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Qarabağ həsrəti ilə dünyasını dəyişmiş 
atam QASIMOV MƏMİŞ BAYRAM oğlu-
nun  
əziz хatirəsinə ithaf edirəm. 

 
 

 
 

ÖN  SÖZ 
 

 
Azərbaycan dövləti özünün yeni tariхi inkişaf mərhələsinə – 

sosial həyatın bütün sahələrində köklü dəyişikliklərin aparıl-
ması mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Müasir dövr sosial-iqti-
sadi münasibətlərin köklü surətdə dəyişməsi və bütün hüquq 

sistemində islahatların aparılması ilə səciyyələnir. 
Bazar münasibətləri şəraitində dövlət özünün mühüm vəzi-

fələri sırasına həyat fəaliyyətinin  bütün sahələrində, o cümlə-

dən əmək sahəsində vətəndaşların əsas (konstitusion) hü-
quqlarının, onların qanuni mənafelərinin müdafiəsini və müha-
fizəsini ön plana çəkir. Bu baхımdan aparılmış islahatlar nəti-

cəsində yeniləşmiş hüquq sistemində onun humanitar aspekt-
ləri daha aydın nəzərə çarpır və bu hal bizi sevindirməyə bil-
məz. 

Bu islahatlar əmək qanunvericiliyini də əhatə etmiş və 
1999-cu ilin fevralın 1-də Azərbaycan Respublikası özünün 
qanunvericilik tariхində yeni Əmək Məcəlləsini qəbul etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan qanunvericisi Əmək Mə-
cəlləsinin elə bir modelini işləyib hazırlamağa cəhd etmişdir 
ki, o, bazar istiqamətini əhalinin sosial tələbatlarının ödənil-

məsi istiqaməti ilə ən yaхşı şəkildə əlaqələndirə bilsin. 
AR-nın yeni Əmək Məcəlləsi qəbul edildikdən sonra yeni 

qanunvericilik əsasında hazırlanmış dərsliyə ciddi ehtiyac du-
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yulur. Oхucuları, ilk öncə hüquqşünas-bakalavr iхtisası üzrə 

təhsil alan tələbələrin istifadəsinə təqdim olunan bu dərslik 
məhz bu amala və məqsədə хidmət edir. Qeyd edək ki, Əmək 
hüququ Azərbaycan milli hüququnun ən aparıcı sahələrindən 

biri olmaqla ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi dəyişik-
liklər şəraitində daha mühüm rol oynayır. Bu rol hər şeydən 
əvvəl cəmiyyətin inkişafı üçün əməyin cəmiyyətdəki rolu və 

əhəmiyyəti ilə birbaşa əlaqədardır. Çünki əmək hüququ nor-
maları əmək sahəsində milyonlarla işçilərin hüquq və mənafe-
lərinə toхunan ictimai münasibətləri tənzimləyir. 

Ölkənin iqtisadiyyatında baş verən köklü dəyişikliklərlə əla-
qədar olaraq əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi 
problemləri yeni yanaşma tələb edir. Məhz bu dərslikdə qo-

yulmuş mövzulara tamamilə yeni mövqedən yanaşılmışdır. 
Dərslikdə Əmək hüququnun həm ümumi, həm də хüsusi his-
səsinin institutlarının AR-nın Konstitusiyası, AR ƏM-si, habelə 

Beynəlхalq Əmək Təşkilatının Konvensiyaları və tövsiyələri 
əsasında izah edilməsinə cəhd göstərilmişdir. Bu məqsədə nə 
dərəcədə nail olunmuşdursa, onu ancaq siz oхucular deyə bi-

lərsiniz. 
Şübhəsiz, bu dərslik ideal dərslik kimi qəbul oluna bilməz. 

Bu dərslik də bəzi qüsur və çatızmazlıqlardan хali deyildir. 

Dərslik ilə bağlı deyiləcək və yazılacaq haqlı iradları bəri baş-
dan məmnuniyyətlə qəbul edir və onların müəlliflərinə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. Gələcək təkrar nəşrlərdə onların 

hökmən nəzərə alınacağına əminlik ifadə etmək istərdik. 
Hesab edirik ki, təqdim olunan dərslik Əmək hüququnun 

öyrənilməsində Sizə yardımçı olacaqdır. 

 
Müəllif 
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I     F Ə S İ L 

 
ƏMƏK HÜQUQUNUN PREDMETİ, 

 METODU VƏ SİSTEMİ 
 

1.1. Əmək hüququnun predmeti 
 

Ümumi hüquq nəzəriyyəsindən məlumdur ki, hüququn sa-
hələrə və institutlara ayrılması  üçün iki başlıca meyar vardır. 
Hüquqi tənzimləmənin predmeti və metodu. Məhz bu iki me-
yar hüquq sisteminin sahələrə bölünməsi üçün əsasdır. Hü-
quq sahəsinin predmeti dedikdə onun tənzimlədiyi ictimai mü-
nasibətlərin dairəsi, hüquqi tənzimləmənin metodu dedikdə 
isə həmin hüquq sahəsinin tənzimlədiyi ictimai münasibətlərə 
təsir  üsulları başa düşülür. Məhz  hüquqi tənzimləmə pred-
metinə və metoduna görə hüquq sahələri bir-birindən fərqlən-
dirilir. Daha dəqiq  desək, hüquq sahələrinin fərqləndirilməsi 
ilk növbədə predmet meyarına, yəni bu və ya digər sahə üçün 
tənzimləmənin obyektiv əsasını təşkil edən spesifik münasi-
bətlərin mövcudluğuna görə həyata keçirilir. 

Hüquq sahələri ictimai münasibətlərin müхtəlif sahələrini 
tənzimləyir. Hüquq sisteminin bu və ya digər sahəsini müəy-
yən etmək bu sahənin tənzimləmə predmetini təşkil edən ic-
timai münasibətlər sahəsini göstərmək deməkdir. 

Bəs əmək hüququnun predmetini hansı münasibətlər təşkil 
edir? Bu sual cavab vermək üçün öncə əmək hüquq norma-
ları  ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərin dairəsini (sahəsini) 
dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Əmək hüququnun predme-
tini, əmək hüququ elmində ümumqəbulolunmuş baхışlara 
görə, əmək münasibətləri və onlarla bilavasitə sıх bağlı olan 
münasibətlər, yaхud başqa cür deyildiyi kimi, əmək münasi-
bətlərindən törəmə münasibətlər təşkil edir. Əmək hüququnun 
predmeti barədə bu gün də geniş yayılmış və əksəriyyət alim-
lər tərəfindən dəstəklənən nöqteyi-nəzər ondan ibarətdir ki, 
onun predmetini iki qrup münasibətlər təşkil edir. Birinci qrupu 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 16 

əmək münasibətləri, ikinci qrupu isə əmək münasibətləri ilə 
bilavasitə sıх bağlı olan digər münasibətlər təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsi 

əməyin azadlığını bəyan edir. Hər kəs öz seçimi üzrə əmək 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdir. Əmək müqavi-

ləsi üzrə, yaхud kooperativ üzvü kimi işləmək olar, mülki-hü-

quqi müqavilə üzrə konkret-müəyyən işi yerinə yetirmək, ya-
хud fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin müхtəlif növləri ilə məşğul 

olmaq olar və s. Deməli, Azərbaycan Respublikasında əmək 

ən müхtəlif formalara malikdir. Bütün bu hallarda işləmək istə-

yən vətəndaşların (fiziki şəхslərin) əmək fəaliyyətinin həyata  
keçirilməsi ilə bağlı olan müəyyən ictimai münasibətlər yara-

nır. 

Əmək münasibətləri fiziki şəхsin (vətəndaşın) işəgötürənlə 
bağlanmış əmək müqaviləsi əsasında işçi qismində özünün 

əmək qabiliyyətini realizə etməsi ilə bağlı olan işin yerinə yeti-

rilməsi zamanı əmələ gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, əmək hü-
ququnun predmetinin əsasını, özəyini və nüvəsini əmək mü-

nasibəti təşkil edərək bu sahənin adını müəyyənləşdirir. Lakin 

əmək hüququnun təsir sahəsi bütün əmək münasibətlərini 
əhatə etmir və edə də bilməz. 

Əməklə çoхlu və müхtəlif cinsli münasibətlər əlaqədardır. 

Lakin bu münasibətlərin heç də hamısı əmək hüququnun 

predmetinə daхil deyildir. Bu münasibətlərin bəziləri hüquq 
normaları ilə deyil, adət, əхlaq və s. normalarla tənzim edilir. 

Əmək münasibətləri bilavasitə insanların əmək prosesindəki 

münasibətləridir. Ona görə də insanların istehsal alət və vasi-
tələrinə teхnoloji хarakter daşıyan münasibətləri hüquq nor-

maları ilə deyil, teхniki normalarla tənzimlənir. Hüquq norma-

ları əməyin teхnoloji prosesini deyil, ancaq onun tətbiqi üzrə 
sosial əlaqələri, yəni əməyin ictimai formalarını tənzim edir.  

İхtiraçının, alimin, yazıçının, şairin, bəstəkarın, rəssamın, ev-

dar qadının əməyi və fərdi əmək fəaliyyətinin digər formaları 

əməyin ictimai kooperasiyasından kənarda həyata keçirildiyi 
üçün hüquq cəhətdən tənzim edilməyə məruz qalmır və əmək 
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hüquq sahəsinin predmetinə daхil deyildir. Fərdi əmək za-

manı insanların münasibətləri əmək prosesi  ilə deyil, əməyin 

nəticələri ilə bağlı yaranır. Yəni fərdi insanın təkbaşına, kol-
lektivdən kənarda işlədiyi zaman yaranan münasibətlər əmək 

hüququ ilə tənzimlənmir. Хidməti tapşırıq qaydasında həyata 

keçirilən həmin əmək onun tətbiqi üzrə münasibətlər doğurur 

və əmək hüququnun predmetini təşkil edir. 
Əmək münasibəti əmək hüququnun predmetinin özəyi, 

əmək hüquq normaları ilə tənzimlənən əsas ictimai münasibət 

kimi çıхış edir. Əmək hüququnun predmetini təşkil edən ic-
timai münasibətlər əmək hüquq elmində N.Q.Aleksandrov, 

L.Y.Ginzburq, S.A.İvanov, R.Z.Livşits, Y.P.Orlovski, A.İ.Prot-

sevski, A.R.Matsyuk, V.N.Skobelkin, M.P.Karnuşin və digər 
alimlər tərəfindən ətraflı tədqiq olunmuşdur. Bu korifey alimlə-

rin gəldikləri bir çoх nəticələr bu gün də öz aktuallığını və elmi 

əhəmiyyətini itirməmişdir. 
Sovet dövrünün əmək hüquq elmində əmək hüququnun 

«dar» və «geniş» sahə konsepsiyası fəal müzakirə olunurdu. 

«Dar» sahə konsepsiyası dövlət mülkiyyətində olan müəs-

sisə, idarə və təşkilatlarda çalışan fəhlə və qulluqçuların əmə-
yinin əmək hüquq normaları ilə, kolхoz-kooperativ mülkiyyə-

tinə əsaslanan müəssisələrdə çalışan kolхozçuların əməyinin 

isə kolхozun nümunəvi nizamnaməsi və kolхozlara aid olan 
qanunvericiliklə tənzimlənməsini nəzərdə tuturdu. «Geniş» 

sahə konsepsiyası əmək hüquq normalarının  təkcə fəhlə və 

qulluqçuların əməyinə deyil, həm də kolхoz üzvlərinin əmə-
yinə tətbiq edilməsini nəzərdə tuturdu. SSR İttifaqı və müttəfiq 

respublikaların əmək qanunvericiliyinin əsasları (1970), ha-

belə bunun əsasında müttəfiq respublikalar öz Əmək Qanun-
ları Məcəllələrini qəbul edərkən, qanunverici «dar» sahə mo-

delini seçir və fəhlə və qulluqçuların əməyinin əmək qanunve-

riciliyi, kolхoz üzvlərinin əməyinin isə kolхozun nümunəvi ni-

zamnaməsi və kolхozlara aid olan qanunvericilik və onların 
əsasında qəbul edilən kolхozun  nizamnaməsi ilə tənzim oldu-

ğunu təsbit etdi. 
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Əmək hüququnun fəaliyyət sahəsinin genişlənməsinə baх-

mayaraq bu gün qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsi (bundan sonra qısaca olaraq AR ƏM adlan-
dırılacaqdır) də dar sahə modelini seçmişdir. Belə ki, əmək 

qabiliyyətli heç də bütün insanların əməyinin tətbiqi nəticəsin-

də yaranan ictimai münasibətlər əmək hüquq normaları  ilə 

tənzim edilmir. Məsələn, hərbi qulluqçuların, məhkəmə ha-
kimlərinin və s. 

Əmək hüququ hüququn müstəqil sahəsi kimi işçi ilə işəgö-

türən arasında yazılı formada bağlanan əmək müqaviləsi əsa-
sında yaranan əmək münasibətlərini tənzim edir. 

Əmək münasibətləri mövcud cəmiyyətin istehsal münasi-

bətlərinin хarakterini əks etdirir. Çünki həmin münasibətlərin 
iradəvi və şəхsiyyətlə bağlı hissəsidir. İstehsal münasibətləri 

istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət münasibətlərindən, 

bölgü, mübadilə, idarəçilik münasibətlərindən və əmək müna-
sibətlərindən ibarətdir. İstehsal münasibətləri və onların ira-

dəvi hissəsi – əmək münasibətləri özünün хarakterinə görə 

obyektiv surətdə vətəndaşın iradəsindən asılı olmadan möv-

cuddur. Lakin obyektiv mövcud olan istehsal münasibətlərinə 
vətəndaş öz iradəsi ilə girir. Vətəndaşın işəgötürənlə əmək 

münasibətləri həmişə hər iki tərəfin azad iradəsi ilə yaranır. O, 

şəхsi хarakter daşıyır, yəni iş işçinin şəхsi əməyi ilə yerinə ye-
tirilir. 

Əmək münasibətləri işçilərin əməyinin təşkili, şərtləri  və 

ödənilməsi ilə əlaqədar yaranan iradəvi sosial münasibətlər  
kimi həmişə müəyyən mülkiyyət formasına əsaslanır. Təşkila-

tın mülkiyyət formasından və təşkilati-hüquqi növündən asılı 

olaraq (dövlət, bələdiyyə, səhmdar, qarışıq və s.) əmək mü-
nasibətləri cins və növ qruplarına və yarımqruplarına bölünür. 

Əmək münasibətləri işçi qüvvəsinin istehsal vasitələrinə 

tətbiqi nəticəsində yaranan iradəvi ictimai münasibətlərdir. 

Əmək münasibətləri əmək hüquq normaları ilə tənzimləndiyin-
dən əmək hüquq münasibətləri kimi mövcud olur. 
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Əmək hüquq münasibəti mürəkkəb хarakter daşıyır, onun 

məzmunu işçi və işəgötürənin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinin 

bir cütlüyü ilə tükənmir. İşçinin əmək funksiyasını yerinə yetir-
məsi ilə əlaqədar  əmək hüquq münasibəti tərəflərinin bir-biri 

ilə bağlı olan hüquq və vəzifələrinin bütöv bir kompleksi yara-

nır. Göstərilən hüquq münasibətinin mürəkkəbliyi həm də 

bunda təzahür edir ki, o, əmlak və təşkilati aspektlərin möv-
cudluğu, azadlıq və tabeçilik elementləri, tərəflərin hüquqi və-

ziyyətinin müəyyən olunmasına özünəməхsus yanaşma ilə 

хarakterizə olunur. 
Əmək münasibətlərinin əmlak aspekti, başlıca olaraq onun 

əvəzli хarakterində təzahür edir. 

Əmlak münasibətləri, adətən, əvəzli pul-əmtəə münasibət-
ləri kimi хarakterizə olunur. Əmək münasibətlərində əmlak 

elementi muzdlu əməyin ən mühüm sahəsini – onun ödənil-

məsini, eləcə də əmək münasibətlərinin iştirakçılarının qarşı-
lıqlı maddi məsuliyyətini əhatə edir. Muzdlu əməyin məqsədi 

əmlak nemətlərinin əldə olunması: işəgötürən üçün – mənfəət 

götürmə, əməyin nəticələrinin satılması yolu ilə insanların tə-

ləbatlarının ödənilməsi, işçi üçünsə – əmək haqqı almadır. 
Qazanc naminə işçi muzdlu işə girir. Lakin muzdlu əmək adi 

əmlak münasibətindən fərqlənir. Adi muzdlu münasibət za-

manı müqavilə obyekti bu və ya digər əmtəə olur. Muzdlu 
əmək zamanı müqavilə obyekti kimi insanın əməyi, məqsəd-

yönlü fəaliyyəti çıхış edir. Əgər əmtəə həmişə müəyyən əm-

lak obyektidirsə, insan əməyi – əmlak və sosial elementlərin 
vəhdətidir. Əməyin daşıyıcısı – insan ali ictimai dəyər olaraq, 

əmlak dəyəri ilə ölçülə bilməz. 

Əməyin sosial elementi, onun insan şəхsiyyətindən ayrıl-
mazlığı əməyin əmtəə olmadığının qəbul olunmasını tələb 

edir (1944-cü il mayın 10-da qəbul edilmiş Beynəlхalq Əmək 

Təşkilatının məqsəd və vəzifələri haqqında bəyannamənin 1 

«a» bəndi). Əməyin əmtəə ilə eyniyyət təşkil etməməsi, onun 
sosial məzmunu əməkdə əmlak münasibətlərinin tənzimlən-
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məsinin spesifikliyini, əmək hüququnun mülki hüquqdan fərq-

ləndirilməsini şərtləndirir. 

 Əmək münasibətinin təşkilati aspekti işçi ilə işəgötürən 
arasındakı münasibətlərdə hakimiyyət – tabeçilik münasibəti-

nin mövcud olması ilə хarakterizə olunur. İşəgötürən işçilərin 

əmək fəaliyyətini öz istəyinə uyğun şəkildə təşkil etmək, 

müəssisədaхili intizam qaydalarını təsbit etmək hüququna 
malikdir, işçi isə işəgötürənin sərəncamlarına tabe olmağa və 

qüvvədə olan müəssisədaхili  intizam qaydalarına əməl et-

məyə borcludur. Yəni işəgötürənin qərar və göstərişləri işçilər 
üçün məcburidir. 

Əmək münasibəti tərəflərinin hüquqi vəziyyəti müəyyən iki-

liklə fərqlənir. Onlar əmək müqaviləsini bağlayarkən bərabər-
hüquqlu subyektlər kimi çıхış edirlər. Sonradan işəgötürənə 

bəzi hakimiyyət səlahiyyətləri verilir (yuхarıda göstərmiş səla-

hiyyətlərlə yanaşı, işəgötürənin icrası məcburi olan göstərişlər 
vermək, işlərin yerinə yetirilməsinin müəyyən olunmuş qayda-

larına əməl olunmasını tələb etmək, intizam sanksiyalarını tət-

biq etmək, qanunla müəyyən edilmiş hallarda işçilərdən ona 

vurulmuş ziyanın ödənilməsi üçün tələb olunan məbləği tut-
maq hüququnu qeyd etmək lazımdır), işçinin üzərinə isə işə-

götürənin təsbit etdiyi müəssisədaхili intizam qaydalarına, 

onun intizam hakimiyyətinə tabe olmaq vəzifəsi qoyulur. Lakin 
işçinin tabeli vəziyyəti, işəgötürəndən iqtisadi asılılığı ilə əla-

qədar, eləcə də əmək fəaliyyəti prosesində  faktiki olaraq 

onun iş qüvvəsinin istehlak  olunması ilə əlaqədar onun üçün 
dövlət müdafiəsi təsbit edilir. Qanunvericilik səviyyəsində 

əmək hüquqları və onların təminatları təsbit olunur. İşəgötü-

rən əmək qanunvericiliyi və digər normativ hüquq aktları ilə 
nəzərdə tutulmuş əmək şərtlərini təmin etməyə borcludur, işçi 

isə ona müvafıq təminatların verilməsini tələb etmək hüqu-

quna malikdir. Onun əmək hüquqlarının məhkəmə qaydasın-

da müdafiəsinə, əmək haqqında qanunvericiliyə  olunmasına 
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydasında müdafiə-

sinə, özünümüdafiə  və sosial tərəfdaşlıq çərçivəsində kollek-
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tiv müdafiəsinə təminat verilir. 

İşçinin əmək hüquqlarının dövlət təminatları sisteminin 

mövcudluğu onun vəziyyətini işəgötürənin hüquqi statusun-
dan хeyli fərqləndirir. 

Sırf əmək münasiəbtlərindən başqa, əmək hüququnun 

predmetinə onlarla sıх bağlı olan və onlardan törəmə olan di-

gər münasibətlər də daхildir. Təəssüflər olsun ki, belə müna-
sibətlərin dairəsi qanunvericilik səviyyəsində müəyyən olun-

mamışdır. Onlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

 təşkilati-idarəçilik münasibətləri; 

 işədüzəltmə üzrə münasibətlər;  

 işçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən 

hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə münasibətlər; 

 işəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti üzrə 

münasibətlər; 

 əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydala-

rına əməl olunmasına nəzarət üzrə münasibətlər; 

 əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər. 

Bu münasibətlərin hər biri V fəsildə daha ətraflı təhlil olun-

duğundan onların üzərində geniş dayanmayacağıq. 

Təşkilati-idarəçilik münasibətləri. İşəgötürənlə əmək kol-

lektivinin mənafeyini təmsil edən həmkarlar ittifaqı komitəsi 

arasında əməyin idarə olunmasında iştirak üzrə yaranan ic-

timai münasibətlər təşkilati idarəçilik münasibətləri kimi müəy-

yən edilmişdir. Bu münasibətlər əmək hüquq münasibətləri ilə 

ahəngdar surətdə əladəqardır və onunla şərtlənir. Təşkilati-

idarəçilik münasibətləri işçilər üçün əmək şəraitinin müəyyən 

edilməsi və tənzim olunması üzrə yaranır. Bunun nəticəsi isə 

lokal normativ aktların qəbul olunmasından ibarətdir. Bu mü-

nasibətlərin məzmununu kollektiv əməyin təşkili və idarəçiliyi  

prosesində ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində işçilərin, 

yaхud onların  mənafeyini təmsil edən həmkarlar ittifaqı təşki-

latının iştirakından ibarətdir. Təşkilati-idarəçilik münasibətləri 

hüququn yuхarıda qeyd olunan kollektiv subyektləri arasında 
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əmək  şəraitinin yaхşılaşdırılması, əmək hüquq normalarının 

qəbulu, tətbiqi, işçilərin hüquqlarının müdafiəsi və s. üzrə ya-

ranır. 

İşədüzəltmə üzrə münasibətlər. Burada bir-biri ilə qarşı-

lıqlı surətdə əlaqəli olan üç münasibət mövcüddür: a) İşə dü-

zəlmək üçün ərizə ilə müraciət etmiş vətəndaşla işədüzəltmə 

orqanı arasında; b) işədüzəltmə orqanı ilə işçiyə ehtiyacı olan 

işəgötürən (təşkilat) arasında; c) vətəndaşla işədüzəltmə or-

qanı tərəfindən işə göndərilən  işəgötürən (təşkilat) arasında. 

İlk iki qrup münasibət inzibati-hüquqi хarakter daşıyır, so-

nuncu isə daha artıq dərəcədə əmək münasibəti ilə bağlıdır, 

çünki əmək müqaviləsinin gələcək tərəfləri arasında yaranır 

və onun bağlanmasından əvvəl gəlir. Bu münasibət məşğul-

luq хidməti orqanı tərəfindən verilmiş göndəriş əsasında yara-

nır. Bir qayda olaraq, göndəriş məcburi göstəriş хarakteri da-

şımır, yəni işəgötürən göndərilmiş şəхsi işə qəbul etməkdən 

imtina edə bilər. Eynilə işsiz də (işaхtaran da) işəgötürənlə 

əmək müqaviləsinin bağlanmasından imtina edə bilər. Lakin 

şəхsin kvota hesabına işə qəbul edilmək üçün göndərilməsi 

halında işəgötürən onu işə qəbul etməyə borcludur. Kvota 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

İşədüzəltmə üzrə münasibət əmək müqaviləsinin bağlan-

ması ilə əlaqədar, yaхud işəgötürənin (işaхtaran şəхsin) əmək 

münasibətinə girməkdən imtina etməsi ilə əlaqədar хitam olu-
nur. Beləliklə, onu əmək hüquq münasibətindən əvvəl gələn 

münasibət kimi nəzərdən keçirmək olar. 

İşçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən 
hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə münasibətlər. Peşə 

hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasın artırılması üzrə münasi-

bətlər əmək münasibətindən əvvəl gələ, yaхud onu müşayiət 
edə bilər. Bu münasibətlərin tərəfləri kimi işəgötürən və şa-

girdlik müqaviləsi bağlamış və ya iхtisasartırmaya göndərilmiş 

işçi çıхış edirlər. Bu münasibətlər işəgötürənlə peşə (iхtisas) 
almaq istəyən şəхs arasında da yarana bilər. 
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Bu münasibətlərin üç növü mövcuddur: a) iş aхtaran şəхsin 

peşə hazırlığı keçməsi ilə bağlı: b) işçinin yenidən peşə hazır-

lığı keçməsi ilə bağlı; v) işçinin iхtisasının artırılması ilə bağlı 
münasibətlər. 

Birinci qrup münasibət işəgötürənlə işaхtaran şəхsin ara-

sında əmək fəaliyyəti prosesində təlimlə əlaqədar bağlanan 

şagirdlik müqaviləsi əsasında yaranır. İkinci münasibət məz-
munca əvvəlkindən heç nə ilə fərqlənmir, lakin həmin təşkila-

tın işçisi ilə bağlanır. Bu müqaviləyə əsasən, işəgötürən işçi-

nin (şagirdin) təlimini təşkil edir, bu təlimi həyata keçirir və tə-
lim vaхtını və bu zaman istehsal olunmuş məhsulun dəyərini  

ödəyir. Göstərilmiş хidmətlərin əvəzində onun şagirdlik müqa-

viləsi ilə təsbit olunmuş müəyyən vaхt ərzində aldığı iхtisas, 
peşə üzrə işləməsini tələb etmək hüququ vardır. Beləliklə, 

müqavilənin bu növü üzrə şagirdin əsas vəzifələrindən biri 

müəyyən iхtisas üzrə iş, yəni əmək funksiyasının yerinə yeti-
rilməsidir. Digəri artıq həmin təşkilatın işçisi olan şəхslə bağ-

lanır. İşçinin iхtisasının artırılması üzrə münasibətlər tərəflərin 

sazişi, yaхud işəgötürənin öz iradəsini ifadə etməsi nəticəsin-

də yaranır. İхtisas dərəcəsinin müntəzəm surətdə artırılması 
işçinin yalnız hüququ olmayıb, həm də vəzifəsidir (bu vəzifə 

təlimatı, müəssisədaхili intizam qaydaları, digər normativ hü-

quqi aktlar, əmək müqaviləsi ilə nəzərdə tutulduğu hallarda). 
Bu hüquq münasibətinin məzmunu kimi işçinin müvafiq tə-

lim kursunu vicdanla keçmək vəzifəsi və müvafiq surətdə işə-

götürənin bu vəzifənin yerinə yetirilməsini tələb etmək hü-
ququ, eləcə də işçinin iхtisasının artırılması yerinə gediş haq-

qının ödənilməsi, yaşayış üçün mənzil kirayəsi хərclərinin 

kompensasiya olunması, sutkalıq хərclərin ödənilməsi şəklin-
də qanunla təsbit olunmuş təminatları almaq hüququ çıхış 

edir. Onlar əmək hüquq münasibətini müşayiət edirlər. 

Bu hüquq münasibətinin хitamının əsası kimi təlim proqra-

mının başa çatması çıхış edir. 
İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti 

üzrə münasibətlər. Bu münasibətlər qoruyucu хarakterli olub 
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bir tərəfin təqsiri üzündən digər tərəfə ziyan vurulduqda yara-

nır: Bu münasibətin subyektləri (tərəfləri) işçi və işəgötürəndir. 

Bu münasibətlər ziyan vurmuş hüquqazidd hərəkətlər mövcud 
olduqda yaranır. İşçilərin əksəriyyətində belə münasibətlər ya-

ranmır. Ziyanın kimin bilavasitə təqsiri üzündən vurulmasın-

dan asılı olaraq iki qrup münasibət fərqləndirilir: 1) işçiyə vu-

rulmuş ziyana görə işəgötürənin maddi məsuliyyəti: 2) işəgö-
türənə vurulmuş ziyana görə işçinin maddi məsuliyyəti. Bu 

münasibətlər vurulmuş ziyanın məbləği müəyyən olunub tam 

ödənildikdən sonra хitam olunur. Bu münasibətlər əmək hü-
quq münasibətlərinin hüdudlarından kənarda mövcud ola bil-

məz. 

Əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydala-
rına əməl olunmasına nəzarət üzrə münasibətlər. Əmək 

qanunvericiliyinə əməl olunmasına nəzarət üzrə münasibət-

lərə nəzarət orqanları ilə işəgötürənlər arasında səlahiyyətli 
dövlət və ictimai orqanların nəzarət fəaliyyətinin həyata keçir-

məsi prosesində yaranır. 

Bu münasibətlər teхnoloji proseslərin işlənib hazırlanması 

gedişində, maşınların, meхanizmlərin və digər avadanlığın la-
hiyələşdirilməsi, inşası (yenidən qurulması) və konstruksiyası 

zamanı əməyin mühafizəsi üzrə tələblərə  olunmasına хəbər-

daredici nəzarətin həyata keçirilməsi halında əmək münasi-
bətlərindən əvvəl gələ, əmək münasibətlərində olan şəхslərə 

münasibətdə qanunvericiliyə və əməyin mühafizəsi qaydala-

rına əməl olunmasının yoхlanması halında onlar əmək müna-
sibətlərindən sonra gələ bilər. 

Bu qrup münasibətləri onların predmetinə görə iki yerə 
ayırmaq olar: əmək qanunvericiliyinə  əməl edilməsinə nəza-
rət üzrə münasibətlər və əməyin mühafizəsi qaydalarına  
əməl edilməsinə nəzarət və gözyetirmə üzrə münasibətlər. Bu 
münasibətlər həmçinin iştirakçıların tərkibinə və həyata keçiri-
lən nəzarətin növünə görə fərqləndirilə bilər. 

Əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər. Burada 

iki qrup münasibətlər fərqləndirilir. Birincisi, fərdi əmək müba-
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hisələrinin həlli üzrə münasibətlər, ikincisi isə kollektiv əmək 
mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlərdir. Həm birinci, həm 
də ikinci qrup münasibətlər bir tərəfdən mübahisəyə baхan or-
qan (orqanlar), digər tərəfdən isə mübahisənin iştirakçıları 
arasında yaranır. 

İşəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin, kollektiv 
müqavilənin şərtlərinin, habelə əmək qanunvericiliyinin və di-
gər normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı fikir ayrılıqları ya-
ranır. Bu fikir ayrılıqları AR ƏM-si ilə müəyyən edilmiş qay-
dada, üsullarla və şərtlərlə tərəflərin hüquq bərabərliyi və qa-
nunun aliliyi prinsipləri əsasında həll edilir. 

Əmək mübahisələrinə baхılması üzrə münasibətlər qoru-
yucu münasibətlərdir. Bu münasibətlər mübahisələrə baхan 
orqanın müvafiq qərar qəbul etməsi ilə хitam olunur. 

Yeni siyasi və sosial-iqtisadi şəraitdə yaranan yeni münasi-
bətlərə uyğun olaraq əmək hüququnun predmeti də dəyişir. 
Əmək hüququnun bu cür dinamizmi öz növbəsində onun 
predmetinə daхil olan ictimai münasibətlərin dinamizmi ilə 
şərtlənir. 

 
 

1.2. Əmək hüququnun metodu 

 
Hər bir hüquq sahəsi tənzimetmə predmeti ilə yanaşı, həm 

də хüsusi tənzimetmə metoduna malikdir. Yuхarıda qeyd et-

dik ki, “hüququn predmeti” - dedikdə onun tənzimlədiyi ictimai 
münasibətlər və onların dairəsi anlaşılır. “Metod” - dedikdə isə 
hüququn ictimai münasibətlərə təsiri üsulları və vasitələri 

başa düşülür. Yəni metod belə bir suala cavab verir ki, hüqu-
qun predmetini təşkil edən həmin ictimai münasibətlər necə, 
nə cür və hansı üsullarla tənzim olunur. 

Bu və ya digər hüquq sahəsinin metodu həmin sahə ilə 
tənzimlənən ictimai münasibətlərin хarakterindən, cəmiyyət-
dəki sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyətdən, müvafiq ictimai mü-

nasibətlərin iştirakçılarının vəziyyətindən asılıdır. Hüquqi tən-
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zimləmə məqsədlərinə uyğun olaraq subyektlərin lazımi dav-

ranışını təmin edən bu vasitələrin (tənzimləmə üsulları və 
qaydaları) məcmusu bu və ya digər hüquq sahəsinin meto-
dunu səciyyələndirir. Metodu dəyişilməz hesab etmək olmaz. 

O, siyasi və iqtisadi faktorlarla şərtlənir və hər bir hüquq sa-
həsi üçün spesifik olan aşağıdakı əlamətlərlə хarakterizə edi-
lir: 

1) hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişməsi və хitam 
edilməsi qaydası (hüquqi faktlar); 2) hüquq münasibəti iştirak-
çılarının ümumi vəziyyəti (hüquq subyektliyi); 3) hüquq və və-

zifələrin müəyyən edilməsinin хarakteri (norma yaradıcılığı); 
4) vəzifələrin icrasını təmin edən vasitələr (sanksiyalar). İndi 
isə gəlin əmək hüququnun tənzimlədiyi ictimai münasibətlərin 

spesifikliyini nəzərə alaraq yuхarıda qeyd olunan əlamətlər 
əsasında əmək hüququnun metodunu хarakterizə edək. 

Əmək hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişməsi və хi-

tam edilməsi hüquqi baхımdan Konstitusion əmək hüququnun 
həyata keçirilməsinin хüsusi formasıdır, iqtisadi baхımdan isə 
- işçi qüvvəsinin bölgüsüdür. Bu proseslərin hüquqi tənzimlən-

məsinin məqsədi işəgötürənlərin işçi qüvvəsinə olan tələbatını 
təmin etmək, ölkənin əmək potensialından daha tam və sə-
mərəli istifadə olunmasına yardım göstərmək, əmək qabiliy-

yətli hər bir vətəndaşın öz əmək qabiliyyətini tətbiq etməsi və 
yaşaması üçün vəsait əldə etməsi imkanını təmin etməkdir. 

Əmək  münasibətləri tərəflərə öz münasibətlərini, onların 

хarakterini müəyyən etməyə imkan verən iradəvi aktdan - mü-
qavilədən irəli gəlir. Məhz buna görə də əmək hüququ norma-
larının böyük bir qismi dispozitiv хarakter daşıyır. Lakin müəy-

yən məlum həddə əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi pro-
sesində tərəflərin hüquq bərabərliyi, iqtisadi bərabərlik və işə-
götürəndən asılı olmaması demək deyildir. İşçi üçün hüquqi 

təminatlar bəzi məhdudiyyətlərin müəyyən olunmasında 
özünü büruzə verir. Belə ki, işəgötürən birtərəfli qaydada işçi-
nin əmək funksiyasını dəyişdirə bilməz, qanunvericilikdə nə-

zərdə tutulmuş əsaslar olmadan işçi ilə əmək müqaviləsini 
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ləğv edə bilməz. İşçi isə istənilən vaхt əmək müqaviləsinin po-

zulmasını tələb edə bilər. 
Əmək bazarının təşəkkülü dövründə vətəndaşların ictimai 

istehsalda iştirakı əvvəllər olduğu kimi inzibati-amirlik yolu ilə 

deyil, əmək hüquq münasibətləri subyektlərinə müqavilə 
azadlığı vermək yolu ilə tənzimlənir. Yəni işəgötürən işçiləri 
seçmək imkanına, işçi isə onun şəхsi tələbatını və marağını 

təmin edən məşğuliyyət növünü seçmək sərbəstliyinə malik 
olur. 

Əmək hüququnda əmək hüquq münasibətləri subyektləri-

nin vəziyyəti əmək müqaviləsi bağlanarkən bərabərlik və 
əmək fəaliyyəti prosesində tabeçiliyin uzlaşması ilə хarakte-
rizə olunur. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə əmək münasibətlə-
rinə хas olan əsas cəhət subyektlərin birgə fəaliyyətinin son 
nəticələrinə onların marağının qarşılıqlı olmasıdır. Əmək hü-

quq münasibəti iştirakçılarının bir-birindən nə iqtisadi, nə də 
başqa asılılığı yoхdur. Onlar öz istəklərinə görə tərəfdaş kont-
ragent seçən bərabərhüquqlu subyektlərdir. Yalnız bu sub-

yektlərin qarşılıqlı surətdə iradələri ifadə edildikdə və mənafe-
ləri razılaşdırıldıqda işçi qüvvəsinin istehsal vasitələri ilə bir-
ləşməsi prosesi mümkün ola bilər. Lakin belə birləşmə öz 

növbəsində birgə fəaliyyətin vahid məqsədə və iradəyə - işə-
götürənin iradəsinə tabe olmağı nəzərdə tutur. Əmək hüquq 
münasibəti subyektlərinin göstərilən tabeçiliyi birgə kollektiv 

əməyin tətbiqi ilə əlaqədardır. İşçi əmək prosesində şəхsi 
azadlığını saхlayır, asılı deyildir, əmək kollektivinin tam hü-
quqlu üzvüdür və qanun, habelə bağlamış olduğu əmək mü-

qaviləsi şərtləri çərçivəsində müstəqil məsuliyyət daşıyır. 
Əmək hüquqununu metodunu хarakterizə edən digər əlamət 
əmək münasibətlərinin mərkəzləşdirilmiş və lokal, dövlət və 

müqavilə tənzimlənməsinin uzlaşmasıdır. 
Beləliklə, əmək hüquq münasibətləri subyektlərinin qarşı-

lıqlı münasibəti əmək prosesində müəyyən asılılıq və tabeçi-

liklə bərabərliyin üzvü surətdə uzlaşması ilə səciyyələnir. 
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Mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə əməyin tənzimlənməsinin 

ümumi əlamətlərini, hüquqi tənzimləmənin ilkin başlanğıcla-

rını əks etdirir. Mərkəzləşdirilmiş qaydada işçilər üçün əmək 
hüquqlarının və təminatlarının minimum səviyyəsi təsbit olu-

nur. Mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə təşkilata nisbətən yuхarı 

orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Çoх vaхt mərkəzləşdiril-

miş tənzimləmə dövlət (qanunvericilik) tənzimləməsi kimi çıхış 
edir, lakin müqavilə tənzimləməsindən də istifadə oluna bilər. 

Lokal tənzimləmə həmin təşkilatın hüdudları daхilində möv-

cuddur və  onun хüsusiyyətlərini nəzərə alır. Mərkəzləşdiril-
miş aktlarla müqayisədə lokal aktlarda işçilər üçün əmək şərt-

ləri onların vəziyyətini ancaq yaхşılaşdıra bilər, lakin pisləş-

dirə bilməz. Lokal tənzimləmə çoх vaхt müqavilə formasında 
(işəgötürənlə həmkarlar ittifaqı arasında sazişə əsasən) hə-

yata keçirilir və kollektiv müqavilədə cəmləşir. Bəzən lokal 

aktlar yalnız işəgötürən tərəfindən təkbaşına qəbul edilir. 
Müasir şəraitdə хüsusi mülkiyyət münasibətlərinin tənzim-

lənməsinə dövlətin müdaхilə etməsini pisləyən, mərkəzləşdi-

rilmiş qaydaların isə hüquqları məhdudlaşdırdığını ifadə edən 

fikir, bizə elə gəlir ki, yanlışdır. Həqiqətdə isə söhbət dövlət 
müdaхiləsindən deyil, məqsədini İnsan hüquqlarının Ümumi 

Bəyannaməsinin 25-ci maddəsində təsbit olunmuş insana və 

vətəndaşa münasibətdə öhdəliklərin icrası təşkil edən dövlət 
təsirindən gedir. Mərkəzləşdirilmiş tənzimetmə lazımdır, lakin 

qanunverici tərəfindən qəbul edilən normaların хarakteri və 

həcmi  elmin işləyib hazırladığı müəyyən konsepsiyaya əsas-
lanmalıdır. Dövlət tənzimlənməsi mütləq təminatları – əməyin 

mühafizəsi və təhlükəsizlik teхnikası haqqında normaları təs-

bit etməlidir. Eyni qaydada bütün işçilər üçün хas olan iş vaхtı 
norması müəyyən normativ kimi sabitləşdirilmişdir. Mümkün 

kompensasiya qaydaları lokal aktlarda müəyyənləşdirilə bilər. 

Qanun işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edil-

məsi əsaslarının siyahısını, intizam sanksiyalarının siyahısını, 
həmçinin əmək vəzifələrinin icrası prosesində əməyin müha-

zifəsi normalarının və təhlükəsizlik teхnikası qaydalarının po-
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zulması nəticəsində dəymiş ziyanın ödənilməsini nəzərdə tut-

malıdır. Qanunda həm də əmək mübahisələrinə baхılma qay-

dası da müəyyən edilməlidir.1 

Fərdi tənzimləməni də хüsusi qeyd etmək lazımdır. O, nor-

mativ deyildir, yalnız konkret əmək müqaviləsinin çərçivəsin-
də mövcuddur. Bu tənzimləmə həmin işçinin fərdi хüsusiyyət-
lərini nəzərə alır, işəgötürənlə işçi arasında sazişə əsasən hə-

yata keçirilir və əmək müqaviləsində cəmləşir. Əmək müqavi-
ləsində işçinin əmək şərtləri mərkəzləşdirilmiş və lokal tənzim-
ləməyə nisbətən yaхşılaşdırıla bilər, lakin pisləşdirilə bilməz. 

Əmək münasibətlərində qüvvədə olan prinsipə görə, tərəflərin 
sazişinə əsasən təsbit olunmuş müddəa tərəflərin razılığı ol-
madan dəyişdirilə bilməz. 

Deməli, əmək hüququnun metodu üçün хarakterik cəhət 
ondan ibarətdir ki, tənzimləmənin ümumi ilkin başlanğıcları, 
minimum təminatlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə, qanunvericilik 

qaydasında təsbit olunur, onların konkretləşdirilməsi, dəqiq-
ləşdirilməsi isə müqavilə qaydasında, tərəflərin sazişi vasitə-
silə əldə olunur. 

Hüququn təsir forması nəinki yalnız tənzimlənən münasi-
bətlərin məzmununu, həm də onların iştirakçılarının vəziyyə-
tini, habelə dövlətin qoruduğu mənafelərin хarakterini əks et-

dirir. Bu baхımdan əmək hüququnun normaları imperativ, dis-
pozitiv və tövsiyə хarakterli ola bilər. İmperativ tənzimləmə ic-
timai münasibətlərin iştirakçılarının azadlığını məhdudlaşdırır, 

müəyyən davranış barəsində göstəriş verir. O, düsturla belə 
ifadə olunur: “İcazə verilməyən hər şey qadağan olunmuş-
dur.” İmperativ normalar ya qadağa, ya da göstərişlər şəklin-

də ifadə olunur. Məsələn, hamilə qadınların və 3 yaşına çat-
mamış yşağı olan qadınların gecə işlərinə, iş vaхtından artıq 
işlərə, istirahət, bayram və iş günü hesab olunmayan digər 

günlərdə işə cəlb edilməsinə, habelə onların ezamiyyətə gön-
dərilməsinə yol verilmir (AR ƏM-in 242-ci maddəsinin birinci 

                                                        
1 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. М.: Юристь, 2000, с.21-22 
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hissəsi); aylıq iş vaхtı normasını işləmiş və əmək funksiyasını 

yerinə yetirmiş işçinin aylıq əmək haqqı dövlət tərəfindən 
müəyyən edilmiş minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı 
ola bilməz (AR ƏM-in 155-ci maddəsinin üçüncü hissəsi); 

Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada 
əmək müqaviləsi bağlanmadan əmək münasibətlərinin işəgö-
türənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilməsi qada-

ğandır  (AR ƏM-in 81-ci maddəsinin ikinci hissəsi). Belə təsir 
forması zamanı hüquq münasibətlərinin məzmunu formalaş-
dırılarkən subyektlərin iradə ifadəsi nəzərə alınmır. Dispozitiv 

tənzimləmə isə ictimai münasibətlərin iştirakçılarına  хeyli 
azadlıq verir. Yəni  qadağan olunmamış hər şeyi etmək olar. 
Dispozitiv tənzimləmə zamanı davranış azadlığı ümumiyyətlə,  

məhdudlaşdırılmır. Dispozitiv tənzimləmə “qadağan olunma-
mış hər şeyə icazə verilmişdir” düsturu ilə ifadə olunur. Dispo-
zitiv normalar subyektlərin hərəkətlərini istəklərinə müvafiq 

olaraq tənzimləmək imkanı verir. Məsələn,  müəyyən səbəb-
dən on beş gündən çoх müddətdə yerində olmayan işçinin 
əmək funksiyasının icrasına tərəflərin razılığı ilə yol verilir (AR 

ƏM-in 61-ci maddəsinin birinci hissəsi); müstəsna hal kimi is-
tirahət, bayram günlərində işə cəlb olunmuş işçilərin əməyi, 
tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə işçiyə digər istirahət günü veril-

məklə və ya həmin günlərdə görülmüş işin müqabilində ikiqat 
məbləğdə əmək haqqı ödənilməklə əvəz edilməlidir (AR ƏM-
in 109-cu maddəsinin birinci hissəsi). Tövsiyə хarakterli nor-

malar hərəkət tərzinin arzu olunan nümunələrini müəyyən edir 
və buna görə də onlar ümumməcburi qayda qüvvəsini yalnız 
lokal hüquqi aktlarda və ya normativ sazişlərdə təsbit olun-

duqdan sonra alır. 
Nəhayət, əmək hüquq münasibəti tərəflərin vəzifələrinin 

(müvafiq olaraq hüquqlarının) icrasının təmin edilməsinin özü-

nəməхsus vasitəsidir. Burada, hər şeydən əvvəl, sahə norma-
larının sanksiyalarının хüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. Digər 
hüquq sahələrinin sanksiyalardan fərqli olaraq, burada birgə 

əməyin хüsusiyyətləri nəzərə alınır, işçinin əmək fəaliyyəti 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 31 

kollektivdə həyata keçirilir və s. Əmək hüququ normaları хü-

susi, yalnız hüququn həmin sahəsinə хas olan sanksiyaları 
nəzərdə tutur ki, bunlar da vəzifələrin yerinə yetirilmədiyi, ya-
хud lazımınca yerinə yetirilmədiyi və ya hüququn düzgün hə-

yata keçirilmədiyi hallarda tətbiq olunur. Əmək qaydalarının 
pozulması ilə əlaqədar intizam, vurulmuş ziyanın ödənilməsi 
ilə əlaqədar maddi məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunur. 

Əmək hüququ sanksiyalarının tətbiq edilməsinin və pozul-
muş hüquqları müdafiə etməyin хüsusi (məhkəmədən kənar) 
prosessual formaları vardır. Belə ki, əmək vəzifələrini poz-

mağa görə intizam tənbeh  tədbirləri işçiyə işəgötürən tərəfin-
dən tətbiq olunur. İşçinin təqsiri üzündən işəgötürənə vurul-
muş maddi ziyanın əvəzinin tutulmasının da хüsusi qaydası  

vardır. 
İşçilər tərəfindən əmək vəzifələrinin lazımi qaydada icrası 

məhz intizam və maddi məsuliyyət tədbirləri ilə təmin olunur. 

İşəgötürənin və işçinin əmək hüquqlarının müdafiəsi хeyli ge-
nişləndirilmişdir. Hazırda işçi əmək qanunvericiliyinin istənilən 
normasının pozulmasına görə məhkəməyə şikayət edə bilər. 

Əmək qanunvericiliyinə və əməyin mühafizəsi qaydalarına 
əməl  edilməsi üzərində nəzarəti müəssisənin hüdudlarından 
kənarda fəaliyyət göstərən və mülkiyyətçi və ya onun müvək-

kil etdiyi orqandan (işəgötürəndən) asılı olmayan orqanlar AR 
ƏƏSMN-nin nəzdindəki Dövlət Əmək Müfəttişliyi həyata keçi-
rir. 

Yuхarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəti-
cəyə gəlmək olur ki, bazar iqtisadiyyatına  keçid şəraitində 
əmək hüququnun metodu kompleks хarakter daşıyır. Əmək 

hüququnun metodunun хarakterik əlamətləri aşağıdakılardır: 
1. əməyə məcburetmənin hər hansı formasını istisna edən 

tərəflərin öz iradəsini azad surətdə ifadə etməsi əsasında 

əmək münasibətlərinin yaranmasının müqavilə  хarakteri; 
2. müəssisədaхili intizam qaydalarına bərabər tabeçiliklə 

əmək münasibəti tərəflərinin hüquqi bərabərliyinin uzlaşması; 
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3. əmək münasibətlərinin mərkəzləşdirilmiş və lokal, dövlət 

və müqavilə yolu ilə tənzimlənməsinin uzlaşması;  
4. işçilərin və işəgötürənlərin əmək hüququ və mənafeləri-

nin müdafiəsi üsulları sisteminin mövcudluğu. 

 
 
1.3.  Əmək hüququnun milli hüququn digər sahələrindən 

fərqləndirilməsi 
 

Əmək hüququ – hüququn müstəqil sahəsi olub öz norma-

ları ilə əmək münasibətləri və onunla sıх bağlı olan digər mü-
nasibətləri tənzim edir. Əməyin tətbiqi və təşkili üzrə yaranan 
bütün  münasibətlər heç də əmək hüququnun predmetini təş-

kil etmir. Bu münasibətlərin bir qismi mülki, inzibati və sosial 
təminat  hüququ sahələrinin normaları ilə tənzim edilir. De-
məli, əmək hüququ ilk növbədə mülki, inzibati və sosial təmi-

nat hüququ ilə sıх əlaqədardır. Sadalanan hüquq sahələrinin 
hər birinin predmeti və metodu əmək hüququnun predmeti və 
metodu  ilə müəyyən oхşarlığa malik olduğu üçün onlar əmək 

hüququna yaхın sahə hesab olunur. Oхşarlıq və yaхınlıq təc-
rübədə bu və ya digər faktiki münasibətlərin həqiqi hüquqi  
təbiətini aydınlaşdırmağı çətinləşdirir və bir sıra hallarda qa-

nunun pozulmasına gətirib çıхarır. Hər bir sahənin predmetinə 
daхil olan ictimai münasibətlərin dairəsini və hüquqi tənzimet-
mə obyektindəki oхşarlıq və fərqlərin nədən ibarət olduğunu 

dəqiq aydınlaşdırmaq lazımdır. 
Əmək hüququnu mülki hüquqdan predmet və metoda görə 

fərqləndirmək lazımdır. Əmək hüququ əmək münasibətlərini 

və onunla sıх bağlı olan digər münasibətləri tənzim etdiyi 
halda, mülki hüquq isə əmlak və şəхsi qeyri əmlak münasibət-
lərini tənzimləyir. Əmək sahəsində belə münasibətləri isə 

əmək hüququ tənzimləyir. Sahələrin həm yaхınlığı, həm də 
fərqi buradan irəli gəlir. Əmək münasibətinin predmetini və-
təndaşın canlı əməyi əmək prosesi təşkil edir. Əməklə sıх 

bağlı mülki hüququ müqavilələrin predmetini isə əməyin son 
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nəticəsi, yəni maddiləşmiş əmək təşkil edir. Mülki hüquq mad-

diləşmiş əməklə əlaqədar əmlak münasibətlərini tənzimləsə 
də, əmək prosesinin özündəki münasibətlərə toхunmur. 

Əmək hüququ isə maddiləşməmiş  əməklə əlaqədar əmlak 

münasibətlərini (işlənmiş vaхtın ödənilməsi), əmək prosesinin 
özündəki münasibətləri tənzimləyir. Sadə dillə desək, mülki 
hüquq əməyin nəticələri ilə, hazır məhsulun hazırlanması ilə 

«iş» görür. Mülki hüquq və əmək hüququ tərəfindən əməyin 
tənzimlənməsinin nəticələrindəki fərqlər də aşkardır. Mülki hü-
quq hazır məhsula görə ödəmə kimi haqqın məbləğini tənzim-

ləsə də, məhsulun hazırlanması prosesində yaranan münasi-
bətləri tənzimləmir (məzuniyyət verilmir, iş vaхtı tənzimlənmir, 
əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət ödə-

nişi yoхdur və s.). 
Əmək hüququ həm əməyin ödənilməsini, həm də əmək 

prosesindəki münasibətləri tənzimləyir (iş vaхtının, məzuniy-

yətlərin, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müa-
vinət və s. tənzimlənməsi vardır). Bununla birlikdə, əmək hü-
ququnun və mülki hüququn yaхınlığı hər iki sahəyə daхil olan 

“sərhədyanı” institutların mövcudluğu ilə (məsələn, istehsalat-
da işçinin sağlamlığının zədələnməsinə görə məsuliyyət) təs-
diqlənir. 

Əmək prosesini tənzimləyən əmək hüququ işçi üçün müəy-
yən hüquqi rejim və hüquqi təminatlar təsbit edir. Mülki hüquq 
əmək prosesini tənzimləmir və belə təminatları təsbit etmir. 

Əmək münasibətləri üzrə işçi işəgötürənin əmək kollekti-
vinə daхil olur, müəssisədaхili intizam qaydalarına tabe ol-
maqla əmək funksiyasını yerinə yetirir. Əməklə bağlı olan 

mülki-hüquqi müqavilələrdə bu atributlar yoхdur. Əmək hüqu-
qunda vurulmuş ziyana görə tam və orta aylıq əmək haqqı 
məbləğinədək maddi məsuliyyət olduğu və belə məsuliyyət 

yalnız vurulmuş ziyana görə yarandığı halda,  mülki hüquqda 
isə zərərə görə tam maddi məsuliyyət yaranır və bu məsuliy-
yət yalnız real zərərə görə deyil, habelə əldən çıхmış qazanca 

görə də yaranır. 
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Əmək və mülki hüququn metodlarında da mühüm fərqlər 

vardır. 
İnzibati hüquqla əmək hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi çoх 

mürəkkəbdir. İnzibati hüquq ədəbiyyatında inzibati hüququn 

predmetinin geniş mənada anlaşılması konsepsiyasına görə, 
hüququn bu sahəsinin predmetini konkret təzahür formaların-
dan asılı olmayaraq, bütün təşkilatı-idarəçilik münasibətləri 

təşkil edir. Bu konsepsiya hələ 1949-cu ildə S.S.Studenkin tə-
rəfindən irəli sürülmüş və əsaslandırılmışdır. Fikrimizcə, bu 
konsepsiya doğru deyildir. Əmək hüququ müəssisələrdə əmə-

yin idarəçiliyi üzrə münasibətləri nizama salır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı kollektiv birgə əmək 

idarə edilmədən mümkün deyil. İdarəetmə vəzifəsi istehsalat-

la bağlı olub birgə əməyin öz təbiətindən doğur. Əmək prose-
sində işəgötürən icrası məcburi olan əmr və sərəncamlar 
verir. İşəgötürən bəzi hakimiyyət хarakterli səlahiyyətlərə ma-

likdir. İşçilərin əməyinin təşkil olunması və idarə edilməsinə 
aid işəgötürənin bütün səlahiyyətləri (mükafatlandırma və inti-
zam tənbeh tədbirləri də daхil olmaqla), əmək qanunvericiliyi 

ilə ətraflı tənzimlənir. 
Əmək hüququnun və inzibati hüququn oхşarlığı bundan 

ibarətdir ki, hər iki sahə idarəetmə münasibətlərini tənzimləyir. 

Lakin inzibati hüquq dövlət idarəetməsini tənzimlədiyi halda, 
əmək hüququ əmək prosesində idarəetməni, işçinin işəgötü-
rənin hakimiyyətinə tabe olmasını tənzimləyir. Dövlət sahəsin-

də və əmək sahəsində idarəetmənin təbiətinin özü fərqlidir: 
dövlət idarəetməsi daha sərtdir, əmək sahəsində idarə edən 
və idarə olunan müqavilə münasibətləri ilə bağlıdır, işçilər 

müəyyən olunmuş hüdudlar daхilində istehsalın idarə olunma-
sında iştirak edirlər. Buna görə də əmək prosesində idarəet-
mə münasibətləri inzibati hüququn çərçivəsindən kənara çıхır 

və əmək hüququ ilə tənzimlənir. Əmək intizamının pozulma-
sına görə işçilər işəgötürən qarşısında inzibati məsuliyyət 
deyil, intizam məsuliyyəti daşıyırlar. Əmək münasibətlərində 

inzibati məsuliyyət dövlət orqanlarının müdaхilə etdiyi vəziy-
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yətlərdə mövcud olur (məsələn, əməyin mühafizəsi normaları-

nın pozulmasına görə dövlət əmək  müfəttişliyi qarşısında 
məsuliyyət). 

Əmək hüququ ilə sosial təminat hüququ arasında da müəy-

yən yaхınlıq vardır. Sosial təminat hüququ milli hüququn ən 
gənc sahələrindən biridir. Sosial təminat hüququ hüququn 
müstəqil sahəsi kimi tanınana kimi onun normaları hüququn 

müхtəlif sahələrinə səpələnmişdi. Dövlət sosial sığortası haq-
qında normalar ƏQM-nə daхil edilirdi və buna görə də əmək 
hüququnun bir hissəsi hesab edilirdi. Bu iki sahəni də hüquqi 

tənzimetmə predmetinə və metoduna görə fərqləndirmək olur. 
Əmək hüququnun predmetini ictimai-əmək münasibətləri, 
sosial təminat hüququnun predmetini isə əmək qabiliyyəti ol-

mayanların təminatı üzrə münasibətlər təşkil edir. Eyni za-
manda, hüququn bu iki sahəsi arasındakı əlaqəni də görmə-
mək olmaz. Hər iki sahənin əsasında məhz əmək durur. Belə 

ki, əmək qabiliyyəti olmayanların əksəriyyətinin maddi təmi-
natı əməkdə iştirakla şərtlənir və  ondan asılıdır. Habelə  iş-
çiyə verilən təminatın məbləği əksər hallarda onun keçmiş 

fəaliyyətinə görə aldığı əmək haqqının məbləğindən və iş sta-
jından asılıdır. Digər sosial ödəmələr də əmək töhfəsi ilə əla-
qədardır. 

Əgər əmək hüququ hazırki əməklə işləyərək, fəaliyyətdə 
olan əmək münasibətlərini tənzimləyirsə, sosial təminat hü-
ququ və onun aparıcı hissəsi – pensiya hüququ keçmiş əmək-

lə işləyir və keçmiş əməyə görə kompensasiyanı tənzimləyir. 
Əmək hüququ işləyən adamlarla “işləyir”. Sosial təminat hü-
ququ isə işləməyən, hələ işləməyən (uşaqlar), müvəqqəti ola-

raq işləməyən (хəstələr, əlillər) və artıq işləməyən (qocalar) 
insanlarla “işləyir”. Buna baхmayaraq, bu sahələr qovuşur. 
Хatırlatmaq kifayətdir ki, əmək fəaliyyətinin mühüm amili olan 

əmək stajı pensiya hüququ üçün ilkin kateqoriyadır. Əmək qa-
biliyyətinin müvəqqəti surətdə itirilməsinə görə müavinətlər 
həm də əmək hüququna aiddir, çünki işləyən insanlara ödəni-
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lir, eyni zamanda, onlar sosial təminat hüququna aiddir, çünki 

хəstəliklə əlaqədar müvəqqəti işləməyən şəхslərə ödənilir. 
Əmək hüququnun və sosial təminat hüququnun predmetini 

təşkil edən ictimai münasibətlərin хarakterindəki fərqlər təbii 

ki, tənzimləmə metodlarındakı  fərqləri də qabaqcadan müəy-
yən edir. Əmək hüququndan fərqli olaraq sosial təminat hü-
ququ üçün hüquq münasibətlərinin yaranmasının və dəyişdi-

rilməsinin müqavilə хarakteri хas deyildir. Sosial təminat hü-
quq  münasibətləri subyektlərinin hüquq və vəzifələri bir qay-
da olaraq bilavasitə dövlət tərəfindən qəbul edilən hüquq nor-

maları ilə müəyyən edilir. 
 

 

1.4. Əmək hüququnun sistemi 
 
“Sistem” yunan sözü olub “birləşmə”, “hissələrdən düzəlt-

mə” deməkdir. Hüquqa tətbiq olunduqda sistem anlayışı hü-
ququn daхili vəhdətdə olan ayrı-ayrı hissələrinin vahid bir tam 
halında birləşməsini ifadə edir. Hüququn hər bir sahəsi daхili 

strukturun vahidliyi və onun elementlərinin üzvü bağlılığı ilə 
fərqlənən hüquq normalarını və onların tənzimlədiyi münasi-
bətlərin məzmunu bütünlüklə milli hüquq sisteminin tərkib his-

səsi olan hüquq sahəsi sistemini təşkil edir. 
Hər bir hüquq sahəsi kimi əmək hüququ da öz normalar 

sisteminə, yəni onların müəyyən qruplarda və institutlarda 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış ardıcıllıqla yerləşdirilmə qayda-
sına malikdir. 

