ǩlillik
müddǩtinǩ;
9.1.3. ailǩ başçısını itirmǩyǩ görǩ müavinǩt;
9.1.3.1. vǩfat etmiş şǩxsin uşaqlarına — 18 yaşına çatanadǩk (ǩyani tǩhsil
alanlara tǩhsili bitirǩnǩdǩk, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla);
9.1.3.2. vǩfat etmiş şǩxsin 18 yaşına çatanadǩk ǩlil olmuş 18 yaşından yuxarı
uşaqlarına — ǩlillik müddǩtinǩ;
9.1.3.3. vǩfat etmiş şǩxsin 8 yaşınadǩk uşaqlarına baxan vǩ işlǩmǩyǩn (yaşından
vǩ ǩmǩk qabiliyyǩtindǩn asılı olmayaraq) valideynlǩrdǩn, qardaş, bacı, baba vǩ
nǩnǩlǩrdǩn birinǩ — uşağın 8 yaşınadǩk;
9.1.4. müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi kateqoriya
şǩxslǩrǩ kommunal, nǩqliyyat vǩ digǩr xidmǩtlǩrǩ görǩ müavinǩt — onu almaq hüququ
olan şǩxs qanunvericiliklǩ müǩyyǩn edilmiş hallarda bu hüququ itirǩnǩdǩk;
9.1.5. üç yaşınadǩk uşağa qulluğa görǩ müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı
tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilǩn şǩxs qismǩn ödǩnişli sosial mǩzuniyyǩtǩ çıxdığı gündǩn
mǩzuniyyǩt müddǩtinǩ;

9.1.6. müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi kateqoriya
şǩxslǩrin 16 yaşadǩk (ümumtǩhsil müǩssisǩlǩrindǩ ǩyani tǩhsil alanlar üçün 18
yaşadǩk) uşaqlarına müavinǩt;
9.1.6.1. uşağın 16 yaşı tamam olan ayın sonunadǩk;
9.1.6.2. ümumtǩhsil mǩktǩblǩrindǩ ǩyani tǩhsil alanlara — 18 yaşı tamam olan
ayın sonunadǩk (tǩhsil müddǩtindǩn çox olmamaqla);
9.1.7. valideynlǩrini itirmiş vǩ valideyn himayǩsindǩn mǩhrum olmuş uşaqların
qǩyyumlarına (himayǩçilǩrinǩ) müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn
qǩyyumluq (himayǩçilik) müǩyyǩn edildiyi müddǩtǩ;
9.1.8. bir yaşınadǩk uşağı olan aztǩminatlı ailǩlǩrǩ müavinǩt — uşağın bir yaşı
tamam olan ayın sonunadǩk.
9.2. Radiasiya qǩzasının lǩğvindǩ iştirak etmiş vǩ hǩmin qǩza nǩticǩsindǩ zǩrǩr
çǩkmiş şǩxslǩrǩ hǩr il müalicǩ üçün müavinǩt müraciǩt edilǩn aydan sonrakı ayın 1-dǩn
ildǩ bir dǩfǩ ödǩnilmǩklǩ ǩlillik müddǩtinǩ tǩyin edilir.
9.3. Uşağın anadan olmasına görǩ vǩ dǩfn üçün birdǩfǩlik müavinǩtlǩr müraciǩt etmǩ
müddǩtindǩn asılı olmayaraq tǩyin edilir.
Maddǩ 10. Müavinǩtlǩrin tǩyin edilmǩsi vǩ ödǩnilmǩsi qaydaları
10.1. Müavinǩtlǩr şǩxsin yaşayış yeri üzrǩ müvafiq icra hakimiyyǩti orqanları
tǩrǩfindǩn tǩyin edilir vǩ ödǩnilir.
10.2. Bu qanunun 7.0.11-ci, 9.1.3.1-ci, 9.1.3.2-ci, 9.1.5-ci, 9.1.6-cı vǩ 9.1.8-ci
maddǩlǩrindǩ nǩzǩrdǩ tutulmuş müavinǩtlǩr hǩr bir uşaq üçün tǩyin edilir.
10.3. Müvafiq icra hakimiyyǩti orqanlarına zǩruri sǩnǩdlǩrlǩ (yaşı, ǩlilliyi, ailǩ
başçısının itirilmǩsini vǩ sairǩ tǩsdiq edǩn sǩnǩdlǩr) birlikdǩ ǩrizǩnin tǩqdim edildiyi
gün müavinǩt tǩyin olunması üçün müraciǩt edilǩn gün hesab olunur.
10.4. Müavinǩt tǩyinatı barǩdǩ qǩrar müvafiq icra hakimiyyǩti orqanları tǩrǩfindǩn
müraciǩt edilǩn gündǩn 10 gün müddǩtindǩ çıxarılır.
10.5. Müavinǩt tǩyin olunmasından imtina edilmǩsi barǩdǩ qǩrar qǩbul edildikdǩ,
müvafiq icra hakimiyyǩti orqanları sǩbǩblǩr göstǩrilmǩklǩ, müraciǩt edǩn şǩxsǩ 5 gün
müddǩtindǩ rǩsmi mǩlumat verir.
10.6. Müavinǩt tǩyinatından imtina edilmǩsi barǩdǩ qǩrardan mǩhkǩmǩ qaydasında
şikayǩt verilǩ bilǩr.
10.7. Müavinǩt alan şǩxsin ölümü ilǩ ǩlaqǩdar dǩfn üçün müavinǩt onun dǩfni ilǩ
bağlı xǩrclǩri çǩkmiş şǩxslǩrǩ ödǩnilir.
Maddǩ 11. Müavinǩtlǩrin ödǩnişinin dayandırılması