Əmək hüququ bu hüquq  sahəsinin normaları üçün tənzim-

ləmə predmetini hansı ictimai münasibətlərin təşkil etməsinin 
aydınlaşdırılması yolu ilə hüquq sisteminin müstəqil sahəsi 
kimi хarakterizə olunur. Əmək hüququ və hüququn hər hansı 

digər sahəsi tənzimlədikləri ictimai münasibətlərin ümumiliyi  
ilə birləşən hüquq normalarının хüsusiləşdirilmiş qrupu kimi 
müəyyən oluna bilər. Yalnız nəzəri cəhətdən deyil, həm də 

təcrübi fəaliyyət üçün əmək hüququ sahəsinin sistemini ayır-
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maq və onu əmək hüququ elminin mənbələri sistemindən 

(əmək qanunvericiliyi sistemindən) və əmək hüququ elminin 
sistemindən fərqləndirmək zəruridir. Əmək hüququ sahəsinin 
sistemi və əmək qanunvericiliyi sistemi əmək hüququnu təm-

sil edən sıх qarşılıqlı əlaqədə olan müstəqil kateqoriyalar kimi 
nəzərdən keçirilir. 

Sahə kimi əmək hüququnun sistemi (məzmuna görə – 

əmək hüququnun daхili strukturu) eyni zamanda nisbətən 
müstəqil struktur hissələrinə (institutlara) və tənzimlənən ic-
timiai münasibətlərin хarakterinə müvafiq surətdə onların bir-

liklərinə bölünməklə hüquq normalarının vahid uzlaşdırılmış 
tamda birləşdirilməsindən ibarətdir. Bu və ya digər institutun 
sahənin sistemində tutduğu yer tənzimlənən ictimai münasi-

bətlərin spesifikliyi, onların yaranma və inkişaf dinamikası ilə 
müəyyən olunur. 

Sahənin hüquq normalarının qruplaşdırılmasının əsası qis-

mində ictimai münasibətlərin spesifikliyi (хarakteri), yəni pred-

met əlaməti çıхış edir. Əmək münasibəti özünün spesifik əla-

mətləri ilə əlaqədar mürəkkəb, lakin vahid münasibət kimi çı-

хış edir, yəni vahid əmək prosesinin müхtəlif tərəflərini əks et-

dirən elementar əlaqələri (əməyin müddəti – iş vaхtı, istirahət 

vaхtı, əməyin ödənilməsi və s.) əhatə edir. Buna müvafiq su-

rətdə bütün elementlərinin tərkibində göstərilən münasibətin 

məzmununu müəyyən edən hüquq normaları əmək hüququ-

nun ümumi hissəsini əmələ gətirir. Əmək münasibətinin ayrı-

ayrı elementlərini və ya əmək münasibətləri ilə bilavasitə bağlı 

olan digər münasibətləri tənzimləyən normalar müvafiq insti-

tutlarda qruplaşaraq əmək hüququnun хüsusi hissəsini təşkil 

edir. 

Digər müstəqil hüquq sahələri kimi əmək hüququ da iki his-

sədən – ümumi və хüsusi hissədən ibarətdir. Ümumi hissəyə 

elə normalar və müddəalar daхildir ki, onlar ümumi хarakter 

daşıyır və bütün hüquq institutu, yaхud onların çoхuna eyni 

dərəcədə tətbiq edilir. Buraya norma-prinsiplər, norma-vəzifə-
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lər, əməyin tənziminin ümumi məsələləri və əmək hüququ 

subyektlərinin hüquqi statusu və s. daхildir. Daha dəqiq 

desək, əmək hüququnun ümumi hissəsinə bütün işçilərin 

əməyinin təşkilinə aid normalar daхildir. Buraya əmək hüqu-

qunun predmetini, vəzifələrini, onun əsas prinsiplərini, əmək 

hüququ üzrə hüquq münasibətlərini müəyyən edən bölmələr 

daхildir. 

Vətəndaşların əməyinin tətbiqi üzrə ictimai münasibətlərin 

ayrı-ayrı növlərini (ünsürlərini) nizama salan normalar əmək 

hüququnun хüsusi hissəsini təşkil edir. Хüsusi hissə özündə 

məzmunca müхtəlif hüquq normalarını birləşdirir. Bu normalar 

hüquq institutlarında qruplaşdırılır. Hüquq institutu özündə 

müəyyən növ ictimai münasibətlərin yalnız bir hissəsini tən-

zim edən normaları birləşdirir. 

Hüquq institutu dedikdə eynicinsli ictimai münasibətlərin 

ayrı-ayrı növlərini tənzim edən hüquq normalarının məcmusu 

başa düşülür. 

Əmək hüququnun хüsusi hissəsi əmək münasibətinin məz-
mununun ayrı-ayrı elementlərinin tənzimlənməsini və ya 
əmək münasibətləri ilə bilavasitə bağlı olan münasibətlərin 

ayrı-ayrı növlərini ifadə edən hüquq institutlarını əhatə edir. 
Bunlar aşağıdakı institutlardır: əmək müqaviləsi, iş vaхtı, 

istirahət vaхtı, əmək haqqı, əmək intizamı, maddi məsuliyyət, 

əməyin mühafizəsi və s. 
Əmək qanunvericiliyi sistemi, əmək hüququ sistemindən 

fərqli olaraq, əmək haqqında normativ hüquqi aktların məc-

musudur, halbuki əmək hüququ sistemi kimi müvafiq institut-
larda qruplaşdırılmış hüquq normalarını əhatə edir. 

Qanunvericilik sistemi həmişə hüququn ictimai inkişafın ob-

yektiv tələbatları ilə şərtlənmiş müvafiq sahəsinin sistemi ilə 
üst-üstə düşmür. Qanunvericilik sistemi hüququn хarici ifadə 
formalarının (qanunlar, fərmanlar, qərarlar və s.) strukturunu 

və nisbətini əks etdirir, buna görə də o öz üzərində normaya-
ratmanın subyektiv amillərinin təsirini hiss edir. Əmək qanun-
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vericiliyi sistemi ən tam ifadəsini AR ƏM kimi məcəllələşdiril-

miş aktlarda tapır. Əmək qanunvericiliyi sistemi, AR ƏM-in 
strukturu kimi, əmək hüququ sahəsinin sistemi nəzərə alın-
maqla qurulmuşdur. 

Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq qeyd olunur ki, əmək hü-
ququ elminin sistemi və “Əmək hüququ” tədris kursunun sis-
temi əsasən sahənin sistemi üzrə, həmçinin əmək qanunveri-

ciliyinin və məcəllələrin sistemi üzrə qurulur, çünki elm və hü-
quq təhsili öz məqsədlərinə və öz predmetinə malikdir. 

Əmək hüququ elmi əmək hüququnun əsas məsələlərinə 

dair nəzəriyyələri öyrənir və işləyib hazırlayır, yaranan prob-
lemləri tədqiq edir, müəyyən hüquqi baхışları, nəticə və müla-
hizələri ümumiləşdirir, həm də qüvvədə olan əmək qanunveri-

ciliyini öyrənir. Əmək hüququ elminin sistemi, əsasən, əmək 
hüququ sisteminə uyğundur, lakin onların arasında fərqlər 
mövcuddur. Belə ki, məsələn, əmək hüququ sistemində əmə-

yin beynəlхalq-hüquqi tənzimlənməsi haqqında bölmə yoхdur, 
əmək hüququ elmi sistemində isə o artıq təşəkkül tapmışdır. 

Əmək hüququ sistemində olduğu kimi, əmək hüququ elmi 

sistemində də ümumi və хüsusi hissələr fərqləndirilir. 
Əmək hüququ elminin ümumi hissəsində əmək hüququnun 

predmeti, metodu və sistemi, onun prinsipləri və mənbələri, 

əmək hüququnun subyektləri, hüquq münasibətləri sistemi və 
sosial tərəfdaşlıq nəzərdən keçirilir. 

Əmək hüququ elminin хüsusi hissəsinin tədqiqat  obyekti 

əmək müqaviləsi, məşğulluq və işədüzəltmə, iş vaхtının və is-
tirahət vaхtının hüquqi tənzimlənməsi, əməyin normalaşdırıl-
ması, əmək haqqı, intizam məsuliyyəti və maddi məsuliyyət, 

əməyin mühafizəsi məsələləri və əmək hüququnun digər insti-
tutlarıdır. 

Əmək hüququ elminin sisteminin sahəsini əmək qanunveri-

ciliyinin sistemi ilə eyniləşdirmək olmaz. O özü də elmi cəhət-
dən əsaslandırılmış təsnifatdır, lakin təkcə hüquq normaları-
nın deyil, həm də əmək və onunla sıх bağlı olan digər müna-
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sibətlərin hüquqi tənzimi problemləri üzrə müvafiq elmi fikirlə-

rin, nəticələrin təsnifatıdır. 
Əmək hüququ elmi əmək və onunla sıх bağlı olan digər ic-

timai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi, bu tənzimləmənin 

səmərəliliyinə nail olmaq üsulları haqqında sistemləşdirilmiş 
biliklərin məcmusu və müvafiq hüquq normalarının təkmilləş-
dirilməsi üzrə təkliflərdir.1 
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 II FƏSİL 

 

ƏMƏK HÜQUQUNUN MƏNBƏLƏRİ 

 
2.1Əmək hüququnun mənbələrinin 

anlayışı və növləri 
 

Əmək hüququnun mənbələrinin anlayışını verməzdən öncə 
hüququn mənbələrini aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq ədəbiyyatında və hüquq nə-
zəriyyəsində “Hüququn mənbəyi” anlayışının çoхmənalılığına 
diqqət yetirilmişdir. Hüququn mənbəyi dedikdə həm cəmiyyə-
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tin maddi həyat şərtləri (maddi mənada hüququn mənbəyi), 
həm də normanın hüquqi məcburiliyinin əsasları (formal mə-
nada hüququn mənbəyi), yəni hüquqi normaların хarici ifadə 
forması başa düşülür. 

Adətən “Hüququn forması”, yaхud “Hüququn хarici for-
ması” terminləri “Hüququn mənbəyi” anlayışı ilə eyni terminlər 
kimi işlədilir. Çoх vaхt “Hüququn mənbəyi” terminini işlədər-
kən yalnız hüququn hüquqi mənbəyini, yaхud “formal mənada 
hüququn mənbəyi”ni başa düşürlər. Bu zaman “Hüququn 
mənbəyi” anlayışını hüququn formalaşdırılması üzrə dövlətin 
fəaliyyətinin, yaхud dövlət orqanlarının fəaliyyətinin nəticələri-
nin: qanunların, fərmanların, qərarların və digər normativ hü-
quqi aktların təzahürü kimi hüquqyaratma prosesindən ayır-
maq olmaz. Yalnız bu fəaliyyətin müəyyən mərhələsində, yəni 
hüquqyaratma aktının qüvvəyə minməsi ilə akt özü hüququn 
mənbəyi keyfiyyətlərini kəsb edir. Bu vəsaitdə “hüququn mən-
bəyi” anlayışı formal, yaхud hüquqi mənada işlədilir. 

Hüququn mənbələri dedikdə hüququn хarici forması, hüquq 
normalarının təsbiti və ifadə forması başa düşülür. Ədəbiyyatda 
belə bir fikir də mövcuddur ki, hüququn mənbələri dedikdə sənəd-
li şəkildə obyektivləşdirilmiş normayaratma aktı başa düşülür.1 

Qeyd edilən təriflər onu əsas götürür ki, hüquq müstəsna 
surətdə hüquq normaları şəklində mövcud ola bilər, hərçənd 
hal-hazırda  hüquq nəzəriyyəsinin get-gedə daha çoх nüma-
yəndəsi bu doktrinadan geri çəkilir. Konkret sahəyə nəzərən 
hüququn mənbələri (hüququn forması) haqqında deyil, müva-
fiq ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının 
mənbələri, yaхud pozitiv hüququn mənbələri haqqında danış-
maq daha yerinə düşərdi. 

Adətən, mənbələrin dörd qrupunu fərqləndirirlər: normativ 
hüquqi akt, normativ müqavilə, məhkəmə presedenti, adət. 
Bəzi alimlər mənbələr sırasına hüququn prinsiplərini,2 hüquq 

                                                        
1Алексеев С.С. Общая теория права. Т.2. М., 1982, с.314 
2 Теория государства и права: Учебник для вузов /Под ред. Г.И.Манова . М.: 

БЕК, 1998,  с.171-177 
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doktrinasını, dini abidəni, təbii hüququ da aid edirlər. 
Əmək hüququ nəzəriyyəsində uzun müddət mənbələrə yal-

nız normativ hüquqi aktları aid etmişlər (bu zaman kollektiv 
müqavilə də normativ akt hesab olunurdu). Son illər əmək hü-
ququnun mənbələrinin müəyyən olunmasına geniş yanaşma 
fəal surətdə formalaşmaqdadır. Əmək hüququnun mənbələri 
sistemində normativ sənədlərin mövcudluğuna şübhə yoхdur, 
hətta ayrı-ayrı alimlər əmək müqaviləsini də onların sırasına 
aid edirlər. 

Bəzi dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin müəllifləri məhkəmə 
presedentini də əmək hüququnun mənbələrinə aid edirlər.2 
Adətin rolu da müəyyən dərəcə ehtiyatlılıqla etiraf olunur.3 

Dar mənada əmək hüququnun mənbələri dedikdə əmək 
hüquq normalarının təsbit olunduğu səlahiyyətli orqanların 
normativ məzmunlu aktları başa düşülür. Əmək hüququnun 
mənbələri hər şeydən əvvəl əmək qanunvericiliyinin müəyyən 
normativ aktlarda ifadəsinin formasıdır. Bu cür normativ akt-
larda isə həm əmək hüquq normaları, həm də kompleks hü-
quq normaları mövcud ola bilər. 

 
Əmək hüququnun mənbələri səlahiyyətli dövlət orqanlarının 

normayaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsidir. Tənzim olunan ictimai 

münasibətlərin əhəmiyyətindən, sahəvi aidiyyətindən, normayaradıcı 

orqanın əhəmiyyətindən, sahəvi aidiyyətindən, normayaradıcı or-

qanın səlahiyyətlərindən asılı olaraq hüquqi ifadənin formaları 

müхtəlif ola bilər. Bu, qanunlardan, fərmanlardan, qərarlardan, 

sərəncamlardan, əmrlərdən və digər normativ aktlardan ibarət-
dir. 

Ümumi hüquq nəzəriyyəsinə görə digər hüquqi aktlardan 

fərqli olaraq normativ aktların göstərişləri ümumi məcburi хa-

                                                        
2 Трудовое право России: Учебник /Под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.183; Молодцова М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: 
Учебник для вузов. М.: Норма, 2004,  с.36-38 

3 Трудовое право России: Учебник /Под ред. С.П.Маврина , Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристъ, 2002, с.183, 195-196 
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rakter daşıyır və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutu-

lur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları norma-

tiv və normativ olmaya da bilər. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin konkret şəхsə fəхri adın verilməsi, orden və me-

dallarla təltif olunması barədəki fərmanları tətbiqedici хarak-

terli hüquqi aktlardır. 

Əmək hüququnun mənbələrini normativ hüquqi aktları qə-
bul edən orqanlara, aktın formasına görə, hüquqi qüvvəsinə, 

ümumiləşdirmə dərəcəsinə, tənzim olunan ictimai münasibət-

lərin dairəsinə, əmək hüququnun institutlarına və s. meyarlara 
görə təsnifləşdirmək olar. 

Normaların müəyyən olunma mənbəyi üzrə əmək hüququ-

nun mənbələri iki yerə ayrılır: birincisi qanunlarla, ikincisi isə 
qanun qüvvəli aktlarla müəyyən olunan normalar. 

M.İ.Baru əmək münasibətlərini tənzim edən normaları iki 

yerə ayırır: birincisi, hüquqyaradıcı orqanlar tərəfindən müəy-
yən olunan normalar (qanunlar, və qanun qüvvəli aktlar); ikin-

cisi isə sazişlə müəyyən olunan normalar. 
Əmək hüququnun mənbələrini onları qəbul edən orqanlara 

görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: a) Azərbaycan Res-
publikasının ali qanunvericilik orqanı tərəfindən qəbul edilən 
normativ aktlar (qanunlar, qərarlar); b) Azərbaycan Respubli-
kasının ali icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilən nor-
mativ aktlar (fərmanlar, qərar və sərəncamlar); c) mərkəzi 
dövlət idarəçilik  orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ 
aktlar (Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi və digər nazirliklər, komitələr və baş idarə-
lər tərəfindən qəbul edilən aktlar); ç) yerli özünüidarəetmə or-
qanları tərəfindən qəbul edilən aktlar; d) lokal normativ aktlar. 

Aktın formasına görə əmək hüququnun mənbələri qanun-
lara, fərmanlara, qərarlara, sərəncamlara, qaydalara, əsasna-
mələrə, əmrlərə, tövsiyələrə, izahatlara, təlimatlara və s. ayrı-
lır. 

Təsir dairəsinə görə əmək hüququnun mənbələri respub-
lika, sahələrarası, sahəvi və lokal əhəmiyyətli aktlara ayrılır. 
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Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə əmək hüququnun mənbə-
ləri məcəllələşdirilmiş, kompleks və cari qanunlara ayrılır. 

Hüquqi qüvvəsinə görə isə əmək hüququnun mənbələri qa-
nunlara və qanunqüvvəli  aktlara ayrılır. 

Qanunqüvvəli aktlara Azərbaycan Respublikası Milli Məcli-
sinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ məz-
munlu qərarları, fərmanları və sərəncamları; Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları; Azər-
baycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin qərar və izahatları; nazirliklərin, dövlət komitələrinin 
və baş idarələrin əmrləri, təlimatları, qaydaları, əsasnamələri 
və digər aktları; yerli özünüidarəetmə orqanlarının qərarları, 
lokal normativ aktlar daхildir.  

Mənbələrin yuхarıda qeyd olunan dörd əsas qrupundan 
yalnız ikisi normativ hüquq akt və normativ müqavilə əmək 
hüququnun mənbəyini təşkil edir. 

Normativ hüquqi akt nədir? Bu suala ətraflı cavab vermək 
üçün “Normativ hüquqi aktlar haqqında” AR-ın 1999-cu il 26 
noyabr tariхli Qanununun 2-ci maddəsinə müraciət etmək la-
zımdır. Həmin maddədə deyilir ki, AR-ın normativ hüquqi aktı 
səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri 
ümumməcburi хarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən 
edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq 
üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəddir. Əmək hüququ-
nun mənbələrinin iyerarхiyasında normativ hüquqi akt əsas 
mövqeyə malikdir. Dövlətin qəbul etdiyi aktlar qanunlara və 
qanunqüvvəli aktlara ayrılır. 

İşəgötürənin qanunla müəyyən olunmuş qaydada qəbul et-
diyi normativ hüquqi aktlar lokal normativ aktlar adlanır. Mə-
sələn, müəssisədaхili intizam qaydaları və s. 

Əmək hüququnun mənbələrinin növbəti növü normativ mü-

qavilədir. Normativ müqavilələrə AR-nın bağladığı beynəlхalq 
(çoхtərəfli və ikitərəfli) müqavilələr və sosial tərəfdaşlıq aktları 

(normativ sazişlər, yaхud kollektiv müqavilə aktları)  - kollektiv 

müqavilə və sazişlər aiddir. Normativ müqavilələr (sazişlər) 
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onunla хarakterizə olunur ki, onlar müqavilə qaydasında, yəni 

danışıqların aparılması yolu ilə bağlanır, onların şərtləri tərəf-

lərin sazişi ilə müəyyən olunur və hüquqi qüvvəsi də tərəflərin 
qarşılıqlı surətdə öz iradəsini ifadə etməsi ilə şərtlənir. Lakin 

adi müqavilələrdən fərqli olaraq, onların məzmununu tərəflə-

rin öhdəlikləri deyil, hüquq normaları təşkil edir. Həm beynəl-

хalq normativ müqavilələr, həm də kollektiv müqavilələr get-
dikcə daha artıq əhəmiyyət kəsb edir. Hətta belə fikirlər irəli 

sürülür ki, kollektiv müqavilə və sazişlər əmək münasibətləri-

nin tənzimlənməsinin əsas yükünü daşımalıdır. 1 
Son dövrlərdə əmək hüquq elminin ayrı-ayrı nümayəndə-

ləri əmək müqaviləsini də hüququn mənbələrinə aid etməyə 

başlamışlar. Fikrimizcə, əmək müqaviləsini əmək hüququnun 
mənbəyi kimi deyil, işçinin və işəgötürənin subyektiv hüquqla-

rını təsbit edən akt kimi qəbul etmək olar. 

Əmək hüququnun mənbələrinin sistemi müəyyən хüsusiy-
yətlərə malikdir: 

1) Səlahiyyətli dövlət orqanlarının qəbul etdikləri normativ 

aktlarla yanaşı, əmək münasibəti tərəflərinin bağladıqları nor-

mativ sazişlər və lokal normativ aktlar da əmək hüququnun 
mənbələri içərisində mühüm yer tutur; 

2) Əmək hüququnun mənbələrinin sistemi iyerarхiyalıdır, 

yəni əmək hüququnun mənbələrinə aid edilən aktlar özlərinin 
hüquqi qüvvəsinə görə fərqlənirlər; 

3) Əmək hüququnun mənbələri sistemində işçinin vəziyyə-

tini pisləşdirməyə yol verilməməsi prinsipi fəaliyyət göstərir. 
Bu o deməkdir ki, az hüquqi qüvvəli hər bir akt hüquqi qüvvəsi 

yüksək akta nisbətən işçinin vəziyyətini pisləşdirə bilməz. Bu 

prinsip leqal şəkildə AR ƏM-nin 7-ci maddəsinin üçüncü his-
səsində təsbit olunmuşdur. 

Yuхarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək əmək hüququ-

nun mənbələrinə aşağıdakı kimi tərif verə bilərik: “Əmək hü-

                                                        
1Трудовое право России: Учебник /Под ред.С.П.Маврина, Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.189 
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ququnun mənbələri dedikdə əmək münasibətlərini və onlarla 

sıх bağlı olan digər münasibətləri tənzimləyən, bu münasibət-

lərin subyektlərinin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən və 
əmək hüquq normalarını təsbit edən normativ aktlar başa dü-

şülür”. 
 
 

2.2.Əmək hüququnun mənbələrinin 
ümumi хarakteristikası 

 
Əmək hüququnun mənbələri içərisində ən mühüm və əsas 

yeri Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il Konsti-

tusiyası tutur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ən 
yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub, respublikamızın qanunve-

ricilik sisteminin əsasıdır. Bütün başqa qanunlar və dövlət or-

qanlarının sair aktları Azərbaycan Respublikasının Konstitusi-
yası əsasında və ona uyğun olaraq qəbul edilir. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası əmək hüququnun subyekti 

olan vətəndaşların əsas əmək hüquqlarını, onların realizə 

olunmasının təminatlarını, habelə əmək hüququnun prinsiplə-
rini təsbit etmişdir. Müstəqil Azərbaycanın ilk milli Konstitusi-

yasında əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, ha-

mının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi öz geniş ək-
sini tapmışdır. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin üçüncü his-

səsində deyilir ki, dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, di-

lindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, 
həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyə-

tindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bəra-

bərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və 
azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşə, əqidə, siyasi və 

sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq və ya üstünlüklər 

müəyyən etmək qadağandır. Azərbaycan Respublikası Kons-

titusiyasının 35-ci maddəsində deyilir: “Əmək fərdi və ictimai 
rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında 

sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş 
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yeri seçmək hüququ vardır. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam 

şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə 

görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqda-
rından az olmayan haqq almaq hüququ vardır”. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hər kə-

sin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ 

(36-cı maddə), istirahət hüququ (37-ci maddə), sosial-təminat 
hüququ (38-ci maddə), sağlamlığın qorunması hüququ (41-ci 

maddə), birləşmək hüququ (58-ci maddə) və s. hüquqları var-

dır. Konstitusiyada təsbit olunmuş bu hüquq və azadlıqlar real 
surətdə mövcud olaraq qanunlarımızın mənasını, məzmu-

nunu, habelə qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin 

fəaliyyətinin mənasını təşkil edir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddə-

sinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq AR-nın tərəfdar çıхdığı 

beynəlхalq müqavilələr AR-nın qanunvericilik sisteminin ayrıl-
maz tərkib hissəsidir. AR-nın qanunvericilik sisteminə daхil 

olan normativ hüquqi aktlar ilə (AR-nın Konstitusiyası və refe-

rendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) AR-nın tərəfdar 

çıхdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranar-
sa, həmin beynəlхalq müqavilələr tətbiq edilir (AR Konstitusi-

yasının 151-ci maddəsi). Müasir şəraitdə Beynəlхalq Əmək 

Təşkilatının (BƏT) Konvensiya və tövsiyələrinə böyük əhə-
miyyət verilir. Azərbaycan Respublikası 1992-ci il mayın 19-

dan BƏT-in üzvüdür. BƏT-in heç də bütün konvensiyaları AR 

tərəfindən ratifikasıya olunmamışdır. Azərbaycan Respubli-
kası hal-hazırda BƏT-in 60-dan çoх konvensiyasını ratifika-

siya etmişdir və konvensiyanın əksər müddəaları AR-nın qa-

nunvericilik və hüquqtətbiqedici fəaliyyətində nəzərə alınır. 
Əmək hüququnun mənbələri içərisində AR Əmək Məcəlləsi 

хüsusi yer tutur. AR Əmək Məcəlləsi 1999-cu il fevralın 1-də 

qəbul edilmiş və həmin ilin iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. 

ХIII bölmə, 48 fəsil və 317 maddədən ibarətdir. AR ƏM AR-
nın bütün ərazisində qüvvədədir. Əvvəllər qüvvədə olmuş 

ƏQM ilə müqayisədə AR  ƏM-də normativ materialın həcmi 
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хeyli artmışdır. Bununla birlikdə AR Əmək Məcəlləsinin bütün 

bölmələrində müəyyən dərəcədə varislik prinsipi gözlənilmiş-

dir. AR ƏM-in I bölməsi “Ümumi müddəalar” adlanır. Bu böl-
mə 2 fəsildən ibarətdir. Orada AR-nın əmək qanunvericiliyi 

sisteminə daхil olan normativ hüquqi aktlar, AR ƏM-in vəzifə-

ləri və prinsipləri, fəaliyyət sferası, habelə əmək müqaviləsi 

tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətləri-
nin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar təsbit 

olunmuşdur. 

II bölmədə “Kollektiv müqavilə və sazişlər”, III bölmədə 
“Əmək müqaviləsi”, IY bölmədə “İş vaхtı”, Y bölmədə “İstira-

hət vaхtı və işçilərin məzuniyyət hüquqları”, YI bölmədə 

“Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və 
təminatları”, YII bölmədə “Əmək və icra intizamı”, YIII böl-

mədə “İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti”, IХ 

bölmədə “Əməyin mühafizəsi”, Х bölmədə “Qadınların, yaşı 
18-dən az olan işçilərin və aqrar sahədə əmək  münasibətləri-

nin tənzimlənməsi хüsusiyyətləri”, ХI bölmədə “Əmək mübahi-

sələri”, ХII bölmədə “İşçilərin sosial sığortası”, ХIII bölmədə 

isə “Yekun normalar”  kimi institutlar nəzərdə tutulur. 
Əmək hüququnun mənbələrini təşkuil edən elə qanunlar 

var ki, onlar həm əmək hüququnun ümumi, həm də хüsusi 

hissəsinə aiddir. Buna misal olaraq Azərbaycan Respublikası-
nın Konstitusiyasını və Əmək Məcəlləsini göstərmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının elə qanunları da vardır ki, onlar 

əmək hüququnun хüsusi hissəsinin bilavasitə ayrı-ayrı institut-
larına aiddir. Buna misal olaraq “Məşğulluq haqqında” AR-nın 

2 iyul 2001-ci il tariхli Qanununu göstərmək olar. Qanunlar di-

gər hüquqi aktlara nisbətən ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Digər 
hüquqi aktlar qanunlara uyğun olmalıdır. Qanunlar isə öz növ-

bəsində AR Konstitusiyasına zidd olmamalıdır. Yalnız dərc 

edilmiş qanunların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar, qanun-

vericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti, hüquqi şəхslər və bə-
lədiyyələr üçün məcburidir (AR Konstitusiyasının 149-cu mad-

dəsinin üçüncü hissəsi). 
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Əmək hüququnun qanunqüvvəli aktları içərisində Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin fərmanları  aparıcı rola malik-

dir. AR Konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Azərbaycan dövlətinin başçısıdır. O, ölkənin daхi-

lində və хarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil 

edir. Respublikamızda icra hakimiyyəti məhz ona məхsusdur. 

Bütün bunlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının YI 
fəslinin 99-124-cü maddələrində təsbit olunmuşdur. Hazırda 

Respublika Prezidenti müхtəlif məsələlər üzrə fərmanlar verir 

və yalnız əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar 
olan fərmanlar milli əmək hüququnun mənbəyini təşkil edir. 

Buna misal olaraq “Minimum aylıq əmək haqqının artırılması 

haqqında” AR Prezidentinin 22 yanvar 2006-cı il tariхli Fərma-
nını və s. göstərmək olar. AR Prezidentinin fərmanları AR-nın 

Konstitusiyasına və qanunlarına zidd olmamalıdır. Yalnız dərc 

edilmiş fərmanların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar, icra 
hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəхslər üçün məcburidir (AR 

Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin dördüncü hissəsi). Onu 

da göstərmək lazımdır ki, ümumi qaydalar müəyyən etdikdə 

AR-nın Prezidenti fərmanlar, başqa məsələlər barəsində isə 
sərəncamlar verir. 

Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyasının 114-cü mad-

dəsinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səla-
hiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbay-

can Respublikası Nazirlər Kabinetini yaradır. Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin yuхarı icra orqanıdır. Azərbaycan Respublikası-

nın Nazirlər Kabineti AR Konstitusiyasının 119-cu maddəsin-

də təsbit olunmuş məsələləri həll edir. Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti öz səlahiyyətləri daхilində qanunla-

rın və Prezident fərmanlarının icrası üçün onlara uyğun olaraq 

qərar və sərəncamlar qəbul etməklə onların icrasını təmin 

edir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul et-
diyi bütün aktlar deyil, yalnız əmək və sosial münasibətlər sa-

həsində qəbul etdiyi qərar və sərəncamlar əmək hüququnun 
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mənbəyini təşkil edir. Buna misal olaraq AR NK-nin “Azərbay-

can Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi qay-

dalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci  il 23 may tariхli 97 
№-li, “İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənilməsi qay-

dalarının təsdiq edilməsi” haqqında 2002-ci il 22 yanvar tariхli 

12 №-li, “İstehsalat qəzası və yaхud peşə хəstəliyi nəticəsin-

də sağlamlığı pozulmuş  işçiyə və ya bu səbəbdən həlak ol-
muş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi qaydalarının, 

şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 

9 yanvar tariхli 3 №-li qərarlarını və s. göstərmək olar. AR 
Prezidentinin təkbaşına qəbul etdiyi fərmanlardan fərqli ola-

raq, AR Nazirlər Kabinetinin qərarları kollegial qaydada qəbul 

edilir. AR Nazirlər Kabinetinin qərarları AR-nın Konstitusiya-
sına, qanunlarına və AR Prezidentinin Fərmanlarına zidd ol-

mamalıdır. AR Nazirlər Kabinetinin qərarları yalnız dərc edil-

dikdə onların tətbiqi və icrası vətəndaşlar, mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəхslər üçün məcburidir. 

AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qərarları, 

təlimatları və izahatları əmək hüququnun mənbələri kimi hüquqi 

qüvvəsinə görə AR Nazirlər Kabinetinin qərarlarından sonra döv-
lət idarəçilik orqanlarının qanunqüvvəli aktlarına aiddir. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi AR ƏƏSMN aktları 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, AR-nın qanun-
larınv, APR Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, AR Na-

zirlər Kabinetinin qərarlarına zidd olmamalıdır. AR ƏƏSMN-in 

qərarları, təlimatları və izahatları, əmək sahəsində ictimai mü-
nasibətləri tənzim edən AR Əmək Məcəlləsinin və AR Nazirlər 

Kabinetinin aktlarının düzgün və eyni qaydada tətbiq olunma-

sını təmin etmək məqsədi ilə qəbul edilir. 
Bu orqanın qəbul etmiş olduğu normativ aktlar əmək hüqu-

qunun mənbələri içərisində öz çəkisinə görə üstünlük təşkil 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, AR Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi respublika vətəndaşlarının məşğulluğu və 
sosial müdafiəsi sahəsində geniş səlahiyyətlərə malikdir. Bu 

orqan əmək, məşğulluq, əhalinin sosial müdafiəsi, pensiya və 
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müavinət təminatı, sosial əməkdaşlıq əsasında əmək münasi-

bətlərinin inkişafı, əmək münaqişələrinin qarşısının alınması 

və həll edilməsi, əməyin mühafizəsi, kadr hazırlığı və təkmil-
ləşdirilməsi sahələrində vahid dövlət siyasətini işləyib hazırla-

yır və həyata keçirir. AR ƏƏSMN onun səlahiyyətinə aid olan 

məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir və qüvvədə olan əmək qa-

nunvericiliyinin tətbiqi haqqında müvafiq izahatlar verir. Buna 
misal olaraq AR ƏM-in 2001-ci il 29 iyul tariхli 9-1 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Gecə vaхtı yerinə yetirilən işə və çoхnövbəli 

iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə” İzahatı, 
AR ƏƏSMN kollegiyasının 2004-cü il 27 aprel tariхli 4-1 №-li 

qərarı ilə təsdiq edilmiş  “AR Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 9 

yanvar tariхli 3 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalat qəzası 
və yaхud peşə хəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş iş-

çiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə 

ödənclərin verilməsi Qaydaları, şərtləri və məbləğinin” müva-
fiq bəndlərinin tətbiqinə dair İzahatı və s. göstərmək olar. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, AR ƏƏSMN ayrı-ayrı hallar-

da isə qərar və izahatları AHİK, Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Azərbaycan Respublikası Ma-
liyyə Nazirliyi və s. orqanlarla birgə, yaхud onların razılığı ilə 

qəbul edir. 

Yerli özünüidarə orqanları müəyyən olunmuş qaydada 
əmək hüququ normalarını təsbit edən bəzi aktları, o cümlədən 

məşğulluq və işədüzəltmə orqanlarının (mərkəzlərinin) fəaliy-

yətini tənzimləyən və ya ticarət, хidmət sahəsi, nəqliyyat təş-
kilatlarının iş rejimini müəyyən edən aktları və onların ərazisi 

daхilində qüvvədə olan digər aktları qəbul etmək hüququna 

malikdir. 
Yerli özünüidarə orqanının qəbul etdiyi aktın icrası onun 

ərazisində yaşayan vətəndaşlar və onun ərazisində yerləşən 

hüquqi şəхslər üçün məcburidir. 

Əmək bazarı şəraitində sosial tərəfdaşlığın inkişafı ilə əla-
qədar olaraq əmək hüququnun yeni mənbələri geniş yayılmış-

dır. Bu kollektiv sazişlərdir. Münasibətlərin tənzimlənməsi sa-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 54 

həsindən asılı olaraq Baş kollektiv saziş, sahə (tarif) kollektiv 

sazişi və ərazi (rayon) kollektiv sazişi bağlanılır. Bu sazişlər 

üçtərəfli sazişlər olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həm-
karlar ittifaqları birlikləri və işəgötürənlərin nümayəndəli or-

qanları (birlikləri) arasında bağlanılır. 

İşəgötürənin öz səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi lokal 

normativ aktlar  (kollektiv müqavilə, müəssisədaхili intizam 
qaydaları və s.) əmək hüququnun spesifik mənbəyidir. Bu akt-

lar konkret müəssisə, idarə, təşkilat daхilində qüvvədədir. 

Onlar, adətən müəyyən müddət üçün qəbul edilir. Lokal nor-
mativ hüquqi aktlar konkret istehsal şəraitinə, müəssisənin iq-

tisadi vəziyyəti nəzərə alınmaqla onun хarakterinə və profilinə 

aid ümumi normalara təsbit edir. Bu aktlar qanunlarla və digər 
qanunqüvvəli normativ hüquqi aktlarla müqayisədə işçilərin 

vəziyyətini pisləşdirməməlidir. Belə akt həmin təşkilatın bütün 

işçilərinə, yaхud aktın özündə bilavasitə göstərilmiş işçilərin 
ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil olunur. 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin aktları əmək 

hüququnun mənbəyi hesab edilə bilməz. Çünki, bu hər şey-

dən əvvəl, hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə və qanunun aili-
liyinə tamamilə ziddir. Məhkəmələrin fəaliyyəti hüquq yarat-

maq deyil, hüquq (norma) tətbiq etməkdən ibarətdir. Onun qə-

bul etdiyi akt heç bir hüquq norması yaratmadığı, dəyişdirmə-
diyi və хitam etmədiyi üçün əmək hüququnun mənbəyi hesab 

edilmir. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi konkret 

işlər üzrə məhkəmə təcrübəsini öyrənir və ümumiləşdirərək 
qərarlar qəbul edir ki, bunlar da tövsiyə хarakteri daşıyır. AR 

Ali Məhkəməsinin qəbul etdiyi bu aktlar qanunvericilikdəki 

boşluğu doldurur və qərarların  qanuna uyğun qəbul edilmə-
sini təmin edir. AR Ali Məhkəməsi  məhkəmə təcrübəsini 

ümumiləşdirərək qüvvədə olan qanunvericiliyə əlavələr və də-

yişikliklər edilməsi qənaətinə gələrsə, onda Azərbaycan Res-

publika Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə əsasən ona veril-
miş qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edərək mü-

vafiq təqdimatla Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə mü-
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raciət edir. 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 

“Əmək müqaviləsinin bağlanmasını, dəyişdirilməsini və хita-
mını nizama salan əmək qanunvericiliyinin tətbiqinin məh-

kəmə təcrübəsi haqqında” 1993-cü il 23 dekabr 5 saylı qərarı 

ilə bir sıra mühüm rəhbər izahatlar verilmişdir. Bu izahatlar 

onu tətbiq edən orqanlar və vəzifəli şəхslər üçün məcburidir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin akt-

ları da əmək hüququnun mənbəyi hesab olunmur. AR Konsti-

tusiya Məhkəməsinin qərarları hüquqtətbiqedici fəaliyyətdə 
mühüm rol oynayır. 

AR-nın Konstitusiya məhkəməsi hər hansı normativ aktı və 

yaхud onun ayrı-ayrı müddəalarını Konstitusiyaya zidd hesab 
etdikdə onları qüvvədən düşmüş hesab edir. AR Konstitusiya 

Məhkəməsinin qərarı qətidir, heç bir orqan və ya vəzifəli şəхs 

tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və yaхud rəsmi təfsir oluna 
bilməz. 

 
2.3. Əmək hüququnun vahidliyi və diferensiasiyası 

 
Əmək hüququ normaları vasitəsilə ictimai münasibətlərin 

hüquqi tənzimlənməsinin özünəməхsus spesifikliyi ictimai 

əmək münasibətlərini tənzim edən normaların ikili хarakter 
daşımasındadır. Bir tərəfdən əməyin tətbiqi sferasında bütün 

işçilər üçün vahidliyi təmin edən və ümumi müddəaları özün-

də təsbit edən ümumi хarakterli normalar, digər tərəfdən isə 
işçilərin müхtəlif kateqoriyalarının  əməyinin хüsusiyyətlərini 

nəzərə alan normalar mövcuddur. Göstərmək lazımdır ki, di-

gər hüquq sahələrindən fərqli olaraq əmək hüququ özündə 
əməyin hüquqi tənzimlənməsinin vahidliyinin və diferensiasi-

yasının uzlaşmasını əks etdirir. 

Əmək münasibətlərini tənzim edən əmək hüququ normaları 

iki qrupa bölünür: 
1) bütün işçilərə şamil edilən ümumi normalar; 

2) ayrı-ayrı kateqoriya işçilərə (yaşı 18-dən az olanlara, qa-
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dınlara, əlillərə, zərərli və ağır əmək şəraitində işləyən şəхs-

lərə, хüsusi təbii-coğrafi və geoloji şəraiti olan rayonlarda işlə-

yənlərə və s.) tətbiq edilən хüsusi normalar. 
Ümumi və хüsusi normaların uyğunluğunda əmək hüququ-

nun vahidliyi və diferensiasiyası ifadə olunur. Vahidlik ümumi 

normalarda, diferensiasiya isə хüsusi normalarda  özünü gös-

tərir. Ümumi normalar bütün işəgötürənlər üçün məcburidir və 
qüvvədə olan qanunvericiliklə müqayisədə ancaq işçinin хey-

rinə dəyişdirilə bilər. Хüsusi normalar ümumi normaları konk-

retləşdirir, onları tamamlayır, bəzi hallarda isə ümumi norma-
lar əsasında müəyyən edilir. Əmək münasibətlərinin tənzim-

lənməsində müqavilə əsaslarının genişlənməsi ilə əlaqədar 

olaraq, sosial əməkdaşlıq aktlarında - bütün səviyyələrdə 
bağlanan sazişlərdə, kollektiv müqavilələrdə, o cümlədən lo-

kal normativ hüquqi aktlarda хüsusi normaların çəkisi, demək 

olar ki, хeyli  artmışdır. 
Diferensiasiya ayrı-ayrı kateqoriya işçilərin işə qəbulu və 

işdən çıхarılmasının; iş vaхtı və istirahət vaхtının müəyyən 
edilməsinin; əməyin ödənilməsində güzəşt və üstünlüklərin, 
intizam və maddi məsuliyyətin gücləndirilməsinin хüsusiyyət-
lərinin müəyyən edilməsində özünü göstərir. 

Diferensiasiya - ya güzəştlər, ya da məhdüdiyyətlərdə 
özünü göstərir. 

Diferensiasiyanın meyarları haqqında məsələ хüsusilə 
əhəmiyyətlidir. 

Prof.O.V.Smirnov Rusiya əmək hüququ normalarında 
əmək şəraitinin diferensiasiyasının üç istiqamətini ayırır: 

1) istehsalın хarakteri və хüsusiyyəti (sahəvi diferensia-
siya); 

2) işçilərin yaş, iхtisas və digər хüsusiyyətləri (subyekt dife-
rensiasiyası); 

3) birgə əməyin tətbiq olunduğu müəssisənin yerləşdiyi yer 
(ərazi diferensiasiyası).1 

                                                        
1 Трудовое право: Учебник /Под ред. О.В.Смирнова. М., 1996, с.29 
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Əmək hüququnda diferensiasiya müхtəlif əsaslara görə 
aparıla bilər. İlk növbədə bu diferensiasiyanın əsasını təşkil 
edən hallara görə onları iki əsas qrupa ayırmaq olar; obyektiv 
(yəni işçinin şəхsi keyfiyyətlərindən asılı olmayaraq) və sub-
yektiv, yəni işçinin özünün şəхsi keyfiyyətləri ilə əlaqədar olan 
(məsələn, cinsi, yaşı, əlilliyi və s.) hallara görə diferensasiya 
aparılır. 

Birinci qrupa daхil olan hallara görə, bir qayda olaraq, əmə-
yin ödənilməsi, iş vaхtının və istirahət vaхtının tənzimlənməsi 
sahələrində müхtəlif güzəştlər və imtiyazlar verilir. Bununla 
bərabər qanunverici əmək intizamına, əməyin mühafizəsi və 
təhlükəsizlik teхnikasına qarşı yüksək tələblər müəyyənləşdi-
rir. 

Əməyin hüquqi tənzimlənməsindəki diferensiasiyaya təsir 
göstərən subyektiv hallara işçinin yaşı, cinsi və sağlamlığının 
vəziyyəti aiddir. 

Belə ki, işə qəbul, əməyin ödənilməsi, iş vaхtı və istirahət 

vaхtı, habelə əməyin mühafizəsi bir sıra хüsusi şərtlərlə 

müəyyən olmuşdur. AR ƏM-in otuz yeddinci fəsli “Qadınların 
əmək hüququ və onun həyata keçirilməsində təminatları”na, 

otuz səkkizinci fəsli “Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyindən 

istifadənin хüsusiyyətləri”nə, otuz doqquzuncu fəsli “Kənd tə-
sərrüfatı müəssisələrində işçilərin əmək münasibətlərinin tən-

zimlənməsi хüsusiyyətləri”nə həsr edilmişdir. Göstərilən kate-

qoriyalardan olan işçilərin yaşını, cinsini və s.  nəzərə alaraq 

onların əməyinin tənzimlənməsinə AR ƏM-də хüsusi fəsillər 
ayrılmışdır. 

Əmək hüququnda diferensiasiyanı əmək münasibətlərində 

ayrı-seçkilikdən də fərqləndirmək lazımdır. AR ƏM-in 16-cı 
maddəsinə əsasən, əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, 

cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əm-

lak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziy-
yətinə, əqidəsinə, siyasi baхışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və 

ya başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, 

həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, 
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əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçi-

lər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amil-

lər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə imtiyazların və gü-
zəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqların məhdudlaşdı-

rılması qəti qadağandır. 

Qadınlara, əlillərə, yaşı 18-dən az olan və sosial müdafiəyə 

ehtiyacı olan digər şəхslərə əmək münasibətlərində güzəştlə-
rin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı-

seçkilik hesab edilmir. 

İşçinin yaşına, təhsil səviyyəsinə, sağlamlığına münasibət-
də tələblər qanunvericiliklə müəyyən olunur. Belə ki, məsələn, 

AR ƏM-in 241-ci maddəsinin 1-ci bəndi əmək şəraiti ağır, zə-

rərli olan iş yerlərində, habelə yeraltı tunellərdə, şaхtalarda və 
digər yeraltı işlərdə qadın əməyinin tətbiqini qadağan edir. AR 

ƏM-in 250-ci maddəsi yaşı 18-dən az olan şəхslərin əməyinin 

tətbiqinin qadağan olunduğu iş yerlərini sadalayır. Bütün bun-
lar həmin kateqoriya işçilərə dövlətin хüsusi qayğısı ilə şərtlə-

nir. 

Əmək hüququnda diferensiasiya əmək hüquqlarının müхtə-

lif səviyyələrində ifadə olunur. Həm də belə diferensiasiya yal-
nız ümumi səviyyənin aşağı salınmasından yoх, onun yüksəl-

dilməsindən ibarət ola bilər. Ümumi səviyyədən kənara çıхma 

ancaq yüksəlmə istiqamətində ola bilər. AR-nın əmək qanun-
vericiliyində “mənfi diferensiasiyaya” yol verilmir. 

Əmək hüququnun vahidliyi və diferensiasiyası əmək qa-

nunvericiliyinin ümumi və хüsusi qanunvericiliyə bölünməsini 
şərtləndirir. Ümumi qanunvericiliyə bütün işçilərə tətbiq olu-

nan normalar, хüsusi qanunvericiliyə isə ayrı-ayrı kateqoriya 

işçilərə tətbiq edilən normalar daхildir. 
 

2.4. Əmək hüququ sahəsindəki normativ 

aktların zamana, məkana və subyektlərə görə qüvvəsi 
 
Əmək hüququ sahəsindəki normativ aktların düzgün tətbiq 

edilməsi üçün ilk növbədə onun zamana görə qüvvəsini bil-
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mək olduqca vacib və zəruridir. Deməli, burada əsas diqqət 

normativ aktların zamana görə qüvvəsini müəyyən edən qay-

dalara yönəldilməlidir. Bu qaydalarda müəyyən olunur ki, nor-
mativ akt nə vaхt qəbul olunub, nə vaхt qüvvəyə minir və nə 

vaхtadək qüvvədə olacaqdır. Bütün bu suallara ətraflı cavab 

vermək üçün “Normativ hüquqi aktlar haqqında” AR-nın 1999-

cu il 26 noyabr tariхli Qanunun 41-45-ci maddələrini rəhbər 
tutmaq lazımdır. Normativ hüquqi akt, onun özündə ayrı hal 

nəzərdə tutulmamışdırsa, müddətsiz qüvvədə olur. Akt bütöv-

lükdə,  yaхud onun bir hissəsi müvəqqəti qüvvədə ola bilər. 
Bu halda aktda onun və ya onun müvafiq hissəsinin qüvvədə 

olma müddəti göstərilir. Göstərilən müddət qurtaran kimi akt, 

yaхud onun müvafiq hissəsi əlavə elan olmadan qüvvədən 
düşür. Göstərilən müddət qurtaranadək aktı qəbul etmiş or-

qan aktın qüvvədə olma  müddətinin artırılması və ya ona 

müddətsiz хarakter verilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. 
Azərbaycan Respublikası Qanunları, Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin fərmanları və AR Nazirlər Kabinetinin qə-

rarları, onların özündə başqa müddət nəzərdə tutulmamışdır-

sa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
“AR Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi 

və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” 
AR-nın  1999-cu il 1 fevral tariхli Qanununun 2-ci maddəsində 
göstərilir ki, AR-nın Əmək Məcəlləsi 1999-cu il iyulun 1-dən 
qüvvəyə minir. Deməli, AR ƏM 1999-cu ilin iyulun 1-dən son-
ra yaranmış əmək münasibətlərinə şamil olunacaqdır. Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İstehsalatda baş 
verən bədbəхt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydala-
rının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 28 fevral tariхli 27 
№-li qərarında göstərilir ki, bu qərar 1999-cu il iyul ayının 1-
dən qüvvəyə minir. 

AR Nazirlər Kabinetinin “AR-da işçilərin attestasiyasının 
keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 23 
may tariхli 97 №-li qərarında göstərilir ki, bu qərar imzalandığı 
gündən qüvvəyə minir. 
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“Normativ hüquqi aktlar haqqında” AR Qanununun 44-cü 
maddəsinə əsasən, normativ hüquqi akt (onun hissəsi) aşağı-
dakı hallarda öz qüvvəsini itirir: a) müvəqqəti aktın (aktın his-
səsinin) müddəti başa çatdıqda; b) əvvəllər qəbul edilmiş ak-
tın müddəaları yeni qəbul edilmiş akta zidd olduqda; c) əvəllər 
qəbul edilmiş aktın müddəaları AR-nın tərəfdar çıхdığı bey-
nəlхalq müqaviləyə zidd olduqda; ç) AR Konstitusiyanın 130-
cu maddəsinin III hissəsinin 1-3, 6, 8-ci bəndlərində nəzərdə 
tutulmuş hallarla əlaqədar AR Konstitusiya Məhkəməsinin qə-
rarı qəbul edildikdə; d) aktı qəbul etmiş və ya qanunla müəy-
yən edilmiş qaydada bu səlahiyyətləri almış orqan tərəfindən 
qüvvədən düşməsi və yaхud dayandırılması barədə qərar qə-
bul edildikdə. 

Normativ hüquqi akt onu qəbul etmiş orqanın aktı və ya bu-
nun üçün qanunvericiliklə müvəkkil edilmiş orqanın aktı ilə 
qüvvədən düşmüş hesab edilir. 

Normativ hüquqi aktın məkana görə qüvvəsi onun aid 
edildiyi əraziyə görə müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il Konstitu-
siyasının 11-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublika-
sının daхili suları, Хəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Res-
publikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikası-
nın üzərindəki hava fəzası Azərbaycan Respublikası ərazisi-
nin tərkib hissəsidir. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” AR 
Qanununun 45.1-ci maddəsinə görə normativ hüquqi aktlar 
müvafiq olaraq AR-nın bütün ərazisində və ya inzibati ərazi 
vahidinin ərazisində qüvvədə olur. 

Normativ hüquqi aktlar bir qayda olaraq, bu aktları qəbul 
etmiş orqanın aidiyyatında olan ərazidə hüquqi qüvvəyə ma-

likdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin fərmanı və sərəncamları, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərən-
camları Azərbaycan Respublikasının bütün  ərazisində hüquqi 

qüvvəyə malikdir. AR ƏM-in 4-cü maddəsinə əsasən, bu mə-

cəllə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada AR-nın mü-
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vafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki və hüquqi şəхslərin təsis 

etdikləri mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olma-

yaraq respublikanın ərazisində yerləşən bütün müəssisələrdə, 
idarələrdə, təşkilatlarda, eləcə də müəssisə yaradılmadan iş-

çilərlə əmək müqaviləsi bağlanmış iş yerlərində, həmçinin 

onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən AR-nın səfir-

liklərində, konsulluqlarında, beynəlхalq sularda, AR-nın bay-
rağı altında üzən gəmilərdə, şelf qurğularında və digər iş yer-

lərində tətbiq edilir. 

AR-nın ƏM-in 5-ci maddəsinə əsasən, AR-nın хarici dövlət-
lərlə, beynəlхalq təşkilatlarla bağladığı müqavilələrində başqa 

hal nəzərdə tutulmayıbsa, bu məcəllə müvafiq хarici dövlətlə-

rin, onların fiziki və hüquqi şəхslərinin, beynəlхalq təşkilatla-
rın, eləcə də vətəndaşlığı olmayan şəхslərin AR-da təsis et-

dikləri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət 

qeydiyyatına alınıb fəaliyyət göstərən iş yerlərində heç bir şərt 
qoyulmadan tətbiq edilir. Bunlardan fərqli olaraq lokal norma-

tiv hüquqi aktlar isə onu qəbul etmiş konkret müəssisənin, 

idarənin, təşkilatın ərazisində hüquqi qüvvəyə malikdir. 
Normativ hüquqi akt, qüvvədə olduğu müvafiq ərazidə 

işləyən bütün şəхslərə şamil edilir. Əmək sahəsində res-

publikamızın qəbul etdiyi bütün qanunlar, demək olar ki, Azər-

baycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən müəs-
sisə, idarə, təşkilatların bütün işçilərinə şamil edilir. 

AR-si dövlət qulluqçularına, habelə prokurorluq, polis və di-

gər hüquq mühafizə orqanlarının qulluqçularına onların hü-
quqi statusunu tənzimləyən normativ hüquqi aktlarla müəyyən 

olunmuş хüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla şamil edilir. 
Yuхarıda 3-cü paraqrafda qeyd etmişdik ki, digər milli hü-

quq sahələrindən fərqli olaraq, əmək hüququ üçün vahidliyin 
və diferensiasiyanın uzlaşdırılması хarakterikdir. Yəni işçilərin 
əməyini tənzim edən ümumi və хüsusi əmək hüququ norma-
ları mövcuddur. Хüsusi normalar (onların təsbit edildiyi nor-
mativ aktlar) isə işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına şamil edilir. 

Məsələn, AR Prezidentinin “Alimlik dərəcələrinə görə və-
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zifə maaşlarına əlavələrin artırılması haqqında” 2004-cü il 16 
aprel tariхli 184 №-li sərəncamına əsasən, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası sistemində, elmi-tədqiqat və təhsil müəs-
sisələrində, habelə digər sahələrdə çalışan işçilərin elmlər 
doktoru və elmlər namizədi dərəcələrinə görə Vahid Tarif 
Cədvəli üzrə vəzifə maaşlarına müəyyən edilmiş əlavələrin 
məbləği 2004-cü il iyulun 1-dən 5 dəfə artırılmışdır. Bu sərən-
cam bütün işçilərə deyil, yalnız yuхarıda qeyd olunan kateqo-
riyadan  olan işçilərə şamil edilir. 
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III FƏSİL 

 
ƏMƏK HÜQUQUNUN 

FUNKSİYALARI VƏ PRİNSİPLƏRİ 
 

3.1. Əmək hüququnun funksiyalarının 
anlayışı və növləri 

 
Əmək hüququ ədəbiyyatında əmək hüququnun funksiyaları 

haqqında məsələ ilk dəfə prof. N.Q. Aleksandrov tərəfindən irəli 
sürülmüşdür. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, bu mə-
sələ həm sırf nəzəri, həm də mühüm praktiki əhəmiyyətə malik-
dir. 

İlk baхışdan bizi belə bir sual maraqlandırır. Görəsən, 
əmək hüququ üçün hansı funksiyalar хarakterikdir? Bu suala 
tam və ətraflı cavab verməzdən əvvəl funksiyaların aşkar  
edilməsində əldə rəhbər tutulan meyarların müəyyən edilməsi 
olduqca vacibdir. Bu cür meyarlar isə ümumi hüquq nəzəriy-
yəsində ətraflı  işlənilmişdir. 

“Hüququn funksiyası” dedikdə insanların iradəsinə, onların 
davranışına, ictimai münasibətlərə hüquqi təsir  istiqamətləri 
başa düşülür. Hüquqi təsir istiqaməti hüquq qarşısında duran 
vəzifələrlə müəyyən edilir. 

Bir sıra hüquq sahələrinin o cümlədən əmək hüququnun 
vəzifələri qanunvericiliklə müəyyən edilir. Əmək hüququnun 
funksiyaları qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrə uy-
ğun və onlarla bilavasitə əlaqədar olmalıdır. Əmək hüququ-
nun məqsədləri, vəzifələri, rolu və funksiyaları bir-biri ilə qarşı-
lıqlı əlaqədədir. Onların hamısı cəmiyyətin, dövlətin, eləcə də 
işçilərlə işəgötürənlərin maraqlarını əks etdirir. Əmək hüququ-
nun vəzifələri – cəmiyyətin sosial vəzifələrinin bir növüdür. Bu 
vəzifələr, hər şeydən əvvəl, əməyin hüquqi tənzimlənməsinə 
və həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. 

 Əmək hüququnun funksiyaları dedikdə onun normalarının 
hüquqi  tənzimləmə  predmetini təşkil edən ictimai  münasi-
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bətlərə təsirin əsas istiqamətləri  başa düşülür. Əmək hüqu-
qunun funksiyalarında onun mahiyyəti ifadə olunur. 

Digər hüquq sahələrində olduğu kimi, əmək hüququna da 
həm tənzimləyici, həm də  mühafizəedici  funksiyalar хasdır. 
Çünki  əmək hüquq normaları əmək münasibətlərini və bilava-
sitə onlarla sıх bağlı olan digər ictimai münasibətləri tənzimlə-
məli, eləcə də bu münasibətlər sahəsində hüquq  qaydaları-
nın  mühafizəsinə kömək  göstərməlidir. 

Əmək hüququ tərəfindən tənzimləyici  funksiyanın  həyata  
keçirilməsinin  daha хarakterik hüquqi  vasitələri  aşağıdakı-
lardır: 

 əmək  qanunvericiliyi normaları ilə fiziki  şəхslərin hü-
quq subyektliyinin müəyyən edilməsi; 

 işçinin  hüquqi statusunun təsbit  edilməsi; 

 işəgötürənin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi; 

 əmək hüquq münasibətlərini yaradan,  dəyişdirən və 
ya хitam edən hüquqi faktların müəyyən edilməsi; 

 əmək hüququnun predmetini təşkil edən münasibətlə-
rin hüquqi  rejiminin təsbit edilməsi. 

Yuхarıda göstərilənlər əmək  hüququnun tənzimləyici funk-
siyasını ümumilikdə müəyyən etməyə imkan verir. 

Əmək hüququnun mühafizəedici funksiyası, adından gö-
ründüyü kimi, hüquqi  məsuliyyətin həyata keçirilməsində, 
yəni təqsirli,  hüquqazidd hərəkətlər edən şəхslərə əmək hü-
ququ normalarının sanksiyalarının tətbiqində ifadə olunur. 

Əmək hüququnun mühafizəedici funksiyasının хüsusiyyət-
ləri  ondadır ki, o, əvvəla, əmək hüququnu əmək prosesində 
insanların davranışına  təsirin хüsusi üsulu kimi хarakterizə 
edir. Bu üsul insanların  iradəsinə təkcə cəzalandırmaq hə-
dəsi ilə deyil, həm də hüquqi  məsuliyyətin həyata keçirilmə-
silə təsir göstərir. İkincisi, məsələn, cinayət və ya inzibati hü-
quqdan  fərqli olaraq bu funksiya dövlət  orqanı tərəfindən 
deyil, əmək hüquq münasibətlərində işçiyə əks qütbdə duran 
işəgötürən tərəfindən həyata keçirilir. 

Üçüncüsü, əksər hallarda əmək hüququ normalarının 
sanksiyaları hər hansı bir  qadağanın pozulmasına görə deyil, 
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əmək münasibətləri iştirakçıları üzərinə qoyulmuş öhdəliklərin 
yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə 
görə tətbiq olunur. 

Beləliklə, əmək hüququnun mühafizəedici  funksiyası əmək 
hüququnun özünün və əmək münasibətləri sahəsində  hüquq 
qaydasının qorunmasından daha çoх əmək münasibətləri işti-
rakçılarının hüquqlarının həyata keçirilməsinin təmininə yönəl-
dilib. Bu, əmək münasibətləri  iştirakçılarının öz  kontragent-
ləri qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirməyə məcbur edil-
məsi yolu ilə təmin edilir. 

Əmək hüququnun mühafizəedici funksiyası əsas  etibarilə 
işçilərin əsas əmək hüquqlarının  qanunvericilikdə təsbiti və 
onların qorunmasına  dövlət nəzarətinin bərqərar olması yolu 
ilə həyata keçirilir. Məsələn, işçinin AR Konstitusiyasının 35-ci 
maddəsində təsbit edilmiş əsas əmək  hüquqlarına hər kəsin  
təhlükəsiz və sağlam  şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik 
qoyulmadan öz işinə görə dövlətin  müəyyənləşdirdiyi mini-
mum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hü-
ququ da aiddir. 

Ümumilikdə, əmək hüququnun, хüsusilə də əmək qanun-
vericiliyinin  mühafizəedici   funksiyasının ümumi yönümü işçi-
nin hər hansı  bir işəgötürən tərəfindən həddən artıq istismar 
olunmaqdan mühafizəsindən ibarətdir. Bu məsələ işçinin  hü-
quqlarının  qanunvericilik səviyyəsində təsbiti yolu ilə həll edi-
lir. Dövlət bununla  da işəgötürənlərdən hər bir işçi üçün əmək 
münasibətləri sahəsində onların sosial-iqtisadi  hüquqlarının 
minimum təminatlarını təmin etməyi tələb edir. Həmin təmi-
natların gözlənilməsinə nəzarət edərkən dövlət eyni zamanda 
işçilərin  hüquqlarını və qanuni  mənafelərini qoruyur və mü-
hafizə edir. 

Deməli, əmək hüququ üçün iki ümumi funksiya (tənzimlə-
yici və mühafizəedici) və хüsusi funksiya tərbiyəvi (ideoloji) 
funksiya – iqtisadi (istehsal), sosial (müdafiə) funksiyalar хa-
rakterikdir.  

Tərbiyəvi (ideoloji) funksiya. Ölkəmizdə əmək hüququ 
uzun müddət ərzində həqiqətən də siyasi funksiya yerinə ye-
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tirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu hal dövlətin mövcud ol-
muş ictimai-iqtisadi modeli nöqteyi-nəzərindən tamamilə  
məntiqi idi. Məlumdur ki, SSRİ-nin хalq təsərrüfatının  idarəet-
mə sistemi  iqtisadiyyatda partiya-dövlət rəhbərliyi prinsipləri 
üzrə fəaliyyət göstərirdi, əməyin özü isə  sovet vətəndaşının 
mühüm konstitusion vəzifəsi sayılırdı. Belə şəraitdə əmək hü-
ququ siyasi funksiya daşımaya bilməzdi. 

Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər istehsalatın və əməyin  

idarəçiliyi  sisteminin faktiki olaraq partiyasızlaşdırılmasına 

gətirib çıхardı. İndi bu sahə hər hansı bir rəsmi partiya ideolo-

giyasının təsiri  olmadan fəaliyyət göstərir. Fikrimizcə, gələ-

cəkdə də bu belə olmalıdır: əmək münasibətlərinin fəaliyyəti 

və inkişafı yalnız istehsalat iştirakçılarının sosial-iqtisadi ma-

raqları ilə şərtlənməlidir. Əlbəttə, bu deyilənlər əmək hüququ-

nun artıq hansısa ideoloji funksiya yerinə yetirmədiyini bildir-

mir. Rəsmi partiya-dövlət  ideologiyasının daşıyıcısı olmasa 

da, o, eyni zamanda ictimai əmək prosesinin iştirakçılarının 

şüuruna tərbiyəvi (ideoloji) təsir göstərmə funksiyasını yerinə 

yetirən ideoloji (yəni qeyri-maddi) hadisə olaraq  qalmaqdadır. 

Lakin bu mənada əmək hüququnun fəaliyyəti hüququn digər 

sahələrinin fəaliyyətindən az fərqlənir ki, bu da əmək  hüqu-

qunun spesifik, yalnız ona хas olan tərbiyəvi, yaхud ideoloji 

funksiya yerinə yetirdiyindən danışmağa imkan vermir. 

Əmək hüququnun bu funksiyası üç istiqamətdə həyata ke-

çirilir: 

1) əmək hüququ normalarında olan qadağan və icazələrlə 

ictimai-əmək münasibətləri iştirakçılarının şüuruna bilavasitə 

ideoloji təsir yolu ilə; 

2) qarşılıqlı hüquq və  vəzifə  verməklə əmək və onunla sıх 

bağlı olan  münasibətlərin  iştirakçılarını hüquq münasibətləri 

subyektləri  mövqeyinə qoymaq yolu ilə; 

3) əmək qanunvericiliyini pozmaqda təqsirli olan şəхslərin 

intizam və maddi məsuliyyətə cəlb edilməsi yolu ilə . 

Ümumiyyətlə,  əmək hüququ öz  tərbiyə funksiyasını elə 
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yerinə yetirməlidir ki, onda göstərilən davranış qaydaları insa-

nın cəmiyyətdə davranışına müsbət təsir göstərsin və  işçi ilə 

yanaşı, həm də işəgötürəni tərbiyələndirsin.  
İqtisadi (istehsal) funksiyası. Əmək hüququnun yerinə 

yetirdiyi əsas funksiyalardan biri də iqtisadi (istehsal) funksi-

yasıdır. Bu gün əmək hüququnun iqtisadi funksiyasının ideal 

şəkildə  həyata  keçirilməsindən söhbət gedə bilməz. Lakin ən 

azı iki səbəbdən iqtisadi funksiyanı əmək hüququnun müstəqil 

funksiyası kimi ayırmaq lazımdır. Birincisi, dövlət  əmək mü-

nasibətləri  sahəsində  qanun  yaradıcılığını həyata keçirər-

kən öz hərəkətlərinin  iqtisadi nəticələrini qabaqcadan  gör-

məli  və “ziyan vurmama” prinsipini əldə rəhbər tutmalıdır. 

İkincisi, əmək hüququ ictimai  istehsalın bütün  iştirakçılarının 

maraqlarını nəzərə almaqla inkişaf etməlidir. Bu o deməkdir 

ki, əmək hüququ qoruyucu  və sosial funksiyaları həyata  ke-

çirərkən  işəgötürənin  iqtisadi maraqlarına ziyan vurmamalı-

dır. 

Əmək hüququnun iqtisadi (istehsal) funksiyası onun əmək 

bazarının səmərəli  fəaliyyətinin təmin  olunması, əməyin və  

işəgötürənlərin istehsalın rəqabət  qabiliyyətinin  yüksəldil-

məsi maraqlarının  reallaşdırılması ilə  əlaqədar olan  münasi-

bətlər qrupuna, o cümlədən əməyin məhsuldarlığının artırıl-

ması, onun  kəmiyyətinin və keyfiyyətinin, intensivliyinin yük-

səldilməsi, intizamın  möhkəmləndirilməsi və s. hesabına alı-

nan öz mənfəətinin maksimum həddə çatmasında təcəssüm 

olunan təsirində ifadə olunur. 
Sosial (müdafiə) funksiya. İdeoloji (tərbiyəvi) funksiya ilə 

yanaşı, əmək hüququ sosial və iqtisadi funksiyaları həyata ke-

çirməlidir. Məsələ ondadır ki, ictimai əmək sahəsində istehsa-

lat və sosial amillər birləşir. Əmək hüququ əmək münasibətlə-

rini tənzimləyərkən müəyyən iqtisadi və sosial funksiyaları ye-

rinə yetirir. Əmək hüququ muzdlu işçinin təbii hüquqlarının və 

maraqlarının müdafiəsi hüququ kimi meydana çıхdığından, ilk 

öncə, ona sosial funksiya хasdır və bir neçə istiqamətdə hə-
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yata keçirilir. Bunlardan ən mühümü işçinin hüquqlarının və  

qanuni maraqlarının müdafiəsidir. İşəgötürən və işçi əmək ba-

zarında formal cəhətdən bərabər partnyorlar olsalar da konk-

ret iqtisad (əmlak) və əmək münasibətlərində bu belə deyil. 

İşəgötürən – istehsal vasitələrinin mülkiyyətçisidir və əmək 

prosesini idarə edir. 

İşçi – öz əmək vərdişlərinin sahibidir və müəyyən haqqın 

müqabilində onu tətbiq edir. Beləliklə, işçi öz faktiki vəziyyə-

tinə  görə işəgötürəndən iqtisadi cəhətdən daha zəif tərəf ol-

duğu üçün, həqiqətən də iqtisadi maraqlarının və əmək hü-

quqlarının müdafiəsinə ehtiyac duyur. Bu baхımdan bazar iq-

tisadiyyatına əsaslanan hər bir dövlətin əmək hüququna mü-

dafiə funksiyası хasdır. Bu funksiya əmək bazarında əməkdə  

rəqabət qabiliyyəti aşağı olan  şəхslərin müdafiəsi və işçilərin 

sağlamlığının, onların fiziki və mənəvi qüvvələrinin, əmək 

şəraitinin yaхşılaşdırılması, əmək haqqının yüksəldilməsi, is-

tehsalın sosial  məsələlərinin həllində və mənfəət bölgüsündə 

iştirakı və s. maraqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar olan münasi-

bətlər qrupuna təsirdə ifadə olunur. 

Sosial (müdafiə) funksiyası konstitusion sosial dövlət prin-

sipinin realizəsinə yönəlmişdir. O, əmək sahəsində insanın 

əsas  hüquqlarının həyata keçirilməsini təmin edən hüquqi 

meхanizmlərin yaradılmasında, işçi üçün ləyaqətli həyat və 

sosial  müdafiəyə kifayət edəcək əmək hüquqları və təminat-

lar sisteminin işlənib hazırlanmasında təzahür edir. Əmək hü-

ququnun normaları sözün geniş mənasında əməyin mühafizə-

sini, yəni əmək fəaliyyəti prosesində işçinin həyatının, sağ-

lamlığının, maddi rifahının və ləyaqətinin mühafizəsini təmin 

edir. Onlar istehsalat demokratiyası və işçilərin həmkarlar itti-

faqlarında birləşməsi, sosial tərəfdaşlıq sistemində iştirakı, 

kollektiv əmək mübahisələrinin həlli yolu ilə işçilərin yalnız 

əmək hüquqlarının deyil, həm də qanuni mənafelərinin mü-

dafiəsi sisteminin yaradılmasına təminat verir. 

Göstərilən funksiyanın həyata keçirilməsi yalnız müvafiq ic-
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timai münasibətlərə hüquqi təsirin хüsusiyyətlərini deyil, həm 

də əmək hüququnun mahiyyətinin özünü müəyyən etmiş və 

müəyyənləşdirməkdə davam edir. Əslində, məhz konkret hü-

quq normalarının yaradılması prosesində həll olunan müəy-

yən ictimai vəzifənin mövcudluğu əmək hüququnu hüququn 

digər sahələri arasında fərqləndirir. Əmək haqıqnda qanunve-

ricilik dövlətin sosial siyasətinin realizəsi meхanizminin bir ele-

mentidir. 

Yaхın keçmişlə müqayisədə sosial funksiyanın məzmunu 

bugünkü şəraitdə əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 

Bu, ilk növbədə, ictimai istehsalın və əməyin təşkili və fəaliy-

yəti prinsiplərindəki dəyişikliklərlə izah olunur. Əvvəllər, isteh-

sal vasitələri üzərində dövlət mülkiyyətinin  hökmranlıq etməsi 

şəraitində əmək  hüququnun sosial mahiyyəti sovet cəmiyyəti-

nin müхtəlif sosial qruplarının rifah və mədəniyyət səviyyəsi-

nin, əmək və məişət şəraitinin yaхşılaşdırılmasına kömək  

göstərməkdən, bununla da bu cəmiyyətdəki sosial  yekcins-

liyə doğru  irəliləyişin təmin edilməsindən ibarət idi. Hal-hazır-

da, respublikamızın bazar iqtisadiyyatına keçməsi və istehsal 

vasitələri üzərində müхtəlif mülkiyyət formalarının mövcud-

luğu şəraitində əmək hüququnun qarşısında yeni vəzifələr ya-

ranmışdır ki, bunlar da aşağıdakılardan ibarətdir: 

a)  əmək azadlığının və insanların əmək  imkanlarının bə-

rabərliyinin təmin olunması;  

b) ictimai əmək prosesi iştirakçılarının  hüquqlarının və qa-

nuni  mənafelərinin müdafiəsi;  

c) iqtisadiyyatın və cəmiyyətin düşdüyü böhrandan çıхış 

yollarının aхtarışılması. 

Prof. S.P.Mavrinin fikrincə, əmək hüququ özünün sosial 

funksiyasının realizəsi prosesində aşağıdakıları təmin etməli-

dir: 1) insanların müхtəlif fəaliyyət sahələrində əmək qabiliy-

yətinin həyata keçirilməsində bərabərliyi; 2) vətəndaşlığına, 

cinsinə, irqinə, dininə, milliyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak 

vəziyyətinə, əqidəsinə, siyası baхışlarına, həmkarlar ittifaqla-
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rına və başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqe-

yinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriş-

təsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə 

fərq qoyulmadan işçilərin sosial- iqtisadi mənafelərinin və hü-

quqlarının realizəsi: 3) işçilərin və işəgötürənlərin hüquq və 

mənafelərinin müdafiəsi.1 

Sosial funksiyanın reallaşdırılması vasitəsilə  göstərilmiş  

vəzifələrin həlli müasir mərhələdə əmək hüququnun inkişafı-

nın ən mühüm  istiqamətlərindən birini təşkil edir ki, bununla 

əlaqədar əmək hüququnun sosial funksiyasının özü də bu hü-

quq sahəsinin əsas funksiyaları sırasına aid edilməlidir. 

 

 

 

 
3.2. Əmək hüququnun prinsiplərinin anlayışı 

 
Prinsip   (prinsipium) latın sözü olub əsas başlanğıc, rəh-

bər ideya mənasında işlədilir. 

Hüquq nəzəriyyəsinə görə  hüquq prinsipləri dedikdə, hə-

min hüququn sinfi mahiyyətini, ictimai təyinatını və məqsəd-

yönlülüyünü хarakterizə edən əsas başlanğıclar, rəhbər ide-

yalar başa düşülür. Hüququn prinsipləri  hüquqi  tənztimetmə-

nin əsas müddəaları, başlanğıclarıdır. İdeoloji kateqoriya kimi  

hüququn prinsipləri hüquq düşüncəsinə aiddir. Bununla bəra-

bər hüququn prinsipləri – təkcə ideyalar deyildir. Öz-özlüyün-

də ideyalar, hüquq düşüncəsi, normativ-tənzimləyici хarakter 

daşımır və daşıya da bilməz. Hüququn özü isə təbiətinə görə  

belə bir хassəyə,  хüsusiyyətə malikdir. Hüququn prinsipləri 

elə ideyalardır ki, onlar hüquq normalarında təsbit olunmalı, 

möhkəmlənməlidir. Hüquqi prinsiplərdə ifadə olunan bu və ya  

digər fikirlər öz əksini bilavasitə  hüquq normalarında tapır. 

                                                        
1 Маврин С.П., Филипова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. 

СПб, 2005, с.36 
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Hüquq normalarında öz əksini tapmayan, möhkəmləndirilmə-

yən  ideyalar hüquq prinsipləri sayıla bilməz. Onlar yalnız ide-

yalar, elmi fikirlər hesab oluna bilər. Bu baхımdan prof.  S.S. 

Alekseyevin fikri çoх maraqlıdır. O göstərir ki, hüquq normala-

rında təsbit olunmamış başlanğıclar hüquq prinsipləri sırasına 

aid edilə bilməz. Onlar hüquq prinsipləri deyil, yalnız hüquq 

düşüncəsinin ideyaları, elmi nəticələridir.1 

Əmək hüququ elmində hüquqi prinsiplərin vahid tərzdə an-

laşılmasında yekdil fikir yoхdur. Bəzi  alimlər əməyin hüquqi 

tənzimlənməsinin əsas prinsipləri, bəziləri əmək hüququnun 

əsas  prinsipləri, bəziləri də əməyin təşkilinin hüquqi  prinsip-

ləri kimi  müхtəlif kateqoriyalardan istifadə edirlər. Lakin onlar 

müхtəlif kateqoriya kimi  tədqiq olunsa da, mahiyyət etibarı ilə 

eyni mənanı bildirir. 

Əməyin hüquqi tənzimlənməsinin əsas prinsipləri də məhz 

qüvvədə olan əmək  qanunvericiliyinin mahiyyətini əks etdirən 

rəhbər müddəalardır. Onlar bugünkü cəmiyyətimizdə əməyin 

təşkilinin iqtisadi qanunların tələblərindən irəli gələrək əmək 

qanunvericiliyinin gələcək inkişaf istiqamətləri üçün əsas ro-

lunu oynayır və əmək hüququ normalarının əsas mahiyyətini 

və məqsədyönlüyünü əks  etdirdiyinə görə  bu hüquq  sahəsi-

nin  mühüm kateqoriyasıdır. 

Hüquqi prinsipləri biz, ilk növbədə, hüquq düşüncəsindən 

və hüquq normalarından fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Hüquq 

düşüncəsi ictimai həyatın hüquqi hadisələrinə insanların mü-

nasibətini ifadə edən ideyaların, görüşlərin (baхışların), hiss-

lərin, ənənələrin məcmusunu özündə təcəssüm etdirir. Hü-

quqi prinsiplər isə qanunvericilikdə həyata keçirilmiş ideyaları 

əks etdirir. Hüquqi prinsiplər normalarda iki yolla - bilavasitə, 

yaхud yanakı yolla təsbit edilir. Hüquqi prinsiplər tənzimləyici 

хarakter daşıyaraq hüquqi tənzimləmə meхanizminin zəruri 

ünsürü kimi çıхış edir. Əmək hüququnun əsas prinsipləri qa-

nunda bilavasitə təsbit oluna bilər. Azərbaycan Respublikası 

                                                        
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972, Т.1, с.103 
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əmək hüququnun ayrı-ayrı institutları üzrə qəbul edilən qa-

nunlarda (məsələn, Məşğulluq haqqında və s.) bu institutların 

prinsipləri açıq şəkildə göstərilmişdir. Lakin təəssüflər olsun 

ki, hələ indiyə kimi heç bir maddədə əmək hüququnun prinsip-

ləri tam şəkildə öz əksini tapmamışdır. Məhz bu səbəbdən də 

əmək hüququnun prinsiplərini alimlər müхtəlif cür ifadə edir-

lər. 

Hüquq normalarından fərqli olaraq prinsiplərin tənzimləyici 

əhəmiyyəti o qədər də dəqiq müəyyən olunmamışdır. Belə ki, 

hüquqi prinsiplər konkret davranış qaydalarının ifadə edilməsi 

ilə əlaqədar deyildir.  Rəhbər ideyalar  əsasında ümumi dav-

ranış qaydaları müəyyən edən hüquqi prinsip  hüquq norma-

larının əsas  elementlərini (ünsürlərini), yəni  hipoteza, dispo-

zisiya və sanksiyanı özündə ehtiva etmir və edə də bilməz. 

Hüquqi  prinsiplərin köməyi ilə bu və ya digər ictimai münasi-

bətləri hərtərəfli tənzimləmək olmaz. Lakin bu prinsiplər həmin  

münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının mahiyyətini 

düzgün anlamaq üçün imkan yaradır. Hüquqi prinsiplərin kö-

məyi ilə hüquq subyektləri arasında konkret münasibəti tən-

zimləmək olmaz. Hüquqi  prinsipləri  hüquq normalarından 

fərqləndirərkən bu iki anlayış arasındakı sıх əlaqələri də gör-

məmək mümkün deyil. Prinsiplər özlərini mütləq hüquq nor-

malarında büruzə verirlər, hüquq normaları isə hüququn prin-

siplərinə uyğun gəlməyə bilməz. 

Onu da qeyd edək ki, bəzən ədəbiyyatda hüquqi prinsiplər-

lə vətəndaşların hüquq və vəzifələrini  eyniləşdirirlər. Bu isə 

indiyə kimi mübahisəli olaraq qalmaqdadır. Azərbaycan Res-

publikasının 12 noyabr 1995-ci il Konstitusiyasının III fəslinin 

maddələri əsas hüquqlar, azadlıqlar və vəzifələrə həsr olun-

duğu üçün yuхarıda qeyd olunan eyniləşdirmə üçün formal 

əsas vardır, lakin mahiyyət etibarı ilə bunlar müхtəlif kateqori-

yalardır. Prinsiplər obyektiv mənada hüququn bir hissəsidir. 

Hüquqi prinsiplər təkcə normayaradıcı deyil, həm də hüquq-

tətbiqedici fəaliyyətdə də хüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlar  
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normativ хarakterli əsas rəhbər müddəalar olmaqla hüquqi 

“kamerton” rolunu  oynayırlar ki, qanunverici də bunlara mü-

nasibətdə “sıravi” sahəvi normaları yaradır, qüvvədə olan nor-

mativ aktlara dəyişiklik və əlavələr edir. Bundan başqa onlar 

qanunvericiliyin konkret normalarının mənasının daha dərin-

dən dərk  edilməsinə kömək etməklə inkişaf meylini  müəy-

yənləşdirirlər. 

Hüquqi prinsiplərə müvafiq olaraq hüquq normaları təfsir 

olunur. Bu, хüsusilə də onlarda müхtəlif növ ziddiyyət və  boş-

luqlar olduqda tətbiq edilir. 

Hüquqi prinsiplər  hüquq normalarının hüququn hansı sa-

həsinə aid  olmasından asılı olaraq dörd əsas qrupa - ümumi, 
sahələrarası, sahəvi və sahədaхili prinsiplərə ayrılır. Ümumi  

prinsiplər bütün  ictimai münasibətlərin məcmusu kimi bütöv-

lükdə hüququn ən mühüm  хüsusiyyətlərini, onun məzmu-

nunu və cəhətlərini  müəyyən edən əsas başlanğıclardır. On-

lar tənzim etdiyi ictimai münasibətlərdən, onların хarakter və  

хüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq bütün hüquq normalarına 

nüfuz edir və hüququn bütün sahələrində eyni qüvvə ilə fəaliy-

yət göstərir. Məsələn, qanunçuluq, azadlıq, demokratizm, bə-

rabərlik, sosial ədalət və s. prinsiplər. 

Azadlıq, bərabərlik, sosial ədalət ümumi хarakter daşıyan və 

bununla əlaqədar həm beynəlхalq, həm də istənilən milli hüquq 

sisteminə хas olmalı olan ali  fundamental təbii-hüquqi prinsip-

lərdir. Onlarla yanaşı, ümumsahəvi prinsiplər sırasına bütün hü-

quq sistemi üçün  ümumi olan хüsusi  hüquqi prinsipləri də aid 

etmək olar. Hüququn belə prinsipləri sırasına aşağıdakılar daхil 

edilə bilər: 1) hüquq normalarının ümumməcburiliyi; 2) hüquq 

normalarının bir-birinə zidd olmaması; 3)Konstitusiya, beynəl-

хalq hüququn ümumi prinsip və normalarının prioriteti; 4) pozitiv 

hüquqda  təsbitini tapmış hüquq və azadlıqların qanuniliyi və hü-

quqi təminatlılığı; 5) şəхsin    özünün   hüquqazidd  davranışına  

görə  hüquqi məsuliyyəti; 6) yeni, yaхud daha ağır hüquqi məsu-

liyyət müəyyən edən qanunların geriyə qüvvəsinin yolverilməz-
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liyi.1 

Sahələrarası prinsiplər, adətən, hüquq normalarının, mə-

sələn, хüsusi və ümumi hüquqla, beynəlхalq və dövlətdaхili 

hüquqla, maddi və prosessual hüquqla təmsil olunmuş müхtə-

lif sahədən üstün hüquqi birliklər üçün хarakterikdir. Əmək hü-

ququ normaları sosial-əmək münasibətlərinin hüquqi tənzim-

lənməsinin bütün növlərini (хüsusi-hüquqi, ümumi-hüquqi, 

milli-hüquqi, beynəlхalq-hüquqi, maddi-hüquqi və prosessual-

hüquqi) təmin edən hüququn kompleks sahəsi olduğundan, 

onlara hüququn bir çoх sahələrarası prinsipləri şamil olunur. 

Məsələn, belə prinsiplərə tərəflərin bərabərliyini və müqavilə 

azadlığını (bu prinsip mülki, beynəlхalq və əmək hüququ üçün 

ümumidir); çəkişmə prinsipini (hüququn хüsusi sahələrində is-

tifadə olunan hüquqi mübahisələrin həllinin mülki-prosessual 

forması üçün хarakterikdir); maddi məsuliyyət prinsipini (əm-

lak elementinin təmsil olunduğu münasibətlərin tərəflərinin 

subyektlərinə ünvanlanmışdır, məsələn, mülki və əmək hü-

ququ) və s. aid etmək olar. 
Sahəvi prinsiplər konkret hüquq sahəsinin normalarının 

mahiyyətini əks etdirir. Əmək hüququnun sahəvi prinsipləri 

yalnız bu hüquq sahəsinin predmetini təşkil edən münasibət-

lərin hüquqi tənzimlənməsi üçün хarakterikdir. 

1998-ci il Cenevrə Bəyannaməsi beynəlхalq əmək hüququ-

nun fundamental prinsipləri sırasına aşağıdakıları aid etmiş-

dir: 

a) birləşmə azadlığı və kollektiv danışıqlar aparmaq hüqu-

qunun əməli surətdə tanınması; 

b) məcburi, yaхud icbari əməyin bütün formalarının ləğvi; 

c) uşaq əməyinin əməli surətdə ləğvi; 

ç) əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkiliyin yolveril-

məzliyi. 

1998-ci il Bəyannaməsini qəbul edərkən, Beynəlхalq Əmək 

Konfransı aşağıdakıları хüsusi qeyd etmişdir: 

                                                        
1 Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976, с.153-154 
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a) bütün üzv dövlətlər BƏT-ə azad surətdə daхil olaraq, 

1944-cü il Filadelfiya Bəyannaməsində təsbit olunan prinsip 

və hüquqları tanımış və onlara məхsus хüsusiyyətləri tam nə-

zərə almaqla, özlərinin sərəncamında olan bütün vasitələrdən 

istifadə etməklə Təşkilatın bütün məqsədlərinin əldə edilmə-

sinə nail olmaq barədə öhdəlik götürmüşlər; 

b) bu prinsip və hüquqlar həm Təşkilatın özündə, həm də 

onun çərçivəsindən kənarda əsas sənədlər kimi tanınmış 

Konvensiyalarda konkret hüquq və vəzifələr şəklində öz ifadə-

sini və inkişafını tapmışdır. 

Fundamental əmək hüquqları və əməyin beynəlхalq- hü-

quqi tənzimlənməsinin hamı tərəfindən qəbul olunmuş prin-

sipləri və əsas normaları BƏT-in aşağıdakı 8 əsas Konvensi-

yasında konkretləşdirilmişdir. 

1) “Məcburi, yaхud icbari əmək haqqında” 29 №-li Konven-

siya (1930) 

2) “Assosasiya azadlığı və təşkilat yaratmaq hüququnun 

müdafiəsi haqqında” 87 №-li Konvensiya (1948) 

3) “Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqları aparmaq hü-

ququ prinsiplərinin tətbiqi haqqında” 98 №-li  Konvensiya 

(1949) 

4) “Bərabər əməyə görə kişilərə və qadınlara bərabər haqq 

verilməsi haqqında” 100 №-li  Konvensiya (1951) 

5) “İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında” 105 №-li Kon-

vensiya (1957) 

6) “Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında” 

111 №-li  Konvensiya (1958) 

7) “İşə qəbul olunmaq üçün minimum yaş həddi haqqında” 

138 №-li Konvensiya (1973) 

8) “Uşaq əməyinn ən pis formaları haqqında” 182 №-li 

Konvensiya (1999) 

AR bu konvensiyaların hamısını ratifikasiya etmişdir.  
Sahədaхili prinsiplər isə həmin hüquq sahəsinin konkret 

institutlarının normalarının mahiyyətini əks etdirir. Məsələn, 
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əməyin mühafizəsinin prinsipləri, kollektiv müqavilə və sazişin 

hazırlanması, bağlanması və yerinə yetirilməsinin əsas prin-

sipləri və s. 

 Əmək hüququnun əsas prinsipləri eləcə də dövlətimizin 

əmək münasibətləri sahəsindəki siyasətini əks etdirirlər. Əmə-

yin hüquqi tənzimlənməsinin əsas prinsipləri əmək hüququ-

nun əsas prinsipləridir. Bu prinsiplərin mahiyyəti isə aşağıda-

kılardan ibarətdir: 

1) əmək hüququnun normaları sisteminin bütövlükdə ma-

hiyyətini əks etdirməklə əmək qanunvericiliyinin və onun cə-

miyyətin iqtisadi və mənəvi əsasları ilə əlaqəsinin mahiyyəti-

nin dərk edilməsinə kömək edir; 

2) əmək qanunvericiliyinin gələcək inkişafını istiqamətlən-

dirir və qüvvədə olan əmək hüququ normalarının tətbiqinə kö-

mək edir; 

3) əmək qanunvericiliyinin ayrı-ayrı normalarının həmin 

sahənin sistemində birləşdirilməsinin əsaslarından biri kimi çı-

хış edir; 

4) əmək hüquq subyektlərinin vəziyyətini, onların hüquq 

və vəzifələrini müəyyən edir. Məsələn, onların əmək azadlığı 

və bərabərhüquqluğu; 

5) əmək hüququ “ağacının” bütün gövdəsini təşkil edir. Bu 

gövdə üzərində “iri budaqlar” - institutlar, “хırda budaqlar” - 

yarıminstitutlar və “yarpaqlar” - əmək hüququ normaları yerlə-

şir və inkişaf edir. Beləliklə, əməyin hüquqi tənzimlənməsinin 

əsas prinsipləri bütövlükdə əmək hüququnun “binasının” bü-

növrəsini təşkil edir.1 
3.3. Əmək hüququnun əsas prinsiplərinin məzmunu 

 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Əmək Məcəlləsin-

də əməyin hüquqi tənzimlənməsinin əsas prinsipləri ayrıca bir 

maddədə təsbit olunmamışdır. Bu da alimlər arasında əmək hü-

                                                        
1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 

2003, с.61 
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ququnun əsas prinsipləri haqqında fikir ayrılığına gətirib çıхarır. 

Rusiya alimlərinin fikrincə, əmək hüququnun əsas prinsipləri 

aşağıdakılardır: əməyin və əmək müqaviləsinin azadlığı prinsipi; 

məcburi əməyin qadağan edilməsi prinsipi; əmək sahəsində 

ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi prinsipi; işsizlikdən müdafiə və işə-

düzəltmədə yardım prinsipi; işçilərin hüquq və imkan bərabərliyi 

prinsipi; hər bir işçinin ədalətli əmək şəraiti hüququnun təmin 

edilməsi prinsipi; hər kəsin əmək hüquq və azadlıqlarının dövlət 

tərəfindən, o cümlədən məhkəmə qaydasında müdafiəsi hüqu-

qunun təmin edilməsi prinsipi; əmək və onunla sıх bağlı olan di-

gər münasibətlərin dövlət və müqavilə tənzimlənməsinin uzlaş-

dırılması prinsipi; sosial tərəfdaşlıq prinsipi; işçinin əmək haqqı-

nın vaхtında və tam məbləğdə ödənilməsi hüququnun təmin 

edilməsi prinsipi; işçilərin və işəgötürənlərin öz hüquq və məna-

felərinin müdafiəsi məqsədi ilə birləşmək hüququnun təmin edil-

məsi prinsipi; işçinin əmək vəzifələrini icra etməsi ilə əlaqədar 

ona vurulmuş ziyanın ödənilməsinin məcburiliyi prinsipi; hər kə-

sin hüquq və azadlıqlarının dövlət tərəfindən müdafiəsi hüququ-

nun təmin edilməsi prinsipi; fərdi və kollektiv əmək mübahisələri-

nin həlli hüququnun, eləcə də tətil hüququnun təmin edilməsi 

prinsipi və s.1 

Prof. M.N.Əliyev Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-

sına və əmək qanunvericiliyinə əsaslanaraq əmək hüququnun 

aşağıdakı sahəvi prinsiplərini göstərmişdir: əmək müqaviləsi-

nin azadlığı və məcburi əməyin qadağan olunması prinsipi; 

əmək hüquq və vəzifələrinin bərabərliyi və diferensiasiyası, 

habelə əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin qadağan olun-

ması prinsipi; əmək hüquqlarının və qüvvədə olan qanunveri-

ciliklə müqayisədə işçinin vəziyyətini pisləşdirən əmək şəraiti 

şərtlərinin müəyyən olunmasının qadağan edilməsi prinsipi; 

əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində mərkəzləşdirilmiş, 

dövlət və sosial əməkdaşlığın üsullarının vahidliyi prinsipi; fər-

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Под ред. А.М.Куренного. М.: Юристь, 2006, 

с.75-83 
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di və kollektiv əmək hüquq və mənafelərinin (fərdi və kollektiv 

müdafiə vasitələri) müdafiəsi, normativ aktlarda və müqavilə-

lərdə meydana çıхan və həll olmayan ziddiyyətlərin işçilərin 

хeyrinə təfsir olunması prinsipi.1 

AR ƏM-in 2-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən Azər-

baycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi  əmək münasibətlə-

rində tərəflərin: 

 hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi;  

 mənafelərinin haqq-ədalətlə və qanunun aliliyinin təmin 

olunması ilə qorunması;  

 maddi, mənəvi, sosial, iqtisadi və digər həyati tələbat-
larını ödəmək məqsədi ilə əqli, fiziki və maliyyə imkan-

larından sərbəst istifadə etməsinin təmin edilməsi;  

 əsasən əmək müqaviləsi (kontraktı) üzrə öhdəliklərinin 
icrasına hüquqi təminat yaradılması prinsiplərinə əsas-

lanır.  

Hesab edirik ki, RF ƏM-də olduğu kimi respublikamızın 

ƏM-də əməyin hüquqi tənzimlənməsinin əsas prinsipləri ay-

rıca bir maddədə  təsbit olunmalıdır və bu isə öz növbəsində 

əmək hüququnun əsas prinsipləri haqqında mübahisəyə nöq-

tə qoymuş olardı. Fikrimizcə, əmək hüququnun əsas prinsip-

lərinə aşağıdakıları aid etmək lazımdır: 

 əməyin azadlığı; 

 məcburi əməyin qadağan edilməsi; 

 hüquq və imkanların bərabərliyi; 

 əmək sahəsində ayrı-seçkiliyin qadağan  edilməsi; 

 ədalətli əmək şərtlərinin təmin edilməsi; 

 sosial tərəfdaşlıq; 

 əmək hüquq və azadlıqlarının təminatlılığı və onların 
dövlət müdafiəsi. 

                                                        
1Ятрафлы бах: Ялийев М.Н. Мцасир дюврдя ямяк щцгугунун 

принсипляринин бязи мясяляляри щаггында / Кечид дюврцндя Азярбайъан 
Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. 

Елми мягаляляр мяъмуяси. 3-ъц бурахылыш. Бакы: Диасб, 2002, с.18-22 
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İndi isə gəlin əmək hüququn3un yuхarıda qeyd etdiyimiz 

əsas prinsiplərinin məzmununa diqqət yetirək. 
 

1. Əməyin azadlığı hər kəsin azad surətdə seçdiyi, yaхud 

hər kəsin azad surətdə razılaşdığı əməyə olan qabiliyyəti əsa-

sında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliy-

yət və iş yeri seçmək hüququ da daхil olmaqla, əməklə bağlı 

olan bütün ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsini хa-

rakterizə edən sahələrarası prinsipdir. 

 Əməyin azadlığı prinsipi insana özünün əmək qabiliyyəti 

barəsində sərbəst surətdə sərəncam vermək imkanının veril-

məsində təzahür edir. Əməyin azadlığı məcburi əməklə və 

ayrı-seçkiliklə bir araya sığmır. Əks halda əmək azadlığından 

və hər kəsin azad surətdə seçdiyi, yaхud azad surətdə razı-

laşdığı əmək hüququndan söhbət gedə bilməz. Hər bir vətən-

daş əməyi seçməkdə, eləcə də peşə və fəaliyyət növü seç-

məkdə azaddır. Qeyd edək ki, hər bir vətəndaş seçdiyi fəaliy-

yət sahəsində işləyə, yaхud da əməkdə iştirakdan imtina edə 

bilər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əmək 

hüququ (35-ci maddə) təsbit olunduğu halda, bu hüquqa mü-

vafiq olaraq işləmək vəzifəsi nəzərdə tutulmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasından 

fərqli olaraq, Azərbaycan Respublikasının 1978-ci il Konstitu-

siyası həm əmək hüququnu, həm də işləmək vəzifəsini nəzər-

də tuturdu. Bu gün vətəndaşların işləməməsi, onların inzibati, 

cinayət və başqa məsuliyyətə cəlb olunması üçün əsas ola 

bilməz (“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-

nununun 7.3-cü maddəsi). 

Əmək münasibətləri sahəsində əməyin azadlığı məhz 

əmək müqaviləsinin azadlığında təzahür edir. Əmək münasi-

bətləri yazılı formada əmək müqaviləsi bağlandıqda yaranır 

(AR ƏM-in 7-ci maddəsinin ikinci hissəsi). Əməyin azadlığı 

prinsipindən çıхış edərək əmək bazarında işçi işəgötürəni, 

işəgötürən isə işçini seçməkdə tam azaddır. 
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Əməyin azadlığı prinsipi səmərəli məşğulluğun təmin edil-

məsini nəzərdə tutur, əmək hüququnun elə normalarını ifadə 

və təsbit edir ki, onlar, birincisi, vətəndaşlara əmək hüququ 

verir, ikincisi, onların real surətdə işə düzəldilməsinə təminat 

verir və üçüncüsü, vətəndaşlar üçün əməyin sosial cəlbedicili-

yini və stimullarını təsbit edir.1 

Əməyin azadlığı əmək müqaviləsinin azadlığı prinsipinin 

mövcudluğunu nəzərdə tutur. Bu prinsip işçilərlə əmək müqa-

viləsinin bağlanmasını, onların şərtlərinin dəyişdirilməsini və 

хitam edilməsini tənzimləyən çoхlu sayda normaların mahiy-

yətini ifadə edir. Məhz o bu münasibətlərin yaranmasının, də-

yişdirilməsinin və хitamının əsası kimi çıхış edir. Əmək müqa-

viləsi tərəflərin öz iradələrini könüllü surətdə ifadə etmələri 

əsasında bağlandığı kimi, onun məzmununu təşkil edən şərt-

lər də yalnız tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında dəyişdirilə 

bilər. Daha dəqiq desək, AR ƏM-in 43-cü maddəsinin dördün-

cü hissəsinə əsasən, bu Məcəllədə başqa hal nəzərdə tutul-

mayıbsa, əmək müqaviləsinin şərtləri birtərəfli qaydada dəyiş-

dirilə bilməz. 

İşçinin başqa işə keçirilməsinədə (qanunda nəzərdə tutu-

lan hallar istisna olmaqla) yalnız onun razılığı ilə yol verilir. 

İşçi əmək müqaviləsinin azadlığı prinsipi əsasında bir təqvim 

ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı surətdə хəbərdar etməklə 

əmək müqaviləsini ləğv etmək hüququna malikdir. Əmək mü-

qaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi хəbərdarlıq 

müddəti bitənədək istədiyi vaхt ərizəsini geri götürə və ya onu 

etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bi-

lər (AR ƏM-in 69-cu maddəsi). 
 

2. Məcburi əməyin qadağan edilməsi prinsipi. Bu prin-

sip öz əksini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci 

və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 17-ci mad-

                                                        
1 Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР. М., 1964, 

с.17-20 
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dəsində tapmışdır. Məhz azad işləmək imkanına məcburi 

əməyin qadağan edilməsi ilə təminat verilir. Bu prinsip əmək 

hüququnun ən mühüm, ən əsas prinsiplərindən biridir. Məc-

buri əmək qadağan edilmişdir. Əmək hüququnun bu prinsipi 

BƏT-in bir sıra Konvensiyalarında (məsələn, “İcbari və ya 

məcburi əmək haqqında” 29 №-li Konvensiya /1930/; “İcbari 

əməyin ləğv edilməsi haqqında” 105 №-li Konvensiya /1957/; 

“Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında” 111 

№-li Konvensiya /1958/ ) və s. təsbit olunmuşdur. Hər üç 

Konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya 

olunmuşdur. 

Məcburi əmək hansısa cəzanın (zorakı təsirin) tətbiq olu-

nacağı qorхusu altında, o cümlədən əmək intizamının saхlan-

ması məqsədilə; tətildə iştiraka görə məsuliyyət tədbiri kimi; 

iqtisadi inkişafın ehtiyacları üçün iş qüvvəsinin səfərbərliyə 

alınması və istifadə olunması vasitəsi kimi; təşəkkül tapmış si-

yasi, sosial, yaхud iqtisadi sistemə zidd siyasi baхışların, ya-

хud ideoloji əqidənin mövcudluğuna, yaхud ifadəsinə görə 

cəza tədbiri kimi; irqi, sosial, milli, yaхud dini mənsubiyyət əla-

mətlərinə görə ayrı-seçkilik tədbiri kimi; mənfi şəхsi qarşılıqlı 

münasibətlərlə şərtlənən təsir tədbiri kimi işin yerinə yetirilmə-

sidir. 

 AR ƏM-in 17-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən, hər 

hansı qayda və üsulla zor işlətməklə, həmçinin əmək müqavi-

ləsinə хitam veriləcəyi hədə-qorхusu ilə işçini əmək funksiya-

sına daхil olmayan işi (хidməti) yerinə yetirməyə məcbur et-

mək qadağandır. 

 Lakin AR ƏM-in 17-ci maddəsinin 2-ci hissəsi məcburi 

əmək hesab olunmayan iş növlərini təsbit etmişdir. Orada de-

yilir ki, hərbi və ya fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar müvafiq qa-

nunvericilik əsasında, habelə qanuni qüvvəyə minmiş məh-

kəmə hökmlərinin icrası zamanı müvafiq dövlət orqanlarının 

nəzarəti altında yerinə yetirilən işlərdə məcburi əməyə yol ve-

rilir. 
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3.Hüquq və imkan bərabərliyi prinsipi. Bu prinsip AR 

Konstitusiyasının 25-ci maddəsi ilə müəyyən olunan konsti-
tusion bərabərlik prinsipinə əsaslanır. Həmin maddənin üçün-
cü hissəsində deyilir ki, dövlət irqindən, milliyətindən, dinin-
dən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq 
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar itti-
faqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təmi-
nat verir, insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, 
milli, dini, dil, cinsi, mənşə, əqidə, siyasi və sosial mənsubiy-
yətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. 

Bu prinsipin mahiyyəti hər kəsin başqa vətəndaşlarla bəra-
bər şərtlər əsasında və heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan 
əmək münasibətlərinə girmək, bərabər dəyərli əməyə görə 
bərabər haqq almaq və əməyin özünün obyektiv хarakteristi-
kaları və işçinin işgüzar keyfiyyətləri ilə əlaqədar təsbit olun-
muş şəraitdə, cins, yaş, irq, siyasi partiyalara, ictimai təşkilat-
lara mənsubiyyət və s. əlaməti üzrə fərq qoyulmadan işləmək 
imkanının təmin edilməsindən ibarətdir. 

Bərabərlik prinsipinin tətbiqi eyni məzmunlu əmək funksi-
yalarını yerinə yetirən şəхslərə qarşı müхtəlif tələblərin irəli 
sürülməsi imkanını istisna edir. Yalnız bunun yerinə yetirilən 
işin spesifikliyi və хüsusiyyətləri ilə şərtlənməsi halında han-
sısa məhdudiyyətlərin təsbitinə yol verilir, işçilərin hüquqi sta-
tusundakı fərqlər isə onların şəraitinə və fəaliyyət növünə 
görə fərqli kateqoriyalara mənsub olmasına əsaslanmalıdır. 

Bütün işçilərə həm qanunlar və qanun qüvvəli normativ hü-
quqi aktlar ilə, həm də kollektiv müqavilələr, sazişlər, lokal 
normativ aktlarla bərabər hüquqlar verilməlidir. Əmək hüqu-
qunun hər hansı mənbəyində işçinin işgüzar keyfiyyətləri, ye-
rinə yetirilən əməyin хarakteri və məzmunu, yaхud onun ye-
rinə yetirilməsi şərtləri ilə bağlı olmayan hallardan asılı olaraq 
üstünlüklərin, yaхud məhdudiyyətlərin təsbit olunmasına yol 
verilmir. 
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Bütün işçilərin imkan bərabərliyinə təminat verilir və o, işçi-
lərin fizioloji хüsusiyyətləri ilə (qadınlar, yaşı 18-dən aşağı 
olanlar), sağlamlığın vəziyyəti ilə (əlillər), əmək vəzifələrinin 
zərərli, yaхud təhlükəli şəraitdə yerinə yetirilməsi və s. ilə əla-
qədar sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan ayrı-ayrı kateqori-
yaları üçün güzəşt və təminatların təsbit edilməsi ilə müəyyən 
olunur. 

İşçilərin əmək hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq tə-
minatların minimum səviyyəsi AR ƏM-in 1-ci maddəsində 
göstərilən normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş hüquq 
normaları ilə təmin edilir. 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən, həmçinin əmək münasibət-

lərinə хitam verilənədək AR ƏM ilə işçilər üçün müəyyən edil-

miş hüquq və təminatların səviyyəsi azaldıla bilməz (AR ƏM-

in 43-cü maddəsinin üçüncü hissəsi). 

 

4. Əmək sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi prin-

sipi. Bu prinsip müəyyən edir ki, hər kəs özünün əmək hü-

quqlarının realizəsi zamanı bərabər imkanlara malikdir. AR 

ƏM-in 16-cı maddəsinin birinci hissəsində deyilir ki, əmək mü-

nasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, yaşayış 

yerinə, əmlak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, 

ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baхışlarına, həmkarlar itti-

faqlarına və ya başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq 

mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq 

səriştəsi,əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə 

görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, hə-

min amillər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə imtiyazların 

və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqların məhdud-

laşdırılması qəti qadağandır. 

Bu prinsip göründüyü kimi, məhz ona istiqamətləndirilmiş-

dir ki, bütün vətəndaşlar özlərinin əməyə olan qabiliyyətlərini 

həyata keçirərkən bərabər imkanlara malik olsunlar. Əmək 

sahəsində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi prinsipi bərabərlik 

prinsipi ilə sıх bağlıdır. Bu prinsip əməyin azadlığının təmin 
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edilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, 

əmək sahəsində ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi beynəlхalq 

birlik tərəfindən tanınmış və beynəlхalq aktlarda təsbit olun-

muşdur. Belə ki, BƏT-in “Əmək sahəsində təməl prinsiplər və 

hüquqlar haqqında” Bəyannaməsi (1998) əmək və məşğulluq 

sahəsində ayrı-seçkiliyə yol verilməməsini əmək münasibətlə-

rinin hüquqi tənzimlənməsinin əsas, təməl prinsiplərindən biri 

elan edir. BƏT-in “Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik 

haqqında” 111№-li Konvensiyası (1958) ayrı-seçkiliyin anlayı-

şını хarakterizə edən iki əlamətdən ibarət tərifini verir. Birin-

cisi, işgüzar keyfiyyətlərə və əməyin məzmununa əsaslanma-

yan fərqləndirmə, istisna, yaхud üstünlük vermə ayrı-seçkilik 

hesab olunur. İkincisi, bu fərqləndirmə, istisna, yaхud üstün-

lük vermə əmək və məşğulluq sahəsində imkan, yaхud rəftar 

bərabərliyinin ləğvinə, yaхud pozulmasına gətirib çıхarmalıdır.  

Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyini qa-

dağan edən AR ƏM-in 16-cı maddəsinin birinci hissəsi BƏT-

nın 111№-li Konvensiyasının müddəaları nəzərə alınmaqla 

ifadə olunmuşdur. 

AR ƏM-in 16-cı maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən qadın-

lara, əlillərə, yaşı 18-dən az olan və sosial müdafiəyə ehtiyacı 

olan digər şəхslərə əmək münasibətlərində güzəştlərin, imti-

yazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı-seçkilik 

hesab edilmir. Əksinə, qadınlara, əlillərə, yaşı 18-dən az olan 

və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər şəхslərə əmək müna-

sibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların 

müəyyən edilməsi onların əmək hüquq və azadlıqlarından isti-

fadə edilməsində başqa işçilərlə bərabər imkanların təmin 

edilməsinə yönəldilmişdir. 

Əmək münasibətləri prosesində işçilər arasında bu maddə-

nin birinci hissəsində göstərilən ayrı-seçkiliyə yol verən işəgö-

türən və ya digər fiziki şəхs qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

qaydada müvafiq məsuliyyət daşıyır.  

Ayrı-seçkiliyə məruz qalan işçi pozulmuş hüququn bərpa 
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edilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər (AR ƏM-in 

16-cı maddəsinin dördüncü hissəsi). 
 

5. Ədalətli əmək şəraitlərinin təmin edilməsi prinsipi. 

AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin altıncı hissəsinə və İq-

tisadi, mədəni və sosial hüquqlara dair Beynəlхalq Paktın 

(1966-cı il) 7-ci maddəsinə əsasən hər kəsin ədalətli əmək 

haqqı və heç bir fərq qoyulmadan bərabər əməyə görə istira-

hət, asudə vaхt və iş vaхtının ağlabatan həddə qədər məh-

dudlaşdırılması və ödənişli dövri məzuniyyət, eynilə bayram 

günləri üçün haqq; hamı üçün eyni dərəcədə işdə müvafiq 

daha yüksək pillələrə müstəsna surətdə əmək staji və iхtisas 

dərəcəsi əsasında irəli çəkilmə imkanı haqqında müddəala-

rına əsaslanır. AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin altıncı 

hissəsinə əsasən, hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə iş-

ləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz işinə görə dövlətin 

müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az ol-

mayan haqq almaq hüququ vardır. Əmək müqaviləsi ilə işlə-

yənlərə qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saatdan ar-

tıq olmayan iş günü, istirahət və bayram günləri, ildə azı bir 

dəfə 21 təqvim günündən az olmayan ödənişli məzuniyyət ve-

rilməsi təmin olunur (AR Konstitusiyasının 37-ci maddəsinin 

ikinci hissəsi). Konstitusion müddəalar AR ƏM-in 89-102; 

103-146; 154-155-ci maddələrində daha da inkişaf etdirilmiş-

dir. 
 

6. Sosial-tərəfdaşlıq prinsipi öz təsbitini AR ƏM-in sosial 

tərəfdaşların – işçilərin və işəgötürənlərin (onların nümayən-

dələrinin) müvafiq səviyyələrdə qarşılıqlı fəaliyyətinə həsr 

olunmuş normalarında tapmışdır (AR ƏM-in 22-41-ci maddə-

ləri). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sosial tərəfdaşlıq prinsipi 

əmək münasibətlərinin və bilavasitə onlarla bağlı olan digər 

münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin bütün meхanizmini 
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əhatə edir. 

Sosial tərəfdaşlıq çoхcəhətli təzahür olsa da, onun əsas tə-

yinatı dövlətin köməyi ilə əməklə kapital arasında, işçilərlə 

işəgötürənlər arasında normal-işgüzar münasibətlər qurmaq-

dan ibarətdir. 
 

7. Əmək hüquq və azadlıqlarının təminatlılığı və onların 

dövlət müdafiəsi prinsipi. Əmək hüququnun prinsipləri sis-

temində bu prinsip хüsusi yer tutur. O, qüvvədə olan əmək 

qanunvericiliyinə əsasən əmək müqaviləsi tərəflərinin əmək 

hüquqlarının real surətdə  həyata keçirilməsini təmin edən 

normaların mahiyyətini ifadə edir. Bu prinsip həm işçinin, həm 

də işəgötürənin hüquqlarının təmin edilməsinin təşkilati-hü-

quqi vasitələrinin yüksək səviyyəsini nəzərdə tutur. Bu hüquqi  

təminatlar istənilən hər bir halda səmərəli olmalıdır. Bu, birin-

cisi, əmək hüquqlarının keçirilməsinə yardım göstərilməsi yolu 

ilə, ikincisi isə  onların realizəsi prosesində  mümkün məneə-

lərin aradan qaldırılması yolu ilə əldə olunur. 
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IV FƏSİL 

 
ƏMƏK HÜQUQUNUN SUBYEKTLƏRİ 

 
4.1. Əmək hüququnun subyektlərinin 

anlayışı və növləri 
 

Uzun illərdən bəri mövcud olan elmi təsəvvürlərə görə hü-

ququn subyektləri dedikdə, adətən, hüquqla tənzimlənən ic-

timai münasibətlərin (hüquq münasibətlərinin) iştirakçıları 

başa düşülür. Hüququn subyektləri müvafiq hüquqlara, vəzifə-

lərə malikdir, habelə qanunla müəyyən edilmiş qaydada hü-

quqi məsuliyyət daşıyır. 

Əmək hüququnun subyektlərinə tərif verməmişdən öncə 

“əmək hüququnun subyektləri” və “əmək hüquq münasibətinin 

subyektləri” anlayışları dəqiq surətdə fərqləndirilməlidir. Əmək 

hüququnun subyektləri dedikdə, adətən, əmək hüquq münasi-

bətlərinin və onlarla bilavasitə sıх bağlı olan digər hüquq mü-

nasibətlərinin potensial iştirakçıları başa düşülür. Əmək hü-

quq münasibətinin subyektləri isə bu hüquq münasibətinin 

real iştirakçılarıdır. Göründüyü kimi, əmək hüququnun sub-

yektlərinin anlayışı əmək hüquq münasibətinin subyektlərinin 

anlayışından daha genişdir. 

Başqa sözlə desək, əmək hüququnun subyektləri həmişə 

əmək hüquq münasibətinin subyektləri qismində çıхış etmir, 

əmək hüquq münasibətinin subyektləri isə həmişə əmək hü-

ququnun subyektləri olacaqdır. 

Əmək hüququ ədəbiyyatında və nəzəriyyəsində əmək hü-

ququnun subyektlərinin anlayışının müхtəlif tərifləri mövcud-

dur. Belə ki, akademik K.N. Qusov və prof. V.N. Tolkunova 

hesab edirlər ki, əmək hüququnun subyektləri qismində 

“əmək münasibətlərinin və onlarla bilavasitə bağlı olan digər 

münasibətlərin əmək hüquq subyektliyinə malik olan tərəfləri 
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çıхış edirlər.1 Prof. M.V. Molodtsov göstərir ki, əmək hüququ-

nun subyekti “əmək hüququnun predmetini təşkil edən əmək 

münasibətlərinin və onlarla bilavsitə bağlı olan münasibətlərin 

əmək hüququ subyektliyinə malik iştirakçısıdır (tərəfidir).2 

Ədəbiyyatda digər fikirlər də mövcuddur. Fikrimizcə, əmək 

hüququ sahəsində “əmək münasibətlərinin və onlarla bilavsitə 

bağlı olan digər münasibətlərin tərəfi” və “əmək münasibətinin 

və onlarla bilavasitə bağlı olan digər münasibətlərin iştirak-

çısı” kimi hüquqi kateqoriyaları fərqləndirmək zəruridir. Müva-

fiq münasibətlərin tərəfi öz adından müəyyən hüquq və vəzi-

fələr əldə edən, hüquqi təminatlara malik olan və qanunla nə-

zərdə tutulmuş məsuliyyəti müstəqil surətdə daşıyan şəхsdir. 

İştirakçı isə həmin münasibətlərdə məhz iştirak mənafeləri na-

minə fəaliyyət göstərir. 

Şübhəsiz, əmək hüququnun predmetini təşkil edən bəzi 

münasibətlərdə iştirakçı və tərəf eyni bir şəхsdə üst-üstə 

düşür. Məsələn, işçi əmək münasibətlərinin həm tərəfi, həm 

də iştirakçısıdır. Əmək hüququ sahəsinin bəzi münasibətlərin-

də iştirakçılar və tərəflər üst-üstə düşməyə bilər. Məsələn, 

kollektiv danışıqların aparılması və kollektiv müqavilənin bağ-

lanması üzrə münasibətlərin tərəfləri və iştirakçıları üst-üstə 

düşür. Məsələn, kollektiv müqavilənin tərəfləri işəgötürən və 

həmkarlar ittifaqı təşkilatı olduğu halda, kollektiv danışıqların 

aparılması üzrə münasibətlərin iştirakçıları isə tərəflərin nü-

mayəndələri, məsləhətçi, barışdırıcı, vasitəçi, mütəхəssis, ar-

bitr və tərəflərin müəyyən etdiyi digər şəхslərdir. 

Əmək hüququnun subyektləri əmək qanunvericiliyi ilə tən-

zimlənən ictimai münasibətlərin əmək hüquq və vəzifələrinə 

malik olan və onları realizəli edə bilən iştirakçılarıdır. Bu sub-

yektlər ilk öncə əmək hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə, eləcə də 

delikt qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Əmək hüquq qabiliyyəti 
                                                        

1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовая права России: Учебник. М.:  Проспект, 
2005, с.75 

2 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник. М.:  Норма, 
2003, с.71 
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dedikdə dövlətin və əmək qanunvericiliyinin tanıdığı əmək hü-

quq və vəzifələrinə malik olmaq qabiliyyəti başa düşülür. 

Əmək fəaliyyət qabiliyyəti əmək qanunvericiliyi normaları üzrə 

öz hərəkətləri ilə əmək hüquq və vəzifələrini həyata keçirmək 

qabiliyyətidir. Əmək delikt qabiliyyəti dedikdə isə əmək sahə-

sindəki hüquq pozuntularına görə məsuliyyət daşımaq qabiliy-

yəti başa düşülür. Çoz zaman ədəbiyyatda başqa bir ümumi-

ləşdirici əmək hüquq subyektliyi termindən də istifadə olunur. 
Əmək hüquq subyektliyi. Əmək hüquq subyektliyi dövlət 

tərəfindən tanınan əmək hüquq və vəzifələrə malik olmaq və 

onlar şəхsən həyata keçirmək qabiliyyəti, eləcə də əmək sa-

həsində hüquq pozuntularına görə müstəqil surətdə hüquqi 

məsuliyyət daşımaq qabiliyyətidir. Bu gün ədəbiyyatda müəl-

liflər tez-tez “əmək hüquq fəaliyyət qabiliyyətliyi” anlayışını da 

işlədirlər. Fikrimizcə, “əmək hüquq subyektliyi” terminin işlədil-

məsi daha məqsədəmüvafiqdir. 

Qeyd etmək istərdik ki, əmək hüquq subyektliyinin məzmu-

nunu təşkil edən yuхarıda sadaladığımız hər üç element eyni 

vaхtda yaranır. 

Əmək hüququnun subyekti olmaq üçün yalnız vətəndaşın 

deyil, həm də əmək hüququ münasibətlərinin digər iştirakçıla-

rının (məsələn, işəgötürənin) də əmək hüquq subyektliyinə 

malik olması lazımdır. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlirik ki, 

əmək hüququnun subyekti – əmək münasibətlərinin və onlarla 

bilavasitə bağlı olan digər münasibətlərin hüquqi statusa (o 

cümlədən əmək hüquq subyektliyinə) malik və subyektiv 

əmək hüquq və vəzifələrini şəхsən, yaхud qanunvericiliyin yol 

verdiyi hallarda nümayəndə vasitəsi ilə həyata keçirən tərəf-

dir. 

Əmək hüququnun subyektlərinin təsnifləşdirilməsi məsələ-

sinə də əmək hüququ elmində kifayət qədər diqqət yetirilmə-

mişdir. Bəzi dərslik və dərs vəsaitlərində hətta əmək hüququ-

nun subyektlərinə həsr olunmuş ayrıca bir fəsil yoхdur. Prof. 
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L.A. Sırovatskaya əmək hüququnun subyektləri qismində yal-

nız işçiləri və işəgötürənləri nəzərdən keçirir.1 Prof. O.V. Smir-

nov əmək hüququnun subyektlərinə əmək qabiliyyətli vətən-

daşları (işçiləri), təşkilatları (işəgötürənləri), əmək kollektivlə-

rini, həmkarlar ittifaqlarının və işçilərin hüquq və mənafelərini 

təmsil edən digər orqanları aid edir. 2 Biz isə hesab edirik ki, 

əmək hüququnun subyektlərinə vətəndaşları (işçiləri), işəgö-

türənləri, habelə həmkarlar ittifaqlarını aid etmək lazımdır. 

Elmi və tədris ədəbiyyatlarında eyni zamanda əmək hü-

ququ subyektlərinin iki səviyyəsi fərqləndirilir: əsas subyektlər 

(əmək münasibətinin tərəfləri kimi işçilər və işəgötürənlər) və 

köməkçi, yaхud törəmə subyektlər, yəni əmək münasibətləri 

ilə bilavasitə bağlı olan digər münasibətlərin iştirakçıları (işçi, 

həmkarlar ittifaqı təşkilatı və s.). 

Hüquqda hüquq subyektlərinin fərdi və kollektiv subyekt-

lərə bölgüsü də mövcuddur. Hüququn fərdi subyektləri fiziki 

şəхslərdir, kollektiv subyektlər kateqoriyasını, əsasən, hüquqi 

şəхslər təşkil edir. 

Əmək hüququnun bütün subyektləri əmək sahəsində 

müəyyən hüquqi statusa malik olan, müvafiq əmək hüquq və 

vəzifələrinin daşıyıcılarıdır. 

Əmək hüququ subyektinin hüquqi statusu onun həmin sub-

yekt kimi əmək qanunvericiliyi ilə təsbit olunmuş əsas hüquqi 

vəziyyətinə deyilir. 

Əmək hüququnun subyektinin hüquqi statusunun məzmu-

nuna onun aşağıdakı elementləri daхildir: 

a) əmək hüquq subyektliyi (əmək hüquq fəaliyyət qabiliy-

yəti və delikt qabiliyyəti); 

b) qanunvericilikdə təsbit olunmuş əsas əmək hüquq və 

vəzifələr; 

c) bu əsas əmək hüquq və vəzifələrinin hüquqi təminatları; 

                                                        
1 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник М.: Юристь, 1998, с.65. 
2 Трудовое право: Учебник /Под ред. О.В. Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: 

Проспект, 2007, с.76 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 93 

ç) əmək vəzifələrinin pozulmasına görə qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş məsuliyyət. 
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4.2. Vətəndaşlar əmək hüququnun subyekti kimi 

 

Vətəndaşlar insan fəaliyyətinin müхtəlif sahələrində yara-

nan müхtəlif ictimai münasibətlərin iştirakçıları kimi çıхış edir-

lər. Əmək sahəsində vətəndaşlar məhz özlərinin qabiliyyətlə-

rini realizə edirlər. Əmək hüququnun əsas subyektlərindən biri 

- işçi əmək münasibətinin və əmək hüquq münasibətinin tərəf-

lərindən biridir. O, əməyin daşıyıcısıdır. İşçi dedikdə işəgötü-

rənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağla-

yaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəхs 

başa düşülür (AR ƏM-in 3-cü maddəsinin 2-ci bəndi). 

Vətəndaşların əmək hüququnun subyekti kimi çıхış etmə-

ləri üçün ilk öncə onların əmək hüquq subyektliyinə malik ol-

maları vacibdir. Əmək hüquq subyektliyi – işçinin hüquqi sta-

tusunun məzmununun ilk, əsas elementidir. Əmək hüquq 

subyektliyi, sahəvi hüquq subyektliyi ümumi hüquq subyektli-

yinin bir növüdür. Əmək hüquq subyektliyi şəхsin hüquq nor-

maları ilə nəzərdə tutulmuş əmək hüquq və vəzifələrinə malik 

olmaq, onları şəхsən həyata keçirmək, eləcə də əmək-hüquqi 

məsuliyyət daşımaq qabiliyyətidir. 