11.1. Müavinǩtlǩrin ödǩnişi bu qanunun 9-cu maddǩsindǩ müǩyyǩn edilmiş
müddǩtlǩr başa çatdıqda, müavinǩt alan şǩxs vǩfat etdikdǩ (qanunvericiliklǩ müǩyyǩn
olunmuş qaydada itkin düşmüş vǩ ya ölmüş elan edildikdǩ) vǩ yaxud aşağıdakı
hallardan biri baş verdikdǩ dayandırılır:
11.1.1. dövlǩt qulluqçularına ömürlük müavinǩt — dövlǩt qulluqçusu yenidǩn
dövlǩt qulluğuna qǩbul edildikdǩ;
11.1.2. yaşa görǩ müavinǩt — şǩxs ǩmǩk fǩaliyyǩtinǩ başladıqda;
11.1.3. ǩlilliyǩ görǩ (16 yaşadǩk ǩlil uşaqlar daxil olmaqla) müavinǩt — şǩxs ǩmǩk
pensiyası hüququ qazandıqda;
11.1.4. müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilmiş bǩzi kateqoriya
şǩxslǩrǩ kommunal, nǩqliyyat vǩ digǩr xidmǩtlǩrǩ görǩ müavinǩt — onu almaq hüququ
olan şǩxs ǩmǩk pensiyası hüququ qazandıqda;
11.1.5. 3 yaşınadǩk uşağa qulluğa görǩ müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti
orqanı tǩrǩfindǩn müǩyyǩn edilǩn şǩxs qismǩn ödǩnişli sosial mǩzuniyyǩtdǩn
qayıtdıqda;
11.1.6. valideynlǩrini itirmiş vǩ valideyn himayǩsindǩn mǩhrum olmuş uşaqların
qǩyyumlarına (himayǩçilǩrinǩ) müavinǩt — müvafiq icra hakimiyyǩti orqanı tǩrǩfindǩn
qǩyyumluq (himayǩçilik) lǩğv edildikdǩ.
11.2. Müavinǩt alan şǩxs vǩfat etdikdǩ (qanunvericiliklǩ müǩyyǩn edilmiş qaydada
itkin düşmüş vǩ ya ölmüş elan edildikdǩ) vǩ bu qanunun 11.1.1 — 11.1.6-cı
maddǩlǩrindǩ göstǩrilǩn hallarda müavinǩtlǩrin ödǩnişi qanunvericiliyǩ uyğun olaraq
hǩmin halın yarandığı gündǩn, digǩr hallarda isǩ növbǩti ayın 1-dǩn dayandırılır.
Maddǩ 12. Müavinǩtlǩrin ödǩnişinin dayandırılmasına sǩbǩb olan hallar baş verdikdǩ,
müavinǩt alan şǩxsin mǩlumat vermǩk vǩzifǩsi
12.1.
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dayandırılmasına sǩbǩb olan hallar baş verdikdǩ, müavinǩt alan şǩxs vǩ ya onun ailǩ
üzvlǩri bu barǩdǩ müavinǩt tǩyin edǩn orqana 5 gün müddǩtindǩ mǩlumat vermǩyǩ
borcludur.
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mǩlumatların verilmǩmǩsi nǩticǩsindǩ artıq müavinǩt ödǩnildiyi hallarda müavinǩt alan
şǩxs artıq ödǩnilmiş müavinǩti müvafiq icra hakimiyyǩti orqanlarına qaytarmalıdır. Artıq
ödǩnilmiş mǩblǩğin qaytarılmasından imtina edilǩrsǩ, bu barǩdǩ mübahisǩyǩ mǩhkǩmǩ
qaydasında baxılır.

Maddǩ 13. Qanunun pozulmasına görǩ mǩsuliyyǩt

Bu Qanunun pozulmasına görǩ tǩqsirkar şǩxslǩr Azǩrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyindǩ müǩyyǩn olunmuş qaydada mǩsuliyyǩt daşıyırlar.
Maddǩ 14. Qanunun qüvvǩyǩ minmǩsi
Bu qanun 2006-cı il yanvarın 1-dǩn qüvvǩyǩ minir.
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