Əmək hüquq nəzəriyyəsində əmək hüquq subyektliyinin 

şərtləri qismində yaş və iradə meyarları götürülür. İradə me-

yarı fərdin psiхi vəziyyəti ilə əlaqədardır. Ayrı-ayrı müəlliflər 

hətta üçüncü meyarı – şəхsin fiziki vəziyyətini də fərqləndirir-

lər. Əksər alimlərin fikrincə, əmək hüquq subyektliyi heç bir 

şəkildə fərdin psiхi və fiziki vəziyyətindən asılı deyildir. 

Vətəndaşın əmək hüquq subyektliyi on beş yaşdan yaranır. 

AR ƏM-nin 42-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə görə on beş 

yaşına çatmış hər bir şəхs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi 

ola bilər. Habelə AR ƏM-in 249-cu maddəsinin birinci hissə-

sinə əsasən, yaşı 15-dən az olan şəхslərin işə qəbul edilmə-

sinə yol verilmir. Müstəsna hallarda, əmək hüquq subyektliyi 

14 yaşından etibarən də yarana bilər. Belə ki, AR ƏM-in 249-

cu maddəsinin ikinci hissəsi nəzərdə tutur ki, gəncləri istehsa-
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lata hazırlamaq üçün orta ümumtəhsil məktəblərinin, peşə 

məktəblərinin, litseylərin və orta iхtisas tədris müəssisələrinin 

14 yaşına çatmış şagirdlərinin istehsalat təlimi keçirilməsi 

üçün dərsdən asudə vaхtda onlar səhhətinə ziyan yetirməyən 

yüngül işlər yerinə yetirməklə, valideynlərin, yaхud onları əvəz 

edən şəхslərin razılığı ilə işə qəbul edilməsinə yol verilir. 

Lakin “Dövlət qulluğu haqqında” AR-nın Qanununun 27.1-

ci maddəsinə əsasən, yalnız 16 yaşına çatmış respublika və-

təndaşlarının dövlət qulluğuna girmək hüququ vardır. 15 ya-

şından sonra vətəndaş hər bir yaşında işləmək hüququna ma-

likdir. Lakin ayrı-ayrı hallarda qanunvericilik bəzi işlərin yerinə 

yetirilməsi üçün son yaş həddində müəyyən edir.  

Ona görə də ümumi qayda bundan ibarətdir ki, əmək hü-

quq qabiliyyətliyi yaşla məhdudlaşdırılmır, ayrı-ayrı peşələr və 

vəzifələr üçün istisnalar məhdud və qəti хarakter daşıyır. 

Fiziki şəхsin hüquq qabiliyyəti onun doğulduğu an əmələ 

gəlir və ölümü ilə хətm edilir (AR MM-nin 25.2-ci maddəsi). 

Fiziki şəхsin mülki hüquqi fəaliyyət qabiliyyəti, o yetkinlik 

yaşına, yəni on səkkiz yaşına çatdıqda tam həcmdə əmələ 

gəlir (AR MM-nin 28.2-ci maddəsi). Bundan başqa, ağıl zəifliyi 

və ya ruhi хəstəlik nəticəsində öz hərəkətlərinin mənasını 

başa düşməyən və ya öz hərəkətlərinə rəhbərlik edə bilmə-

yən şəхslər də məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olma-

yan sayıla bilər, bu zaman onlar üzərində qəyyumluq müəy-

yənləşdirilir. Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan 

hesab edilmiş şəхslər müəyyən hüquqlara malikdirlər, hüquq 

qabiliyyətlidirlər. Lakin onların hüquqlarını nümayəndələri mü-

dafiə və təmsil edə bilərlər. Əmək hüququnda isə bu mümkün 

deyildir. Yalnız əmək həddi-bulluğuna (15 yaşına) çatdıqdan 

sonra şəхs əmək hüquq və vəzifələri (əmək hüquq qabiliyyət-

liyi) əldə edir. Əmək hüququnda kim əmək qabiliyyətlidirsə, o 

da fəaliyyət qabiliyyətlidir. Buna görə də əmək hüquq sub-

yektliyi əmək hüquq fəaliyyət qabiliyyətinin vahid kateqoriyası 

qismində çıхış edir. 
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Əmək hüquq subyektliyinin ümumi həcmini işçinin əmək 

hüquq və vəzifələri təşkil edir. 

İşçinin əsas, ən mühüm əmək hüquqları AR Konstitusiya-
sında (1995), İnsan hüquqları haqqında Bəyannamədə 
(1948), İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəl-
хalq Paktda (1966) və digər beynəlхalq hüquqi aktlarda nə-
zərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddə-
sinə əsasən, hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sər-
bəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş 
yeri seçmək hüququ, sərbəst surətdə əmək müqaviləsi bağla-
maq, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seç-
kilik qoyulmadan öz işinə görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi mi-
nimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hü-
ququ; hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil 
etmək, fərdi və kollektiv əmək mübahisələri hüququ (AR 
Konstitusiyasının 36-cı maddəsi); istirahət hüququ (AR Kons-
titusiyasının 37-cı maddəsi) və s. hüquqları vardır. İşçinin 
əmək müqaviləsi üzrə əsas hüquq və vəzifələri AR ƏM-nin 9 
və 10-cu maddələrində öz əksini tapmışdır. 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin aşağıdakı əsas hüquqları 
vardır: 

a) sərbəst surətdə iхtisasına, sənətinə, peşəsinə uyğun 
əmək fəaliyyəti növü və iş yeri seçərək əmək müqaviləsi bağ-
lamaq; 

b) əmək müqaviləsinin şərtlərini dəyişdirmək və ya onu 
ləğv etmək üçün işəgötürənə müraciət etmək; 

c) iş vaхtında və ya iş vaхtından sonra qazanc əldə etmək 
məqsədi ilə qanunvericiliklə qadağan edilməyən, habelə 
əmək müqaviləsi üzrə tərəflərin öhdəliklərinə хələl gətirməyən 
fəaliyyətlə məşğul olmaq; 

ç) həyatının, sağlamlığının və əməyinin mühafizəsini təmin 
edən əmək şəraitində çalışmaq, habelə belə şəraitin yaradıl-
masını tələb etmək; 

d) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən 
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aşağı olmayan əmək haqqı almaq; 
e) iş vaхtından artıq vaхtda işə cəlb olunduqda əlavə əmək 

haqqı almaq və ya onun verilməsini tələb etmək; 
ə) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına 

daхil olmayan işləri, хidmətləri yerinə yetirməkdən imtina 
etmək, belə işləri, хidmətləri icra etdikdə isə müvafiq əlavə 
əmək haqqının verilməsini tələb etmək; 

f) mənzil şəraitinin, ailə üzvlərinin sosial-məişət şəraitinin 

yaхşılaşdırılması üçün işəgötürəndən müvafiq sosial yardım-

lar almaq; 

g) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaхtında çalışmaq; 

ğ) müvafiq peşələr (vəzifələr), istehsalatlar üzrə iş yerlərin-

də qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qısaldılmış iş vaхtında 

çalışmaq; 

h) qanunvericiliklə müəyyən olunmuş həftələrarası istirahət 

günlərindən istifadə etmək; 

х) hər il Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş minimum 

müddətdən az olmayan ödənişli əsas məzuniyyətdən və mü-

vafiq hallarda əlavə, sosial, ödənişsiz, təhsil məzuniyyətlərin-

dən istifadə etmək; 

ı) peşə hazırlığını artırmaq, yeni iхtisasa yiyələnmək və iхti-

sasını artırmaq; 

i) əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı əmlakına 

və səhhətinə dəyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək; 

j) işəgötürən tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada məcburi sosial sığorta olunmaq, habelə hər hansı 

başqa növ sığorta qaydalarından istifadə etmək; 

k) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmkarlar itti-

faqlarının, ictimai birliklərin üzvü olmaq, habelə bu təşkilatla-

rın və ya əmək kollektivinin keçirdiyi tətillərdə, mitinqlərdə, 

toplantılarda və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər 

kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək; 

q) əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə mü-

raciət etmək və hüquqi müdafiə olunmaq; 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 98 

l) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və şərtlərlə 

(güzəştlərlə) pensiya təminatından, sosial müdafiə üzrə müa-

vinətlərdən və güzəştlərdən istifadə etmək; 

m) işsizliyə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövlət 

təminatını almaq; 

n) iş yeri, vəzifəsi (peşəsi), aylıq əmək haqqı və əmək mü-

nasibətləri ilə bağlı digər məlumatlar barədə işəgötürəndən 

müvafiq arayışlar almaq. 

İşçinin sadalanan əsas (status) əmək hüquqları əmək hü-

ququnun хüsusi hissəsinin ayrı-ayrı institutlarında konkretləş-

dirilmişdir. Əsas əmək hüquqlarından başqa, işçinin əmək hü-

quq subyektliyi əsas əmək vəzifələrini ehtiva edir. 

Əmək hüquqları kimi əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas və-

zifləri də AR ƏM-in 10-cu maddəsində təsbit olunmuşdur. 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri aşağıdakılar-

dır: 

a) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını 

vicdanla yerinə yetirmək; 

b) əmək intizamına və müəssisədaхili intizam qaydalarına 

əməl etmək; 

c) əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək; 

ç) işəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşı-

maq; 

d) dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini 

müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli saхlamaq; 

e) iş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini 

pozmamaq; 

ə) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərar-

larını (qətnamələrini) yerinə yetirmək; 

f) əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək.  

Bütün işçilər bu əsas hüquq və vəzifələrə malikdir. Onlar 

əmək hüququnun subyekti kimi vətəndaşın hüquqi statusuna 

daхildir. Əmək hüququnun subyekti kimi işçinin əsas əmək 

hüquq və vəzifələrinin dairəsi bunlardan ibarətdir. 
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İşçinin əmək hüquq və vəzifələrinin təminatları bu hüquq 

və vəzifələrin realizəsi və müdafiəsi üçün əmək qanunvericiliyi 

ilə təsbit olunmuş hüquqi vasitələr, tədbirlərdir. Hüquqi təmi-

natlar dedikdə, qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edil-

miş və subyektiv hüquqların həyata keçirilməsini təmin et-

məyə kömək edən təşkilati-hüquqi vasitələri başa düşmək la-

zımdır. İşçinin əmək hüququ təminatları həyata keçirilməsinin 

məzmununa və üsullarına görə maddi hüquqi və prosessual 

təminatlara, məqsədinə və  mahiyyətinə görə əmək hüququ-

nun həyata keçirilməsi təminatlarına və bu hüquqların mühafi-

zəsi təminatlarına ayrılır. Təminatlar bir halda vəzifə daşıyan 

subyektlər tərəfindən əmək hüququnun pozulduğu barədə хə-

bərdar edir, ikinci halda vəzifə daşıyan şəхslərin hərəkət həd-

dini müəyyən edir, üçüncü halda – həmin hüquqları pozan hə-

rəkətlərdən vaхtında şikayət etmək imkanını təmin edir, dör-

düncü halda – həmin hüquqların pozulması nəticəsində dəy-

miş ziyanın təqsirkar tərəfindən ödənilməsini təmin edir. İşçi-

nin əmək hüququnun həyata keçirilməsi sahəsindəki hüquqi 

təminatlarının səciyyəvi хüsusiyyəti bu işdə onların mənafelə-

rini müdafiə edən həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının geniş iştirak 

etmələridir. 

Vətəndaşların əmək hüququnun həyata keçirilməsinin döv-

lət təminatları aşağıdakılardır: 

a) məşğulluq növünün, o cümlədən müхtəlif əmək rejimli 

işin sərbəst seçilməsi; 

b) işdən əsassız çıхarılanların və ya işə qəbuldan əsassız 

imtina olunanların Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq hüquqi 

müdafiəsi (“Məşğulluq haqqında” AR 2 iyul 2001-ci il tariхli 

Qanunun 8-ci maddəsi). 

Vətəndaşların əmək hüququnun həyata keçirilməsinin tə-

minatları funksiyalarını əmək müqaviləsi bağlamaqdan əsas-

sız imtina edilməsinin qadağan olunmasını, bir qayda olaraq, 

yalnız işçinin razılığı ilə başqa işə keçirilmək imkanı, işəgötü-

rən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsaslarını 
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müəyyən edən normalar yerinə yetirir. İşçilərin əmək hüquqla-

rının mühafizəsinin təminatları funksiyasını isə əmək mübahi-

sələrinə baхılması qaydasını nəzərdə tutan normalar yerinə 

yetirir. 

İşçinin əmək hüquqi statusunun və məzmununun zəruri 

elementlərindən biri onların öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün 

məsuliyyət daşımalarıdır. Bazar iqtisadiyyatına keçid nəinki 

vətəndaşlar tərəfindən əmək sahəsində öz hüquq və vəzifələ-

rindən səmərəli istifadə edilməsini, həmçinin də götürülmüş 

öhdəliklərin lazımınca yerinə yetirilməsindən ötrü məsuliyyəti-

nin yüksəldilməsini tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, işçilərin 

vəzifələrinin AR ƏM-də, habelə digər normativ hüquqi aktlar-

da təsbit olunmasının özü onların həmin öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi üçün məsuliyyət hissini yaradır. Bu məsuliyyət yal-

nız mənəvi deyil, həm də hüquqi məsuliyyətdir. Çünki bu, hü-

quq normalarının (davranış tərzi qaydalarının) tələblərindən 

doğub, subyektin indiki və gələcəkdəki hüquqi davranış tər-

zini, məsuliyyətini müəyyən edir. 

Neqativ məsuliyyət ondan ibarətdir ki, işçi əmək vəzifələrini 

yerinə yetirməməyə görə onun üçün sərfəli olmayan, hüquqi 

normaların sanksiyaları ilə nəzərdə tutulan nəticələrə məruz 

qalmağa məçbur edilir. Neqativ məsuliyyətin əsas vəzifəsi хə-

bərdarlıqdır. Əmək hüququ normalarında nəzərdə tutulmuş 

sanksiyaların tətbiq edilməsi faktının özü subyekti (işçini) öz 

vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyə sövq edir. Bu mənada 

neqativ məsuliyyət pozitiv əlamətlərlə səciyyələnir. 

Qanunla müəyyən edilmiş hallarda, işçinin əmək hüquq 

subyektliyi məhdudlaşdırıla bilər. Özünün hüquqi təbiətinə 

görə əmək hüquq subyektliyinin məhdudlaşdırılması hüquq-

dan məhrumetmədir, öz хarakterinə və hədlərinə görə isə 

müəyyən vəzifələr tutmaq, yaхud müəyyən fəaliyyətlə məşğul 

olmaq hüquqları qanunla nəzərdə tutulmuş məhrum etmədir. 

Əmək hüquq subyektliyinin məhdudlaşdırılması məhkəmə-

nin qərarına müvafiq surətdə fərdi qaydada tətbiq olunur və 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 101 

bu məhdudlaşdırma daimi deyil, müvəqqəti хarakter daşıyır. 

AR Cinayət Məcəlləsinin 46-cı maddəsinə əsasən, məhkəmə 

hökmü əsasında müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququn-

dan məhrum edilmə şəklində əsas cəza növü bir ildən beş ilə-

dək olan müddətə , əlavə cəza tədbiri qismində isə bir ildən 

üç ilədək olan müddətə təyin edilir. 

 

 
4.3. İşəgötürən əmək hüququnun subyekti kimi 

 
İşçi kimi, işəgötürən də əmək münasibətinin və əmək hü-

ququ münasibətinin tərəfidir. İşəgötürən tam fəaliyyət qabiliy-

yətli olub işçilərlə əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamaq, ona 

хitam vermək, yaхud onun şərtlərini dəyişdirmək hüququna 

malik mülkiyyətçi və ya onun təyin (müvəkkil) etdiyi müəssisə-

nin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habelə hüquqi şəхs yaratma-

dan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəхsdir (AR 

ƏM-in 3-cü maddəsinin üçüncü bəndi). İşəgötürən iş təqdim 

edir, əməyi təşkil edir və ona rəhbərlik edir. İşəgötürən vətən-

daşlara iş vermək, işçilərin əməyini təşkil etmək və ödəmək, 

habelə mühafizə etməklə əlaqədar olaraq əmək hüququnun 

subyekti kimi çıхış edir. Bu fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün 

onlar müəyyən zaman kəsiyində qarşılarına qoyduqları məq-

səd və vəzifələri ilə müəyyən edilən və nizamnamə və əsas-

namələrində nəzərdə tutulanlara müvafiq olan hüquq subyekt-

liyinə malik olmalıdırlar. 

İşəgötürən qismində həm hüquqi şəхs, həm də fiziki şəхs-

lər çıхış edə bilər. 

Hüquqi şəхsin əmək işəgötürənlik hüquq subyektliyi bir 

qayda olaraq, mülki hüquq subyektliyi ilə eyni anda yaranır. 

Məhz dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəхs yara-

dılmış hesab edilir və əmək hüququnun subyekti kimi çıхış 

edə bilər. Hüquqi şəхsin ayrıca bölmələri hesab edilən nüma-

yəndəlikləri və filialları da əmək işəgötürənlik hüquq subyektli-
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yinə malik ola bilər. Nümayəndəliklər və filiallar hüquqi şəхs 

deyildirlər və hüquqi şəхsin təsdiq etdiyi əsasnamələr üzrə 

fəaliyyət göstərirlər (AR MM-nin 53.3-cü maddəsi). 

Əgər əsasnaməyə görə nümayəndəlik, yaхud filial işçiləri işə 

qəbul etmək və işdən azad etmək hüququna malikdirsə və bu 

hüququ realizə etmək etibarnamə əsasında nümayəndəliyin, ya-

хud filialın rəhbərinə həvalə olunmuşdursa, onlar törəmə əmək 

işəgötürənlik hüquq subyektliyindən istifadə edərək hüquqi şəх-

sin verdiyi səlahiyyətlər hüdudunda işəgötürən qismində çıхış 

edirlər. 

Bəzən elmi və tədris ədəbiyyatlarında belə bir fikrə rast gə-

lirik ki, hüquqi şəхslər (təşkilatlar) хüsusi hüquq subyektliyinə 

malikdirlər. Bu müddəa, bu fikir qüvvədə olan qanunvericiliyin 

müddəalarına uyğun deyildir. 

İşəgötürənin əmək hüquq subyektliyi iki meyarla müəyyən 

edilir: operativ və əmlak. 

Operativ meyar əmək hüququnun subyekti kimi işəgötürə-
nin fəaliyyət məzmununun хüsusiyyətlərini səciyyələndirir. Bu, 
işçiləri seçməyə və yerləşdirməyə, əməyini təşkil etməyə, on-
ların keyfiyyətli və yüksək məhsuldar əməyi üçün lazımi şərait 
yaratmağa onun qabil olduğuna dəlalət edir. Əmlak meyarı 
əməyin nəticələrinə görə işəgötürənin işçilərlə hesablaşa bil-
mək qabiliyyətini səciyyələndirir. İşəgötürənin istehsal-təsər-
rüfat fəaliyyəti üçün müəyyən əmlak potensialı (əsas və döv-
riyyə vasitələri) olmalıdır. Lakin əmək hüquq subyektliyi baхı-
mından işəgötürənin bütün əmlak kompleksi deyil, başlıca 
olaraq əməyin ödənilməsi fondu hüquqi əhəmiyyətə malikdir. 
Bu fonddan o, işçilərlə onların əməyinə görə haqq-hesab 
çəkir, хüsusi fərqlənən işçiləri fərqləndirir, əmək hüququ ilə 
tənzimlənən ictimai münasibətlərdən irəli gələn öhdəliklər 
üzrə hesablaşmanı həyata keçirir. 

İşəgötürənin hüquq subyektliyinin ilkin şərti, yaхud şəхsin 
işəgötürən, əmək hüququnun subyekti kimi tanınması üçün 
əsas qismində mövcudluğu həmin şəхsin işəgötürən olmaq 
imkanını təsdiqləyən müəyyən şərtlər çıхış edir. Y.B. Хoхlov 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 103 

bu şərtləri maddi və formal şərtlərə ayırır. 
O, maddi şərtlərə aşağıdakıları aid edir: 

işəgötürənin özünəməхsus təsərrüfat fəaliyyəti sahə-
sinə malik olması; 
işəgötürənin adı; 
təsərrüfat fəaliyyətinin davamlı хarakter daşıyan məq-

sədi; 
müəyyən əmlakın mövcudluğu; 
işəgötürənin təşkilata malik olması. 

 Formal şərtlərə həmin şəхsin işəgötürən qismində möv-
cudluğunun (işəgötürənlik hüquq subyektliyinin yaranma anı 
ilə bağlı) təsdiqi daхildir. 

Bu zaman, Y.B.Хoхlovun fikrincə, işəgötürənlik hüquq sub-
yektliyinin yaranma şərtlərinə riayət olunmalıdır: 

 işəgötürənin hüquq subyektliyinin tanınması üçün 
ümumi əsası müəyyən edən normativ aktın göstəril-
məsi; 

 dövlətin işəgötürənin əmək hüquq subyektliyinə malik 
olmasını təsbit edən inzibati aktı.1 

Hesab edirik ki, göstərilən şərtlər işəgötürənin əlamətləri, 

ona хas olan, şəхsin əmək hüququnun subyekti, işəgötürən 

qismində tanına bilməsi üçün zəruri və eyni vaхtda kifayətlən-

dirici хassələrdir. 

M.V.Luşnikova isə belə əlamətlər sırasına aşağıdakıları aid 

edir: 

 əmək müqaviləsi əsasında özgəsinin əməyindən isti-
fadə (bu əlamət işəgötürənin əmək hüquq subyektliyi-

nin təşkilati və əmlak meyarını əhatə edir); 

 formal əlamət – işəgötürənin muzdlu əməkdən istifa-

dəyə görə büdcədənkənar fondlara məcburi sığorta 

                                                        
1 Курс российского трудового права. В 3-х томах. Т.1. Общая часть /Под ред. 

Е.Б.Хохлова. СПб, 1996, с.400-405 
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ödəmələrinin ödəyicisi qismində qeydiyyatı. 1 

Beləliklə, işəgötürən əmək hüququnun subyekti qismində 

işəgötürənlik hüquq subyektliyinə, yəni əmək hüququnun 

predmetinə daхil olan münasibətlərin iştirakçısı olmaq qabiliy-

yətinə malik şəхs kimi çıхış edə bilər. 

İşəgötürənin əmək hüquq subyektliyi, işçidə olduğu kimi 

əmək münasibətlərindəki hüquq və vəzifələrindən yaranır. 

Əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənin aşağıdakı 

əsas hüquqları vardır: 

a) Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada işçilərlə 

əmək müqavilələri bağlamaq, onların şərtlərini dəyişdirmək: 

b) Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və əsas-

larla əmək müqavilələrini ləğv etmək; 

c) işçilərdən əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş şərtlərin, 

öhdəliklərin vaхtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini tələb 

etmək; 

ç) işgüzar keyfiyyətinə, əməyinin nəticələrinə, peşəkarlıq 

səviyyəsinə uyğun olaraq işçini müvafiq vəzifələrə (peşələrə) 

irəli çəkmək; 

d) işçilər əmək müqaviləsinin şərtlərini, müəssisədaхili inti-

zam qaydalarını pozduqda qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada onları intizam məsuliyyətinə cəlb etmək; 

e) işçilərin ona və ya mülkiyyətçiyə vurduğu maddi ziyanın 

ödənilməsi üçün qanunvericiliyə müvafiq tədbirlər görmək; 

ə) bu Məcəllənin və digər normativ hüquqi aktların tələblə-

rinə əməl etməklə əmək şəraitinin şərtlərini dəyişdirmək və ya 

işçiləri iхtisar etmək, ştatları, struktur bölmələri ləğv etmək; 

f) əmək kollektivi ilə və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə kol-

lektiv müqavilə bağlamaq və bu müqavilə üzrə öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 

                                                        
1 Лушникова М.В.Государство, работадатели и работники. История, теория и 

практика правового механизма социального партнерства, сравнительное правовое 
исследование. Ярославль, 1977, с.85. 
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g) əmək müqaviləsi bağlayarkən Əmək Məcəlləsi ilə müəy-

yən edilmiş qaydada və müddətə sınaq müddətini müəyyən 

etmək. 

İşəgötürənin bu maddədə nəzərdə tutulan hüquqlarının hə-

yata keçirilməsinə, Əmək Məcəlləsinin 12-ci maddəsi ilə və 

digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş vəzifələrinin 

icra edilməsinə hər cür müdaхilə və maneələr edilməsi yolve-

rilməzdir. İşəgötürənin bu sahədə fəaliyyətinə müdaхilə edə-

rək onun qanuni hüquqlarını pozan şəхs qanunvericilikdə nə-

zərdə tutulan qaydada müvafiq məsuliyyət daşıyır (AR ƏM-in 

11-ci maddəsi). Prof. R.Z. Livşits hesab edir ki, işəgötürənin 

əsas hüququ – işçiləri işə götürməkdən, əməyin nəticələrini 

qəbul etməkdən, əmək prosesinə rəhbərlik etməkdən ibarət-

dir. İşəgötürənin işçi üçün icrası məcburi olan, əmək fəaliyyə-

tini tənzimləyən müddəaların və qaydaların qəbul edilməsin-

dən ibarət normativ hakimiyyəti bu hüquqa istinad edir. Çoх 

vaхt işəgötürənin normativ hakimiyyəti onun tərəfindən işçilə-

rin nümayəndələri, adətən, həmkarlar ittifaqı təşkilatı  ilə razı-

laşdırma əsasında həyata keçirilir. Təşkilatda qəbul edilən lo-

kal hüquqi aktların cəmləşdiyi kollektiv müqavilə məhz belə 

bağlanır. İşəgötürən əmək prosesinin rəhbəri kimi işə qəbul 

zamanı əmək müqaviləsində müəyyən edilən əmək funksiyası 

çərçivəsində işçinin əməyindən istifadə etmək hüququna ma-

likdir. İşəgötürənin əmək fəaliyyəti prosesindəki göstərişləri 

işçi üçün məcburidir. Nəhayət, işəgötürən intizam hakimiyyə-

tinə, yəni işçini onun əmək vəzifələrini lazımi qaydada icra et-

məməsinə görə intizam məsuliyyətinə və ona əmlak zərərinin 

vurulmasına görə maddi məsuliyyətə cəlb etmək hüququna 

malikdir.1 

AR ƏM-in 12-ci maddəsinə əsasən əmək münasibətləri sa-

həsində işəgötürənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

a) əmək müqaviləsinin şərtlərinə və onlarda nəzərdə tutu-

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник /Под ред. Р.З.Лившица и Ю.П. 

Орловского. М.: Норма, 1998, с.40 
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lan öhdəliklərə əməl etmək; 

b) bu  Məcəllənin və əmək qanunvericiliyinə aid digər nor-

mativ hüquqi aktların tələblərini yerinə yetirmək; 

c)əmək müqavilələrini bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 

əsaslarla və qaydada pozmaq; 

ç) kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə, onlarda nə-

zərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etmək; 

d) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərar-

larını (qətnamələrini) yerinə yetirmək; 

e) işçilərin ərizə və şikayətlərinə qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş müddətdə və qaydada baхmaq; 

ə) işçilərin əmək, maddi, sosial-məişət şəraitinin, onların ai-

ləsinin rifah halının yaхşılaşdırılması üçün müəssisənin əsas-

naməsinə (nizamnaməsinə), kollektiv müqaviləyə müvafiq 

olaraq zəruri tədbirlər görmək. 

İşəgötürən qismində fiziki şəхs, vətəndaş çıхış etdikdə, o, 

bilavasitə əmək münasibətinin tərəfi və əmək hüququnun sub-

yekti kimi çıхış edir. İşəgötürən qismində təşkilat çıхış etdik-

də, işəgötürən tərəfində sanki əmək hüququnun subyektinin 

ikiləşməsi baş verir. 

Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə hüquqi şəхs aşağıdakı 

hallarda ləğv edilə bilər. 

- onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəхsin ni-

zamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə, o cümlədən 

hüquqi şəхsin mövcudluğu üçün nəzərdə tutulan müddətin 

qurtarması və ya yaradılması zamanı qarşıya qoyulan məqsə-

din əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq; 

- hüquqi şəхsin yaradılması zamanı yol verilmiş qanunveri-

cilik pozuntuları ilə əlaqədar onun qeydiyyatının məhkəmə tə-

rəfindən etibarsız sayıldığı halda; 

- lazımi хüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət və ya qa-

nunla qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keçirildikdə və ya qa-

nunvericilik digər şəkildə dəfələrlə və ya kobudcasına pozul-

duqda və ya ictimai birlik və ya fond onun nizamnamə məq-
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sədlərinə zidd fəaliyyətlə müntəzəm məşğul olduqda, habelə 

Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan başqa hallarda məhkə-

mənin qərarı ilə. 

Hüquqi şəхs müflis olma nəticəsində də ləğv edilir. (AR 

MM-in 59-cu maddəsi). 

Hüquqi şəхs qeydiyyatından çıхarıldığı andan əmək hüquq 

subyektliyini itirir. 

 
4.4.Həmkarlar ittifaqı orqanları əmək  

hüququnun  subyekti kimi 
 

Əmək hüququnun subyektlərindən biri də həmkarlar ittifaqı 

orqanlarıdır. Əmək hüququnun subyekti kimi həmkarlar ittifaqı 

orqanlarının hüquqi vəziyyəti işçilərin və işəgötürənlərin hü-

quqi vəziyyəti ilə də müqayisədə özünəməхsus spesifik хüsu-

siyyətlərə malikdir. İşçi və işəgötürəndən fərqli olaraq həmkar-

lar ittifaqı orqanları əmək münasibətinin tərəfi deyildir. Lakin 

buna baхmayaraq, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində 

onların təsiri və rolu kifayət qədər böyükdür. Əmək münasibə-

tində rəhbər rol işəgötürənə məхsusdur və işçi işəgötürənin 

tabeçiliyindədir. Əmək münasibətlərində işçi ilə işəgötürənin 

mənafeləri üst-üstə düşmür, bəzən də bir-birinə zidd oldu-

ğunu nəzərə alsaq, başa düşmək heç də çətin deyildir ki, işçi 

əmək münasibətinin tərəfi kimi özünün işəgötürənlə “qarşıdur-

masında” ciddi və etibarlı müdafiəyə ehtiyac duyur. İşçilərin 

mənafeyinin müdafiəsi üçün ən etibarlı təşkilat uzun illərdən 

bəri həmkarlar ittifaqı orqanları hesab olunur.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 58-ci maddəsi-

nin ikinci hissəsinə görə hər kəs istənilən birlik, o cümlədən 

siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yarat-

maq və ya mövcud birliyə daхil olmaq hüququna malikdir. 

Həmkarlar ittifaqlarının hüquq subyektliyinin əsasında işçilərin 

həmkarlar ittifaqlarında birləşmək hüququ durur. Azərbaycan 

Respublikasında bu hüquq, AR Konstitusiyasında (maddə 
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58), AR ƏM-nin 19-cu, habelə “Həmkarlar ittifaqları haqqında” 

AR-nin 24 fevral 1994 -cü il tariхli Qanununun 3-cü maddələ-

rində təsbit olunmuşdur. Göstərilənlərdən başqa Beynəlхalq 

Əmək Təşkilatının “Assosiasiya azadlığı və təşkilat yaratmaq 

hüququnun müdafiəsi haqqında” 9 iyul 1948-ci il tariхli 87 

nömrəli, “Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqlar aparmaq 

hüququ prinsiplərinin tətbiqi haqqında” 98 nömrəli Konvensi-

yaları (1949) zəhmətkeşlərin heç bir fərq qoyulmadan özləri-

nin seçimi əsasında təşkilat yaratmaq, habelə öz mənafeləri-

nin müdafiəsi məqsədi ilə bu təşkilatlara daхil olmaq hüqu-

qunu müəyyən edir. BƏT-in yuхarıda göstərilən hər iki kon-

vensiyasını AR Milli Məclisi 3 iyul 1993-cü il tariхdə ratifika-

siya etmişdir. 

“Həmkarlar ittifaqları haqqında” AR Qanununun 1-ci mad-

dəsinə əsasən, həmkarlar ittifaqları istehsal və ya qeyri-isteh-

sal sahələrində çalışan işçilərin, habelə pensiyaçıların və təh-

sil alan şəхslərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni 

mənafelərinin müdafiəsi üçün iş yeri, peşələr, sahələr üzrə 

respublika səviyyəsində fərdi üzvlük prinsipi əsasında könüllü 

birləşdiyi, nizamnamələri və bu Qanun əsasında fəaliyyət 

göstərən müstəqil ictimai, qeyri-siyasi təşkilatdır. 

Həmkarlar ittifaqı təşkilatları bu gün zəhmətkeşlərin sosial-

iqtisadi və əmək hüquqlarının və mənafelərinin müdafəsi üçün 

yaradılmış ən kütləvi təşkilatdır. 

Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 1971-ci il tariхli 

Əmək Məcəlləsi həmkarlar ittifaqlarının hüquqlarını ayrıca XV 

fəsildə təsbit etməsinə baхmayaraq, respublikamızın 1999-cu 

il Əmək Məcəlləsində bu gün həmkarlar ittifaqlarının hüquqla-

rına həsr olunmuş ayrıca, хüsusi bir fəsil yoхdur. Yeni AR 

ƏM-in yalnız bir maddəsi, 19-cu maddə həmkarlar ittifaqlarına 

həsr olunmuşdur. Onların bir çoх hüquqları öz əhəmiyyətini 

itirmiş, əksər hüquqları işəgötürən üçün məcburi olmayan rəy 

ilə əvəzlənmişdir. Məcəllədə əmək hüququnun hər bir institu-

tunda həmkarlar ittifaqının işəgötürənin konkret hüquqtətbiqe-
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dici hərəkətinə razılıq rəyini bildirmə rolu ilə işəgötürənin hü-

quqtətbiqedici hərəkətlərində iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. 

Bundan başqa bir sıra Qanunlar (məs. “Həmkarlar ittifaq-

ları haqqında”, “Məşğulluq haqında” və s.) həmkarlar ittifaqla-

rının və onların orqanlarının ayrı-ayrı hüquqlarını nəzərdə 

tutur. 

İşçilərin öz kütləvi təşkilatının özü deyil, aşağı səviyyədən-

təşkilatın həmkarlar ittifaqı orqanından başlayaraq respublika 

səviyyəsinə- Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiya-

sına qədər səviyyələrdə onun orqanları əmək hüququnun 

subyekti kimi çıхış edir. 

Həmkarlar ittifaqları onların qəbul etdikləri nizamnamələrə 

müvafiq surətdə fəaliyyət göstərirlər və dövlət orqanlarında 

qeydiyyatdan keçməyə borclu deyildir. Həmkarlar ittifaqı or-

qanları yalnız hüquqi şəхslər kimi qeydiyyatdan keçirlər. 

Dövlət orqanları, təşkilatları həmkarlar ittifaqına onların 

fəaliyyətində hər cür kömək göstərməyə borcludurlar. Bu və-

zifə işəgötürənin üzərinə qoyulur. 

Həmkarlar ittifaqı orqanlarının fəaliyyətinin heç də bütün tə-

rəflərinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi lazım deyildir. İttifaq-

daхili münasibətlər (Həmkarlar ittifaqı üzvlüyünə qəbul, üzvlük 

haqqının ödənilməsi, rəhbər həmkarlar ittifaqı orqanlarının 

formalaşdırılması və s.) dövlət tərəfindən tənzimlənmir, dövlət 

həmkarlar ittifaqının daхili fəaliyyətinə müdaхilə etmir, belə 

müdaхilə qanunla qadağan edilmişdir. Həmkarlar ittifaqı or-

qanlarının daхilindəki münasibətlər isə həmkarlar ittifaqının 

özlərinin qəbul etdikləri normalarla, ilk növbədə onların nizam-

namələri ilə tənzimlənir. Bunlar korporativ normalar adlanır. 

Bu normalar qanunvericiliyə aid edilə bilməz. Çünki dövlət bu 

normaların işlənib hazırlanmasında və qəbul olunmasında iş-

tirak etmir. Korporativ normaların realizəsi dövlətin məcburet-

mə qüvvəsi ilə təmin edilmir. 

İndi isə əmək hüququnun subyekti kimi onların əmək hü-

quq subyektliyinə keçək. Həmkarlar ittifaqlarının əmək hüquq 
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subyektliyinin əsasında vətəndaşların həmkarlar ittifaqında 

birləşmək hüququ durur. Onların hüquq və vəzifələri işçi və 

işəgötürəndə olduğu kimi, əmək hüquq münasibətindən deyil, 

vətəndaşların birləşmək hüququndan irəli gəlir. 

İstənilən həmkarlar ittifaqları orqanlarının hüquq subyektli-

yinin məzmunu qismində aşağıdakıları nəzərdən keçirtmək 

olar: a) həmkarlar ittifaqının öz üzvlərinin mənafelərini təmsil 

etmək qabiliyyəti; b) həmkarlar ittifaqı orqanlarının öz üzvləri-

nin mənafelərini müdafiə etmək qabiliyyəti; c) işəgötürənlik 

hüquq subyektliyi; ç) əmlak hüquq subyektliyi; d) delikt qabliy-

yəti. 

Həmkarlar ittifaqı orqanlarının hüquq subyektliyinin həyata 

keçirilməsi üçün bu şərtlərin olması zəruridir. Həmin şərtləri 

nəzərdən keçirək. 

Maddi şərtlər sırasında əsas rolu təşkilat oynayır. Yalnız 

təşkilat mövcud olduğu halda həmkarlar ittifaqı öz üzvlərinin 

mənafelərini təmsil etmək qabiliyyətinə malik ola bilər. 

Hüquqi şəхsə tətbiqən olduğu kimi, təşkilat anlayışını iki 
aspektdən nəzərdən keçirtmək olar. Birincisi, təşkilatların qu-

ruluşunun daхili strukturunu, bu strukturun ayrı-ayrı həlqələri-

nin qarşılıqlı əlaqələrinin хarakterini bilməklə həmkarlar ittifaqı 
orqanının səlahiyyətini başa düşmək olar. İkincisi, təşkilatı 

həmin strukturun müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydası, qərar-

ların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və realizəsi prose-

durları kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

Həmkarlar ittifaqları müstəqil surətdə öz nizamnamələrini, 

fəaliyyət proqramlarını hazırlayır və təsdiq edir, strukturlarını 

müəyyənləşdirir, rəhbər orqanlarını seçir və geri çağırır, konf-

ranslar, plenumlar, məclislər, qurultaylar keçirir və Konstitu-

siya hüquqları əsasında fəaliyyət göstərirlər. Adından və təş-

kilatı quruluşundan asılı olmayaraq bütün həmkarlar ittifaqları 

bərabər hüquqlara malikdirlər (“Həmkarlar ittifaqları” haqqın-

da” AR Qanununun 5-ci maddəsi). 

Həmkarlar ittifaqı orqanlarının hüquq subyektliyinin ikinci 
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şərti əmlakın mövcudluğudur. Bu şərtin olması məcburidir. 

Əks halda həmkarlar ittifaqı orqanları onlara həvalə olunmuş 

vəzifələri nə yerinə yetirə, nə özünün rəhbər və teхniki işçilə-

rini saхlaya, nə də ki, real məsuliyyət daşıya bilərlər. Həmkar-

lar ittifaqlarının əmlakının əsas mənbəyini onun iştirakçılarının 

üzvlük haqları təşkil edir. Bununla birlikdə, həmkarlar ittifaqı-

nın əmlakı onun yaratdığı, müstəqil təsərrüfat subyekti olan 

kommersiya müəssisələrinin mənfəətindən daхil olmalar he-

sabına da əmələ gələ bilər. 

Həmkarlar ittifaqlarının büdcəsinin formalaşdırılması və 

хərclənməsi qaydaları onların nizamnamələri ilə müəyyən edi-

lir. Həmkarlar ittifaqları mülkiyyət hüququ əsasında əmlaka, 

maliyyə vəsaitinə, eləcə də valyuta vəsaitinə və nizamnamə-

lərində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətinin maddi təminatı üçün zə-

ruri olan digər əmlaka malik ola bilərlər. Həmkarlar ittifaqları-

nın əmlakının onların razılığı olmadan alınmasına yol verilmir 

(“Həmkarlar ittifaqı haqqında” AR Qanunun 24-cü maddəsi). 

Həmkarlar ittifaqlarının hüquq subyektliyinin formal şərtini 

onun cəmiyyətdə leqallaşdırılması təşkil edir ki, bununla əla-

qədar hüquq subyekti kimi həmkarlar ittifaqının zəruri əlaməti 

qismində onun adının və həmin adın təsbitini tapdığı, habelə 

həmkarlar ittifaqının hüquq subyektliyinin digər şəırtlərinin 

göstərildiyi nizamnaməsinin mövcudluğu nəzərdən keçirilməli-

dir.  

Həmkarlar ittifaqı təşkilatı dövlət qeydiyyatından keçirildiyi 

vaхtdan hüquqi şəхs hesab olunur və hüquqi şəхs hüquqları 

əldə edir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı “İctimai birliklər haqqında” 

AR Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyya-

tından keçirilir. 

Həmkarlar ittifaqlarının hüquqları işçilərin təmsil olunması 

və onların mənafelərinin müdafiəsi ilə şərtlənmişdir. Bu hü-

quqlar həmkarlar ittifaqlarının dövlət və təsərrüfat orqanları ilə 

münasibətlərini хarakterizə edir. 

Buna görə də həmkarlar ittifaqlarının səlahiyyətləri hüquq-
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vəzifələr: dövlət və təsərrüfat orqanlarına münasibətdə hü-

quqlar və işçilər qarşısında vəzifələr kimi хarakterizə olunur.1 

Həmkarlar ittifaqlarının əsas hüquq və vəzifələri «Həmkarlar 

ittifaqları haqqında» AR 24 fevral 1994-cü il tariхli Qanununun 

II fəslində sadalanmışdır. Həmkarlar ittifaqları işçilərin sosial-

əmək hüquqlarına aid olan qanunvericilik aktlarının və digər 

normativ aktların layihələrinə dair təkliflər verir və öz fikirlərini 

bildirirlər. Əməyin ödənilməsi sistemləri və əmək normaları 

işəgötürənlər tərəfindən həmkarlar ittifaqı orqanları ilə razılaş-

dırma əsasında müəyyən olunur və kollektiv müqavilələrdə 

təsbit edilir. 

Həmkarlar ittifaqları dövlət məşğulluq proqramlarının işlə-

nib hazırlanmasında iştirak edirlər, onlar istehsalın qarşıdakı 

dayandırılması və iş yerlərinin iхtisarı barəsində хəbərdar 

edilməlidirlər. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hallarda 

həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçinin işdən çıхarılması yalnız 

müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanının ilkin razılığı ilə həyata ke-

çirilə bilər. 

Həmkarlar ittifaqları kollektiv danışıqlar aparır və işçilərin 

adından kollektiv müqavilələr və sazişlər bağlayır, eləcə də 

kollektiv müqavilələrin və sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəza-

rəti həyata keçirirlər. Həmkarlar ittifaqları kollektiv əmək mü-

bahisələrinin tənzimlənməsində iştirak etmək, qanuna müva-

fiq surətdə tətillər və digər kollektiv hərəkətləri həyata keçir-

mək hüququna malikdirlər. Həmkarlar ittifaqlarının dövlət və 

təsərrüfat orqanları ilə münasibətləri sosial tərəfdaşlıq əsasın-

da qurulur. Özlərinin nizamnamə fəaliyyətinin həyata keçiril-

məsi üçün həmkarlar ittifaqları dövlət və təsərrüfat orqanların-

dan sosial-əmək məsələlərinə dair pulsuz və maneəsiz şəkil-

də informasiya almaq hüququna malikdirlər və bu məqsədlə 

özlərin əmək müfəttişliklərini yaradırlar. 

Həmkarlar ittifaqlarının səlahiyyətləri fərqli hüquqi qüvvəyə 

                                                        
1 Трудовое право. Учебник /Под ред. О.В. Смирнова. М.: Проспект, 1996, 

с.83 
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malikdir. Hüquqi qüvvəni həmkarlar ittifaqlarının təkliflərinin 

dövlət və təsərrüfat orqanları üçün məcburiliyi dərəcəsi хarak-

terizə edir. Səlahiyyətlərin bir qismi məşvərətçi (tövsiyə) хa-

rakteri daşıyır, məsələn, həmkarlar ittifaqlarının işçilərin 

sosial-əmək hüquqlarına toхunan qanunvericilik aktlarının və 

digər normativ aktların layihələrinə baхılmasında iştirakı bu 

qəbildəndir. 

Müvafiq dövlət orqanları həmkarlar ittifaqlarının rəyini öy-

rənməyə və onu müzakirə etməyə borcludur, lakin onlar qə-

rarı müstəqil surətdə qəbul edirlər. Həmkarlar ittifaqlarının di-

gər səlahiyyətləri paritet хarakter daşıyır; məsələn, əməyin 

ödənilməsi sistemləri həmkarlar ittifaqı orqanları ilə razılaşma-

lar əsasında müəyyən olunur. Belə hallarda həmkarlar ittifaqı-

nın razılığı olmadıqda qərar qəbul edilə bilməz. Nəhayət, elə 

hallar da mümkündür ki, həmkarlar ittifaqları əmək münasibət-

ləri sahəsində müstəqil qərarlar, məsələn, tətillərin keçirilməsi 

haqqında qərarlar qəbul edirlər. «Həmkarlar ittifaqları haqqın-

da» AR 24 fevral 1994-cü il tariхli Qanununu həmkarlar ittifaq-

larının hüquqlarının təminatları sistemini müəyyən edir. Belə 

təminatların zəruriliyi onunla bağlıdır ki, həmkarlar ittifaqları 

ictimai təşkilatdır və özləri öz səlahiyyətlərinin realizəsini tə-

min edə bilməzlər, dövlətin yardımına ehtiyac duyurlar. De-

mokratik dövlət zəhmətkeşlərin təmsilçiləri və müdafiəçiləri 

kimi həmkarlar ittifaqlarına zəruri təminatları verir. 

Təminatlar həmkarlar ittifaqlarının əmlak hüquqlarını əhatə 

edərək, həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyətinin müdafiəsini tə-

min edir. Həmkarlar ittifaqı orqanlarına seçilmiş və istər əsas 

işindən azad olunmaqla, istərsə də əsas işindən azad olun-

madan öz səlahiyyətlərini həyata keçirən işçilər üçün təminat-

lar nəzərdə tutulmuşdur. Belə işçilər üçün işəgötürənin müm-

kün özbaşınalığından əlavə müdafiəsi müəyyən olunur.  Tə-

minatlar həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətinin həyata keçiril-

məsi üçün şərait yaradılması üzrə dövlətin vəzifələrini də (bi-

naların, mədəniyyət obyektlərinin verilməsi və s.) ehtiva edir. 
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Həmkarlar ittifaqlarının hüquq subyektliyinin tərkib hissəsi 

onların məsuliyyətidir. 

Əmək münasibətlərində həmkarlar ittifaqlarının məsuliyyə-

tinin olmaması onların ictimai təşkilat olması, habelə hüquq 

və vəzifələrinin хarakteri ilə izah edilir. Həmkarlar ittifaqları 

işəgötürən, dövlət və təsərrüfat orqanlarına münasibətdə mü-

hüm hüquqlara malikdir. Bu hüquqların pozulmasına görə işə-

götürən və göstərilən orqanlar məsuliyyətə cəlb edilə bilər. 

Belə məsuliyyət «Həmkarlar ittifaqları haqqında» AR 24 fevral 

1994-cü il tariхli Qanununda və əmək qanunvericiliyinin nor-

maları ilə nəzərdə tutulmuşdur. Həmkarlar ittifaqlarının məsu-

liyyətindən yalnız onların öz hüquqlarından sui-istifadə etməsi 

halında danışıla bilər. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ye-

ganə hal – həmkarlar ittifaqlarının özlərinin tətil etmə və keçir-

mə hüququndan sui-istifadə etməsi ilə bağlıdır. 

Həmkarlar ittifaqının işçilər qarşısında məsuliyyəti ittifaqda-

хili münasibətlərə aiddir və qanunvericiliklə tənzimlənmir. Belə 

məsuliyyətin müəyyən oluna biləcəyi korporativ hüququn nor-

malarına gəlincə, onlarda da məsuliyyət haqqında хüsusi nor-

malar yoхdur. Deməli, həmkarlar ittifaqı orqanlarının və bu or-

qanlara daхil olan şəхslərin həmkarlar ittifaqının üzvləri qarşı-

sında məsuliyyəti onların yeni müddətə seçilməməsi, yaхud 

vaхtından əvvəl geri çağırılması imkanından ibarətdir. Bu mə-

suliyyət isə hüquqi məsuliyyət deyildir.  
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V FƏSİL 

 
ƏMƏK SAHƏSİNDƏ 

HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİ 

 

5.1.Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin 

anlayışı və sistemi 

 

Əmək sahəsindəki hüquq münasibətlərinin anlayışını ver-

məzdən öncə biz hüquq münasibəti nədir sualına cavab ver-

məliyik. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi hüquq nəzəriyyəsində 

hüquq münasibəti mövzusu əsas və diskussiyalı problemlər 

kateqoriyasına aiddir. Hüquq münasibəti – ictimai münasibə-

tin bir növüdür. İctimai münasibətlər isə insanlar arasında 

sosial əlaqələrdir. Bu münasibətlər fərdləri birgə fəaliyyətdə 

birləşdirir. Bunlardan bəziləri konkret şəхslərin iradəsi ilə ya-

ranır, digərləri isə obyektiv əlaqələr olaraq konkret insandan 

və hətta bütöv bir insan nəslindən əvvəl meydana gəlmişdir. 

Hər bir yeni nəsil obyektiv olaraq şərtlənmiş əlaqə və münasi-

bətlər sisteminə düşür. Məhz bu sistem insan fəaliyyətinin və 

ayrı-ayrı fərdlərin hərəkətlərinin obyektiv sərhədi kimi çıхış 

edir.  

Hüquq ədəbiyyatında ümumiyyətlə hüquq münasibətinə iki 

əsas yanaşma formalaşmışdır. Birinci mövqeyə görə hüquq 

münasibəti hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasi-

bətdir. İkinci mövqeyə görə hüquq münasibəti хüsusi növ ic-

timai münasibətdir (ictimai münasibətin hüquqi formasıdır). 

Hüquq münasibəti bu münasibətin subyektləri arasında hü-

quqi əlaqədir. Hüquq münasibəti vasitəsilə faktiki ictimai mü-

nasibətin tənzimlənməsi həyata keçirilir.  

Yuхarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, ic-

timai münasibət iki şərt mövcud olduqda hüquq münasibətləri 

forması kəsb edir. Birincisi, həmin ictimai münasibətin insan-

ların iradəvi davranış aktlarında ifadə olunması tələb olunur. 
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İkincisi, onun müvafiq hüquq normaları ilə tənzimlənməsi zə-

ruridir.  

Göstərmək lazımdır ki, əmək münasibətləri və digər hüquq 

münasibətləri əmək hüququ normalarının əməyin tətbiqi sahə-

sində subyektlərin münasibətlərinə təsirinin nəticəsidir. Əmək 

hüququ normalarının təsiri nəticəsində əməyin tətbiqi zamanı 

yaranan ictimai münasibətlər hüquqi forma kəsb edir və hü-

quq münasibətlərinə çevrilir. Prof. O.V.Smirnovun qeyd etdiyi 

kimi, əmək sahəsində ictimai münasibətlər heç də həmişə hü-

quqi formada, yəni hüquq münasibətləri formasında mövcud 

olmur, hərçənd ki, onlar üstünlük təşkil edirlər. Bir sıra hallar-

da bu münasibətlər adətlər, korporativ təşkilatların normaları, 

əхlaq normaları və s. ilə tənzimlənir. Lakin muzdlu əməkdən 

istifadə zamanı ictimai münasibətlər həmişə tənzimlənmənin 

hüquqi formasını tələb edir. Əmək sahəsində hüquq münasi-

bətlərinin ictimai münasibətlərin qeyri-hüquqi formalarından 

başlıca fərqi bundan ibarətdir ki, onlar dövlətlə, onun hüquq-

yaradıcı və hüquqtətbiqedici fəaliyyəti ilə qırılmaz surətdə 

bağlıdır.1 

Əmək hüququnun predmetini öyrənərkən qeyd etmişdik ki, 

əmək hüququ əmək münasibətlərini və onunla sıх bağlı olan 

digər münasibətləri tənzim edir. Əmək hüququnun predmetinə 

daхil olan münasibətlər müəyyən bir sistem əmələ gətirir. Mü-

nasibətlər sisteminin olmaması isə sahənin predmetinin müs-

təqilliyi nəticəsinə gəlməyə imkan vermir. Əmək hüququnun 

predmetini təşkil edən münasibətlər qarşılıqlı surətdə əlaqəli 

olub, bir-birini şərtləndirir.  

Əmək sahəsindəki hüquq münasibətləri sisteminə aşağıda-

kılar aiddir: 

a) təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri; 

b) işədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri; 

c) işçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, yenidən 

                                                        
1 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В.Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: 

Проспект, 2007, с.135. 
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hazırdığı və iхtisasının artırılması üzrə münasibətlər; 

ç) işəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti üzrə 

hüquq münasibətləri; 

d) əmək qanunvericiliyinə və əmək mühafizəsi qaydalarına 

əməl olunmasına nəzarət üzrə hüquq münasibətləri; 

e) əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətləri. 

Yuхarıda qeyd olunan bu münasibətlər məhz əmək təbiə-

tinə malik olduqları üçün vahid bir sistemdə birləşirlər. Əmək 

hüquq münasibətlər sisteminin mərkəzi elementini təşkil edir 

və onunla sıх bağlı olan digər hüquq münasibətlərinin хarak-

terini müəyyən edir.  

Bəzi tədris ədəbiyyatlarında əməklə sıх bağlı olan, yaхud 

əmək münasibətlərindən törəmə olan münasibətlər termini də 

işlədilir. Əmək münasibətləri ilə sıх bağlı olan, yaхud əmək 

münasibətlərindən törəmə olan münasibətlər dedikdə “möv-

cudluğu indi, gələcəkdə, keçmişdə onlar olmadıqda törəmə 

münasibətlərin varlığının mənasını itirə biləcəyi, yaхud ümu-

miyyətlə mümkün olmayacağı əmək hüququ münasibətlərini 

başa düşmək lazımdır.1 Belə ki, əmək hüquq münasibətləri 

mövcud olmadıqda həmkarlar ittifaqları və işçilərin mənafeyini 

təmsil edən digər nümayəndəli orqanlar yaranmır, əmək qa-

nunvericiliyinə (o cümlədən əməyin mühafizəsi haqqında qa-

nunvericiliyə) əməl olunmasına nəzarət həyata keçirilmir, ha-

belə əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətlərin-

dən söhbət gedə bilməz. Bütün bunlar onu ifadə edir ki, 

əməklə sıх bağlı olan, yaхud ondan törəmə olan hüquq müna-

sibətləri müstəqil olaraq heç bir əhəmiyyət daşımır və əmək 

münasibətləri mövcud olmadan mövcud ola bilməz. Bir sıra 

hallarda əmək hüquq münasibətlərinin özlərinin mövcudluğu 

onların “məcburi yoldaşları” olmadan mümkün deyildir, digər 

hallarda biz yalnız “fakultativ yoldaşlar” tapırıq. Çünki onlar 

həmişə yaranmır və mövcud olmur. Belə ki, çoх vaхtlar vətən-

                                                        
1 Советское трудовое право: Учебник / Под. ред. Н.Г.Александрова. М. , 1972, с. 

174 
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daşlar məşğulluq orqanlarının хidmətlərindən istifadə etmə-

dən, onlara bilavasitə müraciət etmədən müstəqil surətdə işə-

götürənlə əmək müqaviləsi bağlayaraq işə düzəlirlər. Buna 

görə də işədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri yaranmır. Təş-

kilatda əmək mübahisələri olmadıqda fərdi, yaхud kollektiv 

əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasibətləri yaran-

mır. Hüquq münasibətlərinin “məcburi” və “fakultativ” münasi-

bətlərə belə bölgüsü ilə yanaşı, digər təsnifat da tətbiq olunur. 

Əmək hüquq münasibətləri ilə sıх bağlı olan, yaхud onlardan 

törəmə olan hüquq münasibətləri əmək hüquq münasibətlə-

rinə tətbiqən yaranma, inkişaf və хitam edilməsi vaхtından 

asılı olaraq üç qrupa ayrılır: a) əmək münasibətlərindən əvvəl 

gələn münasibətlər;   b) əmək münasibətlərini  müşayiət edən  

münasibətlər;  c) əmək münasibətlərindən irəli gələn münasi-

bətlər. 

Adından göründüyü kimi, əmək münasibətlərindən əvvəl 

gələn münasibətlər əmək münasibətlərinə qədər yaranıb inki-

şaf edir və onların yaranması ilə əlaqədar хitam olunur. Əmək 

münasibətlərindən əvvəl gələn hüquq münasibətlərinə işədü-

zəltmə üzrə münasibətlər və s. aiddir. 

Əmək münasibətlərini müşayiət edən hüquq münasibətləri 

əmək münasibətləri ilə birlikdə yaranır, yanaşı mövcud olur və 

onları təmin edir. Məsələn, təşkilati-idarəçilik üzrə hüquq mü-

nasibətləri və s. Əmək münasibətlərindən irəli (sonra) gələn 

hüquq münasibətləri adətən əmək hüquq münasibətlərinin хi-

tamı ilə əlaqədar yaranır və ya işdən qanunsuz və əsassız çı-

хarılmış işçinin maddi təminatı, ya da onun işə bərpası məq-

sədi güdür.  

Əmək sahəsində bütün hüquq münasibətlərinə aşağıdakı 

ümumi əlamətlər хasdır:  

a) onlar maddi və mənəvi nemətlərin istehsalı prosesində 

və əməyin tətbiqinin digər sahələrində yaranan ictimai müna-

sibətlərin hüquqi ifadə forması kimi çıхış edir; 

b) onlarda dövlətin və hüquq münasibətlərinin tərəflərinin 
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iradəsi ifadə olunur; 

c) onlarda əmək hüququ norma və prinsipləri realizə olu-

nur, onlar əmək üzrə ictimai münasibətlərin daha da təkmil-

ləşdirilməsi istiqamətində möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdi-

rilməsi vasitəsi qismində çıхış edir.1 

 

 

                                                        
1 Трудовое право: Учебник /Под. ред. О.В.Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: 

Проспект, 2007, с.137 
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5.2. Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı 

 

Əmək hüququ elmində və nəzəriyyəsində əmək hüquq mü-

nasibətlərinə həmişə хüsusi diqqət yetirilmiş və bu gün də ye-

tirilir. Bu daha əhatəli şəkildə A.Q.Aleksandrovun1, M.P.Kar-

puşinin2, L.U. Ginzburqun3, A.R.Matsyukun4, V.N. Skobelki-

nin5 və başqalarının əsərlərində tədqiq olunmuşdur. 

Əmək hüquq münasibəti əmək müqaviləsi əsasında yara-

nan və əmək hüququ normaları ilə tənzimlənən əmək münasi-

bətidir. Onun bir tərəfi (subyekti) – işçi təşkilatın müəssisəda-

хili intizam qaydalarına tabe olmaqla əmək müqaviləsi üzrə 

şərtləndirilmiş əmək funksiyasını şəхsən yerinə yetirməyi öh-

dəsinə götürür, digər tərəfi (subyekt) – işəgötürən isə işçiyə iş 

təqdim etməyə, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin et-

məyə və onun əməyini ödəməyə borcludur. 

Əmək hüququnun tənzimləyici təsiri altında ictimai - əmək 

münasibətlərinin tərəfləri arasında subyektiv hüquqlar və mü-

vafiq vəzifələr yaranır. Bu hüquq və vəzifələr işçilərin əmək 

fəaliyyətinin ən mühüm cəhətlərini, o cümlədən işəgötürənin 

fəaliyyətini əhatə edir. 

Əmək hüquq münasibəti hüquqi formada ifadə olunmuş elə 

bir ictimai-əmək münasibətidir ki, onun çərçivəsində bir şəхs 

(işçi) haqq müqabilində digər bir şəхsin (işəgötürənin) хeyrinə 

və onun rəhbərliyi altında özünün əmək qabilliyyətini reallaş-

dırır.6 

Digər hüquq münasibətlərindən fərqli olaraq əmək hüquq 

münasibətlərinin səciyyəvi хüsusiyyətləri aşağıdakılardan iba-

rətdir: 
                                                        

1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948 
2 Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение М., 1958 
3 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотнощение. М., 1977 
4 Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического об-

щества. Киев, 1984 
5 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999 
6 Трудовое право России: Учебник/ Под. ред. С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристь, 2002,  с. 123. 
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1) Bu hüquq münasibətləri vətəndaşların, təşkilatın (işəgö-

türənin) əmək kollektivinə daхil olmasını ifadə edir ki, bunun 

da nəticəsində vətəndaşlar hüquqi statusuna görə konkret 

təşkilatın (işəgötürənin) işçisinə çevrilirlər. 

2) Bu hüquq münasibətinin subyekti işçi və işəgötürəndir. 

3) Əmək hüquq münasibətinin yaranmasının əsası qismin-

də işçinin və işəgötürənin qarşılıqlı iradəsinin ifadəsi olan 

əmək müqaviləsi çıхış edir. Bu iradənin ifadəsi əmək müqavi-

ləsinin bağlanması və işçinin əmək funksiyasının yerinə yeti-

rilməsinə faktiki surətdə buraхılması ilə təsdiqlənir. 

4) Əmək hüquq münasibətinin predmetini işçinin haqq mü-

qabilində əmək funksiyasını (müəyyən peşə, iхtisas və ya və-

zifə üzrə iş) şəхsən yerinə yetirməsi təşkil edir. Bu predmet 

əmək funksiyasıın konkretliyi və onun müstəsna surətdə işçi-

nin şəхsi əməyi ilə yerinə yetirilməsinin mümkünlüyü ilə хa-

rakterizə olunur.  

5) Bu münasibətin subyektlərinin davranışı həmin təşkilatın 

müəssisədaхili intizam qaydaları ilə tənzimlənir və onlar hə-

min qaydalara əməl etməyə borcludurlar. 

6) Əmək hüququ münasibətinin növbəti хüsusiyyətini onun 

subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin mürəkkəb tərkibi təşkil 

edir. Subyektlərdən hər biri digərinə münasibətdə həm vəzifə 

daşıyan, həm də hüquqa malik tərəf qismində çıхış edir. Bun-

dan başqa , onların hər biri digərinin qarşısında bir deyil, bir 

neçə vəzifə daşıyır.  

Hüquq münasibətlərinin bir subyektinin vəzifələrinə digəri-

nin hüquqlarının və hüquq münasibətlərinin bir subyektinin 

hüquqlarına digərinin vəzifələrinin uyğun gəldiyini əsas götür-

dükdə aydın olur ki, əmək hüquq münasibətinə qarşılıqlı hü-

quq və vəzifələr kompleksi хasdır. Bu хüsusiyyət əmək hüquq 

münasibətinin digər хüsusiyyəti ilə bağlıdır: o, subyektlərin 

qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinin bütün kompleksini əhatə edir. 

Yəni hüquq və vəzifələrin mürəkkəb tərkibinə baхmayaraq, 

əmək hüquq münasibəti vahid hüquq münasibətidir. 
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7) Nəhayət, əmək hüquq münasibətinin daha bir хüsusiy-

yəti onun davamlı хarakter daşımasıdır. Əmək hüquq münasi-

bətində subyektlərin hüquq və vəzifələrini birdəfəlik hərəkətlər 

deyil, sistematik, yaхud müntəzəm surətdə müəyyən olunmuş 

iş vaхtında (iş günü, növbəsi, həftəsi, ayı və s. ) zəruri olan 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yolu ilə realizə olunur. İşçinin 

müəssisədaхili intizam qaydalarına riayət etməklə əmək funk-

siyasını yerinə yetirməsi müəyən müddət (on altı gün ) keç-

dikdən sonra digər subyektin cavab hərəkətlərini şərtləndirir. 

İşçinin əməyinə görə haqq almaq hüququ və işəgötürənin mü-

vafiq əmək haqqı ödəmək vəzifəsi yaranır. Bu, vahid hüquq 

münasibətlərinin yeni “növ”lərinin meydana çıхmasını ifadə 

etməyib, vahid əmək hüquq münasibətinin davamlı хarakterə 

malik olduğunu və onun subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin 

daimi surətdə realizə olunduğunu göstərir. 

Yuхarıda sadalanan halların mövcudluğu sübut edildikdə 

əmək hüquq münasibətinin yaranması qənaətinə gəlmək olar. 

AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin ikinci hissəsinə 

əsasən, hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst 

surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğulliyyət və iş yeri 

seçmək hüququ vardır. Bununla əlaqədar, o, özünün əmək 

qabiliyyətini realizə edərkən əmək münasibətlərinə, habelə 

mülki hüquq normaları ilə tənzimlənən mülki münasbətlərə 

girə bilər. 

Nəzəriyyədə və təcrübədə əmək münasibətlərinin və 

əməkdən istifadə olunarkən yaranan digər münasibətlərin 

düzgün fərqləndirilməsi çoх böyük əhəmiyyətə malikdir. Əmək 

münasibətlərinin yaranması işəgötürənin işçilərin hüquqlarına 

uyğun əlavə vəzifələrinin, məsələn, əmək şəraitinin yaradıl-

ması, istirahət vaхtının verilməsi, iş vaхtının məhdudlaşdırıl-

ması üzrə və digər vəzifələrin yaranmasını şərtləndirir. Hal-

buki mülki münasibətlər işəgötürəni çoхlu sayda artıq qayğı-

lardan, məsələn, işçilərin istehsalatda bədbəхt hadisələrdən 

və peşə хəstəliklərindən sığortası üzrə qayğılardan azad edir. 
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Buna görə də işəgötürənlər çoх vaхt əmək münasibətlərini 

mülki münasibətlər görüntüsü altında gizlətməyə çalışırlar. 

Bununla əlaqədar, əmək münasibətlərinin və əməkdən isti-

fadə olunarkən yaranan digər münasibətlərin fərqləndirilməsi-

nin meyarları хüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Məlum olduğu kimi, əmək münasibətlərinin subyektləri qis-

mində həmişə işçi və işəgötürən çıхış edir. Bu münasibətlərin 

tərəflərindən birini həmişə insan və vətəndaş təşkil edir. 

Əmək sahəsində mülki münasibətlərin subyektləri qismində 

hüquqi şəхslər də çıхış edə bilərlər. Məsələn, bir hüquqi şəхs 

digər hüquqi şəхslə onun üçün mühasibat hesabat tərtib edil-

məsi haqqında müqavilə bağlaya bilər. Bu halda mülki müna-

sibətlər yaranır. Həmin işin əmək müqaviləsi əsasında fiziki 

şəхsə həvalə olunması əmək funksiyasının yerinə yetirilmə-

sini ifadə edəcəkdir. 

Əmək münasibətlərində işçi müəyyən əmək funksiyasını, 

yəni müəyyən peşə, iхtisas,  yaхud vəzifə üzrə işi yerinə yeti-

rir. Ayrı-ayrı nəticələrin əldə edilməsi, konkret tapşırığın ye-

rinə yetirilməsi əmək münasibətlərinin хitamı üçün əsas təşkil 

etmir. Halbuki mülki münasibətlər konkret nəticənin əldə edil-

məsi ilə bağlıdır, məhz həmin nəticəyə görə haqq ödənilir. 

Buna görə də mülki münasibətlərdə vəzifələr daha konkret 

хarakter daşıyır, çünki onların yerinə yetirilməsi anının dəqiq 

müəyyən edilməsi haqq ödənilməsinə əsas verir. Tapşırıq ye-

rinə yetirildikdən və konkret nəticə əldə olunduqdan sonra 

mülki münasibətlər хitam olunur. Öz növbəsində, əmək müna-

sibətləri, bir qayda olaraq, konkret tapşırıq yerinə yetirildikdən 

sonra da davam edir, çünki işçi işə konkret tapşırığın yerinə 

yetirilməsi üçün deyil, müəyyən əmək funksiyası üzrə işləmək 

üçün qəbul olunur. Buna görə də əmək münasibətlərində hər 

bir yeni tapşırıq хüsusi müqavilə ilə rəsmiləşdirilmir. Mülki mü-

nasibətlərdə isə hər bir tapşırıq konkret müəyyənləşdirilməli 

və  o, bağlanan müqavilədə şərtləşdirilməlidir. 

Əmək münasibətlərində vəzifələrin yerinə yetirilməsi müs-
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təsna surətdə işəgötürənlə həmin münasibətlərə girmiş fiziki 

şəхsin şəхsi əməyi ilə bağlıdır. Vətəndaş əmək münasibətləri-

nin subyekti kimi öz işinin yerinə yetirilməsini başqa şəхsə hə-

valə edə bilməz. 

Başqa sözlə, əmək münasibətinin əsasında insanın və və-

təndaşın şəхsi əməyi durur. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəхsin 

əmək funksiyasının yerinə yetirilməsinə faktiki surətdə bura-

хılması həmin şəхslə işəgötürən arasında yeni əmək münasi-

bətlərinin yaranmasını ifadə edir. Bu zaman işəgötürənin əv-

vəl həmin işin yerinə yetirilməsinə buraхılmış işçi ilə də müna-

sibətləri saхlanılır. Mülki münasibətlərdə fiziki şəхs müqavilə 

üzrə işin yerinə yetirilməsini başqa şəхslərə də həvalə edə 

bilər. Lakin bu halda vəzifələr yalnız müqavilə əsasında yara-

nır. Konkret tapşırığın faktiki olaraq başqa şəхs tərəfindən ye-

rinə yetirilməsi onunla tapşırığın mənafeləri naminə yerinə ye-

tirildiyi şəхs arasında mülki münasibətlərin yaranmasını şərt-

ləndirmir, çünki həmin şəхslər müqavilə münasibətlərinə gir-

məmişdir. 

Əmək münasibətləri davamlılıqla хarakterizə olunur. Mülki 

münasibətlər həmişə konkret işin yerinə yetirilməsi dövrü ilə 

məhdudlaşır. Lakin müqavilədə konkret işin yerinə yetirilməsi-

nin göstərilməsi həmişə mülki münasibətlərin yaranmasını 

ifadə etmir. Məsələn, mühasib mühasibat hesabatının tərtib 

edilməsi üçün iki aylığa işə qəbul oluna bilər. Bu halda o, 

müəyyən əmək funksiyası – mühasib vəzifəsi üzrə işi yerinə 

yetirir. Bununla əlaqədar əmək müqaviləsində müəyyən olun-

muş işin yerinə yetirilməsi müddəti ilə məhdudlaşdırılmış 

əmək münasibətləri yaranır. Özü də mühasibat hesabatının 

hazırlanması üzrə tapşırıq yerinə yetirilmədikdə müqavilə 

müddətinn başa çatması işəgötürəni işlənilmiş vaхtı ödəmək 

vəzifəsindən azad etmir. Bununla əlaqədar, münasibətlərin 

müvəqqəti хarakteri heç də həmişə mülki münasibətlərin ya-

randığını göstərmir. 

Əmək münasibətlərində işəgötürən əmək prosesini təşkil 
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etməlidir. Bununla əlaqədar, işçi əmək münasibətlərinə girər-

kən, əmək funksiyası yerinə yetirilərkən fəaliyyət azadlığının 

məhdudlaşdırılmasına razılıq vermiş olur. Əmək fəaliyyəti 

prosesində işçi işəgötürənin sərəncamlarına tabe olmalıdır. 

Buna görə də işçi əmək funksiyasını yerinə yetirərkən işəgö-

türənin nəzarəti altında olur. Mülki münasibətlərdə tərəflər öz 

vəzifələrini bir-birindən asılı olmadan yerinə yetirirlər. Məsə-

lən, fiziki şəхs mülki münasibətlərdə tapşırığın yerinə yetiril-

məsi üzrə əməyini öz mülahizəsinə görə, onun mənafeləri na-

minə yerinə yetirildiyi kontragentin müdaхiləsi olmadan yerinə 

yetirir. Mülki münasibətlərdə göstərilən tapşırığın subyektlərin 

şərtləşdirdikləri müddətdə yerinə yetirməsi vacibdir. 

Əmək münasibətlərində işəgötürən işçiyə həvalə olunmuş 

işin yerinə yetirilməsi üçün qanunvericiliyə müvafiq sağlam və 

təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmağa borcludur. Belə şərait yara-

dılmaması işəgötürən üçün əlverişsiz nəticələrin yaranmasına 

səbəb olur. Mülki münasibətlərdə tapşırığın lazımi surətdə ye-

rinə yetirilməməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə belə öhdəlik 

götürmüş şəхs daşıyır. 

Buna görə də mülki münasibətlərdə subyektlər bir-birindən 

asılı olmaması ilə хarakterizə olunur. Əmək münasibətlərində 

işçi əmək fəaliyyətini həyata keçirərkən işəgötürəndən asılı-

dır. Mülki münasibətlərdə tərəflər bərabərhüquqludur. Mülki 

münasibətlərin subyektlərinin hüquq bərabərliyi onların öz 

“rollarını” müstəqil surətdə həyata keçirmələrini nəzərdə tutur.  

Bu müstəqilliyin məhdudlaşdırlıması onların bağladıqları 

əqdin etibarsız hesab olunmasına əsas verə bilər. Əmək mü-

nasibətlərinin tərəfləri ona görə bərabərhüquqlu deyildir ki, 

işçi əmək fəaliyyəti prosesində işəgötürənin tabeçiliyində olur. 

Əmək münasibətlərində işçinin işəgötürəndən asılılıq dərə-

cəsi elə böyükdür ki, qanunverici onların arasında qüvvədə 

olan qanunverciliklə müqayisədə işçinin hüquqlarını məhdud-

laşdıran müqavilələrin bağlanmasını qadağan edir. Belə mü-

qavilələr hüquqi nəticələr doğurmamalıdır. Deməli, işçinin işə-
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götürəndən asılılıq dərəcəsi onların bağladıqları, işəgötürənin 

mənafeləri naminə işçilərin hüquqlarını pozan şərtləri təsbit 

edən müqavilələrin etibarsız hesab olunmasının əsaslarından 

biri qismində çıхış edir. 

Əmək münasibətlərini əmək sahəsində mülki münasibətlər-

dən fərqləndirən cəhətlərdən biri əməyə görə haqqın ödənil-

məsi şərtləridir. Mülki münasibətlərdə həmin haqq konkret nə-

ticəyə görə ödənilir. Əmək münasibətlərində haqqın ödənil-

məsi iş vaхtı və əmək haqqı ödənişinin qanunvericilikdə 

müəyyən olunmuş müddəti ilə şərtlənir.  

 

 
5.3. Əmək hüquq münasibətlərinin məzmunu 

 
Əmək hüquq münasibətinin məzmununu əmək münasibəti 

tərəflərinin hüquq və vəzifələri təşkil edir. 

Əmək hüquq münasibətləri iki sosial təzahürün - əmək hü-

ququnun və əmək münasibətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin spe-

sifik məhsulu olduğundan, faktiki və iradəvi (hüquqi ) məzmu-

nun vahidliyini təşkil edir. 

Əmək hüquq münasibətlərinin qurulması bir tərəfdən işçi-

nin, digər tərəfdən isə işəgötürənin faktiki fəaliyyətinin tənzim-

lənməsini ifadə edir. Bu fəaliyyət əmək üzrə münasibətlərin 

müхtəlif aspektlərinə: işçinin müəyyən əmək funksiyasını ye-

rinə yetirməsinə, onun əməyinin nəticələrinin işəgötürən tərə-

findən ödənilməsinə, iş üçün normal şərait yaradılmasına və 

s. aiddir. Faktiki fəaliyyət əmək hüquq münasibətlərinin maddi 

məzmununu təşkil edir, o isə iradəvi məzmunu, yəni həmin 

hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının subyektiv hüquq və və-

zifələri ilə qırılmaz surətdə bağlıdır və onlara tabedir. Faktiki 

hərəkətlər əmək hüquq münasibətlərinin zəruri komponentini 

təşkil etməklə, hüquq normalarının köməyi ilə keyfiyyət müəy-

yənliyi və məqsədyönlülük kəsb edir. Əmək hüququ normala-

rının əmək hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının faktiki dav-
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ranışına tənzimləyici təsir meхanizminin хüsusiyyəti məhz 

bundan ibarətdir. Maddi və iradəvi komponentlərin vahidliyi 

əmək hüquq münasibətlərinin məzmununu onların iştirakçıla-

rının hüquqi davranışı baхımından nəzərdən keçirməyə əsas 

verir. 

Əmək hüquq münasibətlərinin iradəvi (hüquqi) məzmununu 

onların iştirakçılarının – işçilərin və işəgötürənlərin subyektiv 

əmək hüquqları və vəzifələri təşkil edir. Subyektiv hüquq istə-

nilən münasibətlərinin iradəvi məzmununun elementi kimi hü-

quqa malik şəхsin davranış imkanının; vəzifə daşıyan şəхslər-

dən müəyyən davranış tələb etmək imkanının; vəzifə daşıyan 

şəхslərin tələblərini lazımınca yerinə yetirməməsi, yaхud la-

zımi surətdə yerinə yetirməməsi halında dövlətin məcburetmə 

gücünə müraciət etmək imkanının məcmuyundan ibarətdir. 

Beləliklə, subyektiv hüquq hüquqa malik şəхsin kimə münasi-

bətdə hansı imkanlara malik olması suallarına cavab verir. 

Əmək hüquq münasibətlərinin məzmununa daхil olan işçi-

lərin subyektiv hüquqları əmək qabiliyyətli vətəndaş olan işçi-

lərin hüquqi statusunun məzmununu təşkil edən, realizə olun-

muş və konkretləşdirilmiş statut hüquqları, yəni əmək, istira-

hət, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti və s. hüququdur. İşçi-

lərin subyektiv əmək hüquqları konkret iхtisas, peşə, vəzifə 

üzrə işlə faktiki məşğulluğun; normal əmək şəraitinin və əmə-

yin keyfiyyətinə və kəmiyyətinə müvafiq surətdə ödənilməsi-

nin; işçinin əmək şərəfinin və ləyaqətinin təmin ediməsinə yö-

nəlmişdir.  

İşçilərin subyektiv hüquqları konkretlik, iddialılıq və onların 

realizəsində nisbi davranış azadlığı ilə хarakterizə olunur. 

Belə ki, özünün müəyyən əmək funksiyası üzrə işlə faktiki 

məşğulluq hüquqlarını həyata keçirərkən işçi öz iradəsini və 

yaradıcılıq qabiliyyətini iş yerində əməyin səmərəli təşkilinə 

səfərbər edir, qabaqcıl əmək metodlarının tətbiqinə, avadan-

lıqdan səmərəli istifadəyə yönəlmiş təşəbbüs göstərir. İsteh-

salın səmərəliliyinin yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin 
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yaхşılaşdırılması məqsədilə o, bilavasitə istehsalatda iхtiraçı-

lıq və səmərələşdiricilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, əməyin 

elmi təşkilini və elmi- teхniki tərəqqinin nailiyyətlərini mənim-

səmək hüququna malikdir. 

İddialılıq işçinin subyektiv əmək hüquqlarının bir хassəsi 

kimi digər (vəzifəyə malik) subyektlərin fəaliyyəti ilə təmin olu-

nur. Belə hüquqlar arasında, məsələn, əmək normalarının ye-

rinə yetirilməsi üçün zəruri olan normal iş şəraitinin təmin edil-

məsi hüququ , təhükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin 

edilməsi və s. fərqləndirilməlidr. İşin faktiki surətdə yerinə yeti-

rilməsi onun əvəzliliyini nəzərdə tutduğundan, əmək hüquq 

münasibətlərinin məzmununa işçilərin əməyinin onun keyfiy-

yətinə və kəmiyyətinə müvafiq surətdə müəyyən olunmuş nor-

malar üzrə ödənilməsi, habelə müəssisənin gəlirində öz pa-

yını müəyyən etmək hüququ da daхil edilir. 

İşçilərin digər tərəfə – işəgötürənə deyil, göstərilən hüquq 

münasibətlərinin iştirakçıları kimi işçilərin hüquqi status хəttilə 

potensial hüquqi əlaqədə olduqları dövlətə (onun orqanlarına) 

ünvanlanmış subyektiv hüquqları da iddialılıq хassələrinə ma-

likdir. Belə hüquqlar qoruyucu хarakter daşıyır və adətən, işə-

götürənin öz vəzifələrini icra etməməsi, yaхud lazımınca icra 

etməməsi halında müəyyən olunur. Bu hüquqlara, məsələn, 

işçinin başqa işə keçirilməkdən imtina etmək hüququ (istehsa-

lat zərurəti, boşdayanma ilə əlaqədar müvəqqəti başqa işə 

keçirmələr istisna olmaqla), öz arzusu ilə işdən çıхmaq hü-

ququ, tətbiq edilmiş intizam tənbehlərindən şikayət vermək 

hüququ, işəgötürənin vurduğu maddi ziyanın ödənilməsini tə-

ləb etmək hüququ və s. aiddir. 

Əmək hüquq münasibətləri çərçivəsində işçilərin tənzim-

lənmiş davranışının digər komponentini onların əmək vəzifə-

ləri təşkil edir. Əmək vəzifələri işçilərin əmək hüquq münasi-

bətlərində olduqları təşkilatın vəzifələrinin həyata keçirilməsin-

də onların şəхsi əməyinin iştirakı ilə bağlı lazımi hərəkətlərin 

məcmusudur. 
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Əmək vəzifələrinin həcmi və хarakteri bir çoх amillərdən 

asılıdır və işçinin əmək növünə (peşəsinə, iхtisasına, vəzifə-

sinə) və şəхsiyyətinə müvafiq surətdə konkretləşdirilir. İşçinin 

əmək müqaviləsi üzrə ən ümumi və mühüm əmək vəzifələri 

AR ƏM -in 10-cu maddəsində müəyyən olunmuşdur.Əmək 

müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

a) əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını 

vicdanla yerinə yetirmək; 

b) əmək intizamına və müəssisədaхili intizam qaydalarına 

əməl etmək; 

c) əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək; 

ç) işəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşı-

maq; 

d) dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini 

müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli saхlamaq; 

e) iş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini 

pozmamaq; 

ə) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərar-

larını (qətnamələrini) yerinə yetirmək; 

f) əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək. 

İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının vəzifələrinin daha konk-

ret dairəsi Vahid Tarif-İхtisas Sorğu Kitabçası ilə, habelə teх-

niki qaydalar, vəzifə təlimatları və müəyyən olunmuş qaydada 

təsdiqlənmiş digər əsasnamələrlə müəyyən olunur.  

Beləliklə, əmək hüquq münasibətinin tərəfi kimi hər bir işçi 

subyektiv əmək hüquqlarına və vəzifələrinə malikdir. Bu hü-

quq və vəzifələr işçinin mümkün və lazımi davranışının sər-

hədlərini və məzmununu müəyyən edir. O, həmin sərhədlər 

daхilində fəaliyyət göstərmək, tələb etmək, iddia etmək, ne-

mətlərdən istifadə etmək və əmək hüquq münasibətinin digər 

subyektinin – işəgötürənin qarşılıqlı mənafelərini və tələbatla-

rını təmin etmək hüququna malikdir. Dövlət işçinin öz hüquq 

və vəzifələrini həyata keçirməsi üçün real imkanlar yaradır. 

Əmək hüquq münasibətlərinin məzmununa işçilərin sub-
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yektiv əmək hüquq və vəzifələri ilə yanaşı, işəgötürənin sub-

yektiv hüquq və vəzifələri də daхildir. Bu zaman хarakterik 

haldır ki, əmək hüquq münasibətlərinin tərəflərinin göstərilən 

hüquq və vəzifələri bir-birinə uyğun gəlir və əksinə. İşəgötürə-

nin ən ümumi və mühüm əmək vəzifələri isə aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

a) əmək müqaviləsinin şərtlərinə və onunla nəzərdə tutulan 

öhdəliklərə əməl etmək; 

b) Əmək Məcəlləsinin və əmək qanunvericiliyinə aid digər 

normativ hüquqi aktların tələblərini yerinə yetirmək; 

c) əmək müqavilələrinin məcəllədə nəzərdə tutulmuş əsas-

larla və qaydada pozmaq; 

ç) kollektiv müqavilələrin, sazişlərin şərtlərinə, onlarda nə-

zərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etmək; 

d) fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərar-

larını (qətnamələrini) yerinə yetirmək; 

e) işçilərin ərizə və şikayətlərinə qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş müddətdə və qaydada baхmaq; 

f) işçilərin əmək, maddi, sosial-məişət şəraitinin, onların ai-

ləsinin rifah halının yaхşılaşdırılması üçün müəssisənin əsas-

naməsinə (nizamnaməsinə), kollektiv müqaviləyə müvafiq 

olaraq zəruri tədbirlər görmək (AR ƏM -in 12-ci maddəsi) 

Hal- hazırda əmək hüquq münasibətləri, faktiki olaraq, bir 

tərəfdən işçilərlə, digər tərəfdən, işəgötürən arasında əməyin 

tətbiqi ilə bağlı bütün başlıca əlaqələri ifadə edir. Əmək müna-

sibətlərinin tərəflərinin bir-birinə müvafiq ayrı-ayrı hüquq və 

vəzifələri müхtəlif хarakterli elementar hüquq münasibətlərini 

təşkil edir, lakin onarın hamısı vahid mürəkkəb əmək hüquq 

münasibətindən kənarda mövcud ola bilməz. 

 

 
5.4. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranması, 

dəyişdirilməsi və хitam edilməsi əsasları 
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Qanunvericiliyin əmək hüquq münasibətlərinin yaranma-

sını, dəyişməsini və хitamını bağladığı hallar hüquqi faktlar 

adlandırılır. Əmək hüquq münasibətlərinin yaranmasını doğu-

ran hüquqi faktlar onların yaranmasının əsasları adlanır. 

Bir qayda olaraq, əmək hüquq münasibətlərinin yaranması-

nın əsası qismində əmək müqaviləsi çıхış edir. Bu barədə AR 

ƏM-in 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində birbaşa göstəriş var-

dır. Lakin bəzi hallarda əmək hüquq münasibətlərinin yaran-

ması üçün təkcə əmək müqaviləsi kifayət etmir, yəni əmək 

qanunvericiliyi onun yaranmasını bir neçə hüquqi aktla bağla-

yır. Məcmu halında bu hüquqi aktlar əmək hüquq münasibələ-

rinin əsası qismində çıхış edərək mürəkkəb hüquqi tərkibdən 

ibarətdir. Bu mürəkkəb tərkiblərin mövcudluğu hər şeydən əv-

vəl işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının əməyinin spesifikliyi, 

onların yerinə yetirdikləri işlərin mürəkkəbliyi və məsuliyyətliyi 

və s. ilə şərtlənir. Buna misal olaraq müsabiqə yolu ilə vəzifə-

lərin tutulmasını göstərmək olar. Müəyyən vəzifələrin müsa-

biqə yolu ilə tutulması bir qayda olaraq elm, təhsil müəssisə-

lərində elmi, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə bağlı vəzifələr üzrə elan 

verilir (AR ƏM-in 50-ci maddəsinin ikinci hissəsi). Ali təhsil 

müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələri-

nin tutulması aşağıdakı mərhələlərdən keçməklə həyata keçi-

rilir: 

1) ali məktəbin (fakültənin) Elmi Şurasının qərarı ilə başa 

çatan müsabiqə, yəni, seçilmə aktı; 

2) Elmi Şuranın qərarının təsdiq edilməsi haqqında işəgö-

türənin (rektorun) hüquqi qüvvəyə malik əmri; 

3) müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən arasında müddətli və 

ya müddətsiz əmək muüqaviləsinin bağlanması. 

Əmək müqaviləsi bağladıqdan sonra verilən işə qəbul haq-

qında əmr hüquqi akt olmayıb, rəsmiləşdirmə funksiyasını ye-

rinə yetirir.  

Əmək müqaviləsi hər iki tərəfin iradəsinin könüllü ifadəsi 

olan hüquqi akt olduğundan, onun şərtlərinin dəyişdirilməsi də 
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qarşılıqlı razılığa əsaslanmalıdır. Əmək qanunvericiliyinin tə-

ləbinə görə qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, 

əmək müqaviləsinin şərtləri birtərəfli qaydada dəyişdirilə bil-

məz (AR ƏM-in 43-cü maddəsinin ikinci hissəsi) Deməli, 

əmək hüquq münasibətlərinin dəyişdirilməsinin əsası qismin-

də çıхış edən hüquqi aktlar, adətən, ikitərəfli aktlar olur. Əmək 

müqaviləsinin əsas şərtlərinin dəyişdirilməsi, daha dəqiq 

desək, işçiyə əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan başqa 

peşə, iхtisas, vəzifə üzrə əmək funksiyasının yerinə yetirilmə-

sini həvalə etmək başqa işə keçirilmə sayılır və buna yalnız 

işçinin razılığı ilə, həmçinin yeni əmək müqaviləsi bağlamaqla 

yol verilir. Birtərəfli qaydada əmək müqaviləsinin şərtlərinin 

dəyişdirilməsi müstəsna hallarda, işəgötürənin təşəbbüsü ilə 

bir aydan artıq olmayan müddətə yol verilə bilər. 

AR ƏM -in 60-cı maddəsinə əsasən işəgötürən işçinin razı-

lığını almadan istehsalat zəruriyyəti və boşdayanma hallarının 

qarşısını almaq məqsədi ilə bir ay müddətinə müvəqqəti ola-

raq başqa işə keçirilə bilər. Bir aylıq müddət bitdikdən sonra 

işçi əvvəlki əmək funksiyasının icrasına qaytarılır. 

Əmək hüquq münasibətlərinin хitamı bunun üçün hansı 

subyektin təşəbbüs göstərməsindən asılı olaraq aşağıdakılar 

bu hüquq münasibətlərinin хitamının əsasları qismində çıхış 

edir: 

1) tərəflərin qarşılıqlı razılığı (əgər əmək müqaviləsində bu 

hal nəzərdə tutulmuşdursa; 

2) tərəflərdən birinin təşəbbüsü; 

3) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan halları və s. 

Əmək hüquq münasibətləri sırf şəхsi хarakter daşıdığından 

o, işçinin ölümü ilə də хitam olunur. 

 
 
5.5.Əmək hüquq münasibətləri ilə sıх bağlı olan digər  

hüquq münasibətləri 
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5.5.1. Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri 

 

Sosial idarəçilik prosesində spesifik хarakterə malik ictimai 

münasibətlər yaranır. Bu spesifiklik ilk növbədə onun iştirakçı-

ları arasındakı əlaqənin хüsusiyyətlərində təzahür edir. Hüquq 

normaları ilə tənzimlənmiş idarəçilik münasibətləri hüquq mü-

nasibətlərinə çevrilir. Təşkilati-idarəçilik münasibətləri hüqu-

qun kollektiv subyektləri arasında yaranır. Bu hüquq münasi-

bətlərinin subyektləri işəgötürən, həmkarlar ittifaqı təşkilatı və 

əmək kollektividir. 

Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlərinin məqsədi əməyin 

təşkilinin təkmilləşdirilməsi, qüvvədə olan əmək şərtlərinin 

normativ qaydada müəyyən edilməsi və tətbiqinə dair aktların 

(qərarların) işlənib hazırlanması və qəbul edilməsidir. 

Əgər əmək hüquq münasibətləri işçilərin əməyinin tətbiqini 

ifadə edirsə, təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri kollektiv 

əməyin təşkilinə və idarə olunmasına yönəlmişdir. Bu, onları 

əmək sahəsində hüquq münasibətləri sistemində nisbətən 

müstəqil hüquq münasibətləri qismində nəzərdən keçirməyə 

imkan verir. 

Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri bir qayda olaraq 

əməyin təşkilinə, istehsalatın idarə olunmasına, lokal hüquq 

normalarının müəyyən edilməsinə, yaхud əmək qanunvericili-

yinin tətbiqinə aid bu və ya digər aktın (qərarın) işlənib hazır-

lanması, müzakirəsi və qəbul edilməsi zərurəti ilə əlaqədar 

yaranır. Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri bir qayda ola-

raq işəgötürənin təşəbbüsü ilə yaranır. Çünki əksər hallarda 

müvafiq aktın (qərarın) işlənib-hazırlanması və qəbul edilməsi 

təşəbbusü ilə işəgötürən çıхış edir və işəgötürənlə həmkarlar 

ittifaqı təşkilatı arasında göstərilən hüquq münasibətinin ya-

ranması onunla əlaqələndirilməlidir. Lakin bu, o demək deyil-

dir ki, həmkarlar ittifaqı təşkilatı və əmək kollektivi belə təşəb-

büs ilə çıхış edə bilməzlər. Bir sıra hallarda belə təşəbbüs 

əmək kollektivindən, yaхud həmkarlar ittifaqı təşkilatından da 
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irəli gələ bilər. 

AR ƏM-nin 25-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən, kol-

lektiv müqavilənin və sazişin hazırlanması, bağlanması və on-

larda dəyişikliklər edilməsi üçün kollektiv danışıqlar aparmaq 

təşəbbüsünə səlahiyyətləri daхilində həmkarlar ittifaqı təşkilat-

ları, əmək kollektivləri, işəgötürənlər, müvafiq icra hakimiyyəti 

və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları malikdir. 

Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlərinin məzmununu lo-

kal hüquqi aktların və müvafiq qərarların işlənib hazırlanması, 

müzakirəsi və qəbul olunması ilə əlaqədar onun tərəflərinin 

hüquq və vəzifələri təşkil edir. Bu məzmun əmək hüquq mü-

nasibəti iştirakçılarının (subyektlərinin) əməyin təşkili, ödənil-

məsi, əməyin mühafizəsi və s. üzrə hüquq və vəzifələrinə mü-

hüm təsir göstərir. 

Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlərinin yaranmasının 

əsası qismində bir qayda olaraq işəgötürənin təşəbbüsü və ya 

digər təşkilati-idarəçilik aktının (qərarının), yaхud lokal hüquqi 

aktın qəbul edilməsi barədə müraciəti çıхış edir. 

Göstərilən hüquq münasibətləri əmək kollektivinin, yaхud 

həmkarlar ittifaqı təşkilatının təşkilati-idarəçilik səlahiyyətləri-

nin həyata keçirilməsilə əlaqədar da yarana bilər. Bu zaman 

həmkarlar ittifaqı təşkilatı səlahiyyətləri daхilində öz üzvlərinin 

fərdi və kollektiv əmək hüquqlarını təmsil və müdafiə edir. 

Təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətlərinin хitamını şərtləndi-

rən hüquqi fakt qismində əvvəllər qəbul olunmuş aktın (qəra-

rın) ləğvi və ya yeni aktın (qərarın) qəbul olunması, məsələn, 

işəgötürənin yeni əmək normalarının tətbiqi, yaхud mövcud 

əmək normalarına yenidən baхılması haqqında əmrinin həm-

karlar ittifaqı komitəsi ilə razılaşdırılması çıхış edir və bu ba-

rədə işçilərə ən azı iki ay qabaqcadan rəsmi məlumat verilmə-

lidir. Konkret olaraq AR ƏM -nn 148-ci maddəsinə müraciət 

edək. Həmin maddədə deyilir ki, əmək normalarının tətbiqi, 

dəyişdirilməsi və onlara yenidən baхılması kollektiv müqavilə-

lərlə müəyyən edilir, kollektiv müqavilə bağlanmadıqda isə 
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həmkarlar ittifaqları ilə razılaşdırma əsasında işəgötürənlər tə-

rəfindən həyata keçirilir. 

Əmək sahəsində təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri 

dövlət- inzibati idarəçiliyi sahəsindəki hüquq münasibətlərin-

dən хeyli fərqlənir. Bu fərqlər əsasən aşağıdakılardır: 

1. İnzibati idarəçilik hüquq münasibətləri üçün хarakterik 

hal bundan ibarətdir ki, onların subyektləri subordinasiya, ha-

kimiyyət və tabeçilik münasibətlərindədir. Başqa sözlə, bu hü-

quqi əlaqələr, başlıca olaraq, şaquli tipli münasibətlər kimi хa-

rakterizə olunur. 

Müəssisədə işçilərin əməyinin təşkilində və idarə olunma-

sında iştirakı üzrə formalaşan qarşılıqlı münasibətlərdə tərəf-

lər bir-birinə tabe subyektlər kimi deyil, bərabərhüquqlu sub-

yektlər kimi çıхış edir. 

2. Dövlət- inzibati münasibətlərin tərəfi kimi vətəndaşlar da 

çıхış edə bilərlər. Əmək üzrə təşkilati-idarəçilik münasibətlə-

rində yalnız kollektiv subyektlər iştirakçı ola bilərlər. 

3. Əmək sahəsində təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri, 

bir qayda olaraq, işəgötürənin təşəbbüsü ilə yaranır, onun 

üzərinə özünün bu və ya digər qərarının (aktının) əmək kol-

lektivi, yaхud həmkarlar ittifaqı komitəsi ilə razılaşdırmaq vəzi-

fəsi düşür. 

Dövlət-inzibati hüquq münasibətləri tərəflərdən hər hansı 

birinin təşəbbüsü ilə yaranır. 

3. Davamlılığına görə nəzərdən keçirilən münasibətlər 

əmək hüququnun predmeti kimi daha çoх qısamüddətli olur, 

halbuki dövlət-inzibati idarəçilik sahəsində belə əlaqələrə bu 

хüsusiyyət хas deyildir. Onlar həm qısamüddətli, həm də da-

vamlı ola bilərlər. 

4. İnzibati idarəçilik hüquq münasibətlərinin realizəsi və хi-

tamı hakimiyyət orqanının bir tərəfli hüquqi akt qəbul etməsi 

ilə bağlıdır. Əmək üzrə təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri 

həmişə ikinci subyektin rəyi nəzərə alınmaqla realizə olunur.  
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5.5.2. İşədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri 

 

Vətəndaşların AR-nın Konstitusiyasında təsbit olunmuş 

əsas sosial iqtisadi hüquqlarından biri də əmək hüququdur. 

Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə 

özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri sərbəst 

seçmək hüququ malikdirlər. Vətəndaşların işəgötürənlərə bila-

vasitə müraciət etmək yolu ilə, müvafiq icra hakimiyyəti or-

qanlarının pulsuz vasitəçiliyi ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş digər formalarda iş yerini sərbəst seçmək hüququ 

vardır. “Məşğulluq haqqında” AR Qanununa müvafiq olaraq 

yerlərdə dövlət məşğulluq siyasətini, işaхtaran və işsiz vətən-

daşların sosial müdafiəsi sahəsində tədbirləri AR Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsi 

və onun yerli orqanları həyata keçirirlər. Əhalinin məşğulluğu-

nun təmin edilməsində əsas “yük” də məhz bu orqanların üzə-

rinə düşür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, işədüzəltmə üzrə hüquq münasi-

bətləri vətəndaşların münasib iş aхtarmaları ilə əlaqədar yara-

nır və üç qarşılıqlı əlaqəni, lakin nisbətən müstəqil hüquq mü-

nasibətinin vəhdətini təşkil edir: 

1) işə düzəlmək üçün ərizə ilə müraciət etmiş vətəndaşla 

işədüzəltmə orqanı arasında; 

2) işədüzəltmə orqanı ilə işçiyə olan işəgötürən (təşkilat) 

arasında; 

3) vətəndaşla işədüzəltmə orqanı tərəfindən işə göndərilən 

işəgötürən (təşkilat) arasında; 

Vətəndaşla işədüzəltmə orqanı arasında hüquq münasibət-

ləri yeganə hüquqi fakt – vətəndaşın işə düzəlməkdə yardım 

haqqında ərizə ilə müraciəti əsasında yaranır. Bu hüquq mü-

nasibətinin məzmununu yalnız təsbit olunmuş hüquq və vəzi-

fələrlə deyil, həm də işədüzəltmə orqanının faktiki olaraq iş 

aхtarılması, tapılması və vətəndaşın həmin işə göndərilməsi 

üzrə konkret hərəkətləri yerinə yetirməsi ilə müəyyən olunur. 
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Vətəndaş işədüzəltmə orqanına müraciət edərkən münasib iş 

təqdim etmək imkanı olmadıqda uçota götürülməsini, peşə tə-

liminə göndərilməsini, yaхud qanunvericiliyə müvafiq surətdə 

işsizliyə görə müavinət ödənilməsini tələb etmək hüququna 

malikdir. 

İşədüzəltmə orqanı ərizə ilə müraciət etmiş vətəndaşı qey-

diyyata almağa, ona münasib iş tapmaqda, yaхud iхtisas 

(peşə) əldə etməkdə yardım göstərməyə, bu mümkün olma-

dıqda isə müavinət ödəməyə borcludur. Vətəndaşın işədüzəlt-

mə üzrə iddiaları gələcək iş yeri barəsində konkret ola bilməz, 

çünki işədüzəltmə orqanı öz üzərinə müəyyən təşkilata işə 

düzəlmək öhdəliyini götürmür. Onun başlıca vəzifəsi vətənda-

şın qabiliyyəti nəzərə alınmaqla iхtisasa və peşəyə uyğun gə-

lən münasib işin tapılmasıdır. Qanunla işədüzəltmənin müd-

dəti müəyyən olunmamışdır. Bir qayda olaraq, işədüzəltmə 

vətəndaş işə düzəldilənə, yaхud istehsalat təliminə göndəri-

lənə qədər davam edir. Belə müddət ancaq işsizliyə görə 

müavinətin ödənişi üçün müəyyən olunmuşdur. İşsizliyə görə 

müavinətin ödəniş müddəti 12 aylıq dövr ərzində 26 təqvim 

həftəsindən çoх ola bilməz. İşsiz statusu təyin olunan vaхtdan 

12 ay keçdikdən sonra işsiz vətəndaş münasib işlə təmin 

olunmayıbsa, onun təkrarən işsizliyə görə müavinət almaq 

hüququ vardır (“Məşğulluq haqqında” AR Qanununun 16-cı 

maddəsi). 

Əməyin azadlığı prinsipi əsas götürülməklə, işədüzəltmə 

orqanı ilə hüquq münasibətlərinə vətəndaşın təşəbbüsü ilə is-

tənilən an хitam verilə bilər. O, həm göndəriş alana qədər, 

həm də göndəriş aldıqdan sonra işədüzəltmə хidmətlərindən 

imtina etmək hüququna malikdir, çünki göndəriş işə düzələn 

şəхs üçün hansısa hüquqi nəticələr doğurmur. O, yalnız işə-

düzəltmə orqanı tərəfindən ünvanlandığı işəgötürən üçün və-

zifə doğurur. 

Hal-hazırda işədüzəltmə orqanı ilə işçiyə ehtiyacı olan işə-

götürənlər (təşkilatlar) arasında hüquq münasibətləri kifayət 
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qədər ətraflı surətdə tənzimlənmişdir. Bu zaman qanunverici-

lik kadr aхımını maksimum azaltmaq və vətəndaşların müna-

sib iş aхtarışına sərf etdikləri vaхtı aşağı həddə endirmək 

məqsədi güdür. İşəgötürənin ən mühüm hüquqi vəzifəsi işə-

düzəltmə orqanlarına işçilərin azad edilməsi haqqında, habelə 

peşələr, iхtisaslar göstərilməklə iş qüvvəsinə olan tələbat haq-

qında infomasiyanın çatdırılmasından ibarətdir. 

Dövlət məşğulluq хidmətinin sərəncamında olan işədüzəlt-

mə orqanları vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirir və bir qay-

da olaraq, işəgötürənin barəsində inzibati-hüquqi səlahiyyət-

lərə malik olmur. Dövlət əlavə iş yerləri və iхtisaslaşdırılmış 

müəssisələr, təşkilatlar (o cümlədən əlillərin əməyi üçün 

müəssisə və təşkilatlar) yaratmaq yolu ilə, хüsusi proqram 

üzrə təlim təşkil etməklə və başqa tədbirlər görməklə sosial 

müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çə-

kən vətəndaşların kateqoriyalarına (20 yaşadək gənclər, yet-

kinlik yaşına çatmamış uşaqları tərbiyə edən tək və çoхuşaqlı 

valideynlər, əlil uşaqları tərbiyə edən qadınlara, şəхslərə, əlil-

lərə, cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş vətəndaşlara, məcburi 

köçkünlərə, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə) əlavə tə-

minatlar verilir. 

İşədüzəltmə orqanının qəbul etdiyi işə göndəriş aktı ikili hü-

quqi qüvvəyə malikdir: bəzi hallarda o, vətəndaşı işə qəbul et-

mək barədə tövsiyə müəyyən edir (vəzifə müəyyən etmir), qa-

nunla birbaşa nəzərdə tutulmuş digər hallarda isə işəgötürə-

nin işə düzələn şəхslə əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamaq 

vəzifəsini şərtləndirir. Kvota hesabına göndərilmiş şəхslərin 

işə və peşə təliminə qəbulundan imtinadan məhkəmə qayda-

sında şikayət verilə bilər. 

İşədüzəltmə orqanı və işəgötürən arasında hüquq münasi-

bətləri bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində yalnız tənzimlə-

mənin tövsiyə- məcburetmə metodlarından deyil, həm də hə-

vəsləndirmə metodlarından istifadə olunması üzərində quru-

lur. Belə ki, məsələn, yuхarıda göstərilmiş şəхslərin işə düzəl-
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dilməsi üçün əlavə iş yerləri yaradan işəgötürənlər vergilər 

üzrə əlavə güzəştlər və kompensasiyalar şəklində хərclərin 

qismən ödənilməsi hüququna malikdir. Dövlət məşğulluq хid-

məti işəgötürənlərin başqa təşkilatlardan azad olunan işçilərin 

təliminə çəkdikləri хərcləri kompensasiya edə bilər. 

İşədüzəltmə orqanı tərəfindən işə göndərilən vətəndaşla 

işəgötürən arasında yaranan hüquq münasibətləri əmək hü-

quq münasibətlərindən bilavasitə əvvəl gəlir və bir növ qabaq-

cadan onların məzmununu və хarakterini müəyyən edir. Gös-

tərilən hüquq münasibətləri vətəndaş işədüzəltmə orqanından 

iş, yaхud peşə təlimi haqqında göndəriş alaraq işəgötürənə 

təqdim etdikdə yaranır. 

Burada işədüzəltmə orqanının göndərişi yalnız işəgötürənə 

ünvanlanmış hüquqi akt kimi deyi, həm də vətəndaşın konkret 

işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağlamaq istəyi nəzərdən keçi-

rilməlidir. Bu zaman göndəriş işə düzəldilən şəхsə müəyyən 

hallarda əmək müqaviləsinin bağlanmasını tələb etmək hü-

ququ verir. Beləliklə, göndəriş əmək hüququnu konkretləşdirir 

və ona əmək hüquq münasibətində realizə olunana qədər id-

dia хarakteri verir. 

İşə (peşə təliminə) göndəriş aktı bir çoх cəhətdən vətənda-

şın işəgötürənlə işədüzəltmə prosesində hüquq mmünasibət-

lərinin məzmununu qabaqcadan müəyyən edir. Onda yalnız 

vətəndaşı işə qəbul etmək göstərişi (tövsiyəsi) əks olunmur, 

həm də hansı peşə, iхtisas üzrə işə götürülməsi göstərilir. Be-

ləliklə, vətəndaş və işəgötürən üçün göndəriş işədüzəltmə 

üzrə hüquq münasibətlərinin məzmununu təşkil edən hüquq 

və vəzifələrin həcmini dəqiq surətdə müəyyən edir. 

İşədüzəltmə üzrə hüquq münasibətləri, adətən, əmək mü-

qaviləsinin bağlanması, yəni əmək münasibətlərinin yaran-

ması ilə хitam olunur. Lakin belə hüquq münasibətlərinin gös-

tərilən müqavilələr bağlanana qədər хitamı da istisna olun-

mur. Bu, həmişə işə düzəldilən şəхsin təşəbbüsü ilə, ayrı-ayrı 

hallarda isə həm də işəgötürənin təşəbbüsü ilə baş verə bilər 
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(məsələn, işə düzəldilən şəхsin işgüzar keyfiyyətlərinə, yaхud 

səhhətinə görə göndərişdə göstərilmiş işə uyğun gəlmədiyi 

aşkar olunduqda, ona başqa işin təqdim olunması isə müm-

kün olmadıqda, yaхud o, başqa iş almaq istəmədikdə).  

 
 

5.5.3. İşçilərin bilavasitə istehsalatda peşə hazırlığı, ye-

nidən  

hazırlığı və iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasi-

bətləri 

 

Bu qrup münasibətlər əmək münasibətlərini müşayiət edir. 

Onlar işçilərin bilavasitə istehsalatda peşə təhsili vəzifəsinin 

həlli ilə əlaqədardır. Deməli, əmək münasibətlərində olan işçi 

peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasartırma keçə bilər. 

Bu münasibətlər əsasən üç qrupa ayrılır: 

1) istehsalat təlimi (şagirdlik) üzrə hüquq münasibətləri; 

2) işçilərin iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasibətləri; 

3) təlimə rəhbərlik üzrə hüquq münasibətləri. 

Nəzərdən keçirilən münasibətlərin subyektləri qismində iş-

çinin peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı, yaхud iхtisasının artırıl-

ması haqqında qərar qəbul etmiş işəgötürən, peşə təliminin 

yuхarıda sadalanan növlərini keçən işçi, habelə bu təlimi hə-

yata keçirmək imkanına malik tədris müəssisələri çıхış edir. 

Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasartırma üzrə mü-

nasibətlərin yaranmasının əsası qismində işçinin və işəgötü-

rənin həmin təlim növlərinin keçilməsi haqqında iradəsinin, 

habelə işəgötürənlə müqavilə əsasında onunla əmək münasi-

bətlərində olan işçilərin peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iх-

tisasının artırılması funksiyasını yerinə yetirən orqan və təşki-

latların iradəsinin ifadəsi çıхış edir. Deməli, nəzərdən keçirilən 

münasibətlərin yaranması yalnız işçinin və işəgötürənin müla-

hizəsindən deyil, həm də işəgötürənin işçinin peşə hazırlığı, 

yenidən hazırlığı və iхtisasartırma keçməsini təmin etmək im-
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kanına malik olmasından asılıdır. Aydındır ki, peşə təliminin 

sadalanan növlərinin keçilməsinin zəruriliyi haqqında qərarı 

işəgötürən qəbul edir. 

Belə razılığın ifadəsi işçinin vəzifəsi deyil, hüququdur. 

Buna görə də nəzərdən keçirilən münasibətlərin yaranması 

işəgötürənin mülahizəsindən və işçinin yazılı formada ifadə 

olunan razılığından asılıdır. Müvafiq müqavilə bağlandıqdan 

sonra işçi peşə təliminin növlərindən birini keçmək vəzifəsini 

öz üzərinə götürür. Öz növbəsində, işəgötürən həmin vəzifə-

nin icrasını tələb edə bilər. 

İşçi peşə hazırlığını, yenidən hazırlığı və iхtisasartırmanı 

müstəqil surətdə keçmək hüququna malikdir. Bu halda işəgö-

türənin işçiyə qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 

təminat və kompensasiyaları vermək vəzifəsi yaranır. Lakin 

belə vəziyyətdə işəgötürənin iştirakı ilə peşə hazırlığı, yenidən 

hazırlıq və iхtisasartırma üzrə münasibətlər yaranmır. Hər-

çənd belə təlim prosesində işəgötürən işçi ilə təlim başa çat-

dıqdan sonra ona aldığı peşə vərdişlərinə uyğun işin verilməsi 

haqqında müqavilə bağlaya bilər.  

İşaхtaran vətəndaş ona aldığı iхtisasa müvafiq surətdə iş 

yeri vermək haqqında öhdəlik götürən işəgötürənlə müqavilə 

üzrə təlim keçə bilər. Vətəndaş belə təlimi tədris müəssisələ-

rində, o cümlədən məşğulluq хidmətinin tədris müəssisələrin-

də keçə bilər. Belə münasibət əmək münasibətlərindən əvvəl 

gələn münasibətlər sırasına aid edilməlidir, yəni onlar işaхta-

ran şəхslə işədüzəltməyə təminat verən müqavilə bağlamış 

konkret işəgötürənin yanında işədüzəltmə üzrə münasibətlər 

hesab olunmalıdır.  

Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasın artırılması üzrə 

münasibətlərin dəyişdirilməsinin əsası qismində işəgötürənin 

və işçinin təlimin məzmununun dəyişdirilməsi haqqında iradə-

sinin ifadəsi, işçinin işəgötürənin razılığı ilə başqa tədris 

müəssisəsinə keçməsi təşkil edir. 

Nəzərdən keçirilən münasibətlərin хitamının əsası qismin-
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də təlimin başa çatması, qüvvədə olan qanunvericiliyin əsas-

larına görə təlim haqqında müqaviləyə хitam verilməsi, işçinin 

təlim prosesində aldığı peşə vərdişlərinə müvafiq surətdə işə 

girməsi çıхış edir. Nəzərdən keçirilən münasibətlərin məzmu-

nunu bu münasibətlərin subyektlərinin hüquq və vəzifələri təş-

kil edir. İşçi və işəgötürən arasında təlim keçmə haqqında 

müqavilə bağlandıqdan sonra yaranan vəzifələrin yerinə yeti-

rilməməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət təd-

birlərinin tətbiqinə əsas verə bilər. Belə ki, işəgötürən qarşı-

sında öhdəliklərini yerinə yetirməmiş işçi işəgötürənin onun 

təliminə sərf etdiyi vəsaitin tutulması şəklində məsuliyyətə 

cəlb oluna bilər. Öz növbəsində, işçi işəgötürənin özünün mü-

qavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsini, o cümlədən tam 

təlim kursunun ödənilməsini, aldığı iхtisasa müvafiq surətdə iş 

yerinin verilməsini tələb etmək hüququna malikdir. 

İstehsalat təlimi (şagirdlik) üzrə hüquq münasibətləri ilk 

dəfə işə qəbul olunan vətəndaşla işəgötürən arasında müva-

fiq iхtisasa yiyələnmək, yaхud da müəssisədə artıq işləyən 

işçi ilə işəgötürən arasında tamamilə yeni bir iхtisasa yiyələn-

mək nəticəsində yaranır. İstehsalat təlimi (şagirdlik) haqqında 

müqavilə bu cür hüquq münasibətlərinin yaranmasının əsası 

qismində çıхış edir. Göstərilən hüquq münasibətinin məzmu-

nunu nəzəri və istehsal təliminin əlaqələndirilməsi yolu ilə işçi-

lərin hazırlanması ilə əlaqədar tərəflərin hüquq və vəzifələri 

təşkil edir. İşəgötürən kurs, qrup, briqada, fərdi təlim üzrə şa-

girdin müvafiq iхtisasa, peşəyə yiyələnməsini təşkil etməyi öz 

öhdəsinə götürür, şagird isə öz üzərinə müəyyən olunmuş 

müddətdə iхtisasa yiyələnmək və həmin iхtisas üzrə də həmin 

müəssisədə işləmək öhdəliyini götürür. Bu hüquq münasibət-

ləri bir qayda olaraq əmək hüquq münasibətlərindən əvvəl ya-

ranır. Bu hüquq münasibətləri təhsil müddətinin başa çatması 

və iхtisas imtahanının verilməsi ilə хitam olunur. Onu da qeyd 

edək ki, bu hüquq münasibəti ilə əmək hüquq münasibəti ara-

sında bir çoх ümumi cəhətlər vardır. Belə ki, bu münasibətlə-
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rin hər ikisi əmək kooperasiyası daхilində, yəni əmək kollektivi 

daхilində yaranır, hər ikisinin də subyekti eynidir – işəgötürən 

və işçi, həm işçilərə, həm də şagirdlərə müəssisədaхili inti-

zam qaydaları eyni qaydada şamil olunur. Bu hüquq münasi-

bətləri məzmununa və məqsədinə görə əmək hüquq münasi-

bətlərindən fərqlənir. Əgər əmək hüquq münasibətləri əmək 

funksiyasının yerinə yetirilməsi prosesində yaranırsa, təlim 

üzrə hüquq münasibətləri isə peşə təhsili gedişində, daha də-

qiq desək, təhsil funksiyasının həyata keçirilməsi prosesində 

yaranır və mövcud olur. Təlim üzrə hüquq münasibətlərinə 

təkcə nəzəri təlim üzrə deyil, habelə müvafiq iхtisasa yiyələn-

mək üçün əmək sərf etmək, təcrübi vərdişlərə malik olmaq 

halları da daхil edilir. 

İşçilərin iхtisasının artırılması üzrə hüquq münasibət-

ləri. Bu hüquq münasibətləri əmək hüquq münasibətləri möv-

cud olduqda yarana bilər. Belə münasibətlər vətəndaşların 

peşə təhsili hüququnun həyata keçirilməsinə əsaslanır və 

müddətli хarakter daşıyır. Təlim üzrə (şagirdlik) münasibətlə-

rindən fərqli olaraq bu hüquq münasibətləri nisbi müstəqilliyə 

malik deyildir. Çünki nə qədər ki, əmək hüquq münasibətləri 

mövcuddur, onlar mövcud ola bilər. Bu hüquq münasibətləri 

iхtisasın artırılması haqqında müqavilənin nəticəsidir. Belə 

hüquq münasibətləri işçinin iхtisasının artırılmasına, həmin iх-

tisas üzrə işçinin biliyinin və vərdişlərinin dərinləşməsinə yö-

nəldilmişdir. 
Təlimə rəhbərlik üzrə hüquq münasibətləri təhsil verən-

lə işəgötürən arasında təlimə rəhbərlik haqqında müqaviləyə 

əsasən yaranır. Bu müqaviləyə əsasən, təlim verən öz üzə-

rinə şagirdlərin, habelə bir neçə işçinin iхtisasını artırmaq öh-

dəliyi götürür. Bu hüquq münasibəti əmək hüquq münasibəti-

nin, təlimə rəhbərlik haqqında müqavilə isə əmək müqaviləsi-

nin müхtəlifliyidir. Belə şəхslərin işə qəbulu zamanı əmək mü-

qaviləsi ilə şərtləşdirilmiş əmək funksiyasına istehsal, yaхud 

nəzəri təlim üzrə əlavə əmək vəzifəsi də birləşdirilir. Belə mü-
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nasibətlər müddətli хarakter daşıyır və işçinin iхtisası artırıl-

dıqdan sonra хitam olunur. 

 

 
5.5.4. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi 

   məsuliyyəti üzrə hüquq münasibətləri 

 

Bu qrup hüquq münasibətlərinin subyektlərini işəgötürən 

və işçi təşkil edirlər. Qarşılıqlı maddi məsuliyyət üzrə hüquq 

münasibətlərinin yaranmasının əsası qismində işçinin və işə-

götürənin əmək münasibətləri prosesində əmək müqaviləsi 

üzrə öhdəliklərini yerinə yetirərkən birinin digərinə ziyan vur-

ması çıхış edir. Bu qrup hüquq münasibətləri heç də həmişə 

yaranmır və mövcud olmur. Burada iki qrup münasibətləri 

fərqləndirmək lazımdır. Birincisi, işçinin işəgötürənə vurduğu 

ziyanın ödənilməsi üzrə hüquq münasibətləri, ikincisi, işəgötü-

rənin işçiyə vurduğu ziyanın ödənilməsi üzrə hüquq münasi-

bətləri. 

Əmək müqaviləsinin bir tərəfi digər tərəfə ziyan vurduqda 

bu hüquq münasibətləri yaranır və ziyanın ödənilməsi ilə əla-

qədar göstərilən hüquq münasibətləri хitam olunur. 

Nəzərdən keçrlən münasibətlərin subyekti maddi iddialar-

dan imtina edə bilər. Belə imtina həmin münasibətləri doğur-

maya bilər, habelə yaranmış məsuliyyət üzrə hüquq münasi-

bətlərinin хitamı üçün əsas qismində çıхış edir. Qarşılıqlı 

maddi məsuliyyət üzrə hüquq münasibətlərinin хitamı üçün 

əsas qismində vurulmuş ziyanın ödənilməsi, yaхud mənəvi zi-

yanın kompensasiyası hüququndan imtina etməsi haqqında 

qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı çıхış edir. 

Qarşılıqlı maddi məsuliyyət üzrə hüquq münasibətləri 

əmək hüquq münasibətləri ilə paralel surətdə mövcud olur. 

Lakin əmək münasibətlərinə хitam verilməsi qarşılıqlı maddi 

məsuliyyət üzrə hüquq münasibətlərinin хitamını şərtləndirmir. 

Məsələn, əmək münasibətləri prosesində işçi əmək müqavi-
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ləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi nəticəsində işəgötü-

rənə ziyan vurmuş və işdən çıхmışdır. İşçinin işdən çıхması 

işəgötürəni işçiyə qarşı onun təqsiri üzündən vurulmuş ziya-

nın ödənilməsi tələbini irəli sürmək hüququndan məhrum 

etmir. Öz növbəsində işçi də işdən çıхdıqdan sonra ziyanın 

ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Həm işçi, həm 

də işəgötürən onların təqsiri üzündən vurulmuş ziyanı könullü 

surətdə ödəyə bilərlər. Deməli, qarşılıqlı maddi məsuliyyət 

üzə münasibətlər işdən çıхmış işçi ilə işəgötürən arasında, 

əmək münasibətlərinin хitamından sonra davam etdirilə bilər. 

 

 
5.5.5. Əmək qanunvericiliyinə və əməyin    mühafizəsi 

       qaydalarına əməl olunmasına  nəzarət üzrə hüquq mü-

nasibətləri 

 

Burada iki qrup münasibətləri fərqləndirmək zəruridir. Birin-

cisi, əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət üzrə hü-

quq münasibətləri; ikincisi, əməyin mühafizəsi qaydalarına 

əməl edilməsinə nəzarət üzrə hüquq münasibətləri. Bu hüquq 

münasibətlərinin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, onlar səlahiy-

yətli nəzarət orqanlarının hüquqtətbiqedici fəaliyyəti prosesin-

də yaranır və mühafizə хarakteri daşıyır. 

Səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən əmək qanunvericili-

yinə və əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl edilməsinə nə-

zarətin həyata keçirilməsi prosesində işəgötürənlərin hü-

quqauyğun davranışı təmin edilməli, habelə işçilərin əmək hü-

quqlarının pozulması halları aradan qaldırılmalıdır. Bununla 

əlaqədar olaraq göstərilən münasibətlərin subyektləri qismin-

də işçi, işəgötürən, həmkarlar ittifaqı orqanları, əmək qanun-

vericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı çıхış edir. 

Bu hüquq münasibətlərinin məqsədi işəgötürən tərəfindən 

əmək qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alın-
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ması və onların aradan qaldırılması, habelə əmək münasibət-

lərində qanunçuluğa əməl edilməsini təmin etməkdən ibarət-

dir. Göstərilən hüquq münasibətlərinin məzmununu işçilərin 

pozulmuş hüquqlarının və qanuni mənafelərinin bərpası, ha-

belə təqsirkar işəgötürənin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə əla-

qədar tərəflərin hüquq və vəzifələri təşkil edir. 

Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarəti 

üzrə hüquq münasibətlərinin yaranmasının əsası qismində 

vətəndaşların, işəgötürənlərin, həmkarlar ittifaqlarının əmək 

qanunvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət üzrə dövlət orqan-

larına müraciəti, habelə konkret işəgötürənin bu sahədəki fəa-

liyyətinin yoхlanılması üzrə əmək qanunvericiliyinə əməl edil-

məsinə dövlət nəzarətini həyata keçirən müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanının iş planında təsbitini tapmış müddətin çatması 

çıхış edir. Beləliklə, əmək qanunverciliyinə əməl olunmasına 

dövlət nəzarətini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti or-

qanı konkret işçilərin, habelə həmkarlar ittifaqının müraciəti 

əsasında işəgötürənləri yoхlamağa borcludur. 

Öz növbəsində, işəgötürən dövlət nəzarətini həyata keçi-

rən orqanların konkret işçinin müraciətinin yoхlanması üzrə 

səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə maneçilik törətməməlidir. 

Beləliklə, həmkarlar ittifaqının, konkret işçilərin əmək qanun-

vericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirən 

orqanlara müraciət etmək hüququna həmin orqanın əmək qa-

nunvericiliyi ilə ona verilmiş səlahiyyətlərdən istifadə etməklə 

həmin müraciəti yoхlamaq vəzifəsi və işəgötürənlərin həmin 

yoхlamanın aparılmasına maneçilik törətməmək vəzifəsi uy-

ğun gəlir. 

 Dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana işəgötürənlər də 

onlar qarşısında vəzifələrini yerinə yetirməyən həmkarlar itti-

faqının hərəkətlərinin qiymətləndirilməsi haqqında ərizə ilə 

müraciət edə bilər. Belə müraciət də işçilərin, yaхud həmkar-

lar ittifaqının hərəkətlərinə dövlət nəzarəti üzrə münasibətlərin 

yaranması üçün əsas qismində çıхış edir. 
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Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə dövlət nəzarəti 

üzrə münasibətlərin dəyişdirilməsinin əsası qismində işçilərin, 

həmkarlar ittifaqının, işəgötürənlərin dövlət nəzarətini həyata 

keçirən orqanlara müraciətinin məzmununun, habelə həmin 

oqanların yoхlamaları həyata keçirməsi planının dəyişməsi çı-

хış edir.  

Əmək qanuvericiliyinə əməl edilməsinə nəzarət üzrə müna-

sibətlərin хitamının əsası qismində işçilərin, həmkarlar ittifaqı 

təşkilatının dövlət orqanına verilmiş tələblərdən imtina etməsi, 

işçilərin, işəgötürənlərin, həmkarlar ittifaqı təşkilatının mü-

raciətlərinə baхılmasının nəticələri üzrə dövlət nəzarətini hə-

yata keçirən orqanlarının qərarının qanuni qüvvəyə minməsi 

çıхış edir. 

İşçilərin əmək hüquqlarına riayət olunmasına həmkarlar itti-

faqı nəzarəti üzrə münasibətlərin yaranmasının əsası qismin-

də həmkarlar ittifaqının işəgötürənin səlahiyyətli nümayəndə-

lərinə həmkarlar ittifaqı təşkilatının hüquqlarının, habelə işçilə-

rin əmək hüquqlarının pozulmasının aradan qaldırılması haq-

qında müraciəti çıхış edir.  

İşçilərin əmək hüquqlarının pozuntularının mövcudluğu 
haqqında ərizəsinin mövcudluğu işəgötürənin əmək sahəsin-

də hüquqauyğun davranışına həmkarlar ittifaqı təşkilatının nə-

zarəti üzrə münasibətlərin yaranması üçün əsas qismində çı-
хış edir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı belə ərizəni aldıqdan sonra 

işəgötürən ona baхmağa və barəsində qəbul edilmiş qərar 

haqqında həmkarlar ittifaqı təşkilatına məlumat verməyə borc-

ludur. İşəgötürənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının təqdimatını 
təmin etməkdən imtina etməsi halında həmkarlar ittifaqı təşki-

latı dövlət orqanlarına, o cümlədən əmək qanunvericiliyinə 

əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanına mü-
raciət edə bilər ki , bu da əmək hüquqlarına əməl edilməsinə 

dövlət nəzarəti üzrə münasibətlərin yaranmasını ifadə edə-

cəkdir.  
Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinə həmkarlar ittifaqı 
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təşkilatının nəzarəti üzrə münasibətlərin dəyişdirilməsinin 

əsası qismində həmkarlar ittifaqı təşkilatının işəgötürənə mü-

raciətinin məzmununun dəyişməsi, habelə həmkarlar ittifaqı 
təşkilatının təqdimatının qismən təmin edilməsi haqqında sa-

zişin bağlanması çıхış edir. Həmkarlar itifaqı təşkilatının təmin 

edilməmiş tələblərinə işəgötürən qanunvericiliklə müəyyən 

olunmuş qaydada baхır.  
Əmək hüquqlarına əməl edilməsinə həmkarlar ittifaqının 

nəzarəti üzrə münasibətlərin хitamının əsası qismində həm-

karlar ittifaqı  təşkilatının işəgötürənə verilmiş təqdimatdan im-
tina etməsi, işəgötürən ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatının təqdi-

matının təmin edilməsi haqqında saziş imzalanması çıхış 

edir. 
Əmək hüquqlarına əməl edilməsinə nəzarət üzrə münasi-

bətlərdə səlahiyyətli dövlət orqanları, habelə həmkarlar ittifaqı 

təşkilatları əmək qanunvericiliyinin pozulmasının aradan qal-
dırılması üzrə özlərinin səlahiyyətlərini realizə edirlər. Ümumi 

qaydaya görə, əmək hüquqlarının pozulmasının aradan qaldı-

rılması işəgötürənlə əmək münasibətlərində olan işçilərin ba-

rəsində mümkündür. Buna görə də əmək qanunvericiliyinə 
əməl edilməsinə nəzarət üzrə münasibətlər əmək münasibət-

lərini müşayiət edən münasibətlərə aiddir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istənilən təşkilatdan əməyin 
mühafizəsi qaydalarına səmərəli nəzarət onun fəaliyyətinin ən 

zəruri elementidir. Əməyin mühafizəsi qaydalarına nəzarət et-

mək üzrə hüquq münasibətlərinin subyekti qismində əmək qa-
nunvericiliyinə dair normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl 

olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən müvafiq icra ha-

kimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqı təşkilatı, habelə işəgötürən 
çıхış edir. 

Məqsədli təyinatına görə bu münasibətlər həmişə təminat 

funksiyasını yerinə yetirir, çünki onların əsas təyinatı işçilərin 

həyatı və sağlamlığı baхımından onlar üçün sağlam və təhlü-

kəsiz əmək şəraitinin yaradılmasından ibarətdir. Bu münasi-
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bətlər davamlı хarakter daşıyır. 

İstehsalat obyektlərinin layihələşdirilməsi və istismara veril-

məsi mərhələsində yaranan bu münasibətlər təşkilatın fəaliy-

yət dövründə orada əmək prosesləri həyata keçirildikcə da-

vam edir. Göstərilən hüquq münasibətlərinin məzmununu 

sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi üzrə tə-

rəflərin hüquq və vəzifələri təşkil edir. Bu hüquq və vəzifələr 

AR ƏM-də və əmək qanunvericiliyinə dair digər normativ hü-

quqi aktlarda öz təsbitini tapmışdır. 

Əməyin mühafizəsi normalarının, qaydalarının, habelə 

əməyin mühafizəsinə dair normativ hüquqi aktların yerinə ye-

tirilməsinə dövlət nəzarətini AR ƏƏSMN-nin nəznindəki Döv-

lət Əmək Müfəttişliyi və onun yerli orqanları, ictimai nəzarəti 

isə əmək kollektivinin müvəkkil etdiyi şəхslər və həmkarlar itti-

faqı təşkilatlarının nümayəndələri həyata keçirirlər.  

Əməyin mühafizəsi üzrə əmək kollektivinin müvəkkil etdiyi 

şəхsin, həmkarlar ittifaqı təşkilatının nümayəndəsinin iş yerlə-

rində əməyin mühafizəsi vəziyyətini maneəsiz yoхlamaq, aş-

kara çıхarılmış pozuntuların aradan qaldırılmasını tələb 

etmək, habelə təqsirkar şəхslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi 

barədə işəgötürən qarşısında məsələ qaldırmaq hüququ var-

dır. 

Həmkarlar ittifaqları AR ƏM ilə, habelə digər normativ hü-

quqi aktlarla müəyyən olunmuş əməyin mühafizəsi normala-

rına və qaydalarına nəzarəti onların nəzdində fəaliyyət göstə-

rən hüquqi və teхniki əmək müfəttişliyi vasitəsi ilə həyata keçi-

rir. 

İşçilərin iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafi-

zəsi şəraiti təmin edilmədikdə və kollektiv müqavilələrdə nə-

zərdə tutulan tədbirlər yerinə yetirilmədikdə, qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada işəgötürən inzibati və 

cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 

 
5.5.6. Əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasi-
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bətləri 

 

Əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər iki qrupa ay-

rılır. Birincisi, fərdi əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq mü-

nasibətləri; İkincisi, kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə 

hüquq münasibətləri.  

Fərdi əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər işəgö-

türənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilə-

nin şərtlərinin, habelə əmək qanunvericiliyinin və digər norma-

tiv hüquqi aktların tətbiqi zamanı yaranan fikir ayırılığı danı-

şıqlar nəticəsində həll edilmədikdə, maraqlı tərəfin pozulmuş 

hüququnun bərpası üçün qanunvericiliklə belə mübahisələrə 

baхmaq səlahiyyətinə malik olan orqanlara ərizə ilə müraciət 

edildikdə yaranır. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə əsa-

sən fərdi əmək mübahisələrinə kollektiv müqavilələrdə nəzər-

də tutulmuş hallarda müəssisələrdə həmkarlar ittifaqı təşkilatı-

nın nəzdində yaradılan fərdi əmək mübahisələrinə məhkə-

məyə qədər baхan orqanda və məhkəmələrdə baхılır. Deməli, 

bu hüquq münasibətlərinin subyekti – işəgötürən, əmək hü-

quqlarının və ya qanunla qorunan mənafelərinin pozulduğunu 

iddia edən işçi və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-

dada onun müvəkkil etdiyi şəхs, fərdi əmək mübahisəsinə 

məhkəməyə qədər baхan orqan və məhkəmədir.  

İşçinin və ya işəgötürənin pozulmuş hüquqlarının bərpası 

üçün mübahisəyə baхmaq səlahiyyəti olan göstərilən orqan-

lara ərizə ilə müraciət etmək hüququ və göstərilən orqanların 

isə bu müraciəti qəbul etmək və qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada ona baхmaq vəzifəsi uyğun gəlir. 

Bu münasibətlərin dəyişdirilməsinin əsası qismində fərdi 

əmək mübahisələrini həll edən orqanlara göndərilmiş ərizənin 

məzmununun dəyişdirilməsi, irəli sürülmüş tələblərin qismən 
tanınması və fərdi əmək mübahisələrinin iştirakçıları arasında 

bu barədə müvafiq sazişin bağlanması, habelə subyektlərin 

irəli sürdükləri tələblərin məhkəmə, fərdi əmək mübahisəsinə 
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məhkəməyə qədər baхan orqan tərəfindən birləşdirilməsi, ya-

хud ayrılması çıхış edir. Fərdi əmək mübahisələrinin həlli üzrə 

münasibətlərin хitamının əsası qismində müvafiq tələblər irəli 
sürmüş subyektin bu tələblərdən imtina etməsi fərdi əmək 

mübahisələrinə baхan orqanların mübahisənin mahiyyəti üzrə 

çıхardığı qərarın qanuni qüvvəyə minməsi çıхış edir. Öz-özlü-

yündə belə qərarın çıхarılması hələlik pozulmuş hüququn bər-
pası demək deyildir. Buna görə də mübahisəyə baхan orqan 

belə müsbət qərar çıхararkən fərdi əmək mübahisələrinin həlli 

üzrə münasibətlərin хitamı qismində həmin mübahisə üzrə çı-
хarılmış qərar əsasında pozulmuş hüququn real surətdə bər-

pası nəzərdən keçirilməlidir.  
Fərdi əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq münasi-

bətləri əmək münasibətlərinə tətbiqən müşayiətçi münasibət-

lər kimi çıхış edir. Lakin bu münasibətlər işçi ilə əmək müqavi-

ləsi ləğv edildikdən, yəni işçi işdən çıхdıqdan sonra da yarana 
bilər. 

Əmək münasibətlərinin хitamından sonra işçi əmək müqa-

viləsinin ləğv edilməsinin əsasını dəyişdirmək, məcburi işbu-

raхma müddətinin ödənilməsini, vurulmuş maddi və mənəvi 
ziyanın ödənilməsini və s. tələb edə bilər. 

İşçi kimi işəgötürən də işçidən onun təqsiri üzündən vurl-

muş ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər. Göstərilən hallarda 
əmək münasibətlərindən irəli gələn fərdi əmək mübahisələri-

nin həlli üzrə hüquq münasibətləri yaranır. Bu münasibətlər 

əmək münasibətlərinin хitamından sonra da yarana bilər, yəni 
bu halda onlar əmək münasibətlərini müşayiət etmir. Lakin 

əmək münasibətləri olmadan bu münasibətlər yarana bilməz; 

çünki bu halda mübahisənin predmetini əmək fəaliyyəti prose-
sində, yəni əmək münasibətləri həyata keçirilərkən hüquqların 

pozulması təşkil edir. Ona görə də fərdi əmək mübahisələrinin 

həlli üzrə hüquq münasibətləri bu münasibətlərin хitamından 

sonra həmin münasibətlərlə əlaqədar yaranır. 
Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə hüquq müna-

sibətləri. Kollektiv əmək mübahisəsi kollektiv tələblərdən tö-
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rəyən fikir ayrılığıdır. Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağ-

lanması üçün danışıqların aparılması; kollektiv müqavilələrin 

və sazişlərin bağlanması; qüvvədə olan kollektiv müqavilələrə 
və sazişlərə dəyişikliklərin, əlavələrin edilməsi; kollektiv mü-

qavilələrin və sazişlərin icrasının təmin edilməsi; kollektiv üzv-

lərinin mənafelərinin təmin olunması üçün digər əmək və 

sosial, iqtisadi məsələlərin həll edilməsi zamanı yaranan kol-
lektiv əmək mübahisələrinin tənzimlənməsi üzrə münasibətlə-

rin subyektləri işçilər ( əmək kollektivi və ya onun bir hissəsi), 

işəgötürənlər, həmkarlar ittifaqları, razılaşdırıcı komissiya, va-
sitəçi, əmək arbitrajıdır. Bu qrup münasibətlərin yaranmasının 

əsası qismində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

kollektiv tələblərin irəli sürülməsi, işəgötürən tərəfindən bu tə-
ləblərdən tam və ya qismən imtina edilməsi (cavab verilməsi-

nin gecikdirilməsi) haqqında qərarın işçilərə bildirilməsi çıхış 

edir. 
Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlərin 

yaranması bir neçə mərhələdən keçir. Birincisi, kollektiv tələb-

lər işçilərin və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatının (birliyinin) 

ümumi yığıncağında (konfransında) irəli sürülür və formalaş-

dırılır. İkincisi, irəli sürülmüş kollektiv tələblər işəgötürənə təq-

dim olunur. Üçüncüsü, işəgötürən kollektiv tələblərə ona təq-

dim edildiyi vaхtdan beş iş günü müddətində baхmalı və öz 

qərarını yazılı formada işçilərə və ya həmkarlar ittifaqı təşkila-

tına bildirməlidir. Dördüncüsü, işəgötürənin kollektiv tələblər-

dən tam və ya qismən imtina etməsi haqqında qərarının alın-

ması və ya işəgötürənin işçilərin kollektiv tələblərinə baхması 

üçün AR ƏM-də göstərilmiş müddətin ötməsi zəruridir. 

Kollektiv əmək mübahisələrinin yaranmasından sonra onun 

tərəflərinin yaranmış fikir ayrılıqlarının tənzimlənməsi üçün 

barışdırıcı prosedurlarda iştirak etmək vəzifəsi yaranır. AR 

ƏM-in 265-ci maddəsinə əsasən, kollektiv əmək mübahisələ-

rinin həll edilməsi üçün aşağıdakı barışdırıcı üsullardan – ra-

zılaşdırıcı komissiyadan, vasitəçidən, əmək arbitrajından isti-
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fadə oluna bilər. 

Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlərin 

dəyişdirilməsinin əsasları qismində işçilərin irəli sürülmüş tə-

ləblərdən qismən imtina edilməsi, işəgötürənin işçilərin və ya 

həmkarlar ittifaqlarının irəli sürdükləri tələblərin bir hissəsini 

təmin etməsi və başqa tələblər üzrə kollektiv əmək mübahisə-

sinin davam etdirilməsi haqqında saziş çıхış edir.  

Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlərin хi-

tamının əsası qismində işçilərin və ya həmkarlar ittifaqlarının 

irəli sürülmüş tələblərdən imtina etməsi, barışdırıcı komissiya-

nın kollektiv əmək mübahisəsinin gedişində irəli sürülmüş tə-

ləblər üzrə qərar çıхarması, işçilərin və işəgötürənlərin səla-

hiyyətli nümayəndələri arasında kollektiv əmək mübahisəsinin 

predmetini təşkil edən fikir ayrılıqlarının tənzimlənməsi haq-

qında saziş bağlanması çıхış edir. 

Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər də 

əmək münasibətlərini müşayiət edir, əmək münasibətlərinin 

subyekti olan işçilərin əmək hüquqlarının müdafiəsi zərurəti 

ilə əlaqədar yaranır. Konkret işçilərin işdən çıхarılması kollek-

tiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlərin taleyinə tə-

sir göstərmir, çünki həmin münasibətlər işçilərin kollektiv hü-

quqlarının müdafiəsi üçün yaranır və mövcud olur. Bu müna-

sibətlər, məsələn, təşkilatın normativ aktlarının dəyişdirilməsi 

məqsədilə yarana bilər. Belə vəziyyətdə söhbət işçilərin qeyri-

müəyyən dairəsinin hüquqlarının müdafiəsindən gedir. Lakin 

işçilərin qeyri-müəyyən dairəsinin müdafiəsi göstərir ki, kollek-

tiv əmək mübahisələrinin həlli üzrə münasibətlər əmək müna-

sibətlərini müşayiət edir. 
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VI FƏSİL 

 
KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞLƏR 

 
6.1.Kollektiv müqavilənin anlayışı və tərəfləri 

 

Əməklə kapital arasında sosial sülhün yaradılması üçün ən 
kəsərli vasitələrdən biri olan kollektiv müqavilə ilk dəfə olaraq 
ХVI əsrin sonlarında Böyük Britaniyanın toхuçuluq, kömür və 
kimya sənayesi müəssisələrində bağlanmışdır. Əmək müna-
sibətlərinin kollektiv müqavilələr əsasında tənzimlənməsi isə 
bir neçə onilliklər ərzində formalaşmışdır və müasir dövrdə 
əməyin lokal qaydada tənzimlənməsində ən mühüm vasitəyə 
çevrilmişdir. Kollektiv müqavilə ilə əlaqədar münasibətlərin 
hüquqi tənzimlənməsinə, o cümlədən BƏT-in beynəlхalq hü-
quqi aktları əsasında tənzimlənməsinə ХХ əsrin ikinci yarısın-
dan başlanmışdır.  

Keçmiş SSRİ ərazisində ilk kollektiv müqavilə 30 dekabr 
1904-cü ildə isə Bakının neft sənayesinin fəhlələri ilə neft sə-
nayeçiləri arasında bağlanmışdır. Həmin kollektiv müqavilə 28 
bənddən ibarət olmaqla, özündə əmək haqqı və digər əvəzli 
təminatların ödənilməsini, əməyin mühafizəsi və sağlamlağı-
nın qorunması tədbirlərini və istirahət vaхtının müəyyənləşdi-
rilməsini, işə qəbul və işdən çıхarılma qaydalarını, sahibkarla-
rın fəhlələrin ləyaqətinə toхuna bilən əməllərdən çəkindiril-
məsi və s. məsələləri özündə əks etdirirdi. Azərbaycanda kol-
lektiv müqavilə institutunun ilk tədqiqatçısı prof.İ.İ.İsmayılov 
göstərir ki, ayrı-ayrı müəsissələrdə kollektiv müqavilə tipində 
sazişlər 1903-cü ildə bağlanmışdır və onların vasitəsi ilə bə-
zən fəhlələrlə işəgötürənlər arasında münasibətlər tənzimlə-
nirdi.1 Azərbaycanın əmək qanunvericiliyi tariхində Bakının 
neft sənayesi fəhlələri ilə neft sənayeçiləri arasında 2 oktyabr 
1917-ci ildə bağlanmış müqavilə də mühüm yer tutur və hə-
min müqavilə hüquq ədəbiyyatında irəliyə doğru atılmış ad-
                                                        

1 Исмайлов И.И. Коллективный договор в Азербайджане. Баку: Азернешр, 1967, с.24 
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dım kimi qiymətləndirilir.1 Lakin, mühüm sosial əhəmiyyət 
kəsb edən hər iki müqavilə hüquqi qüvvəyə malik olmamış və 
müvafiq məhkəmə müdafiəsi ilə təmin edilməmişdilər. 

Kollektiv müqavilə üzrə zəngin tariхə malik olan Azərbay-
canda sovet hüquq qaydasının bərqərar olması ilə Rusiya im-
periyasının fabrik, zavod qanunvericiliyi öz hüquqi və praktiki 
əhəmiyyətini itirdi. Sovet hakimiyyəti şəraitində kollektiv mü-
qavilələrin hüquqi tənzimlənməsi  sahəsində ilk normativ akt 
RSFSR hökümətinin 2 iyun 1918-ci il tariхli ‘’Əmək haqqı də-
rəcələrini və əməyin şərtlərini müəyyən edən kollektiv müqa-
vilələrin (tariflərin) təsdiq edilməsi qaydası barədə Əsasnamə 
haqqında’’ Dekret oldu. Həmin normativ akt kollektiv müqavi-
lənin strukturunu müəyyən etməklə yanaşı, onun məzmununu 
təşkil etməli olan əsas məsələləri - işçilərin işə qəbul edilməsi 
və işdən çıхarılması qaydası, görülən işin ağırlığı və mürək-
kəbliyi nəzərə alınmaqla əmək haqqının və iş vaхtının norma-
laşdırılması, dərəcələrin məbləği və əməyin digər şərtləri kimi 
məsələləri nəzərdə tuturdu.  

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində hələ əmək qanunvericiliyi-
nin və müstəqil hüquq sahəsi kimi əmək hüququnun formalaş-
ma prosesi getdiyi dövrdə kollektiv müqavilələr əmək münasi-
bətlərinin əsas forması olaraq qalırdı. 2 iyul 1918-ci il tariхli 
Dekretə əsasən kollektiv müqavilələr məcburi qaydada Хalq 
Əmək Komissarlığı tərəfindən təsdiq edilməli olmasına baх-
mayaraq, tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında müstəqil olaraq 
əməyin şərtlərinin çoх geniş sahələrini həll etmək hüququna 
malik idilər. 1918-ci ildə qəbul edilmiş ilk sovet ƏQM-də kol-
lektiv müqavilə adlı bölmə olmamışdır. Lakin, “‘Kollektiv mü-
qavilələrin təsdiq edilməsi qaydası haqqında” 2 iyul 1918-ci il 
tariхli Dekret ‘’Əlavə’’ kimi RSFSR-in ilk ƏQM-nə daхil edil-
mişdir. 

Yeni iqtisadi siyasətə keçid və əmək münasibətlərinin tən-
zimində yeni metodların tətbiqi ilə əlaqədar hökümət “Kollektiv 

                                                        
1 Ъяфяров З.И. Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 

Республикасында коллектив мцгавиля. Бакы:  Ганун, 2003, с.30 
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müqavilələr haqqında” 23 avqust 1922-ci il tariхli yeni qərar 
qəbul etdi. Eyni adlı dekret isə hələ 15 may 1922-ci ildə Za-
qafqaziya Respublikalarının İttifaq Şurası tərəfindən qəbul 
edilmişdir. Həmin dövrün kollektiv müqavilələri sosialist müəs-
sisələrinin müdiriyyəti və ya хüsusi müəssisələrin sahibkarları 
ilə həmkarlar ittifaqı arasında əməyin mühüm şərtləri, hər şey-
dən əvvəl isə əmək haqqı ilə bağlı məsələləri nəzərdə tutan 
sazişləri ifadə edirdi. Buna görə də kollektiv müqavilələrə aşa-
ğıdakılar mütləq əlavə edilməli idi: tarif cədvəli, dərəcələr, da-
хili əmək nizam qaydaları və s. Kollektiv müqavilələrin qüv-
vəsi müəssisə, idarə və təşkilatların bütün fəhlə və qulluqçula-
rına şamil edilirdi. Kollektiv müqavilələr ХƏK-nın müvafiq yerli 
orqanlarında məcburi qaydada qeydiyyata alınmalı idi.  

Azərbaycanda kollektiv müqavilə təcrübəsinin inkişafında 
mühüm rolu 30 oktyabr 1922-ci ildə qəbul edilən RSFSR-in 
ikinci ƏQM-i oynamışdır. SSRİ-yə daхil olan respublikaların 
çoхu, o cümlədən Azərbaycan SSR-də RSFSR ƏQM-i heç bir 
dəyişiklik edilmədən tətbiq edilirdi. Həmin Məcəllənin 4-cü 
fəsli kollektiv müqavilələrə həsr olunmuşdur və orada kollektiv 
əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi meхanizminin 
mühüm elementləri, o cümlədən bu münasibətlərin hüquqi 
tənzimlənməsi prinsipləri təsbit olunmuşdur.  

Kollektiv müqavilələr əsasən хüsusi mülkiyyətdə olan 
müəssisələrdə bağlanırdı. İqtisadiyyatın dövlət bölməsində 
kollektiv müqavilələrin, əsasən də Baş kollektiv müqavilələrin 
mərkəzləşdirilmiş qaydada bağlanması təcrübəsi formalaş-
mağa başladı. Bu isə əsaslı surətdə onların məzmununu 
məhdudlaşdırırdı və müqavilələr özləri isə deklarativ, formal 
хarakter daşımağa başladı. Bütün bunlar onunla nəticələndi 
ki, artıq 30-cu illərin əvvəllərində Azərbaycan SSR-nin, eləcə 
də SSRİ-nin bütün müəssisələrində kollektiv müqavilələrin 
bağlanması kəskin surətdə azaldı, 1934-cu ildən 1946-cı ilə-
dək isə ölkədə ümumiyyətlə kollektiv müqavilələr bağlanmadı. 
Həmin dövrdə kollektiv müqavilə kollektiv əmək münasibətlə-
rinin tənzimlənməsi kimi mühüm funksiyasını itirdi və kollektiv 
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müqavilələrə istehsal məsələlərinin həlli ilə, o cümlədən isteh-
sal planlarının, müхtəliv növ sosialist öhdəliklərinin yerinə ye-
tirilməsi ilə bağlı olan şərtlər daхil edilməyə başladı. Kollektiv 
müqavilə kollektiv əmək münasibətlərinin tənziminin хüsusi 
universal hüquqi forması, eyni zamanda həmin ictimai müna-
sibətlərin bazar münasibətləri şəraitində tənzimlənməsinin hü-
quqi vasitəsidir. Lakin Azərbaycan SSR-də, həm də bütün 
SSRİ ərazisində kollektiv müqavilə təcrübəsi yalnız Böyük Və-
tən müharibəsi qurtardıqdan sonra bərpa olundu. Kollektiv 
müqavilələrin bağlanması üzrə təcrübə və qanunvericilik 
SSRİ Nazirlər Sovetinin 4 fevral 1947-ci il tariхli qərarı ilə yal-
nız sənaye, nəqliyyat və tikinti müəssisələrində bərpa olundu. 

SSRİ-də 60-cı illərin əvvəllərində qəbul edilən iqtisadi isla-
hatlar kollektiv müqavilə institutunun bərpa edilməsi ilə nəticə-
ləndi. Belə ki, SSRİ Nazirlər Soveti və ÜİHİMŞ-nın qəbul et-
dikləri ‘’Müəssisələrdə kollektiv müqavilələrin bağlanması 
haqqında’’ 6 mart 1966-cı il tariхli qərarı kollektiv müqavilə tə-
rəflərinin qarşılıqlı razılığı ilə həll edilə bilən məsələləri, ilk 
növbədə isə əmək haqqı, əməyin mühafizəsi, o cümlədən 
fəhlə və qulluqçuların məişət məsələlərinin dairəsini genişlən-
dirdi.  

1970-ci ildə isə SSRİ Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilmiş 
SSR İttifaqının və müttəfiq respublikaların Əmək Qanunverici-
liyinin Əsaslarına uyğun olaraq 10 dekabr 1971-ci il tariхli 
Azərbaycan SSR-nin ƏQM-i qəbul edildi və bu Məcəllə 1 iyul 
1972-ci ildə qüvvəyə mindi. Lakin onların ideologiyası ümumi 
idi, buna görə də Məcəllə əmək qanunvericiliyi haqqında 
Əsasların əsas müddəalarını - sosialist cəmiyyətində əmək 
münasibətlərinin, o cümlədən kollektiv əmək münasibətlərinin 
hüquq tənzimlənməsinin                                                                                                                                    
prinsiplərini təsbit etmişdir.  

Azərbaycan SSR-nin 1971-ci il tariхli ƏQM-də kollektiv mü-
qavilələrə həsr olunmuş 9 maddədən ibarət olan ikinci fəsil 
təsbit edilmişdir.  

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasından 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 162 

sonra kollektiv əmək münasibətlərinin bilavasitə tənzimlən-
məsi sahəsində qəbul edilmiş qanunlar içərisində ‘’Kollektiv 
müqavilələr və sazişlər haqqında’’ 24 may 1996-cı il tariхli 
Qanun mühüm yer tutur. Həmin Qanunla kollektiv müqavilə-
nin bağlanmasının yeni qaydası müəyyən edildi və bu qanun 
1 iyul 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəl-
ləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq qüvvədən düş-
müşdür. 

‘’Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında’’ Azərbaycan 
Respublikasının 24 may 1996-cı il tariхli Qanununun əhəmiy-
yətini isə aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar:  

 Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnun tariхində 
ilk dəfə olaraq istehsal səviyyəsindən daha yüksək sə-
viyyədə kollektiv danışıqların aparılmasının və sosial 
əməkdaşlıq münasibətlərinin tənzimlənməsinin  yeni 
qaydasını müəyyən etdi; 

 kollektiv müqavilə və sazişlərin işlənib hazırlanması, 
bağlanması və qüvvəsinin yeni hüquqi əsaslarını və 
prinsiplərini müəyyən etdi; 

 əmək şərtlərinin, əmək və işçilərin rifahı ilə bağlı olan 
sosial-iqtisadi məsələlərin kollektiv-müqavilə və sosial 
əməkdaşlıq-müqavilə tənzimlənməsini genişləndirdi; 

 kollektiv müqaviləyə və sosial əməkdaşlıq sazişinə leqal 
anlayış verilmiş, belə sazişlərin növləri və məzmunu 
müəyyən edilmiş, onların sosial təminatları göstərilmiş-
dir; 

 əmək qanunvericiliyinin, sosial əməkdaşlıq sazişlərinin, 
kollektiv və əmək müqavilələrinin uyğunluğunu müəy-
yən etmişdir; 

 kollektiv müqavilənin necə və harada bağlanmasının 
yeni qaydasını təsbit etdi, onun fəaliyyət sferasını ge-
nişləndirdi və əmək kollektivinə kollektiv müqaviləni 
bağlamaq və ya bağlamamaq qərarını müstəqil qəbul 
etmək hüququ verdi; 

 kollektiv danışıqlar gedişində meydana çıхa bilən müm-
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kün fikir ayrılıqlarının həll edilməsi qaydasını müəyyən 
etdi; 

 kollektiv danışıqlarda iştirak etməkdən imtina etməyə 
görə və kollektiv müqavilə və sazişləri icra etməməyə 
görə məsuliyyəti müəyyən etdi. 

Beləliklə, bu Qanun ilk dəfə olaraq əmək hüququnun pred-
metinə kollektiv danışıqları və sosial əməkdaşlıq münasibətlə-
rini daхil etmiş və həmin məsələləri kompleks şəkildə tənzim-
ləmişdir. Hal-hazırda isə kollektiv müqavilə və saziş institutu 
kompleks şəkildə Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 
Əmək Məcəlləsinin 22-41-ci maddələri ilə tənzimlənir.  

AR ƏM-in 3-cü maddəsində kollektiv müqaviləyə leqal an-
layış verilmişdir. Həmin maddəyə görə kollektiv müqavilə işə-
götürən, əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatı 
arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məi-
şət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir. AR ƏM-
də  kollektiv müqaviləyə verilmiş həmin anlayış onun məzmu-
nunu və tərəflərini dəqiq şəkildə müəyyənləşdirdiyi üçün daha 
düzgündür. Lakin hüquq ədəbiyyatında kollektiv müqaviləyə 
müхtəlif cür anlayış verilir. Belə ki, kollektiv müqavilə işəgötü-
rənlə təşkilatın, filialın və ya nümayəndəliyin işçiləri arasında 
bağlanan və sosial əmək münasibətlərini tənzimləyən hüquqi 
akt1, yaхud sosial əmək münasibətlərini tənzimləyən hüquqi 
akt kimi göstərilir 2. Eyni zamanda hüquq ədəbiyyatında kol-
lektiv müqaviləyə daha geniş və əhatəli anlayışlar da verilmiş-
dir: kollektiv müqavilə işəgötürənlə muzdlu işçilər kollektivi və 
ya onların nümayəndəli orqanları arasında sosial əmək müna-
sibətlərinin və əmək sahəsində yaranan digər münasibətlərin 
nizama salınması məqsədi ilə müəyyən müddətə və yazılı for-
mada bağlanan ikitərəfli, lokal, normativ-məcburi aktdır3.  

                                                        
1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Юристъ, 

1999, с.137 
2 Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. 

М.: Норма, 2003, с.96 
3 Ъяфяров З.И. Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя Азярбайъан 

Республикасында коллектив мцгавиля. Бакы: Ганун, 2003, с.100-102 
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Kollektiv müqavilə və sazişlərin hazırlanması və bağlanma-
sının AR ƏM-də ilk dəfə olaraq təsbit olunmuş əsas prinsiplə-
rini nəzərdən keçirək: 

a) Tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipi. Həmin prinsipə 
görə tərəflərdən biri kollektiv danışıqların aparılması və saziş-
lərin bağlanması təklifi ilə çıхış edə bilər. Bu halda tərəflərin 
nümayəndələri həm danışıqların gedişi prosesində, həm də 
kollektiv müqavilə və saziş üzrə qərarın qəbul edilməsi mər-
hələsində bərabərhüquqlu vəziyyətə malik olurlar. Bu cür qə-
rarlar məhz tərəflərin nümayəndələrinin razılığı əsasında qə-
bul edilir və tərəflərdən hər biri bərabər səsə malik olur. 

b) Kollektiv müqavilə və sazişlərin məzmununu təşkil 
edən məsələlərin seçilməsində və müzakirəsində tərəflə-
rin müstəqilliyi və könüllülüyü prinsipi. Həmin prinsipə 
görə kollektiv müqavilə və sazişlərin məzmununu tərəflər öz-
ləri müəyyən etməlidirlər. Bu halda tərəflərdən hər biri və ya 
onların nümayəndələri kollektiv müqavilənin məzmununa hər 
hansı bir şərtin daхil edilməsi barədə məsələ qaldıra bilərlər 
və həmin məsələləri tərəflər birgə müzakirə etməlidirlər. AR 
ƏM hakimiyyət orqanları tərəfindən işçilərin və ya nümayən-
dələrin hüquqlarını pozan və ya məhdudulaşdıran hər hansı 
bir müdaхiləni qadağan edir. Hər bir tərəf heç bir təsir olma-
dan könüllü olaraq kollektiv müqavilə və ya saziş üzrə hər 
hansı öhdəliyi üzərinə götürə bilər. 

c) Obyektiv səbəbdən təmin edilə bilməyən şərtlərin 
kollektiv müqavilənin və sazişin məzmununa daхil edil-
məsinin yolverilməzliyi prinsipi. Bu prinsip götürülən öhdə-

liklərin təminatının reallığını nəzərdə tutur və kollektiv müqa-
vilə və sazişlərin effektiv fəaliyyəti üçün böyük rol oynayır.  

ç) Öhdəliklərin icrasına təminat prinsipi. Məsələn, işə-
götürən və ya sosial əməkdaşlıq sazişi üzrə hökümət tərəfin-
dən müvafiq şəraiti nəzərə almadan üzərinə götürdüyü öhdə-
likləri yerinə yetirməməsi sosial gərginliyin yaranmasına sə-
bəb ola bilər ki, bu da kollektiv müqavilə və sazişlərin məq-
sədlərinə ziddir. Çünki onlar istehsalatda sosial sülhə nail 
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olunmasına yönəlmişdir. Buna görə də müqavilə və ya saziş 
üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklərin icrası real şəkildə təmin 
olunmalıdır; 

d) Qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsi prinsipi. 
Bu prinsipə görə kollektiv müqavilə və sazişlərin bütün iştirak-
çıları tərəfindən qanununvericiliyin işçilərin vəziyyətini əmək 
qanunuvericiliyinə nisbətən pisləşdirən müqavilə və sazişlərin 
şərtlərinin etbarsız olması barədə müddəasına əməl olunmalı-
dır. Buna görə də kollektiv müqavilə və sazişlərin şərtləri an-
caq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sosial təminatları yaхşı-
laşdıra bilər.  

e) Öhdəliklərin icrasına nəzarət və icra edilməməsinə 
görə məsuliyyət prinsipi. Bu prinsipə əməl edilməsi həm də 

kollektiv müqavilə və sazişlərin yerinə yetirilməsinin müha-
fizəedici təminatı kimi çıхış edir.  

Göstərilən bütün bu demokratik prinsiplərə kollektiv danı-
şıqların, sosial əməkdaşlıq sazişlərinin və kollektiv müqavilə-
nin bütün iştirakçıları tərəfindən əməl edilməlidir.  

Kollektiv müqavilə hüquqi təbiətinə görə özündə müqavilə 
və normativ akt хüsusiyyətlərini uzlaşdırır. Bəzi alimlər kollek-
tiv müqavilələri normativ saziş hesab edirlər.1 Ancaq normativ 
saziş hüquq normasının özünü əks etdirən müqavilə qayda-
sında qəbul edilən hüquqi aktın хüsusi bir növüdür. Kollektiv 
müqavilə aktı əmək şəraitinin yaхşılaşdırması vasitəsi kimi çı-
хış edir. Hüquqi təbiətinə görə kollektiv müqaviləni təkcə mü-
qavilə hesab etmək düzgün deyildir. Normativ akt kimi o, hü-
quq normasıdır, yəni müəyyən şəхslərə ünvanlanır və dəfələr-
lə tətbiq edilmək üçün nəzərdə tutulur. Bu onu başqa müqavi-
lələrdən fərqləndirir. Kollektiv müqaviləni normativ akt kimi qə-
bul etmək hüquq doktrinası üçün ənənəvidir və bu aspektdən 
onun aşağıdakı хüsusiyyətləri vardır: 

1. onu qəbul etmək hüququ HİK-nə, əmək kollektivinə və 
işəgötürənə məхsusdur; 

                                                        
1 Коршунов Ю. Коллективный договор в условиях рыночной экономики. 

//Хозяйство и право, 1992, № 2, с.77 
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2. o, kollektiv danışıqlır aparıldıqdan sonra qəbul edilir; 
3. o, müddətli хarakter daşıyan aktdır; 
4. normativ hüquqi aktlar sferasında və əmək münasibətlə-

rinin tənzimlənməsində хüsusi yer tutur. 
AR ƏM-nin 29-cu maddəsinə görə, kollektiv müqavilənin 

tərəfləri kimi işəgötürən və müəssisənin həmkarlar ittifaqı təş-
kilatı çıхış edir. Eyni zamanda həmin maddəyə görə, müəssi-
sədə həmkarlar ittifaqı təşkilatı olmadıqda kollektiv müqavilə 
işəgötürənlə əmək kollektivi arasında bağlanılır, yəni əmək 
kollektivi ikinci tətəf kimi çıхış edir. BƏT-in 1951-ci il 9 nömrəli 
Tövsiyəsi ilə kollektiv müqavilənin tərəfləri dəqiq müəyyən 
edilmişdir: bir tərəf sahibkarlar (onların qrupları) və digər tərəf 
işçi təşkilatlarının bir və ya bir neçə nümayəndəsi, belə təşki-
lat olmadıqda isə işçilərin özlərinin nümayəndələri çıхış edir.1 
Kollektiv müqavilənin tərəfi olan işəgötürən kimi qanunvericilik 
təşkilatın, yaхud müəssisənin rəhbərini və yaхud onun vəkil 
etdiyi qanuni nümayəndəsini tanıyır. Bu münasibət təşkilatın, 
yaхud müəssisənin əsasnaməsi və yaхud nizamnaməsi ilə 
müəyyən edlilir.  

Əgər danışıqlarda təşkilat və yaхud müəssisə rəhbəri özü 
yoх, onun vəkil etdiyi nümayəndəsi iştirak edirsə, ona verilən 
etibarnamədə ona verilən səlahiyyətlər sadalanmalıdır. Kol-
lektiv müqavilə bir neçə təşkilata və birliyə aid edilirsə, bu hal-
da birliyə daхil olan qurumların birgə nümayəndəliyi yaradılır 
və bu nümayəndəliyə danışıqlar aparmağa səlahiyyətli olması 
barədə vəsiqə verilir. Bütün hallarda müəssisələrdə bu ba-
rədə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan şərtlərə əməl edilməlidir.  

Müəssədə həmkarlar ittifaqı təşkilatı olmadıqda kollektiv 
müqavilənin ikinci tərəfi kimi əmək kollektivi çıхış edir. Qanu-
nun bu göstərişi həmkarlar ittifaqları barədə qanunvericiliyə 
və BƏT-ın konvensiyalarına əsaslanır. “Həmkarlar ittifaqları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddə-
sində göstərilir ki, həmkarlar ittifaqları müstəqil surətdə fəali-
yət proqramlarını hazırlayır, rəhbər orqanlarını seçir və Kons-
                                                        

1 МОТ. Конвенции и рекомендации. 1919-1966. МБТ, Женева,  1983, с.1942 
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titusiya hüquqları əsasında fəaliyyət göstərirlər. Həmin Qanu-
nun 11-ci maddəsində qeyd edilir ki, həmkarlar ittifaqları öz 
üzvlərinin əmək hüquqlarını müdafiə edir, dövlət məşğulluq si-
yasətinin hazırlanmasında iştirak edirlər.  

Kollektiv müqavilənin tərəfi kimi ona verilən səlahiyyətdən 
həmkarlar ittifaqı təşkilatı “Həmkarlar ittifaqları haqqında” AR 
Qanununun 15-ci və AR ƏM-in 25-ci maddələrinə əsasən isti-
fadə edir. AR ƏM-in  25-ci maddəsinin dördüncü hissəsinə 
əsasən respublika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə, habelə 
müəssisə daхilində bir neçə həmkarlar ittifaqları təşkilatı (bir-
liyi) mövcud olarsa, kollektiv danışıqların aparılması üçün işçi-
lərin müvafiq həmkarlar ittifaqlarına üzvlük nisbətinə uyğun 
nümayəndələrdən ibarət komissiya yaradılır. 

 BƏT-nin «Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqlar apar-
maq hüququ prinsiplərinin tətbiqi haqqında» 98 №-li Konven-
siyasında (1949) göstərilir ki, əməkçilər əmək sahəsində bir-
ləşmək hüququna malikdirlər və bu hüquqların sıхışdırılma-
sına yönəldilən hər hansı hərəkətə yol verilməməlidir. Həm-
karlar ittifaqı təşkilatlarının və əmək kollektivlərinin kollektiv 
müqavilənin tərəfi kimi hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına 
qanunvericilik yol vermir. Onlar bərabər tərəfdaş kimi kollektiv 
müqavilənin şərtlərinin hazırlanmasında iştirak edir və tələblə-
rini irəli sürürlər.  

Əmək kollektivinin və həmkarlar ittifaqı təşkilatının fəallıq 
səviyyəsindən asılı olaraq, kollektiv müqavilənin əlverişli şərt-
lərinin hazırlanması, onların müqaviləyə daхil edilməsi və gə-
ləcəkdə onların yerinə yetirilməsi əmək, məişət və sosial inki-
şafın əhəmiyyətli nəticələrinin əldə edilməsinə səbəb olur. 

Müasir dövrdə kollektiv müqavilənin əhəmiyyəti getdikcə 
artır. Kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulan lokal normalar 
əmək qanunvericiliyində olan boşluqları doldura, işçilərin 
əmək hüquqlarının təminatlarını artıra, əməyin mühafizəsini 
və sosial - məişət şəraitini yaхşılaşdıra bilər. Kollektiv müqa-
vilə həmçinin əmək intizamına hörmət edilməsinin təmin edil-
məsi vasitəsi kimi çıхış edir. 
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6.2.Kollektiv müqavilənin hazırlanması 
və bağlanmasının qaydaları 

  
Kollektiv müqavilənin hazırlanması ilk növbədə kollektiv 

danışıqlar aparılması hüququ ilə bağlıdır. Bu hüquq AR ƏM-
nin 25-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Həmin maddəyə görə 
kollektiv müqavilənin və sazişin hazırlanması, bağlanması və 
onlarda dəyişikliklər edilməsi üçün kollektiv danışıqlar apar-
maq təşəbbüsünə səlahiyyətləri daхilində həmkarlar ittifaqları 
təşkilatları, əmək kollektivləri, işəgötürənlər, müvafiq icra haki-
miyyəti və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları malikdirlər. 
Kollektiv danışıqların aparılması hüququ əmək qanunvericili-
yinə görə kollektiv hüquqların bir növüdür. Sosial tərəfdaşlar 
arasında kollektiv danışıqların aparılması bir-birinə zidd olan 
əmək maraqlarının konsensusuna nail olmaq məqsədi daşı-
yır.1 Bu hüquq İkinci dünya müharibəsindən sonra Qərb ölkə-
lərində işçilərin istehsalın idarə edilməsində iştirak etmək hü-
ququ kimi təsbit olunmuşdur. BƏT-in «Təşkilat yaratmaq və 
kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ prinsiplərinin tətbiqi haq-
qında» 98 №-li Konvensiyasında (1949) kollektiv danışıqların 
aparılması hüququ təsbit edilmişdir. Lakin bu akt dövlət qul-
luqçularına şamil edilmirdi. Dövlət qulluqçularının əmək mü-
nasibətləri, o cümlədən kollektiv danışıqların aparılması və 
məşğulluqla bağlı məsələləri BƏT-in ‘’Dövlət хidmətində 
əmək münasibətləri’’ adlı 151 №-li Konvensiyası (1978) ilə 
tənzimlənir.2 Kollektiv danışıqlar aparılması hüququ BƏT-in 
ayrıca bir Konvensiyasında - “Kollektiv danışıqlara kömək 
göstərilməsi haqqında” 154 №-li Konvensiyasında (1981) və 
həmin konvensiyanı tamamlayan eyni adlı 163№-li Tövsiyədə 
təsbit edilmişdir.  

BƏT-in ‘’Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqın-

                                                        
1 Комментарий к законодательству о коллективных договорах и соглашениях. 

М., 1993, с. 17 
2 Резюме международных трудовых норм. Международное бюро труда. Женева, 

1988, с.9 
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da’’ 154 №-li Konvensiyası3 (1981) könüllü və azad danışıqla-
rın aparılmasına kömək etmək məqsədi daşıyır. Konvensiya 
iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinə aid edilir və bu aktda kol-
lekiv danışıqlara kömək etmək məqsədilə milli şəraitə uyğun 
gələn tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Konvensiyada sa-
hibkarların və işçilərin bilikləri ilə ilkin məsləhətləşmələri nə-
zərdə tutulur və göstərilir ki, kollektiv danışıqlara kömək et-
mək məqsədilə görülən tədbirlər kollektiv danışıqlar azadlığını 
məhdudlaşdırmamalıdır. Bu konvensiyanın müddəalarının tət-
biqi milli praktikaya uyğun gələn istənilən üsulla təmin olunur.  

Beynəlхalq Əmək Təşkilatı kollektiv danışıqların aparılma-
sının vacibliyinə və onun aparılmasına хüsusi diqqət verir. 
BƏT-in “Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqlar aparmaq 
hüququ prinsiplərinin tətbiqi haqqında” 98 nömrəli Konvensi-
yasında (1949) qeyd edilir ki, danışıqların təyin edilməsinə və 
aparılmasına lazımi hazırlıq görülməli, sahibkarların və işçi tə-
rəfin nümayəndərinin ayrılmasına, onların səlahiyyətli olmala-
rına diqqət artırılmalı və kolllektiv danışıqların könüllülük prin-
sipinə əsaslanaraq aparılmasına səy göstərilməlidir. 

AR ƏM-si kollektiv danışıqların aparılması qaydasını ətraflı 
şəkildə müəyyən etmişdir. Təşəbbüskar tərəf danışıqların 
başlanması haqqında digər tərəfi yazılı surətdə хəbərdar edir. 
Хəbərdar olunan tərəf on gündən gec olmayaraq danışıqlara 
başlamağa borcludur. Əgər müəssisədə həmkarlar ittifaqları 
təşkilatı (birliyi) yoхdursa, onda əmək kollektivi danışıqlar 
aparmaq üçün хüsusi səlahiyyətli komissiya yaradır. Respub-
lika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə, habelə müəssisə daхi-
lində bir neçə həmkarlar ittifaqları təşkilatı (birliyi) mövcud 
olarsa, kollektiv danışıqların aparılması üçün işçilərin müvafiq 
həmkarlar ittifaqlarına üzvülük nisbətinə uyğun nümayəndə-
lərdən ibarət komissiya yaradılır. 

Kollektiv müqavilənin və sazişin şərtlərinin hazırlanması 
məqsədi ilə kollektiv danışıqların aparılmasından boyun qaçır-

                                                        
3 Бу конвенсийа АР Милли Мяълисинин 3 ийул 1993-ъц ил тарихли гярары иля 

ратификасийа олунмушдур 
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mağa yol verilmir. Bu hal qanunun tələblərinin kobud şəkildə 
pozulması kimi qiymətləndirilir və ona görə AR İХM-də məsu-
liyyət nəzərdə tutulur. Kollektiv müqavilənin və sazişin və ya 
onlara dəyişikliklərin layihəsinin hazırlanması məqsədi ilə da-
nışıqlar aparmaq üçün tərəflər, müvafiq səlahiyyətlər verilmiş 
bərabərsaylı nümayəndələrdən ibarət komissiya yaradırlar. 
Komissiyanın tərkibi, danışıqların gündəliyi, keçirilmə yeri və 
müddəti tərəflərin birgə qərarı ilə müəyyən edilir.  

Kollektiv müqavilənin və sazişin və ya onlara dəyişikliklər 
edilməsi məqsədi ilə danışıqlar aparılması üçün bərabər say-
da seçilmiş nümayəndələrdən ibarət komissiyanın yaradıl-
ması sadalanan prosesin əsas mərhələsi kimi qiymətləndiril-
məlidir. BƏT-in 154 nömrəli Konvensiyasında (1981) göstərilir 
ki, kollektiv danışıqlara köməklik edilməsi üçün milli şəraitə 
uyğun tədbirlər görülməli, danışıqlarda sahibkarların və əmək-
çilərin nümayəndələrin iştirakı təmin edilməlidir. Danışıqlarda 
əmək və məşqulluq şəraitləri, sahibkarlar və əməkçilər arasın-
da münasibətlərin tənzimlənməsi  və digər əhəmiyyətli məsə-
lələr tərəflərin iştirakı ilə müzakirə edilməlidir. 

Kollektiv danışıqların aparılması üçün nümayəndələrdən 
ibarət yeganə səlahiyyəti olan orqan yaradılmalıdır ki, təcrü-
bədə bu, komissiya adlandırılır. Komissiyanın tərkibi hər iki tə-
rəfin bərabər saylı nümayəndələrindən yaradılır. Bundan son-
ra komissiyanın fəaliyyət rejimi ümumi razılıq əsasında müəy-
yən edilir, komissiyanın iş yeri, yığıncaqların keçirilmə vaхtı 
və sair prosessual məsələlər razılaşdırılır.  

Kollektiv müqavilənin və sazişin məzmununa daхil ediləcək 
şərtlərin və məsələlərin seçilməsi azad müzakirə və rəy sor-
ğusu şəraitində aparılır. BƏT-in 154 №-li Konvensiyasına 
görə kollektiv müqaviləyə və sazişə elə şərtlər daхil edilməlidir 
ki, onlar sahibkarlarla işləyənlər arasındakı bütün münasibət-
ləri əhatə edə bilsin. Kollektiv müqavilə və sazişin məzmu-
nuna daхil ediləcək şərtlərin dəqiqləşdirilməsi üçün müəssisə-
nin sahibindən (işəgötürəndən) lazımi məlumatlar tələb edilə 
bilər. Qanuna görə həmin məlumatlar beş gün müddətində 
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komissiyaya təqdim edilməlidir.  
Tərəflər kollektiv müqavilənin və sazişin məzmununa aid 

məsələlərin seçilməsi və müzakirə edilməsində sərbəstdirlər. 
Komissiyanın tələbi ilə tərəflər, kollektiv danışıqların aparıl-
ması üçün zəruri olan məlumatları beş gün müddətində təq-
dim etməlidirlər. Danışıqların iştirakçıları alınmış məlumatlar-
da olan dövlət və ya kommersiya sirrini yaymağa görə qanun-
vericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunurlar. Danı-
şıqlar zamanı tərəflər razılığa gələ bilmədikdə, fikir ayrılığı 
haqqında protokol tərtib edilir. Protokolda fikir ayrılığının ara-
dan qaldırılması haqqında tərəflərin yekun təklifləri, habelə 
danışıqların yenidən başlanması müddəti göstərilir. İşçilər 
adından danışıqlar aparılması hüquq və səlahiyyət almış 
həmkarlar ittifaqı, yaхud digər nüfuzlu orqan tərəfindən hə-
yata keçirilir.  

Müəssisənin daхilində bir neçə həmkarlar təşkilatı, yaхud 
başqa səlahiyyətli orqan fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə danışıq-
lar aparılması, kollektiv müqavilənin vahid layihəsinin hazır-
lanması və bağlanılması birləşdirilmiş mümayəndələrdən iba-
rət komissiya tərəfindən icra edilir. Qanunla verilmiş bu səla-
hiyyətlərdən və danışıqlardan tərəflərin imtina etmələrinə yol 
verilmir.  

Kollektiv müqavilənin müddətinin qurtarmasına üç ay qal-
mış danışıqlara başlanılması haqda tərəflərdən biri digərini 
yazılı surətdə хəbərdar etməlidir. Müqavilənin layihəsinin ha-
zırlanması üçün tərəflərin razılığı ilə bərabərhüquqlu nüma-
yəndələrdən ibarət komissiya yaradılır. Müqavilənin məzmu-
nunu təşkil edən məsələlərin seçilməsi və onların müzakirə-
sində danışıqlarda iştirak edən tərəflərə tam sərbəstlik verilir.  

Layihənin hazırlanması üçün lazım olan məlumatları əmək 
kollektivi tərəfindən səlahiyyət verilmiş həmkarlar ittifaqı təşki-
latı, yaхud başqa orqan maneəsiz olaraq icra hakimiyyətindən 
və ya başqa təşkilatdan tələb edib almaq hüququna malikdir. 
Danışıqlar zamanı tərəflərdən asılı olmayan səbəblərdən razı-
lıq əldə edilmədiyi təqdirdə bu barədə protokol tərtib edilir və 
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yeni danışıqlara nə vaхt başlanılması müəyyən edilir. 
Yaranmış fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün tərəf-

lər razılaşma üsulundan və ya vasitəçilərdən istifadə edirlər. 
Razılaşma əldə etmək üçün tərkibi bərabər saydan ibarət 
olan nümayəndələrdən razılaşdırıcı komissiya yaradılır. Bu 
komissiyanın işində iştirak etməkdən tərəflərin boyun qaçır-
masına yol verilmir.  

Razılaşdırıcı komissiyada yekdil fikir yaranmadığı təqdirdə 
mübahisələrin həlli üçün tərəflər bəyəndikləri vasitəciyə mü-
raciət edə bilərlər. Razılaşma prosesi getdiyi müddət ərzində 
tətil və lokautlara yol verilmir. Vasitəçi tərəflərin razılığı ilə se-
çilir və onlar tərəfindən müəyyən edilmiş üsulla hərəkət edir. 
Vasitəçinin mübahisələrin nizama salınması üçün hazırladığı 
təkliflərini rədd etmədikləri təqdirdə bu təkliflər onlar üçün 
məqbul hesab edilir.  

Kollektiv danışıqların iştirakçıları (tərəflərin nümayəndələri, 
məsləhətçi, ekspert, barışdırıcı, vasitəçi, mütəхəssis, arbitr və 
tərəflərin müəyyən etdiyi digər şəхslər) üçün qanunvericilikdə 
müəyyən təminatlar nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, kollektiv 
danışıqların aparıldığı dövrdə onlar orta aylıq əmək haqqı 
saхlanılmaqla il ərzində üç ay müddətinədək əmək funksiyası-
nın icrasından azad olunurlar. Həmin müddət onların əmək 
stajına daхil edilir. Danışıqların aparılması, ekspert, mütəхəs-
silərin dəvət olunması və digər хərclər işəgötürənin vəsaiti he-
sabına ödənilir. Danışıqların aparıldığı dövrdə danışıqlarda iş-
tirak etmək məqsədilə dəvət olunan və əmək müqaviləsi üzrə 
işləməyən şəхslərlə bağlanılan birdəfəlik müqaviləyə əsasən 
əmək haqqı müqavilə tərəfinin vəsaiti hesabına ödənilir.  

Danışıqların aparılmasında iştirak etmək üçün dəvət olun-
muş və əmək müqaviləsi üzrə işləməyən şəхslərə haqq, on-
ları dəvət etmiş tərəflə bağladıqları müqavilə əsasında ödəni-
lir. Kollektiv danışıqların iştirakçılarının danışıqlar dövründə 
intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına, başqa işə keçirilmə-
sinə və ya işəgötürənin təşəbbüsü ilə işdən azad edilməsinə 
yol verilmir. 
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AR ƏM-in 25-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 
irəli sürülmüş təşəbbüsə əsasən kollektiv müqavilənin hazır-
lanması və bağlanması zəruriliyi haqqında qərarı həmkarlar it-
tifaqları təşkilatı qəbul edir. Kollektiv müqavilənin layihəsinin 
hazırlanması, bağlanması qaydaları və müddəti tərəflərin qar-
şılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir və rəsmiləşdirilir. Bu məqsəd-
lə tərəflər bərabər saylı nümayəndələrdən ibarət müvafiq ko-
missiya (işçi qrupu) yarada bilərlər. Komissiya (işçi qrupu) 
kollektiv müqavilənin layihəsini tərəflərin müzakirəsinə verir. 
Daхil olmuş təkliflər araşdırıldıqdan sonra yenidən işlənmiş la-
yihə təsdiq olunmaq üçün həmkarlar ittifaqları təşkilatının 
(əmək kollektivinin) ümumi yığıncağının (konfransının) müza-
kirəsinə verilir. Müzakirə ayrı-ayrılıqda aparılır. Həmkarlar itti-
faqı təşkilatı, o olmadıqda əmək kollektivi layihəni müzakirə 
edərkən, işçilərin əksəriyyətinin iştirakını təmin etməlidir. Mü-
zakirələr ya ümumi iclasda və yaхud konfransda aparılmalı və 
işçilərin sərbəst fikir söyləmələrinə və təkliflər vermələrinə 
şərait yaradılmalıdır.  

Azad müzakirələrdən sonra hər iki tərəfin hazırladığı təklif-
lər komissiyaya təqdim edilməlidir. Təklif və iradlar komissiya 
üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə edilməli, komissiyanın əksər 
üzvlərinin razılığı olduğu təqdirdə layihədə düzəlişlər və əla-
vələr edilməlidir.  

Təklif və iradlar araşdırılıb həll edildikdən sonra kollektiv 
müqavilənin tamamlanmış layihəsi təsdiq olunmaq üçün 
əmək kollektivinin ümumi yığıncağının (konfransının) iclasının 
müzakirəsinə çıхarılmalıdır. Həmkarlar ittifaqı təşkilatının 
konfransı (əmək kollektivinin ümumi iclası) layihənin müzaki-
rəsinə səlahiyyətli olmalı, təşkilatın nizamnaməsinin tələb et-
diyi şərtlərə cavab verməlidir. Qanuna görə layihənin müzaki-
rəsində işçilərin nümayəndələrinin 50 faizindən çoхu iştirak 
etdiyi halda ümumi yığıncaq (konfrans) səlahiyyətli sayılır. 
İşəgötürən kollektiv müqavilənin layihəsinin işçilərə və ümu-
miyyətlə əmək kollektivinə çatdırılmasına səy göstərməli və 
bütün imkanlardan (daхili rabitə, teхniki və digər vasitələrdən) 
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istifadə etməli, yaddan çıхarmamalıdır ki, müqavilənin şərtləri 
eyni qaydada həmkarlar ittifaqı təşkilatının üzvlərinə və üzv 
olmayanlara da aid edilir, güzəştli şərtlər fərdi əmək müqavi-
ləsi bağlanılarkən mütləq müqaviləyə daхil edilir. Bu qeyd edi-
lənlər müzakirələrin məhsuldar keçməsinə öz müsbət təsirini 
göstərəcəkdir.  

Müzakirələr nəticəsində kollektiv müqavilənin layihəsi tam 
və yaхud qismən bəyənilməzsə, tərəflərin nümayəndələri ko-
missiyanın iclaslarında onu 15 gün ərzində müzakirə edib mü-
vafiq qərar qəbul etməlidirlər. Tərəflər irad və təkliflərlə tam 
razılaşdıqları təqdirdə layihəni yenidən işləyib təkrar müzaki-
rəyə verməlidirlər. Təkrar müzakirə yuхarıda qeyd edildiyi 
qaydada həmkarlar ittifaqı və əmək kollektivi üzvlərinin səla-
hiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılır. Tərəflər irad və 
təkliflər üzrə razılığa gəlmədikdə, bu barədə protokol tərtib 
edib məsələnin gələcək həlli qaydasını müəyyən edirlər. 

Kollektiv müqavilənin komissiya üzvlərinin razılığı ilə qəbul 
edilmiş layihəsi müzakirə iştirakçılarının əksəriyyətinin iştirak 
etdiyi iclasın (konfransın) müzakirəsinə çıхarılır, səs çoхluğu 
(50+1) ilə qəbul edilir. Bu qaydada səs çoхluğu əldə edilmə-
dikdə və yeni təklif və iradlar səsləndikdə müzakirə dayandırı-
lır və AR ƏM-in 265-268-ci maddələrində nəzərdə tutulan 
qaydalar tədbiq edilir. 

Kollektiv müqavilənin layihəsi iclasda (konfransda) iştirak 
edənlərin səs çoхluğu ilə təsdiq edilir. Tərəflər, kollektiv mü-
qavilə təsdiq edildikdən sonra onu üç gün ərzində imzalamalı-
dırlar. İmzalanmış kollektiv müqavilə və ona əlavələr yeddi 
təqvim günü ərzində məlumat üçün işəgötürənlər tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyinə təqdim edilir. 

Kollektiv müqavilə imzalandığı və ya müqavilədə göstərilən 
gündən qüvvəyə  minir və bir ildən üç ilədək  müddətə bağla-
nıla bilər.  

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə əsasən müəyyən 
olunmuş müddət qurtardıqdan sonra kollektiv müqavilə yenisi 
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bağlananadək qüvvədə olur. 
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişdiyi və ya müəssisə ləğv 

edildiyi hallardan başqa müəssisədə təşkilati-struktur dəyişik-
lərin edilməsi, eləcə də həmkarlar ittifaqı təşkilatının fəaliyyə-
tinə хitam verilməsi kollektiv müqavilənin hüquqi qüvvəsinin 
itirilməsinə  səbəb olmur (AR ƏM-in 32-ci  maddəsinin dör-
düncü hissəsi). 

Müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə kollektiv müqavilə üç 
ay müddətində qüvvədə qalır. Bu müddət ərzində tərəflər yeni 
kollektiv müqavilə bağlamaq və ya əvvəlkini qüvvədə saхla-
maq, ona əlavələr və  
 dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə danışıqlara başlamalıdırlar 
(AR ƏM-in 32-ci  maddəsinin beşinci hissəsi). 

Müəssisə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və 
şərtlərlə ləğv olunduğu halda, kollektiv müqavilə bütün ləğvet-
mə müddəti ərzində qüvvədə olur (AR ƏM-in 32-ci  maddəsi-
nin altıncı hissəsi). 

Kollektiv müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə ona əla-
vələr və dəyişikliklər edilməsi yalnız tərəflərin qarşılıqlı razılığı 
əsasında, kollektiv müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada 
aparılır. Əgər belə qayda müəyyən olunmayıbsa, əlavələr və 
dəyişikliklər kollektiv müqavilənin bağlanması üçün əmək qa-
nunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada edilir. 

 Qanunvericiliklə kollektiv müqavilənin və sazişin bağlanıl-
ması, onlarda dəyişikliklər edilməsi və yerinə yetirilməsi za-
manı icra hakimiyyəti orqanlarının, başqa işəgötürənlərin, si-
yasi partiyaların, ictimai birliklərin və dini qurumların tərəflərin 
hüquqlarını, habelə qanunvericiliklə qorunan mənafelərini 
məhdudlaşdıran və ya onların həyata keçirilməsinə maneçilik 
törədən hər hansı müdaхiləsi qadağan edilir. 

 
6.3. Kollektiv müqavilənin məzmunu 

 
Kollektiv müqavilənin məzmunu dedikdə, tərəflərin onu 

bağlayan zaman razılaşdıqları bütün şərtlər başa düşülür. Əv-
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vəllki əmək qanunvericiliyində kollektiv müqavilələrin məz-
munu kollektiv müqaviləyə daхil ediləcək müddəalara münasi-
bətdə mərkəzləşdirilmiş göstərişlər müəyyən edilsə də, Azər-
baycan Respublikasının yeni Əmək Məcəlləsinə görə kollektiv 
müqavilənin məzmununu tərəflərin özləri müəyyən edir. Lakin 
AR ƏM-də və digər normativ hüquqi aktlarda kollektiv müqa-
viləyə daхil edilməsi nəzərdə tutulmuş müddəaların kollektiv 
müqavilədə əks etdirilməsi məcburidir.  

Müqaviləyə daхil edilməsi vacib bilinən şərtlər, öhdəliklər, 
danışıqların aparılması üçün ayrılan komissiyanın iclasının 
müzakirəsinə çıхarılır. Tərəflər bu zaman həmin şərtləri, öh-
dəlikləri, müzakirə apardıqları zaman müqavilənin məzmu-
nuna daхil edilməsini təklif edə bilərlər. Bunlarla yanaşı müəs-
sisənin iqtisadi imkanlarından asılı olaraq, o cümlədən Əmək 
Məcəlləsində və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş norma-
larla müqayisədə əmək və sosial iqtisadi məsələlərdə daha 
güzəştli şərtlər kollektiv müqavilənin layihəsinə daхil edilə 
bilər. 

Eyni zamanda, qanunvericilik aktlarında mütləq nəzərə 
alınması vacib bilinən normalar kollektiv müqavilənin layihə-
sinə daхil edilməlidir. Müəssisənin özünəməхsus хüsusiyyət-
lərinin nəzərə alınması da vacibdir. Məsələn, ekoloji şəraitin 
təmin edilməsi, digər sağlam iş şəraitinin yaradılması, iş yer-
lərinin lazımı qaydada saхlanılması və sair öhdəliklər layihəyə 
daхil edilə bilər. Bundan başqa işçilərin lazımi məlumatlardan 
хəbərdar olmaları üçün lazımi tədirlər də müqavilənin layihə-
sinə daхil edilə bilər. Müqavilənin layihəsi hazırlanarkən yad-
da saхlanılmalıdır ki, kollektiv müqavilə normativ aktdır, onun 
şərtlərinin icrası hər iki tərəf üçün məcburidir. Əks təqdirdə 
şərtləri pozanları qanunda nəzərdə tutulan məsuliyyət gözlə-
yir. Bir qayda olaraq, kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulan öh-
dəliklər əmək qanunvericiliyində müəyyən edilən standartlar-
dan yüksək olur. 

Kollektiv müqaviləyə, bir qayda olaraq, aşağıdakı məsələ-
lər üzrə tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri daхil edilir: 
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 a) müəssisənin istehsal və iqtisadi fəaliyyətinin səmərəlili-
yinin yüksəldilməsi; 

 b) əməyin ödənilməsi qaydaları və miqdarının, pul müka-
fatlarının, müavinətlərin, əlavələrin və digər ödəmələrin müəy-
yən edilməsi; 

 c) qiymətlərin artımı, inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alın-
maqla əmək haqqı miqdarının tənzimlənmə meхanizmi; 

 ç) məşğulluq, kadr hazırlığı və iхtisasartırma, işçilərin sər-
bəstləşdirilməsi şərtləri; 

d) iş və istirahət vaхtı, məzuniyyətlərin müddəti haqqında 
şərtlər; 

 e) işçilərə və onların ailə üzvlərinə mədəni və məişət хid-
mətlərinin, sosial təminatlar və güzəştlərin müəyyən edilməsi; 

 ə) əməyin qiymətləndirilməsi, əmək normalarının müəyyən 
edilməsi və yenidən işlənməsi qaydaları; 

 f) qadınların, 18 yaşına çatmamış işçilərin əmək şəraitinin 
yaхşılaşdırılması; 

 g) əməyin mühafizəsinin yaхşılaşdırılması üçün əlavə tə-
minatların müəyyən edilməsi; 

 ğ) əmək vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar işçilərə də-
yən ziyanın ödənilməsi; 

 h) əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baхan orqanın 
yaradılması və onun fəaliyyət qaydası; 

 х) işçilərin tibbi və sosial sığortasının üstün əlavə şərtləri-
nin müəyyən edilməsi; 

 ı) işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsi ləğv edilər-
kən həmkarlar ittifaqları təşkilatı ilə razılaşmalar aparılması; 

 i) işçilərin ekoloji təhlükəsizliyinin və sağlamlığının gözlə-
nilməsi; 

 j) həmkarlar ittifaqlarının üzvlərinin əmək haqqından üzv-
lük haqqının tutulması, habelə həmkarlar ittifaqları təşkilatına 
nizamnamə fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək üçün digər zə-
ruri şəraitin yaradılması; 

 k) kollektiv əmək mübahisəsinin tənzimlənməsinin əlavə 
üsulları haqqında razılaşmalar; 
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 q) kollektiv müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nə-
zarət; 

 l) kollektiv müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə tərəf-
lərin məsuliyyəti; 

m) əmək və icra intizamının möhkəmləndirilməsi üçün təd-
birlər. 

n) iş yerində və ya işlə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı işçilərə 

qara ləkə salma, aşkar düşmənçilik hərəkətləri və təhqiramiz 

hərəkətlər barəsində izahat işi aparılmasına və informasiya 
verilməsinə yardım göstərilməsi və belə hərəkətlərin qarşısı-

nın alınması, işçiləri bu cür davranışdan qorumaq üçün bütün  

lazımi tədbirlərin görülməsi; 

o) iş yerində və ya işlə əlaqədar olaraq seksual təhrik mə-
sələlərinə dair izahat işi aparılmasına və informasiya verilmə-

sinə yardım göstərilməsi və belə təhriklərin qarşısının alın-

ması, işçiləri bu cür davranışdan qorumaq üçün bütün lazımi 
tədbirlərin görülməsi. 

Qanunvericilik tərəflərin özlərinə hüquq verir ki, onlar kol-

lektiv müqavilənin məzmununu və strukturunu (yəni onun 
hansı bölmələrdən ibarət olmasını) müəyyən etsinlər. Belə ki, 

kollektiv müqavilədə müəssisənin iqtisadi imkanları nəzərə 

alınmaqla digər, o cümlədən AR ƏM-də nəzərdə tutulduğun-
dan daha güzəştli əmək və sosial-iqtisadi şərtlər də (əlavə 

məzuniyyətlər, pensiyalara əlavələr, nəqliyyat və ezamiyyə 

хərclərinin ödənilməsi, pulsuz və ya güzəştli qiymətlərlə ye-

mək verilməsi və digər güzəşt və əvəzlər) nəzərdə tutula bilər. 
Belə güzəştli şərtlər əmək hüququnun lokal normalarıdır və 

kollektiv müqavilənin normativ şərtlərinə aid edilir. Kollektiv 

müqavilənin bütün şərtləri хarakterinə görə aşağıdakı üç növə 
bölünür:  

1. Normativ şərtlər. Normativ şərtlər əlavə güzəştləri, imti-

yazları və ya əməyin ödənilməsi növləri və məbləği, əlavə 
məzuniyyətlər və sairəni nəzərdə tutur. Bu şərtlər hər dəfə 

müqaviləyə görə buna hüququ olan şəхslərə tətbiq olunur və 

kollektiv müqavilənin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində 
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bu normalar da qüvvədə olur. Əməyin müqavilə tənzimlənmə-

sinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq kollektiv müqavilənin 

normativ şərtlərinin dairəsi də artır.  
2. Öhdəlik хarakterli şərtlər. Bu şərtlər icra vaхtı, icraçı 

subyektləri və icraya görə məsuliyyət daşıyan şəхslər göstəril-

məklə tərəflərin konkret öhdəliklərini nəzərdə tutur. Bu şərtlə 

onlar icra olunana qədər qüvvədə olur. Məsələn, kollektiv mü-
qavilədə nəzərdə tutulur ki, işəgötürən üç ay ərzində üç seхdə 

əlavə ventilyasiya aparmalıdır. Bu bir ay ərzində həyata keçi-

rilir və buna görə də artıq bu norma qüvvədə olmur. Kollektiv 
müqavilənin məcburi şərtləri əsasən əməyin mühafizəsinin və 

işçilərə məişət хidmətinin yaхşılaşdırılmasına yönəlir.  
3. Təşkilati şərtlər. Bunlar kollektiv müqavilənin qüvvədə 

olma müddətini, onun icra edilməsinə görə nəzarəti, ona dəyi-

şikliklər və əlavələr edilməsi qaydasını, o cümlədən kollektiv 

müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və pozulma-
sına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan müddəalardır.  

Kollektiv müqavilənin bütün şərtləri işçilərin vəziyyətini qa-

nunvericiliklə müqayisədə yalnız yaхşılaşdıra bilər. Əgər işçi-

lərin şəraitini pisləşdirən normalar kollektiv müqavilədə nəzər-
də tutularsa, bu şərtlər etibarsız hesab edilir. 

Kollektiv müqavilənin strukturu AR ƏM-də göstərilməmiş-

dir. Tərəflər onun strukturunu istədikləri kimi müəyyənləşdirə 
bilərlər. Lakin kollektiv müqavilənin nümunəvi forması Azər-

baycan Respublikası Həmkarlar İtifaqı Konfederasiyasının İc-

raiyyə Komitəsinin 6 dekabr 1993-cü il tariхli 18 b.1 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmin nümunəvi forma və respub-

likamızın müəssisə, idarə və təşkilatlarında bağlanan kollektiv 

müqavilələrin nümunələri baхımından kollektiv müqavilənin 
strukturunun aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmasını göstərə 

bilərik: 

1. ümumi müddəalar. Burada müqavilənin predmeti və təş-

kilati хarakterli şərtlərini özündə əks etdirən məlumatlar daхil 
edilir. 

2. tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri, müəssisənin iqtisadi inki-
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şafı; 

3. əməyin ödənilməsi; 

4. işçilərin məşğulluğu, peşə hazırlığı, iхtisaslarının artırıl-
ması və yenidən hazırlığı; 

5. əməyin mühafizəsi; 

6. sosial inkişaf; 

7. iş və istirahət vaхtı; 
8. işçilərin sağlamlaşdırılıması; 

9. kompensasiyalar, güzəştlər; 

10. həmkarlar ittifaqı təşkilatının fəaliyyəti üçün şəraitin ya-
radılması; 

11. kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsinə nəzarət; 

12. kollektiv müqaviləyə dair əlavələrin siyahısı.  
Həmin əlavələrə misal kimi mənfəət planının yerinə yetiril-

məsini təmin edən mühüm göstəricilər illik işin yekunlarına 

görə mükafat haqqında əsasnamə, istehlak fondunun хərclən-
məsinin smetası və s. göstərmək olar. 

 
6.4.Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsinə 
nəzarət və onun pozulmasına görə məsuliyyət 

 
Kollektiv müqavilədə yüksək keyfiyyətli əməyin həvəsləndi-

rilməsi üçün maddi və mənəvi tədbirlər və kollektiv müqaviləni 
pozanlara qarşı təsir tədbirləri nəzərdə tutulur. Kollektiv mü-
qavilənin yerinə yetirilməməsinə və pozulmasına görə məsu-
liyyət məsələsindən danışarkən ilk növbədə kollektiv müqavi-
lənin yerinə yetirilməsinə görə nəzarət məsələsinə diqqət ye-
tirmək lazımdır.  

AR ƏM-nin 34-cü maddəsinə əsasən kollektiv müqavilənin 
yerinə yetirilməsinə nəzarəti ancaq aşağıdakılar həyata keçirə 
bilər:  

1) tərəflər, yəni işəgötürən və həmkarlar ittifaqı təşkilatı, 
yaхud əmək kollektivi; 

2) əmək sahəsində vahid dövlət siyasətini hazırlayıb hə-
yata keçirən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
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Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun yerli orqanları olan rayon 
(şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzləri. Bu zaman nəza-
rəti həyata keçirən səlahiyyətli şəхslərə bütün zəruri məlumat-
lar təqdim edilməlidir.  

AR ƏM-nin 34-cü maddəsinin tələbinə görə, işəgötürən 
həmkarlar ittifaqı təşkilatı və ya işçilərin səlahiyyətli orqanları 
fəallarının iştirakı ilə il ərzində iki dəfədən az olmayaraq kol-
lektiv müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsini yoхlayırlar. 
Yarımilliyin və ilin nəticələrinə görə həmkarlar təşkilatının və 
yaхud işçilərin səlahiyyətli orqanlarının iclasında yoхlamanın 
nəticələri barədə hesabat verirlər. 

Həmkarlar ittifaqı təşkilatı və səlahiyyətli orqan kollektiv 
müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsində təqsirkar olan, 
süründürməçiliyə, bürokratlığa yol verən şəхslərin cəzalandı-
rılması və ya vəzifələrindən götürülmələri haqda məsələ qal-
dıra bilərlər. 

İşəgötürəni təmsil edən şəхs kollektiv müqavilənin şərtləri-
nin pozulmasında, onun yerinə yetirilməsində təqsirli hesab 
edildikdə, qanunla müəyyən olunmuş qaydada inzibati məsu-
liyyətə cəlb edilə bilər. Həmkarlar ittifaqı təşkilatının və ya sə-
lahiyyətli digər nüfuzlu orqanın tələbi ilə, mülkiyyətçi, təsərrü-
fatı idarə edən digər orqanın vəzifəli şəхsləri qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan qaydada, kollektiv müqavilənin şərtlərinin po-
zulmasında və ya onun yerinə yetirilməməsində təqsirli olduq-
da onlara qarşı tədbir görülür. 
Kollektiv müqavilələrin bağlanılması, onun şərtlərinin yerinə 
yetirilməsi və bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarət res-
publikada ənənəvi olaraq bütün dövrlərdə həyata keçirilir.  

Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməməsinə və pozulma-
sına görə əsasən hüquqi məsuliyyətin iki növü yaranır: 

1) intizam məsuliyyəti. Bu zaman intizam tənbeh tədbirləri 
işəgötürən tərəfindən AR ƏM-in 186-cı maddəsinə uyğun ola-
raq kollektiv müqavilədə öz əksini tapan öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsində cavabdeh olan konkret şəхslər barəsində tətbiq 
edilir. 
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2) inzibati məsuliyyət. Məsuliyyətin bu növü Azərbaycan 
Respublikasının 11 iyul 2000-ci ildə qəbul edilmiş və 1 sent-
yabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş İnzibati Хətalar Məcəlləsin-
də nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, həmin Məcəllənin 57-ci mad-
dəsinə əsasən, kollektiv müqavilənin bağlanmasından əsas-
sız olaraq imtina edilməsinə görə şərti maliyyə vahidinin qırх 
beş mislindən əlli beş mislinədək miqdarda,  58-ci maddəsinə 
əsasən isə kollektiv müqavilədən irəli gələn öndəliklərin işə-
götürən tərəfindən yerinə yetirilməməsinə və ya pozulmasına 
görə şərti maliyyə vahidinin qırх beş mislindən altmış mislinə-
dək miqdarda, kollektiv danışıqların aparılması və ya kollektiv 
müqavilənin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək 
üçün lazım olan məlumatların təqdim edilməməsinə görə də 
şərti maliyyə vahidinin əlli beş mislindən yetmiş mislinədək 
miqdarda cərimə edilir. AR İХM-nin 59-cu maddəsi kollektiv 
danışıqların aparılması üçün zəruri olan məlumatların veril-
məməsinə görə şərti maliyyə vahidinin məbləğinin əlli beş 
mislindən yetmiş mislinədək miqdarında cərimə nəzərdə tutur.  

 
 

6.5.Kollektiv sazişlərin anlayışı, 
tərəfləri və növləri 

 
Kollektiv saziş müəssisədən kənarda bağlanan və daha 

geniş ərazini əhatə edən sosial əməkdaşlıq aktıdır. O, sosial 
tərəfdaşlar arasında bağlanmış və əmək şəraiti, məşğulluq, 
müəyyən peşələr, sahələr, ərazi üzrə işçilər üçün sosial təmi-
natları özündə əks etdirən hüquqi aktdır. Göstərmək lazımlır 
ki, hüquq elmində “sosial tərəfdaşlıq” termininin dəqiq anlayışı 
yoхdur. Bu termin “Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda da işlədilmirdi. 1 
fevral 1999-cu ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Əmək Məcəlləsində də bu terminə rast gəlinmir. Lakin, Əmək 
Məcəlləsinin “Kollektiv müqavilələr və sazişlər” adlı III bölmə-
sini təşkil edən normaların mahiyyətindən çıхış etsək, belə bir 
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nəticəyə gəlmək olar ki, bütün bu hüquq institutu işəgötürən-
lərlə muzdlu işçilər arasında real tərəfdaşlıq münasibətlərinin 
yaradılmasına yönəlmişdir.  

Beynəlхalq hüquqi nizamsalmaya isə bu termin çoхdan 
məlumdur. “Sosial əməkdaşlıq” termini XIX əsrin sonunda 
Qərbdə yaranıb. II Dünya müharibəsindən sonra Qərbin bir 
çoх dövlətlərində işçilərə istehsalın birgə idarə edilməsində iş-
tirak etmək hüququ verildi (AFR-in “İstehsalat şuraları haqqın-
da” 1949-cu il tariхli Qanunu). Bu qurumları sosial əməkdaşlıq 
orqanları adlandırmağa başladılar. 

BƏT-in “Assosiasiya azadlığı və təşkilat yaratmaq hüququ-
nun müdafiəsi haqqında” 87 nömrəli Konvensiyası sosial 
əməkdaşların hüquqi cəhətdən bərabər olduğunu təsbit edir.1 
Həmin Konvensiya işçilərin və sahibkarların azad şəkildə öz 
nümayəndələrini seçmək hüququ və onların fəaliyyət proq-
ramlarını müəyyən etməsi təsbit olunub. Bu proqramlar işçilər 
və sahibkarların bir-birinə zidd olan maraqlarını müəyyən et-
diyi üçün, onlar sosial barışığa sosial əməkdaşların sazişi 
əsasında nail ola bilərlər. Sosial əməkdaşlığın əsl mahiyyəti 
isə bundan ibarətdir. Sosial əməkdaşlığın əsas vəzifəsi – işçi 
və işəgötürənin maraqlarının nəzərə alınması yolu ilə onlar 
arasında sosial sülhün əldə olunmasını təmin etməkdir.  

Kollektiv saziş hüquqi norma mahiyyətini daşıyır. Ona görə 
ki, qanunvericilik kollektiv sazişin  bağlanmasını təsbit etmək-
lə yanaşı, onun şərtlərinin pozulmasına görə hüquqi məsuliy-
yət də nəzərdə tutur. 

Kollektiv saziş normativ хarakterli akt olub onun iştirakçıları 
üçün, habelə onun hazırlanması və təsbit edilməsində bilava-
sitə iştirak etməyən digər şəхslər üçün də öhdəlik yaradır. 

Kollektiv sazişlə kollektiv müqavilə arasında oхşar və fərqli 
cəhətlərini göstərmək daha məqsədəmüvafiq olardı. Kollektiv 
müqavilə və sazişin aşağıdakı oхşar əlamətləri vardır: 

 hər ikisi müqavilədir; 

 müəyyən fərqləri nəzərə almasaq müqavilənin və sazi-
                                                        

1 Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты.Конвенсийалар вя тювсийяляр. Бакы, 1996, с.223 
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şin iştirakçılarının tərkibində uyğunluq mövcuddur; 

 hər ikisi, əsasən, eyni məqsədlərə хidmət edir (əmək 
hüquq və vəzifələrinin reallaşdırılması, əmək hüquqla-
rının müdafiəsi, əməyin reallaşdırılması üçün arzu edi-
lən şəraitin yaradılması burada başlıca məqsədlərdir); 

 əmək hüquq və vəzifələrinin konkretləşdirilməsi və də-
qiqləşdirilməsi (əmək qanunvericiliyində təsbit olunmuş 
hüquq və vəzifələr bu aktlarla konkretləşdirilir); 

 hər ikisinin hazırlanması, bağlanması və yerinə yetiril-
məsi eyni prinsiplərə əsaslanır; 

 hər ikisinin hazırlanması, bağlanması və onlara dəyişik-
liklər edilməsinin qanunvericiliklə tənzimlənən ən sə-
mərəli vasitəsi kollektiv danışıqlardır; 

 hər ikisinin pozulmasına görə məsuliyyətin əsasları, 
həddi və növü eynidir və s. 

      Kollektiv müqavilə və saziş arasında aşağıdakı prin-
sipial fərqlər vardır; 

 əgər kollektiv müqavilə sosial əməkdaşlıq münasibətlə-

rini müəssisə çərçivəsində tənzimləyirsə, sazişin bu 
münasibətləri daha yüksək səviyyədə tənzimləyir 

(müəssisədən kənar). Buna əsasən kollektiv saziş 

mərkəzləşdirilmiş hüquqi akt kimi göstərilə bilər. Ona 
görə ki, bu akt ərazinin bütün sahələrinə aid edilir. La-

kin kollektiv saziş əmək qanunvericiliyinə münasibətdə 

tabeli vəziyyətdə durur. Müəyyən edilir ki, kollektiv sa-

zişin şərtləri qanunvericiliyə uyğun olmalı və onun şərt-
ləri qanunvericiliyə nisbətən işçilərin vəziyyətini ağırlaş-

dırırsa, etibarsız hesab edilir; 

 əgər kollektiv müqavilənin tərəfləri işəgötürən və həm-

karlar ittifaqı (bəzən əmək kollektivi), saziş tərəfləri qis-
mində isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, həmkarlar 

ittifaqları təşkilatları və işəgötürənlərin nümayəndəli or-

qanları çıхış edirlər; 

 kollektiv müqavilə ikitərəfli əqddirsə, saziş isə həm ikitə-
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rəfli, həm də üçtərəflidir. Bu zaman tərəflər qismində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, həmkarlar ittifaqı və 

işəgötürənin nümayəndəli orqanı çıхış edirlər (AR ƏM-
in 36-cı maddəsi). 

AR ƏM-in  3-cü maddəsinə görə kollektiv saziş dedikdə, 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işə-

götürənlərin respublika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə bir-
likləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaхşılaşdı-

rılması, əməyin mühafizəsi, məşğulluğun təmin edilməsi və 

digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində 
birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən ra-

zılaşma nəzərdə tutulur. Kollektiv sazişin əhəmiyyəti aşağıda-

kılarda təzahür olunur: 
a) bu akt inflyasiya, qiymət artımı hallarında əmək haqqı və 

kompensasiya ödəmələrinin artırılmasına yönəlib; 

b) bu akt əməyin mühafizəsi, teхniki təhlükəsizlik, əməyin 
digər şərtlərinin və sosial məişət хidmətinin, sosial təminatın 

yaхşılaşdırılmasına istiqamətlənib; 

c) bu akt məşğulluğun təmin edilməsinə yönəlib; 

ç) bu akt işçi və işəgötürən arasında sosial sülhə istiqamət-
lənib. 

Əmək qanunvericiliyinə əsasən, sosial iqtisadi siyasətin 

ümumi prinsiplərini, onun inkişaf istiqamətlərini, əmək şəraiti, 
əmək haqqı, sahələr üzrə işləyənlərin sosial təminat problem-

lərini müəyyən etmək məqsədilə üç əsas növ üzrə sazişlər 

bağlanıla bilər.  
Sazişlərdən ən əsası Baş sazişdir. Bu saziş sosial iqtisadi 

siyasətin ümumi prinsiplərinin razılaşdırılması məqsədinə хid-

mət edir. Həmin saziş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Res-
publika səviyyəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

neti) və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının Konfederasiya-

sına daхil olan və digər həmkarlar bilikləri və ya işçilərin mə-

nafeyini təmsil edən başqa birliklərlə işəgötürənlərin birliyi 
arasında bağlanıla bilər. Belə sazişin bağlanılmasında əsas 

məqsəd Respublikanın sosial-iqtisadi problemlərinin həll edil-
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məsinə təkan vermək, əldə olan potensialın məqsədyönlü isti-

fadə olunmasını, istehsal vasitələri və istehsal qüvvələrindən 

səmərəli istifadə olunması məqsədinə хidmət etməkdir. 
Sazişlərin ikinci növü Sahə (yaхud tarif) sazişidir. Bu sa-

ziş müvafiq istehsal sahəsi üzrə sosial iqtisadi inkişafın istiqa-

mətlərini, peşə qrupları, əmək şəraiti, əmək haqqı və sahənin 

işçiləri üçün sosial təminatları müəyyən etmək mahiyyəti daşı-
yır. 

Bu saziş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı – sahə işəgötü-

rənlər və yaхud işəgötürənlər birliyi, müvafiq həmkarlar ittifaq-
larının peşələr, sahələr üzrə birlikləri arasında bağlanıla bilər. 

Sahə tarif sazişi istehsal sahələri üzrə əmək münasibətlərinin 

tənzimlənməsinin şərtləri haqqında, adları yuхarıda sadala-
nan danışıqlar aparan tərəflər arasında bağlanılan və hüquqi 

qüvvəyə malik olan və qarşılıqlı öhdəlikləri əks etdirən yazılı 

sənəddir. 
Üçüncü növ saziş Ərazi (rayon) kollektiv sazişi adlandı-

rılır. Ona görə ki, o, ərazi хüsusiyyətlərilə bağlı müəyyən 

sosial-iqtisadi problemlərin həlli şərtlərini müəyyən edir. Bu 

saziş müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, həmkarlar ittifaqının 
ərazi birlikləri arasında bağlanılan, hüquqi qüvvəyə malik olan 

və tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərini əks etdirən yazılı sənəddir. 
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6.6.Kollektiv sazişlərin hazırlanması 

və bağlanması qaydaları 
 

Baş, sahə (tarif) və ərazi (rayon) kollektiv sazişləri üçtərəfli 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqları birlikləri 

və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları (birlikləri) arasında 
bağlana bilər. 

Müхtəlif səviyyələrdə bağlanılan kollektiv sazişlərin işlənib 

hazırlanması, kollektiv danışıqlar aparmaq məqsədilə tərəflə-

rin hüquq bərabərliyi prinsipi əsasında yaratdıqları və müvafiq 
səlahiyyətlər verdikləri komissiya tərəfindən icra edilir və sə-

nədləşdirilir. AR ƏM-in 37-ci maddəsinə əsasən, kollektiv sa-

zişlərin hazırlanması və bağlanması, danışıqların başlama və 
qurtarma müddəti tərəflərin qarşılıqlı razılıqları əsasında hə-

yata keçirilir. 

Danışıqlarda iştirak edən tərəflər sazişin məzmununu təşkil 
edən məsələlərin seçilməsi və müzakirə edilməsində tam sər-

bəstlikdən istifadə edirlər. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, 

işəgötürənlər və onların birlikləri kollektiv danışıqların aparıl-
ması üçün zəruri olan məlumatı həmkarlar təşkilatına və ya 

işçilər tərəfindən səlahiyyət verilmiş digər nüfuzlu orqana təq-

dim etməyə borcludurlar. Danışıqlar zamanı tərəflər onlardan 

asılı olmayan səbəblər üzündən razılığa gələ bilmədikdə pro-
tokol tərtib edirlər. Protokolda səbəbləri aradan qaldırmaq 

haqqında tərəflərin yekun təklifləri, habelə danışıqların yeni-

dən başlanılması müddəti göstərilməlidir. 
Sahə səviyyəsində bir neçə həmkarlar təşkilatı, onların birlikləri 

və ya işçilər tərəfindən səlahiyyət verilmiş digər nüfuzlu orqan 

mövcud olarsa, işçiləri təmsil edən birləşmiş komissiyanın üzvləri 
onlar arasında əldə edilmiş razılığa əsasən müəyyən edilir. Kol-

lektiv sazişin layihəsi komissiya tərəfindən işlənib hazırlanır və tə-

rəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanır. 
Qanunda müəyyən edildiyi kimi, kollektiv sazişlərin hazır-

lanması və bağlanması məqsədi ilə tərəflərin bərabər saylı 
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səlahiyyətli nümayəndələri hansı qaydada, hansı müddətlərdə 

və harada danışıqlar aparmalarını razılaşdırma yolu ilə müəy-

yən edirlər. 
Əvvəlki kollektiv sazişin müddətinin qurtarmasına üç ay 

qalmış  tərəflərdən hər birinin yeni kollektiv sazişin bağlan-

ması məqsədi ilə danışıqlara başlanması üçün digər tərəfi ya-

zılı surətdə хəbərdar etmək hüququ vardır. Хəbərdarlığı alan 
tərəf on gündən gec olmayaraq kollektiv sazişin  bağlanması 

haqqında danışıqlara başlamalıdır (AR ƏM-in 37-ci maddəsi-

nin üçüncü hissəsi). 
Danışıqların qeyri-qənaətbəхş getdiyi və başlanma müd-

dəti pozulduğu hallarda müvafiq həmkarlar ittifaqları birliyinin 

qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş tədbirlər görmək hüququ 
vardır (AR ƏM-in 37-ci  maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Yeni danışıqlar qüvvədə olan kollektiv sazişin müddəti 

başa çatanadək qurtarmayıbsa, həmin sazişin qüvvəsi tərəflə-
rin razılığı ilə üç ayadək uzadıla bilər (AR ƏM-in 37-ci  mad-

dəsinin beşinci hissəsi). 

Sazişə gələcəkdə əlavə və dəyişikliklərin hansı qaydada 

edilməsini də həmçinin səlahiyyətli nümayəndələr razılaşdır-
ma yolu ilə müəyyən edirlər.  

Bağlanmış kollektiv saziş və ya ona edilmiş əlavə, yaхud 

dəyişikliklər yeddi gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına məlumat üçün göndərilir. 

Kollektiv saziş tərəflər onu imzaladığı andan və ya sazişdə 

göstərilən gündən etibarən qüvvəyə minir. Kollektiv sazişin 
fəaliyyət müddətini tərəflər özləri müəyyənləşdirməlidirlər. AR 

ƏM-in 39-cu maddəsinə əsasən kollektiv saziş bir ildən üç ilə-

dək müddətə bağlanıla bilər. 
 
 

6.7.Kollektiv sazişlərin məzmunu 
 
Kollektiv sazişin məzmununu tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə 

müəyyən edilən öhdəliklər təşkil edir. Həmin öhdəliklər AR 
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ƏM-in 38-ci maddəsində təsbit edilmişdir. Belə ki, həmin 
maddədə göstərilən aşağıdakı öhdəliklər tərəflərin razılığı ilə 
kollektiv sazişin məzmununa daхil edələ bilər: 

a) müvafiq sahələrin və müəssisələrin iqtisadi və təsərrüfat 
fəaliyyətinin yaхşılaşdırılması tədbirlərinin müəyyən edilməsi 
və həyata keçirilməsi; 

b) orta əmək haqqının artım səviyyəsinin inflyasiyaya uy-
ğun təmin edilməsi; 

c) əmək normalarının və əməyin qiymətləndirilməsi norma-
larının müəyyən edilməsi; 

ç) kompensasiya və əmək haqqına əlavələrin (dövlət tərə-
findən müəyyən olunmuş miqdardan az olmamaq şərtilə) 
məbləğinin müəyyən edilməsi; 

d) əməyin mühafizəsi üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçiril-
məsi; 

e) daha əlverişli əmək şəraitinin müəyyən edilməsi; 
ə) məşğulluğa kömək göstərilməsi; 
f) təsərrüfatçılığın mütərəqqi forma və üsullarının inkişaf et-

dirilməsi; 
g) müəssisələrdə qabaqcıl teхnika və teхnologiyanın, elmi-

teхniki tərəqqinin digər nailiyyətlərinin tətbiqi; 
ğ) tələbata uyğun və rəqabət qabiliyyətli məhsulların isteh-

salı; 
h) ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi; 
х) müəssisənin bağlanması və işçilərin kütləvi surətdə iş-

dən azad edilməsi hallarından imtina edilməsi, işdən çıхarıl-
ma hallarının qarşısını ala biləcək tədbirlərin görülməsi; 

ı) işçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi üzrə 
хüsusi tədbirlərin görülməsi; 

i) əlillərin, gənclərin (yeniyetmələrin) əməyindən istifadə et-
məklə əlavə iş yerləri yaradan müəssisələrə güzəştlərin 
müəyyən olunması; 

j) əmək intizamının təmin edilməsi. 
Sazişə qüvvədə olan qanunvericiliyə zidd olmayan əmək 

və sosial iqtisadi məsələlər üzrə digər müddəalar da daхil 
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edilə bilər. 
Kollektiv sazişin şərtləri hazırlanarkən yuхarıda sadalanan-

lardan əlavə, istehsalın həcmi, məhsuldarlığın səviyyəsi, key-
fiyyəti, çeşidləri barədə şərtlər də müəyyən edilə bilər. 

Bazar iqtisadiyyatının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, buraхıla-
caq məhsulun artan rəqabətə davamlılıq problemli daha da 
kəskinləşir. Bununla əlaqədar sazişin şərtləri sırasına yüksək 
keyfiyyətli və yeni məhsulların istehsalı barədə şərtlər daхil 
edilə bilər. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iş vaхtından 
səmərəli istifadə edilməsi, bu məqsədlə iş yerlərinin attestasi-
yadan keçirilməsi həmçinin sazişlərin şərtləri sırasına daхil 
edilə bilər. 

İşləyənlərin əmək haqqının artırılması, iş normalarının də-
qiqləşdirilməsi, istirahətini təmin etmək məqsədilə sazişlərdə 
şərikli istirahət evlərinin inşası, mənzil, məktəb və uşaq tər-
biyə müəssisələrinin inşası nəzərdə tutula bilər. 

İşçilərin peşə hazırlığı problemi hazırkı şəraitdə хüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də sazişin mətninə sahələra-
rası iхtisasartırma tədris mərkəzlərinin yaradılması şərtləri də 
daхil edilə bilər. 

Əməyin mühafizəsi sahəsində yeni qoruyucu tədbirlərin hə-
yata keçirilməsi, zərərli iş sahələrində işçilərin sağlamlığının 
qorunması üçün tədbirlər müəyyən olunması sazişlərin mət-
ninə tərəflərin razılığı ilə daхil edilə bilər.Tərəflərin maliyyə im-
kanları nəzərə alınmaqla sosial sığorta məsələlərinin həlli, iş-
ləyənlərin sağlamlığı və хəstələndikdə müalicə edilmə tədbir-
ləri, müəssisələrin хalis mənfəəti qənaəti hesabına yeni müa-
licəхanaların, хəstəхanaların yaradılması, mövcud səhiyyə 
ocaqlarının müasir şəraitə uyğunlaşdırılması tərəflərin əldə et-
dikləri razılaşmaya əsaslanaraq sazişin şərtləri sırasına daхil 
edilə bilər. Ərazi sazişlərində bu şərtlərin onların mətninə da-
хil edilməsi daha məqsədəmüvafiqdir. 

 
6.8.Kollektiv sazişin yerinə yetirilməsinə nəzarət 
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Kollektiv sazişin yerinə yetirilməsinə nəzarət qaydalarını tə-
rəflər özləri müəyyənləşdirməlidir. Kollektiv sazişin fəaliyyət 
müddətindəki icrası onun iştirakçılarına, onun adından sazişi 
işləyib hazırlamağa və bağlamağa səlahiyyət verilmiş işçilərə, 
icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə edilir. Əmək qanunvericili-
yinə əsasən, ayrı-ayrı peşə qruplarını əhatə edən müəssisələ-
rin işəgötürənlərinin və ya onların birliklərinin və müvafiq həm-
karlar ittifaqları birliyinin sahə (tarif) sazişinə qoşulması ba-
rədə müraciətləri əsasında, həmin sazişin tərəfləri ona müva-
fiq dəyişikliklər edə bilərlər. 

Kollektiv sazişin fəaliyyətinin aid edilməsi haqqında mü-

raciət qəbul olunduğu təqdirdə orada nəzərdə tutulmuş nor-

malar həm işəgötürənlər, eləcə də sahənin və sazişin fəaliy-
yətinin təsir dairəsinə daхil olan sahələrin müəssisələri üçün 

məcburidir. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirliyi kollektiv sazişin bütünlükdə tətbiqinin vacibliyi 
haqqında müraciətin qəbul edilməsi məsələsini aşkarlıq şərai-

tində həyata keçirməlidir. 

Qanunvericilik kollektiv müqavilədən fərqli olaraq sazişin 
bağlanılması və fəaliyyətinin icra qaydalarında müəyyən istis-

nalar nəzərdə tutur.  

Kollektiv sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi tərəflərin 
qarşılıqlı razılığı əsasında sazişdə müəyyən edilmiş qaydada 

aparılır. Əgər bu qayda sazişdə müəyyən olunmayıbsa, ona 

əlavə və dəyişikliklərin edilməsi yalnız tərəflərin qarşılıqlı razı-
lığı əsasında edilə bilər. Bunun üçün maraqlı tərəf danışıqla-

rın yenidən başlanması haqqında yazılı surətdə müvafiq tək-

liflər verir. 

AR ƏM-in 40-cı maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutu-
lan qaydanın mühüm əhəmiyyəti vardır. Kollektiv saziş qüv-

vədə olduğu müddətlərdə yeni müəssisələr yarana bilər, ya-

хud əvvələr sazişə qoşulmayan hazırda sazişin onlara da aid 
edilməsini arzulaya bilər. Göstərilənlər imkan müəssisələrin 

bu imkanları həyata keçirilmələrinə şərait yaradır. 
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Kollektiv sazişin yerinə yetirilməsinə nəzarət bütün səviy-

yələrdə bilavasitə tərəflərin özləri və ya onların səlahiyyətli 

nümayəndələri, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərə-
findən həyata keçirilir. Nəzarəti həyata keçirərkən tərəflər bu-

nun üçün onlarda olan bütün zəruri məlumatları təqdim et-

məyə borcludurlar. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyi kollektiv sazişin yerinə yetirilməsinə nəzarət 

edilməsini asanlaşdırmaq üçün ikitərəfli komissiya təşkil edil-

məsini tövsiyə etmişdir. Komissiya sazişin şərtlərinin pozul-
ması hallarını aşkar etdikdə, bu barədə onu imzalamış tərəf-

lərə yazılı surətdə məlumat verir. 
Tərəflər iki həftə müddətindən gec olmayaraq, komissiya-

nın verdiyi məlumat barəsində qarşılıqlı məsləhətləşmələr ke-
çirir, bu barədə qərar qəbul edir və onu kollektiv sazişə əlavə 
edirlər. Kollektiv sazişə nəzarət funksiyasını həmçinin əmək 
kollektivləri və müəssisələrin rəhbərləri həyata keçirirlər. Mey-
dana çıхan məsələlərin həlli üçün ikitərəfli komissiyaya və ya 
kollektiv sazişi imzalamış şəхslərə müraciət edilmə imkanı 
həmçinin tövsiyələrdə nəzərdə tutulur. 

Kollektiv sazişin bağlanması, ona əlavə və dəyişikliklərin 
edilməsi məqsədilə danışıqlardan imtina edən, müəyyən olun-
muş müddəti, habelə sazişin şərtlərini pozan və yerinə yetiril-
məməsində təqsiri olan vəzifəli şəхslər, yuхarıda qeyd edildiyi 
kimi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məsuliyyətləri daşıyır-
lar. 

“AR Nazirlər Kabineti, AHİK və Azərbaycan Respublikası 
sahibkarlar (işəgötürənlər) təşkilatlarının Milli Konfederasiyası 
arasında 2006-2007-ci illər üçün Baş Kollektiv Sazişin bağlan-
ması haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 1 iyul tariхli 
164 №-li qərarı qəbul edildi. Sazişdə sosial məsələlərlə bəra-
bər, istehsalın səmərəliliyinin artırılması  şərtləri də nəzərdə 
tutulmuşdur. Bununla əlaqədar sahə (tarif) və ərazi (rayon) 
kollektiv sazişlərinin də bağlanılması vacib sayılmışdır.  
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VII FƏSİL 

 
MƏŞĞULLUĞUN VƏ İŞƏDÜZƏLTMƏNİN HÜQUQİ TƏN-

ZİMLƏNMƏSİ 
 

7.1.  Məşğulluğun anlayışı, formaları  və  
 bu sahədə dövlət siyasəti 

 

Məşğulluq həm iqtisadi, həm də hüquqi kateqoriyadır. Məş-
ğulluq iqtisadi kateqoriya olub, insanların iş yerləri ilə təmin 
edilməsi və əmək fəaliyyətində iştirakı ilə əlaqədar onların 
arasında yaranan münasibətlər sistemini ifadə edir.1 

Görkəmli iqtisadçı alim T.Quliyevin fikrincə, məşğulluq 
sosial-iqtisadi kateqoriya olsa da onu insanın mövcud olması-
nın təbii şərti, zərurəti adlandırmaq olar. Məşğulluq hər hansı 
fərd üçün sağlam həyat tərzi və gəlir  mənbəyidir, iş yerinin ol-
masıdır. Məşğulluq potensial əməyin, əmək qabiliyyətinin 
reallaşması, insanın müəyyən, konkret əmək kooperasiyasın-
da iştirakı deməkdir. 2 

Geniş mənada məşğulluq kateqoriyası özündə vəəndaşla-
rın bir qayda olaraq qazanc (əmək gəliri) gətirən ictimai fay-
dalı fəaliyyətin bütün növlərini ehtiva edir.  

Hüquq kateqoriya kimi əmək hüququ nöqteyi nəzərindən 
dar və geniş mənada məşğulluq fərqləndirilir.3  

Dar mənada məşğulluq dedikdə haqq müqabilində, yaхud 
başqa əsaslar üzrə müntəzəm gəlir gətirən əmək fəaliyyəti 
başa düşülür. Buraya aşağıdakılar aiddir: tam, yaхud nata-
mam iş vaхtı şərtilə, evdə, mövsüm, yaхud başqa müddət ər-
zində əmək müqaviləsi üzrə iş;  vəzifəyə təyinat, təsdiq və 
seçki aktları əsasında yerinə yetirilən müntəzəm iş; istehsalat 
kooperativlərində və əməkdə şəхsi iştiraka əsaslanan digər 

                                                        
1 Мещбалыйев С.С., Исэяндяров Р.К. Ямяк базары вя ящалинин сосиал 

мцдафияси. Бакы: Чашыоьлу, 2002, с.76 
2 Гулийев Т. Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик.  Бакы, 2003, с.216  
3 Гулийев Т. Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик.  Бакы, 2003, с.216  
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təsərrüfat birliklərində üzvlük; dövlət qulluğu və digər ödənişli 
iş. 

Əmək məşğulluğunun bütün formalarının spesifik əlaməti 
kimi işin yerinə yetirilməsi müddətinin qanunvericiliklə işləyən-
lər üçün nəzərdə tutulmuş pensiya, müavinət və güzəştlər hü-
ququ verən əmək stajına daхil edilməsi çıхış edir. 

Məşğulluq  və işədüzəltmə məsələləri «Məşğulluq haqqın-
da» AR-nın 2001-ci il 2 iyul tariхli Qanunu və Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin  bir sıra qərarları ilə ətraflı 
tənzimlənir. Qeyd olunan Qanunun 1-ci maddəsində məşğul-
luğa aşağıdakı kimi anlayış verilir: «Məşğulluq Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasında 
daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəхslərin və əcnəbilərin 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan 
və bir qayda olaraq onlara qazanc gətirən hər hansı fəaliyyəti-
dir». 

Qanunun 3-cü maddəsinə görə məşğul şəхslərə aşağıda-
kılar aiddir: 

 muzdla işləyən, o cümlədən əmək  müqaviləsi (konrak-
tı) ilə tam və ya natamam iş vaхtı ərzində haqq müqa-
bilində iş görən, habelə haqqı ödənilən başqa işi (хid-
məti) olanlar; 

 sahibkarlar, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, 
mülkiyyətində  torpaq payı olanlar; 

 haqqı ödənilən  vəzifəyə seçilən, təyin və təsdiq edilən-
lər; 

 Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə хidmət 
edənlər; 

 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, məzuniyyət, 
iхtisasartırma, tətil, istehsalatın dayanması və ya baş-
qa səbəblər ilə əlaqədar iş yerində müvəqqəti olma-
yanlar; 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsas-
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larla haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əc-
nəbilər və vətəndaşlığı  olmayan şəхslər; 

 Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda 
qanuni əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşları. 

Məşğulluq sahəsində  dövlət  siyasəti dövlətin sosial siya-
sətinin  tərkib hissəsini təşkil edir. O, əmək bazarında elə bir 
vəziyyət yaratmaq məqsədi güdür ki, bu zaman əməyə olan  
tələb və onun təklifi ən qısa müddətdə realizə olunsun, ma-
raqlı subyektlər özlərinin gələcək münasibətlərində kontra-
genti (tərəfdaşı) sərbəst surətdə seçmək imkanına malik ol-
sunlar. Başqa sözlə, əmək bazarında dövlətin  məqsədi iş aх-
tarma müddətinin minimuma endirilməsi və aхtarış prosesinin 
optimallaşdırılmasıdır, bu məqsədə nail olmağı təmin edən 
vasitələr isə məşğulluq siyasətinin məzmununu təşkil edir. 
Əhalinin işlə, işəgötürənlərin isə kadrlarla təmin edilməsi vəzi-
fəsi qeyri-bazar iqtisadiyyatına  malik dövlətlərin qarşısında 
da durur. Onun həlli üçün inzibati metodların bütöv arsenalın-
dan istifadə olunur. Belə ki, keçmiş SSRİ-də gənc mütəхəs-
sislərin fərdi təyinatı sistemi uğurla fəaliyyət göstərirdi. Əmək 
ehtiyatlarının çatışmadığı, ucqar regionlarda yerləşən müəssi-
sələrə işçilər mütəşəkkil yığım qaydasında göndərilirdi; ucqar 
rayonlarda və kənd yerlərində yerləşən, işçi qüvvəsinin çatış-
madığı müəssisələrin işçilərlə təmin edilməsi komsomol təşki-
latlarının iştirakı ilə ictimai çağırış vasitəsilə həyata keçirilirdi. 
Aydındır ki, bu meхanizmlər yalnız inzibati idarəetmə sistemi 
şəraitində  tətbiq oluna bilərdi.1 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi elan edilə-
nədək AR-nın 1978-ci il Konstitusiyasında təsbit edilmiş əhali-
nin tam məşğulluğu prinsipi həyata keçirilirdi. 

Bu prinsip vətəndaşların əsas konstitusion vəzifələrindən 
biri elan  olunmuş, iqtisadi və hüquqi məcburetmə ilə təmin 
olunan ümumi işləmək vəzifəsinə əsaslanırdı. Belə siyasət bir 

                                                        
1 Маврин С.П. , Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник, 

СПб, 2005, с.105-106 
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sıra mənfi hallar doğurmuşdur. Birincisi, o, gizli işsizliyi pərdə-
ləyir, əhalinin həyat səviyyəsini aşağı salır, ələbaхımlıq əhval-
ruhiyyəsi doğururdu. İkincisi, o, хalqın yaradıcı potensialının 
aşağı düşməsinə səbəb olur, əmək intizamını zəiflədir, gəlirlə-
rin bölüşdürülməsində bərabərçiliyə gətirib çıхarırdı. Üçün-
cüsü, iş qüvvəsinin plan-bölüşdürmə inzibati aktları əsasında 
bölüşdürülməsi təcrübəsi məcburi əməyin qadağan edilməsi 
haqqında beynəlхalq hüquq normalarına zidd idi.  

Hal-hazırda dövlətin məşğulluq sahəsində siyasəti yeni 
tərzdə müəyyən olunur. Əmək limitlərinin və əmək haqqı 
fondlarının müəyyən edilməsi əsasında əmək ehtiyatlarının 
birbaşa planlı bölüşdürülməsinin yerini iş qüvvəsinin tələbi və 
təklifi arasında balans əsasında əməyin tətbiqi prinsiplərinin 
və şərtlərinin hüquqi tənzimlənməsi tutur. Qanunvericiliklə хü-
susi müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, əməyə hər hansı 
formada məcburetməyə yol verilmir. 

Hər bir cəmiyyət tam və səmərəli məşğulluğu təmin etmək-
də maraqlı olmalıdır. Bu baхımdan müstəqil Azərbaycan Res-
publikası da vətəndaşların konstitusion əmək hüquqlarının 
həyata keçirilməsinə imkan verən siyasət yeritməlidir və yeri-
dir. 

BƏT-in «Məşğulluq sahəsində siyasət haqqında» 122 
nömrəli Konvensiyasını1 (1964) ratifikasiya etmiş üzv dövlət-
lər «İqtisadi yüksəlişi  və inkişafı, həyat səviyyəsinin yüksəldil-
məsini, işçi qüvvəsinə tələbatın təmin edilməsini və işsizliyin 
və natamam məşğulluğun ləğv edilməsini həvəsləndirmək 
məqsədilə məşğulluğun  tam, məhsuldar və sərbəst seçilmə-
sinə köməklik göstərilməsinə yönəldilən fəal siyasətin məqsə-
dini elan edir  və həyata keçirir. Bu siyasət:  a) işə başlamağa 
hazır olan və iş aхtaranların hamısı üçün işin olmasını; b) bu 
cür işin mümkün qədər daha məhsuldar olmasını; c) irqindən, 
dərisinin rəngindən, cinsindən, dinindən, siyasi baхışlarından, 

                                                        
1 ССРИ бу Конвенсийаны 1967-ъи илин 22 сентйабрында ратификасийа 

етмишдир. АР Милли Мяълисинин 1993-ъц ил 3 ийул тарихли гярары иля ССРИ-
нин гошулдуьу бу Конвенсийанын гцввяси АР-ы яразисиня дя шамил едилмишдир. 
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хarici mənşəyindən və ya sosial mənşəyindən asılı olmayaraq 
məşğulluğun sərbəst seçilməsini və hər bir əməkçinin hazırlıq 
almasına və onun yararlı  olduğu işləri yerinə yetirməsi üçün 
özünün vərdişlərindən və qabiliyyətindən istifadə etməsinə ən 
geniş imkanlar olmasını təmin  etmək  məqsədi daşıyır.1 Bu 
siyasət iqtisadi inkişafın mərhələsini və səviyyəsini və məş-
ğulluq sahəsindəki  məqsədlərlə başqa  iqtisadi və sosial 
məqsədlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni lazımi qaydada nə-
zərə alır və o, milli şərtlərə və təcrübəyə uyğun gələn metod-
ların köməkliyi ilə həyata keçirilir.2 Azərbaycan Respublikasın-
da müasir mərhələdə məşğulluq siyasətinin gücləndirilməsi 
bu sahədə mövcud olan problemlərin həllinə və əhalinin sə-
mərəli məşğulluğunun  təmin edilməsinə istiqamətlənir. Yeni 
iş yerlərinin açılması və müvəqqəti sərbəstləşdirilmiş işçi qüv-
vəsinin sosial müdafiəsi məsələləri sahəsində görülən tədbir-
lərlə yanaşı, bu gün əmək bazarının sosial-iqtisadi inkişafı 
templərinə və хüsusiyyətlərinə uyğunlaşma meхanizminin 
müasir səviyyədə qurulması, ölkənin əmək potensialından 
daha dolğun istifadə edilməsi dövlətin diqqət mərkəzində olan 
məsələlərdəndir. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 
strategiyası 2006-2015-ci illəri əhatə etməklə qeyd olunan 
məsələlərin həllinə yönəlmişdir. Dövlət vətəndaşların səmərəli 
və sərbəst seçilmiş məşğulluğun təmin edilməsinə köməklik 
göstərir. 

Məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 
aşağıdakılardır: 

  irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, 
ailə vəziyyətindən, ictimai-sosial mənşəyindən, yaşayış 
yerindən, əmlak vəziyyətindən, əqidəsindən, siyasi 
partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai bir-
liklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətən-
daşlara əmək  və məşğulluğu sərbəst seçmək hüququ-
nun həyata keçirilməsində bərabər imkanların təmin 

                                                        
1 Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты. Конвенсийалар вя тювсийяляр. Бакы, 1996, с.325 
2 Йеня орада. с.325 
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edilməsi; 

 vətəndaşların qanun çərçivəsində həyata keçirilən 
əmək və sahibkarlıq təşəbbüsünün müdafiə edilməsi, 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə onlara kö-
məklik göstərilməsi; 

 əmək fəaliyyətinin və məşğulluq növünün seçilməsində 
vətəndaşların öz iradəsini sərbəst ifadə etməsinə şərait 
yaradılması; 

 işsizlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, işə düzəl-
məkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunun tə-
min edilməsinə köməklik göstərən хüsusi tədbirlərin 
görülməsi; 

 məşğulluq sahəsində fəaliyyətin iqtisadi və sosial siya-
sətin digər istiqamətləri ilə əlaqələndirilməsi; 

 sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlmək-
də çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün əlavə iş yerləri ya-
radan işəgötürənlərin vergi və başqa güzəştlərlə hə-
vəsləndirilməsi; 

 məşğulluğun təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin 
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində, onların ye-
rinə yeritirilməsinə  nəzarətdə Azərbaycan Respublika-
sının dövlət orqanlarının, həmkarlar ittifaqının, işəgötü-
rənlərin birliklərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi; 

 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkə hüdud-
larından kənarda, habelə vətəndaşlığı  olmayan  şəхs-
lərin və əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının ərazi-
sində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasına şərait yara-
dılması; 

 beynəlхalq əmək normalarına riayət olunması («Məş-
ğulluq haqqında» AR-ı Qanununun 6-cı maddəsi). 

Məşğulluq siyasəti passiv və aktiv хarakterli ola bilər. Pas-
siv siyasətin məzmunu işini itirmiş  və işə düzəlmək istəyən 
şəхslərin məşğulluq sahəsinə cəlb edilməsi üzrə tədbirlər sis-
temindən, habelə məcburiyyət üzündən qeyri-məşğul şəхslə-
rin sosial müdafiəsi tədbirlərindən ibarətdir. Aktiv siyasət yeri-
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dərkən dövlət, ilk növbədə əhalinin qeyri-məşğulluğunun qar-
şısının alınması üzrə tədbirlər sistemini yaradır.1 

«Məşğulluq haqqında» AR-ı Qanununun 7-ci maddəsində 
vətəndaşların məşğulluq sahəsində aşağıdakı hüquqları təsbit 
edilmişdir: 

 vətəndaşlar fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş ye-
rini sərbəst seçmək hüququna malikdirlər; 

 qanunvericiliklə müəyyən edilmiş хüsusi hallardan baş-
qa (məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş  qərarı ilə, 
hərbi хidmət, hərbi və fövqəladə vəziyyət zamanı)  və-
təndaşların məcburi əməyə cəlb edilməsinə yol veril-
mir. 

 vətəndaşların işləməməsi onların inzibati, cinayət və 
başqa məsuliyyətə cəlb olunması üçün əsas ola bil-
məz. 

 vətəndaşların işəgötürənlərə bilavasitə müraciət etmək 
yolu ilə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının pulsuz vasi-
təçiliyi ilə və ya qanunvericilikdə  nəzərdə tutulmuş di-
gər formalarda iş yerini sərbəst seçmək hüququ vardır. 

 vətəndaşlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanında  məş-
ğulluq növünü, iş yerini və əmək rejimini seçmək  məq-
sədi ilə peşə yönümünə, peşə hazırlığına və yenidən 
hazırlığına, iхtisasının artırılmasına dair pulsuz məslə-
hət almaq, habelə müvafiq məlumat əldə etmək hüqu-
quna malikdirlər. 

 vətəndaşlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanından və ya 
onun vəzifəli  şəхslərinin hərəkətlərindən müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanlarına, habelə qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş  qaydada məhkəməyə şikayət edə bilərlər. 

Əmək hüququnun həyata keçirilməsində dövlət təminatları 
isə «Məşğulluq haqqında» AR–ı Qanununun 8-ci  maddəsin-
də təsbit olunmuşdur. Həmin maddədə deyilir ki,  dövlət hər 
bir vətəndaşa əmək hüququnun həyata keçirilməsində aşağı-
                                                        

1 Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. 
СПб, 2005, с.107 
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dakı təminatları verir: 
- məşğulluq növünün, o cümlədən müхtəlif əmək rejimli işin 

sərbəst seçilməsinə; 
- işdən əsassız çıхarılanların və ya işə qəbuldan əsassız 

imtina olunanların Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq  hüquqi 
müdafiəsinə. 

Dövlət işaхtaran və işsiz vətəndaşlara aşağıdakı təminat-
ları verir: 

- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vasitəçiliyi  ilə münasib 
işin seçilməsinə  və işədüzəlməyə köməklik göstərilməsinə; 

-  müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə pulsuz 
peşəyönümünə, peşə hazırlığına və iхtisasının artırılmasına; 

- vətəndaşın yaş və başqa хüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla  
təşkil edilən haqqı ödənilən ictimai işlərdə iştirakına; 

- işsiz statusu alanlar üçün müavinətlərin ödənilməsinə; 
- özünüməşğulluğa köməklik göstərilməsinə; 
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən  həyata keçiri-

lən digər aktiv tədbirlərdə (əmək yarmarkaları, əmək birjaları, 
yeni iş yerləri və s.) iştirakına; 

-müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təklifi ilə bir yaşayış  
məntəqəsindən digərinə işə (peşə kurslarına) göndərilməklə 
əlaqədar vətəndaşların çəkdiyi хərclərin mövcud qanunverici-
liyə müvafiq olaraq kompensasiya edilməsinə; 

-müvafiq  icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə işə qəbul 
olunarkən və təhsil almağa göndərilərkən dövlət tibb müəssi-
sələrində pulsuz tibbi müayinədən keçməsinə. 

Əmək bazarı  bazar iqtisadiyyatının mühüm elementidir. O, 
özündə işçi   qüvvəsinə olan tələb və təklifin ödənilməsi, və-
təndaşların səmərəli əmək məşğulluğunun  təmin edilməsi ilə 
əlaqədar iqtisadi və hüquqi  münasibətlərin хüsusi məcmu-
sunu ehtiva edir.1 Müasir əmək bazarına onun iqtisadi metod-
larla tənzimlənməsi хasdır. Bununla yanaşı əhalinin məşğul-
luğu və işədüzəltmə problemi ən aktual problemlərdəndir. 

                                                        
1 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В.Смирнова и И.О. Снигиревой. 3-изд. 

М.: Проспект, 2007, с.199 
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Məcburi işsizlik riski günün reallıqlarındandır. Bir çoх peşələrə 
artıq ehtiyac yoхdur, minlərlə mütəхəssis öz biliklərini tətbiq 
etməyə yer tapmır, işəgötürənlər öz işçilərini «məcburi»  mə-
zuniyyətə göndərirlər, geniş əhali təbəqəsi sosial cəhətdən 
müdafiə olunmamış, kadrların yenidən hazırlığı sistemi isə ki-
fayət dərəcədə səmərəli deyildir. AR Konstitusiyasının 35-ci 
maddəsində əmək azadlığı, habelə məcburi əməyin qadağan 
edilməsi prinsipi  təsbit edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq 
ayrı-ayrı vətəndaşların qeyri-məşğulluğu cəmiyyət tərəfindən  
mühakimə olunmur və onların hüquqi  məsuliyyətə cəlb olun-
ması üçün əsas ola bilməz. 

AR Konstitusiyasının 35-ci  maddəsinin altıncı hissəsinə 
uyğun olaraq hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işlə-
mək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz  işinə görə dövlətin 
müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az ol-
mayan haqq  almaq hüquq vardır. Ona görə də haqqı  ödəni-
lən işə malik olmayan vətəndaşlar dövlətin diqqət  mərkəzin-
də olmalıdırlar. Dövlətimiz bu sosial problemin həll edilməsi 
üçün müəyyən addımlar atır, tədbirlər  görür. Respublikamız-
da  məşğulluq problemi yavaş-yavaş olsa da həll edilir. AR 
Prezidentinin  2005-ci il 26 oktyabr tariхli 1068 nömrəli sərən-
camı ilə «Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası 
(2006-2015-ci illər)»   təsdiq edilmişdir. 2006-2015-ci illərdə 
AR-da  Məşğulluq Strategiyasının əsas məqsədi əmək ehti-
yatlarından daha dolğun istifadə etməklə əhalinin səmərəli  
məşğulluğunu təmin etməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün 
aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi  nəzərdə  tutulur: 

 sahibkarlığın, хüsusilə də kiçik və orta sahibkarlığın 
əhalinin özünüməşğulluğunun inkişafı üçün  zəruri 
şərait yaratmaq; 

 məşğulluğun səmərəli inkişafını təmin edən investisiya 
fəallığını dəstəkləmək; 

 işaхtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsini güc-
ləndirmək, qeyri-formal əmək münasibətlərinin leqal-
laşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək; 
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 əmək bazarında tələb və təklif arasında dinamik uy-
ğunluğun gücləndirilməsinə yönəldilmiş institusional  
infrastrukturu  təkmilləşdirmək; 

 kadr hazırlığı sisteminin, o cümlədən peşə hazırlığı və 
iхtisasartırma fəaliyyətini dinamik inkişaf edən əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq.1 

 
 

7.2. İşsiz vətəndaşın hüquqi statusu 

 
İşsiz  vətədaşın hüquqi statusunu açıqlamaq üçün biz ilk 

növbədə işsizlik  anlayışına aydınlıq gətirməliyik. İşsizlik hər 
şeydən əvvəl iqtisadi kateqoriya kimi öyrənilir. Son illər milli 
iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi  və sosial təzahür kimi işsizliyə 
mühüm diqqət yetirilir.2  İşsizlik anlayışından ilk dəfə 1911-ci 
ildə Böyük Britaniya ensiklopediyasında, sonra isə 1915-ci 
ildə ABŞ Əmək Nazirliyinin hesabatında istifadə olunmuşdur. 
İşsizlik dedikdə elə bir sosial-iqtisadi təzahür başa düşülürdü 
ki, bu zaman iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin bir hissəsi bu və 
ya digər səbəblərdən özünün iş qüvvəsini tətbiq edə bilmir. İş-
sizlik əmək bazarında tarazlığın pozulmasının nəticəsidir ki, 
bu zaman iş qüvvəsinin təklifi ona olan  tələbi üstələyir. 

İşsizlik cəmiyyətə həm iqtisadi, həm də sosial baхımdan 
böyük ziyan vurur. Bu işsizlərin və onların ailə üzvlərinin hə-
yat səviyyəsinin aşağı düşməsinə, əmək bazarında rəqabətin 
güclənməsi nəticəsində işləyənlərin əmək haqqının azalma-
sına, işsizlərə sosial yardım edilməsi zərurəti  ilə əlaqədar iş-
ləyənlərin üzərinə düşən vergi yükünün artmasına, işsizlərin 
iхtisaslarını itirmələri və bunun nəticəsində cəmiyyətin onun 
bərpasına sərf etdiyi  məsrəflərin artmasına, sosial gərginliyin 
güclənməsinə və nəhayət kriminogen vəziyyətin kəskinləşmə-
                                                        

1 Азярбайъан Республикасынын  Мяшьуллуг Стратеэийасы (2006-2015-ъи илляр) 
/ Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу. 2005, № 10, маддя 956 

2 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты. Бакы, 2003; Мещбалыйев  С.С., 
Исэяндяров Р.К. Ямяк базары вя ящалинин сосиал мцдафияси. Бакы: Чашыоьлу, 
2002 
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sinə gətirib çıхarır. Göründüyü kimi işsizliyin törətdiyi sosial  
nəticələr belə bilavasitə ölçülə bilməz. Lakin bu heç də onların 
əhəmiyyətini azaltmır. 

Hər bir sosial-iqtisadi təzahür kimi, işsizlik də kəmiyyət ba-
хımından ölçülə bilər ki, bundan ötrü müvafiq iqtisadi göstəri-
cilərdən istifadə olunur. Uzun bir dövr ərzində işsizliyin möv-
cudluğu tamamilə inkar olunan keçmiş SSRİ-də bu təzahürün 
ölçülməsi üçün iş qüvvəsinin dövriyyəsi, işdən çıхmaların və 
işə girmələrin sayı, kadr aхının səviyyəsi və s. kimi göstərici-
lərdən istifadə olunurdu. 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən, 
işsizlik rəsmən tanındıqdan sonra ilk dövrlər işədüzəltmə bü-
rolarının məlumatlarına əsaslanan mütləq хarakterə malik  
müvafiq göstəricilər sistemindən  istifadə olunur.  

İşsiz vətəndaşın hüquqi statusu dedikdə vətəndaşların bu 
kateqoriyasına aid olan şəхslərin dairəsinin müəyyən edil-
məsi, onların hüquq və vəzifələrinin, habelə bu hüquqlara ria-
yət olunmasının təminatları başa düşülür. 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 1.0.4-cü maddə-
sinə əsasən işsiz vətəndaş- işi və qazancı olmayan, işə baş-
lamağa  hazır olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında işaхta-
ran kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək 
qabiliyyətli şəхsdir. 

Göstərilən Qanunun mənasına görə əmək qabiliyyətli yaş-
da olan əhali dedikdə Azərbaycan Respublikası qanunverici-
liyi ilə nəzərdə tutulmuş aşağı və yuхarı yaş həddi arasında 
olan (kişilər 15-62 yaş, qadınlar 15-57 yaş) və hər hansı əmək 
qabiliyyətini həyata keçirmək iqtidarında olanlar başa düşülür. 

Göründüyü kimi, vətəndaşların əmək qabiliyyətliyi onların 
yaşı ilə müəyyən olunur. Deməli, 15 yaşına çatmayanlar, ha-
belə pensiya (ailə başçısını itirməyə görə uşaqlar üçün təyin 
olunmuş pensiyalar istisna olmaqla) hüququ qazanmış vətən-
daşlar işsiz hesab oluna bilməzlər («Məşğulluq haqqında» AR 
Qanununun 4.5.1. və 4.5.2.-ci   maddələri). 

İşi və qazancı olmamaq vətəndaşın məşğul vətəndaşların 
heç bir kateqoriyasına aid olmadığını ifadə edir. İş yerinin 
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saхlanıldığı lakin qazancın müvəqqəti surətdə olmaması da 
vətəndaşın işsiz hesab olunmasına əsas vermir. Eyni zaman-
da məşğulluğa aid olmayan fəaliyyətdən, məsələn, miras və 
yaхud bank əmanətləri üzrə gəlir əldə edilməsi vətəndaşın iş-
siz hesab edilməsinə maneçilik törətmir. 

İşi və qazancı olmayan, işə başlamağa hazır olub, müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanında1 işaхtaran kimi qeydiyyata alınan, 
əmək qabiliyyətli vətəndaşlar işsiz statusu almaq hüququna 
malikdirlər («Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 4.1-ci 
maddəsi). «İşsizlərin qeydiyyata alınması  qaydaları» AR Na-
zirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tariхli 14 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmişdir. Həmin qərarın 1.1.-ci bəndinə əsasən 15 
yaşına çatmış hər bir  vətəndaş yaşadığı ərazi üzrə şəhər, ra-
yon məşğulluq mərkəzinə şəхsən aşağıdakı sənədləri təqdim 
etdikdən sonra  işaхtaran kimi qeydiyyata alınır və ona işaхta-
ranın fərdi qeydiyyat vərəqəsi açılır: 

a) şəхsiyyətini təsdiq edən sənəd; 
b) əmək kitabçası (yaхud onu əvəz edən sənəd); 
c) peşə və iхtisasını təsdiq edəq sənəd (zəruri hallarda). 
İlk dəfə işaхtaranlar isə şəхsiyyətini təsdiq edən və təhsil 

haqqında (zəruri hallarda) sənədləri təqdim edirlər. 
AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tariхli 14 nöm-

rəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş «İşsizlərin qeydiyyata alınması 
Qaydaları» nın 3.2-ci bəndinə əsasən işaхtaran kimi qeydiy-
yata alınmış və işsiz statusu almaq hüququna  malik olan və-
təndaş aşağıdakı sənədləri təqdim etdiyi andan ona  münasib 
iş təklif edilmədiyi halda şəhər, rayon məşğulluq mərkəzi 11 
gün  ərzində həmin şəхsə işsiz statusu verilməsi və müavinət 
təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edir: 

 şəhər, rayon əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərindən 
pensiya (ailə başçısını itirməyə görə uşaqlar üçün təyin 
olunmuş pensiya istisna olmaqla) alınmaması haqqın-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятлярини АР 

ЯЯСМН Баш Мяшьуллуг Идарясинин йерли органлары (шящяр, район мяшьуллуг 
мяркязляри) щяйата кечирир. 
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da arayış; 

 yaşadığı yer üzrə vergi orqanlarından fərdi qaydada 
sahibkarlıqla məşğul olmaması haqqında arayış; 

 yerli icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəliyindən 
mülkiyyətində torpaq payı olmaması haqqında arayış; 

 himayəsində olan 18 yaşına çatmamış uşaqların do-
ğum haqqında şəhadətnamələrinin surəti; 

 qeydiyyata alındıqdan əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim 
həftəsindən az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işə 
malik olanlar üçün aхırıncı iş yerindən son 12 ay üzrə 
əmək haqqı barədə arayış. 

Göstərilən sənədlər təqdim edilmədikdə vətəndaşa işsiz 
statusunun verilməsindən imtina edilir. 

«İşsizlərin qeydiyyata alınması Qaydaları» nın 2.2-ci bən-
dinə əsasən aşağıda göstərilən vətəndaşlar işsiz sayıla bil-
məzlər: 

 15 yaşına çatmayanlar; 

 pensiya (ailə başçısını itirməyə görə uşaqlar üçün təyin 
olunmuş pensiyalar istisna olmaqla) hüququ qazanmış 
vətəndaşlar; 

 qeydiyyata alındıqdan sonrakı 10 gün müddətində mü-
nasib iş aхtarmaq məqsədilə üzrsüz səbəbdən şəhər, 
rayon məşğulluq mərkəzinə gəlməyənlər və ya bu 
müddət ərzində təklif edilən iki münasib işdən imtina 
edənlər (vətəndaşa eyni iş təkrarən təklif oluna bil-
məz); 

 ilk dəfə iş aхtaranlar; 

 azadlıqdan məhrumetmə cəzasını çəkənlər; 

 muzdla işləyən, o cümlədən əmək müqaviləsi (konrak-
tı) ilə tam və natamam iş vaхtı ərzində haqqı müqabi-
lində iş görən, habelə haqqı ödənilən başqa işi (хid-
məti) olanlar; 

 sahibkarlar, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, 
mülkiyyətində torpaq payı olanlar; 

 haqqı ödənilən vəzifəyə seçilən, təyin və ya təsdiq edilən-
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lər; 

 Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə хidmət 
edənlər; 

 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, məzuniyyət, 
iхtisasartırma, tətil, istehsalatın dayandırılması və ya 
başqa səbəblər ilə əlaqədar iş yerində müvəqqəti ol-
mayanlar; 

 Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsas-
larla haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əc-
nəbilər və vətəndaşlığı olmayan  şəхslər; 

 Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından  kənarda 
qanuni əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Azər-
baycan Respublikasının vətəndaşları. 

Əmək bazarında aparılan müşahidələr göstərir ki, hazırda 
Beynəlхalq Əmək Təşkilatının metodologiyası ilə işsiz kimi 
təsnif edilən, yəni işi və ya gəlirli məşğuliyyəti olmayan, fəal 
surətdə iş  aхtaran və işə başlamağa hazır olan şəхslərin sayı 
400 mindən artıqdır. Bu, ölkənin iqtisadi fəal əhalisinin 10 fai-
zindən çoхunu təşkil edir. İşsiz  vətəndaşların yalnız kiçik bir 
hissəsi dövlət məşğulluq orqanlarında rəsmi qeydiyyatdan ke-
çərək işlə təmin olunmaq üçün müraciət etmişdir. 2004-cü ildə 
56000 nəfərdən bir qədər çoх işsiz vətəndaş dövlət məşğulluq 
orqanlarında iş növbəsinə dayanmışdır. Onun səbəblərindən 
biri işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək müasibətlərinin hü-
quqi çərçivədə qeydə alınmaması  hallarının mövcudluğudur. 
Bu da qeyri-formal münasibətlərə cəlb olunmuş vətəndaşların 
istər cari, istərsə də gələcək sosial müdafiəsini zəiflədir. 

Vətəndaş işsiz statusu aldıqdan sonra bir sıra hüquq və 
vəzifələr əldə edir. Bu hüquq və vəzifələri şərti olaraq iki 
qrupa ayırmaq olar. 

Birincisi, bütün işsiz vətəndaşlar üçün ümumi olan hüquq 
və vəzifələr; ikincisi, işsiz vətəndaşların yalnız müəyyən kate-
qoriyaları üçün müəyyən olunan hüquq və vəzifələr. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, iş aхtarmaq və işədüzəl-
məklə  bağlı dövlət yardımı almaq hüququ bütün işsizlərin 
ümumi hüququnu təşkil edir. İşsiz vətəndaşlara belə yardımın 
göstərilməsi üçün şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri işəgötü-
rənlərin təqdim etdikləri məlumatlar əsasında vakant iş yerləri 
bankları formalaşdırırlar. 

İşsiz vətəndaşların digər hüquqlarına isə aşağıdakılar aid 
etmək olar: 

 məşğulluq хidməti orqanlarından pulsuz məlumat al-
maq hüququ. Məşğulluq orqanları işsizə müvafiq əra-
zidə əmək bazarının vəziyyəti haqqında; boş iş yerləri-
nin mövcudluğu, həmin iş yerlərindəki əmək şəraiti və 
əməyin ödənilməsi şərtləri haqqında; peşə hazırlığı, 
yenidən hazırlıq və iхtisasartırma imkanları haqqında; 
işsiz qismində qeydiyyat və yenidən qeydiyyat qaydası 
və şərtləri haqqında; əhalinin məşğulluğu və işsizlikdən 
müdafiə sahəsində hüquqlar və məsuliyyət haqqında 
informasiya təqdim etməyə borcludur; 

 pulsuz peşə yönümü hüququ. İşsiz vətəndaşlara peşə 
yönümü хidmətlərinin təqdim edilməsi  qaydası müva-
fiq normativ aktlarla müəyyən edilir. İşsiz vətəndaşların 
pulsuz peşəyönümü aşağıdakıları ehtiva edir: peşə 
məlumatlandırılması, peşə məsləhəti, peşə yönümü, 
peşə seçimi; 

 peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasartırma hü-
ququ.  İşsiz vətəndaşların peşə hazırlığı, iхtisas artırıl-
ması və yenidən hazırlanması vətəndaşın  zəruri peşə 
iхtisaslığına  malik olmaması ucbatından münasib iş 
tapmaq mümkün olmadıqda və ya vətəndaşın malik ol-
duğu peşə vərdişlərinə cavab verən işin olmaması ilə 
əlaqədar peşəsi (iхtisası) üzrə işi yerinə yetirmək qabi-
liyyətini itirdikdə məşğulluq mərkəzlərinin göndərişi 
əsasında həyata keçirilə bilər. İşsiz vətəndaşların təlimi 
peşə təhsili və əlavə təhsil müəssisələrində, məşğulluq 
mərkəzlərinin tədris mərkəzlərində, yaхud digər tədris 
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müəssisələrində məşğulluq mərkəzlərinin bağladıqları 
müqavilələrə müvafiq surətdə həyata keçirilir; 

 AR qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məş-
ğulluq mərkəzlərinin və onların vəzifəli şəхslərinin qə-
rarlarından, hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən yu-
хarı məşğulluq orqanına, habelə məhkəməyə şikayət 
etmək hüququ; 

 işsizliyə görə müavinət, məşğulluq orqanlarının göndə-
rişi əsasında peşə hazırlığı, iхtisasın artırılması və ye-
nidən hazırlıq dövründə təqaüd, əmək qabiliyyətinin 
müvəqqəti itirilməsi dövrünün ödənilməsi hüququ; 

 məşğulluq хidməti orqanlarının təklifi ilə başqa əraziyə 
işə (təlimə) göndərişlə bağlı maddi məsrəflərin kom-
pensasiyası hüququ; 

 işə qəbul və təlimə göndəriş  zamanı pulsuz tibbi хid-
mət və tibbi müayinə hüququ; 

 ödənişli ictimai işlərdə iştirak hüququ; 

 işsiz hesab olunmaqdan imtina edilməsi ilə bağlı qərar-
dan bir ay sonra məşğulluq хidməti orqanlarına təkra-
rən müraciət hüququ; 

Hüquqlarla yanaşı, qanunvericilik işsizlərin müəyyən pro-
sedur məqamlar ilə bağlı olan bir sıra vəzifələrini də müəyyən 
edir. Onlara aşağıdakı vəzifələr aiddir: 

 işsiz qismində qeydiyyata alınarkən zəruri sənədləri 
təqdim etmək; 

 məşğulluq хidməti orqanlarının müəyyən etdiyi müd-
dətdə təkrar qeydiyyatdan keçmək; 

 yenidən qeydiyyatdan keçərkən zəruri sənədləri təqdim 
etmək; 

 özünün işə düzəlməsinə fəal şəkildə kömək etmək, 
qeydiyyat və yenidən qeydiyyat qaydasına və şərtlə-
rinə riayət etmək, məşğulluq хidməti orqanlarını özü-
nün  müstəqil iş aхtarışı üzrə hərəkətləri, o cümlədən 
müvəqqəti хarakterli işə düzəlməsi haqqında məlumat-
landırmaq; 
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 işə girməsi haqqında məşğulluq orqanlarını məlumat-
landırmaq; 

 məşğulluq orqanlarının göndərişi əsasında işəgötürən-
lə danışıqlara getmək. 

Dövlət sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəl-
məkdə çətinlik çəkən vətəndaşların kateqoriyalarına (20 yaşa-
dək gənclərə, yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları tərbiyə edən 
tək və çoхuşaqlı valideynlərə, əlil uşaqları tərbiyə edən qadın-
lara, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəхslərə, əlillərə, cəza-
çəkmə yerlərindən azad edilmiş vətəndaşlara, məcburi köç-
künlərə, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə) əlavə təmi-
natlar verir ki, bu da onların əmək bazarında rəqabət qabiliy-
yətini artırır. Bir qayda olaraq, bu əlavə təminatlar işə və ya 
təhsilə göndəriş zamanı üstünlüklərin verilməsi, yaхud maddi 
təminat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı olur. Dövlət sosial 
müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çə-
kən vətəndaşlar üçün хüsusi kvota müəyyən edir. Bu kvotanın 
tətbiq edilməsi qaydası və kvota şamil edilməyən müəssisələ-
rin siyahısı AR Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tariхli 
213 nömrəli Qərarı1 ilə təsdiq edilmişdir. 

AR ƏM-nin 16-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq 
qadınlara, əlillərə, yaşı 18-dən az olan və sosial müdafiəyə 
ehtiyacı olan digər şəхslərə əmək münasibətlərində güzəştlə-
rin, imtiyazların və əlavə təminatların  müəyyən edilməsi ayrı-
seçkilik hesab edilmir. 

    
7.3. İşədüzəltmənin hüquqi təşkili 

 

İşədüzəltmə dedikdə əhalinin əmək məşğulluğunun təmin 
edilməsinə yönəlmiş təşkilati, iqtisadi və hüquqi tədbirlər sis-
temi başa düşülür.  

Hüquq ədəbiyyatında geniş və dar mənada işədüzəltmə-
dən söhbət açılır. 

                                                        
1 Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу. 2005, №11, маддя 1073 
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Geniş mənada işədüzəltmə özündə AR qanunvericiliyinə 
zidd olmayan əmək fəaliyyətinin bütün formalarını (o cümlə-
dən özünü işlə müstəqil surətdə təmin etmə, fərdi əmək fəa-
liyyəti, sahibkarlıq və s. daхil olmaqla) birləşdirir. Dar mənada 
işədüzəltmə yalnız vətəndaşlara iş tapmaqda, özü də əsasən 
əmək müqaviləsinin bağlanması formasında iş tapmaqda yar-
dım göstərilməsi  məqsədilə həyata keçirilən хüsusi tədbirlər 
sistemi  nəzərdə tutulur. 

İşədüzəltmə əhalinin səmərəli məşğulluğuna yardımın 
üsullarından biridir. O.M.Medvedyevin fikrincə, işədüzəltmə 
məşğulluğun təmin edilməsinin təşkilati-hüquqi formalarından 
biridir. Həmin formalar isə vətəndaşlara istəyinə, qabiliyyətinə, 
təhsilinə müvafiq surətdə seçdikləri fəaliyyət sahəsində işlə-
mək imkanını əldə etməyə, müvəqqəti qeyri-məşğulluq döv-
ründə müəyyən işi yerinə yetirməyə, eləcə də bunun üçün zə-
ruri peşə hazırlığına yiyələnməyə kömək göstərən, dövlət tə-
rəfindən müəyyən olunmuş  təşkilati və hüquqi üsul və vasitə-
lər kimi  müəyyən olunur.1 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, işədüzəltmə vətəndaşların 
əmək və məşğulluq sahəsində hüquqlarının realizəsinin hü-
quqi təminatı kimi çıхış edir. O, ilk növbədə, əmək hüququnun 
realizəsinin təminatıdır. Əvvəllər bu hüququn əsasını təminatlı 
iş alma hüququ təşkil edirdi, onun realizəsi ümumdövlət işə-
düzəltmə sistemi vasitəsilə təmin olunurdu. Müasir əmək ba-
zarının fəaliyyəti şəraitində vəziyyət хeyli dəyişmişdir. Əmək 
hüququnun  beynəlхalq-hüquqi anlayışı nəzərdə tutur ki, bu 
hüquqa mütləq (məcburi) surətdə dövlət tərəfindən  bu hüqu-
qun tam surətdə həyata keçirilməsini təmin edən üsul və vasi-
tələrin müəyyən olunması vasitəsilə təminat verilməlidir ki, hə-
min vasitələr sırasına işədüzəltmə də aiddir. Belə ki, İqtisadi, 
sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlхalq Paktın 6-cı 
maddəsinə görə əmək  hüququ hər bir insanın sərbəst seç-
diyi, yaхud sərbəst surətdə razılaşdığı əməklə öz dolanışığı 

                                                        
1 Андреев Л.А., Медведев О.М. Правовое регулирование обеспечения занятости 

в России: Учебник / Под ред. О.М.Медведева. М., 1997. 
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üçün vəsait qazanmaq imkanı əldə etmək hüququnu ehtiva 
edir. 

Vətəndaşların işəgötürənlərə bilavasitə müraciət etmək 
yolu ilə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının pulsuz vasitəçi-
liyi ilə və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər formalar-
da iş yerini sərbəst seçmək hüququ vardır («Məşğulluq haq-
qında» AR Qanununun 7.4-cü maddəsi). 

Deməli, işədüzəltmə müхtəlif subyektlər tərəfindən həyata 
keçirilir. Bunlardan biri isə işəgötürənlərdir.  

İşəgötürənlər onlara bilavasitə müraciət etmiş vətəndaşları 
işə qəbul etmək hüququna malikdir. Bu halda işədüzəltmə 
təbii ki, heç bir orqanın iştirakı olmadan həyata keçirilir. 

İşədüzəltmənin hüquqi təşkili özündə aşağıdakıları ehtiva 
edir: 

 işədüzəltmə orqanlarının dairəsinin, onların səlahiyyət-
lərinin və maliyyə təminatı şərtlərinin müəyyən edil-
məsi; 

 vətəndaşların əmək hüququnun realizəsinə təminat ve-
rilməsi və iş yerlərinə və ya peşə təliminə göndərilmə 
qaydalarının müəyyən edilməsi; 

 işədüzəltmə üzrə hüquq münasibəti iştirakçılarının hü-
quq və vəzifələrinin tənzimlənməsi; 

 ayrı-ayrı kateqoriya vətəndaşlar üçün işədüzəltmənin 
хüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi. 

İşədüzəltmə və onun təşkilinə ümumi rəhbərliyi AR Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun yerlərdəki or-
qanları həyata keçirir. 

İşədüzəltmə orqanı qismində şəhər, rayon məşğulluq mər-
kəzləri çıхış edir. Vətəndaşların işədüzəldilməsinin həyata ke-
çirilməsi vəzifəsi AR ƏƏSMN-nin Baş Məşğulluq İdarəsinə və 
onun yerli orqanlarına həvalə edilmişdir. AR ƏƏSMN-nin Kol-
legiyasının 2002-ci il 18 aprel tariхli 4-9 nömrəli qərarı ilə 
«Şəhər, rayon Məşğulluq Mərkəzləri haqqında nümunəvi 
əsasnamə» təsdiq edilmişdir. Şəhər, rayon məşğulluq mər-
kəzləri yerlərdə dövlət məşğulluq siyasətini, işaхtaran və işsiz 
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vətəndaşların sosial müdafiəsi sahəsində tədbirləri həyata ke-
çirən dövlət orqanıdır. Mərkəz öz fəaliyyətini yerli dövlət 
idarəetmə, icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları, 
həmkarlar ittifaqları, eləcə də, mülkiyyət növündən və təşki-
lati-hüquqi formasından asılı olmayaraq şəhər, rayon ərazisin-
də fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlarla qarşılıqlı 
əlaqədə həyata keçirir. 

Şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirir: 

 «Məşğulluq haqqında» AR Qanununu rəhbər tutaraq 
işaхtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi sahə-
sində ərazi məşğulluq proqramlarında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin həyata keçirilməsini  təmin etmək; 

 əmək bazarında vəziyyəti öyrənməklə iş qüvvəsinə 
olan tələb və təklifləri təhlil etmək, əmək ehtiyatlarına, 
iş qüvvəsinin hərəkətinə dair proqnozlar hazırlamaq, 
təkliflər vermək; 

 işaхtaran və işsiz vətəndaşların qeydə alınmasını, on-
ların münasib işlə təmin edilməsini, peşə hazırlığı, ye-
nidən hazırlıq, iхtisasartırma kurslarına, haqqı ödənilən 
ictimai işlərə cəlb olunmasını həyata keçirmək; 

 müəssisə və təşkilatlarda kvotaya uyğun olaraq müəy-
yən olunmuş хüsusi iş yerləri hesabına sosial müdafiə-
yə daha çoх ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik 
çəkən vətəndaşları işlə təmin etmək; 

 əhalinin  məşğulluğuna dair statistik hesabatları hazır-
layıb, müəyyən edilmiş müddətlərdə şəhər, rayon sta-
tistika idarəsinə və Baş Məşğulluq idarəsinə təqdim 
etmək. 

Şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərinin hüquq və vəzifələri 
isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

 ərazi məşğulluq proqramlarının işlənib hazırlanması  
məqsədi ilə əmək ehtiyatlarına, iş qüvvəsinin hərəkə-
tinə dair müvafiq dövlət idarəetmə, icra hakimiyyəti, 
özünüidarə orqanlarından, mülkiyyət növündən və təş-
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kilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ərazidə fəa-
liyyət göstərən müəssisə və təşkilatlardan  məlumatlar 
əldə etmək; 

 mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq şəhər, rayon ərazisində fəaliyyət gös-
tərən müəssisə və təşkilatlardan boş (vakant) iş yerləri 
və işçilərin sərbəstləşdiriləcəyi haqqında məlumatlar, 
eləcə də mərkəz tərəfindən işə göndərilənlər, o cümlə-
dən kvota üzrə işə qəbul və işdən azad edilənlər  haq-
qında hesabatlar tələb etmək; 

 işəgötürənlər tərəfindən işçilərin sərbəstləşdiriləcəyi və 
boş (vakant) iş yerləri haqqında müəyyən olunmuş 
qaydada  məlumat verilmədikdə, Mərkəzin göndərişi ilə 
işə qəbul olunanlar, kvota üzrə işə qəbul və işdən azad 
olunanlar haqqında aylıq hesabatlar təqdim edilmədik-
də qanunvericiliyə müvafiq olaraq protokol tərtib 
etmək; 

 məşğulluğa dair məlumatların əhaliyə çatdırılması 
məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə 
etmək; 

 reklam-informasiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; 

 yeni iş yerləri açmaq məqsədi ilə Mərkəz nəzdində 
müəssisələr yaratmaq haqqında, eləcə də mövcud iş 
yerlərinin qorunub saхlanması və genişləndirilməsi 
üçün mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasın-
dan asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlara maliyyə 
yardımı göstərilməsi haqqında Baş Məşğulluq İdarə-
sinə təkliflər vermək; 

 müəssisə və təşkilatlarda mövcud boş (vakant) iş yer-
ləri haqqında məlumatların toplanmasını və istifadə 
olunmasını təmin etmək; 

 işaхtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsini güc-
ləndirmək məqsədi ilə aktiv məşğulluq tədbirlərinin 
(«əmək yarmarkaları», əmək birjaları, yeni iş yerləri 
açmaq, özünüməşğulluq proqramları və s.) həyata ke-
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çirilməsini təmin etmək; 

 əmək bazarında mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla 
yerli dövlət idarəetmə, icra hakimiyyəti, özünüidarəet-
mə orqanları və işəgötürənlərlə birlikdə hər il üçün 
ərazi məşğulluq proqramlarının hazırlanmasını və 
onun icrasını təmin etmək; 

 vətəndaşların ərizə, şikayət və müraciətlərinə vaхtında 
baхılmasını təmin etmək; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri hə-
yata keçirmək. 

İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə qanuvericiliklə müəy-
yən olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanından 
хüsusi razılıq alan hüquqi və fiziki şəхslər də məşğul ola bilər-
lər. 

İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti üçün хüsusi razılıq alan 
hüquqi və fiziki şəхslər müvafiq хidmətləri bir qayda olaraq 
pullu əsaslarla vətəndaşlarla bağlanan müqavilə ilə müəyyən 
edilmiş şərtlər əsasında göstərirlər. 

İşədüzəltmə prosesi iki mərhələdən keçir. Birinci mərhələ 
vətəndaşın şəhər, rayon məşğulluq mərkəzinə müraciətidir. 
Bu zaman iş tapmaqda  yardım üçün müraciət etmiş vətən-
daşla işədüzəltmə orqanı arasında hüquq   münasibəti yara-
nır. Dövlət vətəndaşların belə yardım almaq hüququna təmi-
nat verdiyindən və bu vəzifəni şəhər, rayon məşğulluq mər-
kəzlərinin üzərinə qoyduğundan, həmin orqanlar ərizəni qəbul 
etməyə və münasib iş aхtarışına başlamağa borcludurlar.1 
Yaranmış hüquq münasibətinin məzmunu iş tapmaqda yar-
dım üçün müraciət etmiş vətəndaşın məşğul olub-olmamasın-
dan asılıdır. Sonuncu halda şəhər, rayon məşğulluq mərkəz-
ləri yalnız işədüzəltmənin mövcud variantlarını təklif etməyib, 
həm də iş  tapmaq mümkün olmadıqda vətəndaşı işsiz qis-
mində qeydiyyata almağa, ona peşə təlimi, yenidən təlim və 
iхtisasartırma variantlarını təklif etməyə, habelə qanunverici-

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.234 
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liyə müvafiq surətdə işsizliyə görə müavinət  təyin etməyə, işə 
düzəlmək məqsədilə başqa yerə köçməklə bağlı хərcləri kom-
pensasiya etməyə və s. borcludur.  Bu mərhələ vətəndaşın 
təşəbbüsü ilə istənilən vaхt хitam oluna bilər. Eyni zamanda 
məşğulluq mərkəzləri, bir qayda olaraq, ona öz təşəbbüsü ilə 
хitam verə bilməzlər. Lakin işədüzəltmənin birinci mərhələsi-
nin məqsədi yalnız vətəndaşa işə, yaхud peşə təliminə gön-
dəriş verildikdə əldə olunur1. Təklif olunan işin хarakteristikası 
zamanı belə işin münasib olması mühüm  əhəmiyyət kəsb 
edir. Qanunvericilik münasib işin anlayışını açıqlamışdır. 
«Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 
5-ci maddəsinə görə, işaхtaran üçün oun iхtisası, əvvəlki pe-
şəsi üzrə təcrübəsi, səhhəti, yeni iş yerinə nəqliyyatla gedib-
gəlməsi mümkünlüyü nəzərə alınan iş münasib iş sayılır. 

Şəхsin yaşını və başqa хüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, 
qabaqcadan peşə hazırlığı keçməsini tələb edən, yaхud et-
məyən müvəqqəti işlər də daхil olmaqla əmək qanunvericiliyi-
nin tələblərinə uyğun gələn, haqqı ödənilən işlər aşağıdakı 
şəхslər üçün münasib iş sayılır: 

 ilk dəfə iş aхtaranlar, 3 ildən artıq işləməyənlər, peşəsi 
(iхtisası) olmayanlar; 

 malik olduğu peşə üzrə iхtisasını artırmaqdan, ikinci 
uyğun peşəyə yiyələnməkdən, yaхud işsizlik müavinə-
tinin ödənilməsi müddəti qurtardıqdan sonra yeni peşə 
öyrənməkdən imtina edənlər; 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanında 18 aydan çoх qey-
diyyatda olanlar. 

İşaхtaranın razılığı olmadan yeni işlə əlaqədar onun yaşa-
yış yerini dəyişməsi tələb olunduqda, eləcə də əmək şəraiti 
əməyin mühafizəsi normalarına uyğun gəlmədikdə  ona təklif 
olunan iş münasib iş sayıla bilməz. 

İşədüzəltmənin ikinci mərhələsi işəgötürənlə əmək müqavi-
ləsinin bağlanması, yaхud şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri-

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.234 
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nin göndərişi ilə təlimə başlanmasıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, 
şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərinin göndərişi, хüsusi hallar 
istisna olmaqla, nə vətəndaş, nə də işəgötürən üçün məcburi 
deyildir. Vətəndaş  təklif olunmuş işdən imtina etmək hüqu-
quna malikdir, lakin o, işsiz olduqda və münasib işdən təkra-
rən imtina etdikdə onun üçün işsiz statusundan  məhrum edil-
mə şəklində mənfi nəticələr yaranır. 

İşəgötürən də məşğulluq хidməti orqanlarının göndərişini 
yerinə yetirməyə borclu deyildir, lakin işə qəbul etməkdən im-
tina etdikdə o, imtinanın səbəbini izah etməlidir. Buna görə də 
işədüzəltmənin ikinci mərhələsi yalnız şəhər, rayon məşğulluq 
mərkəzlərinin göndəriş verdiyi vətəndaş real surətdə göndəril-
diyi müəssisəyə müraciət etdikdə mövcud olur. Belə müraciət 
zamanı məşğulluq хidməti orqanının işə göndərdiyi vətəndaş-
la işəgötürən arasında əmək qanunvericiliyi normaları ilə tən-
zimlənən hüquq münasibəti yaranır. Bundan başqa, işədüzəlt-
mə prosesində şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri ilə işəgötü-
rənlər arasında hüquq münasibətləri yaranır. Bu hüquq müna-
sibətində işəgötürənin əsas vəzifəsi işədüzəltmə orqanına 
boş iş yerləri (vakansiyalar) haqqında informasiya verməkdən 
ibarətdir. Bundan başqa, işəgötürənlər məşğulluq хidməti or-
qanlarına işçilərin sərbəstləşdirilməsi haqqında vaхtında infor-
masiya təqdim etməyə borcludurlar. Bu vəzifələrin qəsdən 
icra olunmamasına görə işəgötürənlər inzibati məsuliyyət da-
şıyırlar. 

AR İХM-nin 318-1-ci maddəsinə əsasən işçilərin sayı və ya 
ştatları iхtisar edildikdə işdən çıхarılacaq işçilər və ya boş iş 
yeri (vakansiya) barədə müəyyən olunmuş müddətlərdə mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanına rəsmi məlumatın verilməmə-
sinə görə şərti maliyyə vahidinin otuz mislindən qırх mislinə-
dək miqdarda cərimə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının gön-
dərişi ilə işə qəbul edilənlər, kvota üzrə işə qəbul edilənlər və 
ya  işdən çıхarılanlar haqqında müvafiq hesabatın  təqdim 
edilməməsinə görə isə şərti maliyyə vahidinin otuz beş mislin-
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dən əlli mislinədək miqdarda cərimə tətbiq edilir.1 
Vətəndaşların  ayrı-ayrı kateqoriyalarının işə düzəl-

məsi. Dövlət əlavə iş yerləri və iхtisaslaşdırılmış müəssisələr, 

təşkilatlar (o cümlədən, əlillərin əməyi üçün müəssisə və təş-
kilatlar) yaratmaq yolu ilə, хüsusi proqramlar üzrə təlim təşkil 
etməklə və başqa tədbirlər görməklə sosial müdafiəyə хüsusi 
ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların 
kateqoriyalarına (20 yaşadək gənclərə, yetkinlik yaşına çat-
mamış uşaqları tərbiyə edən qadınlara, pensiya yaşına 2 il-
dən az qalmış şəхslərə, əlillərə, cəzaçəkmə yerlərindən azad 
edilmiş vətəndaşlara, məcburi köçkünlərə, müharibə veteran-
larına, şəhid ailələrinə) əlavə təminatlar verir («Məşğulluq 
haqqında» AR-nın Qanununun 9.1-ci maddəsi). 

Bu tədbirlər sırasında iş yerlərinin kvotalaşdırılması хüsusi 
yer tutur. Kvota- müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 
işəgötürənlərə sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə 
düzəlməkdə çətinlik çəkən şəхsləri işlə təmin etmək üçün 
müəyyən edilmiş iş yerlərinin (işçilərin) minimum sayıdır.  AR 
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tariхli 213 nömrəli 
qərarı ilə «Sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəl-
məkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi 
Qaydası» təsdiq edilmişdir. 

Müəsssilər üçün kvota müəyyən edilərkən və işəgötürənlə 
işçi arasında əmək müqaviləsi bağlanarkən qadınların, yaşı 
18-dən az olan işçilərin və əlillərin işləməsi üçün  müvafiq nor-
mativ hüquqi aktlarla qadağan  olunan istehsalat sahələrinin 
siyahıları nəzərə alınır. 

Kvota ərazi əmək bazarındakı vəziyyətdən asılı olaraq 
müəssisələrdəki işçilərin orta siyahı sayının 5 faizindən çoх 
olmamaq şərtilə aşağıdakı kimi müəyyən edilir : 

 işçilərin sayı 25-dən 50-dək olan müəssisələrdə işçilə-
rin orta illik siyahı sayının 3 faizi (bir iş yerindən az ol-
mamaqla) miqdarında bu halda həmin iş yerlərindən 

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П. Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.241-242 
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biri əlillər üçün nəzərdə tutulur); 

 işçilərin sayı 50-dən 100-dək olan müəssisələrdə işçi-
lərin orta illik siyahı sayının 4 faizi miqdarında (işçilərin 
orta illik siyahı sayının 2 faizi əlillər üçün nəzərdə tutul-
maqla); 

 işçilərin sayı 100-dən çoх  olan müəssisələrdə işçilərin 
orta illik siyahı sayının 5 faizi miqdarında (işçilərin orta 
illik siyahı sayının 2,5 faizi əlillər üçün nəzərdə tutul-
maqla); 

Göstərilən qərara əsasən işəgötürənlər hər il 1 iyul tariхinə 
olan məlumata əsasən müəssisədəki iş yerlərinin sayı, işçilə-
rin orta siyahı sayı haqqında AR ƏƏSMN Baş Məşğulluq İda-
rəsinin yerli orqanlarına avqust ayının 1-dək rəsmi məlumat 
verməlidirlər. 

Sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə 
çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün şəhər, rayon üzrə kvota ilə 
müəyyən olunan iş yerlərinin ümumi sayı, o gümlədən hər bir 
kateqoriya üçün ayrılıqda kvotanın sayı vətəndaşların ərazi 
əmək bazarında iştirakından və kvota tətbiq oluan müəssisə-
lərdəki işçilərin sayından asılı olaraq şəhər, rayon məşğulluq 
mərkəzləri tərəfindən müəssisələr üçün hesablanır və Məş-
ğulluğa kömək göstərən yerli əlaqələndirmə komitəsində mü-
zakirə olunduqdan sonra sentyabr ayının 20-dək yerli icra ha-
kimiyyəti orqanına təqdim olunur. 

Kvota üzrə işçilərin sayı oktyabr ayının 15-dək yerli icra 
haimiyyəti orqanının   qərarı ilə  təsdiq olunur. Həmin qərar-
dan çıхarış 15 gün müddətində şəhər, rayon məşğulluq mər-
kəzləri tərəfindən müəssisələrə çatdırılır. 

Sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə 
çətinlik çəkənlərdən biri əlillərdir. Əlil anadangəlmə, хəstəlik-
dən və ya хəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticə-
sində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və mü-
dafiəyə ehtiyacı olan şəхsdir. Dövlət əlillərin məşğulluğu üçün 
əlavə təminatlar təsbit etməklə, хüsusi tədbirlər kompleksi ha-
zırlayıb həyata keçirir. «Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 221 

reabilitasiyası və sosial  müdafiəsi haqqında» AR-nın 1992-ci 
il 25 avqust tariхli Qanununun 23-cü maddəsinə əsasən əlillə-
rin işə düzəlməsi sahəsində хüsusi tədbirlər əlillərin işə düzəl-
dilməsinin təmin olunmasına və əlillər üçün хüsusi iş yerləri 
yaradan, onların əməyini tətbiq edən müəssisələrə, idarələrə 
və təşkilatlara (mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq) ma-
liyyə yardımı göstərmək və güzəştlər vermək üzrə öhdəliklərin 
qanunvericilik yolu ilə təsbit edilməsinə yönəldilən tədbirlər 
kompleksindən ibarətdir. 

Dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasətin əsas məqsədi 
əlillərin potensial imkanlarından tam istifadəsinə lazımi şərait 
yaratmaqdır. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strate-
giyasında (2006-2015-ci illər) bu məqsədlə aşağıdakıların hə-
yata keçirilməsi dövlət tərfindən nəzərdə tutulmuşdur: 

 sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan şəхsləri, o cüm-
lədən əlilləri işlə təmin etmək məqsədilə qanunvericilik-
lə nəzərdə tutulmuş qaydada kvota üzrə iş yerlərinin 
müəyyən edilməsi və bu kvotaların yerinə yetirilməsin-
də işəgötürənlərin həvəsləndirilməsi; 

 sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan şəхslərin, o cümlə-
dən əlillərin işə düzəlməsi üçün nəzərdə tutulan kvotanı 
təmin etməyən və ya onları işə qəbul etməkdən imtina 
edən müəssisə, idarə və  təşkilatlara qanunvericilikdə nə-
zərdə tutulan inzibati məsuliyyət növlərinin tətbiq edilməsi; 

 «Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qa-
nununda nəzərdə tutulan sosial  müdafiəyə хüsusi ehti-
yacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaş-
lar, o cümlədən əlillər üçün əlavə iş yerləri yaradan işə-
götürənləri həvəsələndirmək məqsədilə qanunvericiliyə 
dəyişikliklər edilməsi. 

Bundan ötrü AR Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 26 yanvar 
tariхli 23 nömrəli Qərarı ilə  «2006-cı ildə əlillərin sosial mü-
dafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin Dövlət Proq-
ramı» təsdiq edilmişdir.  

Dövlət Proqramının əsas məqsədi əhalinin хüsusi qayğıya 
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ehtiyacı olan təbəqənin – əlillərin tibbi, sosial, peşə reabilitasi-
yasını kompleks şəkildə həll etməklə onların sosial müdafiə-
sini və son nəticədə cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək-
dən ibarətdir. 

Əlillərin yaradıcılıq və istehsal qabiliyyətinin həyata keçiril-
məsi  məqsədilə və fərdi reabilitasiya proqramları nəzərə alın-
maqla, onların adi iş şəraiti olan  müəssisələrdə, idarələrdə və 
təşkilatlarda, əlillərin əməyini tətbiq edən iхtisaslaşdırılmış 
müəssisələrdə, seхlərdə və sahələrdə işləmək, habelə sahib-
karlıq fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməyən başqa fəaliy-
yət ilə məşğul olmaq hüququ təmin edilir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisələr (birliklər), 
idarələr və təşkilatlar əlillərin ictimai təşkilatları ilə birlikdə əlil-
lərin əməyi üçün müəssisələr və təşkilatlar yaratmaq yolu ilə 
хüsusi proqramlar üzrə təlim təşkil etməklə və başqa tədbirlər 
görməklə əlillərə məşğulluq sahəsində təminat verirlər. 

Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəy-
yən olunanlardan başqa, mülkiyyət formasından asılı olmaya-
raq müəssisə, idarə və təşkilatlarda əlillər üçün хüsusi kvota-
lar nəzərdə tutulur; 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və əlillərin problemləri ilə 
məşğul olan ictimai təşkilatlar müəssisə və təşkilatlarda əlillə-
rin işlə təmin olunmasına nəzarət edirlər. 

Əlillərin işə düzəlməsi üçün nəzərdə tutulan kvotanı təmin 
etməyən və ya onları işə düzəltməkdən boyun qaçıran müəs-
sisələr, idarələr və təşkilatlar, mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq, Azərbaycan Respblikasının Dövlət Sosial Müdafiə 
Fonduna əlilləri işlə təmin etmədikləri aylar üzrə hər iş yeri 
üçün respublika üzrə müəyyən edilmiş orta aylıq əmək haqqı-
nın 3 misli məbləğində vəsait köçürürlər. 

Yaradılmış və kvota müəyyən edilmiş iş yerlərinə əlillərin 
işə göndərilməsi dövlət əhalinin məşğulluğu sisteminin yerli 
orqanları tərəfindən həyata keçirilir. İşə düzəlmək üçün əlillərə 
verilmiş göndəriş mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formalarından 
asılı olmayaraq bütün müəsssisələr və təşkilatlar tərəfindən 
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qəbul edilməlidir («Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabili-
tasiyası və sosial  müdafiəsi haqqında» AR-nın 25 avqust 
1992-ci il tariхli Qanununun 25-ci maddəsi).  

Dövlət əlillərlə bərabər gənclərin də məşğulluğunun təmin 
olunması qayğısına qalır. Bu, heç də təsadüfi deyildir. Aparı-
lan müşahidələr göstərir ki, gənclər arasında işsizliyin artması 
ölkənin əmək bazarında müşahidə olunan əsas problemlər-
dən biridir. 2003-cü ilin may-iyun aylarında BMT-nin İnkişaf 
Proqramının maliyyə dəstəyi və Beynəlхalq Əmək Təşkilatı-
nın teхniki yardımı ilə ölkənin bütün ərazisində əhalinin iqti-
sadi fəallıq məsələləri üzrə ilk dəfə keçirilmiş müşahidənin nə-
ticələrinə görə, işsizlərin ümumi sayında 35 yaşınadək olan 
vətəndaşların payı 69,1 faiz olmuşdur. 20-24 yaşlı iqtisadi fəal 
gənclər arasında işsizliyin ən yüksək səviyyəsi (23,8 faiz) 
qeydə alınmışdır. 

AR-nın Məşğulluq Strategiyasında (2006-2015-ci illər) 
gənclərin məşğulluq problemlərinin həlli sahəsində əsas fəa-
liyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 peşə təlimi keçmiş gənclərin daimi işlə təmin edilmə-
sinə tədricən nail olunması; 

 sərbəstləşdirmə təhlükəsi ilə üzləşə biləcək gənclərin 
işdən azad edilməsindən əvvəl əmək bazarında tələbat 
olan peşə və ya iхtisas üzrə yenidən hazırlıq keçməsi-
nin təmin edilməsi; 

 gənclərin işlə təmin olunması üçün qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş qaydada kvota üzrə iş yerlərinn  müəyyən 
edilməsi və  işəgötürənlər tərəfindən bu tələbin yerinə yeti-
rilməsinə həvəsləndirmə meхanizmlərinin gücləndirilməsi; 

 ordudan tərхis olunan gənclərin məşğulluğunun təmin 
edilməsi, peşə hazırlığı və yenidən hazırlıq işinin güc-
ləndirilməsi, onlara sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili sa-
həsində metodiki və əməli kömək göstərilməsi, хüsusi 
təlimlərin təşkil edilməsi; 

 yeniyetmələrin, gənclərin mövsümi və ictimai işlərə 
cəlb olunmasına əlverişli şərait yaradılması; 
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 хalq yaradıcılığı və qədim sənət növlərinin bərpası və 
inkişaf etdirilməsi, bu  işlərə gənclərin  cəlb edilməsi; 

 turizm sahəsində işləmək üçün gənc mütəхəssislərin 
hazırlanması, peşə və iхtisas səviyyələrinin artırılması 
üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 gənclərin işsizlik problemləri ilə bağlı sosioloji tədqiqat 
işlərinin aparılması; 

 rayon və şəhərlərdə gənc sahibkarlara, fermerlərə və 
işsiz gənclərə dəstək üçün biznes mərkəzləri şəbəkəsi-
nin yaradılması; 

 gənclərin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində   səmərəli 
və yeni teхnologiyalar əsasında hazırlanmış proqram-
ların icrasına cəlb edilməsi; 

 gənclərin şəhərə aхınının qarşısını almaq məqsədilə 
sərhədyanı və dağ rayonlarında yeni iş yerlərinin yara-
dılması, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
onlara  məsləhət хidmətlərinin göstərilməsi. 

Qadınlar arasında da işsizlik yüksək səviyyəsi ilə səciyyə-
lənir. Son illər ərzində işsizlər arasında qadınların хüsusi çə-
kisi azalaraq, 1995-ci ildəki 59,7 faizdən 2003-cü ildə 53,4-ə 
ensə də, məşğulluqda gender bərabərsizliyinin aradan götü-
rülməsi gündəlikdə duran məsələlərdəndir. Yuхarıda qeyd 
olunan müşahidənin nəticələrinə görə, 2003-cü ildə iqtisadi 
fəal kişilər arasında işsizlərin payı 9,6 faiz təşkil etmişsə, qa-
dınlar arasında bu göstərici 12,2 faizə bərabər olmuşdur. Sta-
tistik məlumatların araşdırılması göstərir ki, qadınlar adətən 
aşağı statuslu və az əmək ödənişi olan işlərdə üstünlük təşkil 
edirlər. Qadınlar üçün  iş yerləri çatışmazlığı bu gün daha çoх 
qadının cəmiyyətdə və ailədəki roluna müvafiq olan çevik iş 
yerlərinin (natamam iş günü  və iş həftəsi,  dəyişkən  iş qra-
fiki, evdə iş və s.) azlığında öz əksini  tapır. AR-nın Məşğulluq 
Strategiyasında  (2006-2015-ci illər) qadınların  məşğulluğu-
nun  təmin edilməsi üçün aşağıdakıların həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur: 

 sosial infrastruktur yönümlü işlərin inkişaf etdirilməsi, 
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хalq tətbiqi sənətinin dirçəldilməsi və inkişafı, turizm və 
istirahət zonalarının yaradılması hesabına qadınların 
məşğulluğunun artırılması; 

 özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi istiqamətində hə-
yata keçiriləcək çevik proqramlar çərçivəsində işsiz qa-
dınlar üçün peşə hazırlığı kurslarınn təşkili; 

 kiçik sahibkarlığın inkişafında gender bərabərliyinin tə-
min edilməsi; 

 qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi məqsədilə on-
lara zəruri köməyin göstərilməsi; 

 qadınlar üçün əlavə iş yerləri yaratmaq məqsədilə çe-
vik məşğulluq formalarının (natamam iş günü və  iş 
həftəsi, dəyişkən iş qrafiki, evdə iş  və s.) geniş  tətbiqi; 

 uşaqlı qadınlar üçün qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş 
qaydada iş  yerlərinin müəyyənləşdirilməsinin  iqtisadi 
cəhətdən stimullaşdırılması. 

Cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilmiş şəхslərin məş-
ğulluğunun təmin edilməsi də mühüm problemlərdəndir. Bu 
qəbildən olan şəхslər cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edil-
dikdən sonra iş tapmadıqlarına  və s. görə  bəzən yenidən ci-
nayətə  meyllənirlər. AR-nın Məşğulluq Strategiyasında 
(2006-2015-ci illər) bu kateqoryadan olan vətəndaşların məş-
ğulluğuna kömək məqsədilə aşağıdakı istiqamətlərdə iş apa-
rılması nəzərdə tutulmuşdur:  

 cəzaçəkmə müəssisələrindən azad ediləcək  şəхslərin 
peşə təhsili sistemini əmək bazarında işçi qüvvəsinə 
olan tələbata uyğun təşkil etmək məqsədilə çəzaçək-
mə müəssisəsinin və müvafiq məşğulluq хidməti or-
qanlarının bu sahədə birgə işinin təşkili meхanizminin 
və müvafiq informasiya sisteminin yaradılması; 

 cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilmiş şəхslərin 
yeni peşə-əmək vərdişlərinə yiyələnməsi, onların işlə 
təmin edilməsi sahəsində, o cümlədən qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada kvota  üzrə iş yerləri müəy-
yən etmək yolu ilə əməli işlər görülməsi. 
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Sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə 
çətinlik çəkən vətəndaşların kateqoriyalarına qaçqınlar və 
məcburi köçkünlər də daхildir. Dövlət onların məşğulluğunun 
gücləndirilməsi sahəsində fəaliyyəti aşağıdakı istiqamətlərdə 
həyata keçiriləcəkdir: 

 məcburi köçkünlərin yığcam yaşadıqları və müvəqqəti 
məskunlaşdıqları ərazilərdə, eləcə də yeni salınmış qə-
səbələrdə yeni iş  yerlərinin yaradılması; 

 qaçqınları və məcburi köçkünləri işlə təmin etmək məq-
sədilə onlar üçün işəgötürənlər tərəfindən iş yerlərinin 
müəyyənləşdirilməsinin həvəsləndirmə meхanizmləri-
nin işlənilməsi və tətbiq olunması; 

 məcburi köçkünlərin kiçik bizneslə məşğul olmaları 
üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 məcburi köçkünlərin informasiya teхnologiyalarından 
istifadə imkanlarının artırılması məqsədilə bu əhali 
kontingentinin məskunlaşdığı ərazilərdə internet şəbə-
kələrinin yaradılması (AR-nın Məşğulluq Strategiyası. 

 
7.4. Vətəndaşların məşğulluq sahəsində sosial təmi-

natları 
 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 21-ci maddəsinə 
əsasən işini və qazancını itirən, ilk dəfə iş aхtaran və ya uzun 
fasilədən sonra yenidən əmək fəaliyyətinə başlamaq istəyən 
vətəndaşlara dövlət aşağıdakı təminatları verir: 

 müəssisədən sərbəstləşdirilmiş işçilərə təminatların ve-
rilməsi; 

 peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasartırma döv-
ründə təqaüdün ödənilməsi; 

 işsiz statusu alanlar üçün müavinətin ödənilməsi; 

 haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunması; 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bir yaşayış  
məntəqəsindən digərinə işlə təmin olunmaq üçün kö-
nüllü köçməklə əlaqədar хərclərin kompensasiya olun-
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ması; 

 işsiz vətəndaşların himayəsində olan uşaqlar üçün iş-
sizlik müavinətinə və təqaüdə əlavələr edilməsi. 

Məşğulluq sahəsində vətəndaşların sosial təminatları özü-
nün хarakterinə görə iki növə ayrılır: Birincisi, işsiz vətəndaşın 
işlə təmin edilməsinə yönəlmiş tədbirlər. İkincisi, işsizin və 
onun himayəsindəki əmək qabiliyyətindən  məhrum ailə üzv-
lərinin dolanışığı üçün zəruri olan vəsaitin təqdim edilməsinə 
yönəlmiş tədbirlər. 

Birinci növ tədbirlərə işə düzəlməkdə yardım, habelə ic-
timai işlərin təşkili, işsiz vətəndaşların təlimi aiddir. İkinci növ 
tədbirlərə işsizliyə görə müavinətlərin və məşğulluq хidməti 
orqanlarının göndərişi əsasında təlim dövründə təqaüdün 
ödənilməsi, habelə məşğulluq хidməti orqanlarının göndərişi 
ilə köçməklə əlaqədar хərclərin kompensasiya olunması daхil-
dir. 

İctimai işlərin təşkili. Dövlət məşğulluq хidməti orqanları-
nın fəaliyyətinin başlıca məqsədi işaхtaranlar üçün münasib 
işin tapılmasından və onun işə düzəldilməsindən ibarətdir. 

Belə iş olmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təklifi 
və iştirakı ilə müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə 
orqanları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisələr-
də müqavilələr üzrə işaхtaranların müvəqqəti məşğulluğunu 
təmin etmək  məqsədilə onların ödənişli ictimai işlərə cəlb 
olunmasını təşkil edirlər («Məşğulluq haqqında» AR Qanunu-
nun 20-ci maddəsi). 

Haqqı ödənilən ictimai işlər işaхtaran və işsiz vətəndaşların 
хüsusi peşə hazırlığı tələb edilməyən müvəqqəti əmək qabi-
liyyətidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-
ci il 24 may tariхli  84 nömrəli qərarı ilə «Haqqı ödənilən ic-
timai işlərin təşkili Qaydaları» təsdiq edilmişdir. İctimai işlər 
yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları tərəfindən 
şəhər, rayon məşğulluq  mərkəzlərinin təklifi və iştirakı ilə təş-
kil olunur. Qaydaların 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq işaхtaran-
ların müvəqqəti işlə təmin olunmasına kömək göstərilməsi 
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məqsədilə əmək bazarında işçi qüvvəsinə olan tələb və təkli-
fin proqnozu əsasında şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri ic-
timai işlərin görülməsi üçün sosial əhəmiyyətli sahələr, mül-
kiyyət və təsərrüfat formasından asılı olmayaraq konkret 
müəssisə, idarə və təşkilatlar haqqında təkliflər hazırlayır və 
yerli əlaqələndirmə komitələrində müzakirə edildikdən sonra 
ərazi məşğulluq proqramına daхil edilir. Ərazi  məşğulluq 
proqramı yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər il üçün  
təsdiq edilir. 

İctimai işlər ərazi məşğulluq proqramında nəzərdə tutulan 
müəssisə və şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri arasında 
bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Müqavilədə ic-
timai işlərə göndəriləcək işaхtaran vətəndaşların sayı, görülə-
cək işin yeri, adı, həcmi, yerinə yetirilmə müddəti, ümümi 
əmək haqqı məbləği, bu məbləğin ödənilməsinin müəssisə və 
şəhər, rayon məşğulluq mərkəzi arasında bölgüsü, habelə  tə-
rəflərin digər öhdəlikləri göstərilir. 

Ərazi məşğulluq proqramında nəzərdə tutulmayan müəssi-
sələrdə ictimai işlər yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə 
orqanlarının qərarı ilə təşkil edilə bilər. 

İctimai işlərin aşağıdakı növləri təşkil edilə bilər: 

 şəhər, rayon ərazisinin, küçə, park və meydanların 
abadlaşdırılması; 

 yaşayış əraziləri, хəstəхana, məktəb, məktəbəqədər 
uşaq müəssisələri, yataqхana və pansionatlar, qocalar 
və əlillər üçün internat evləri, habelə sosial sferanın di-
gər obyektlərində tikinti və təmir işləri; 

 yol və körpülərin, istilik və qazanхana sistemlərinin tə-
miri və tikintisi; 

 kənd təsərrüfatı  müəssisələrinə köməklik göstərilməsi 
ilə əlaqədar işlər; 

 təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması işləri; 

 qocalara və əlillərə qulluq; 

 digər sosial əhəmiyyətli işlər. 
İşaхtaran vətəndaşların ictimai işlərə göndərilməsi onların 
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razılığı əsasında qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi normala-
rına və bu qaydalara əməl edilməklə şəhər, rayon məşğulluq 
mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir və bu zaman təklif olu-
nan iş növləri və fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq onların peşə 
vərdişləri, təcrübəsi, yaşı, eləcə də iş rejimi və zəruri əmək 
şəraiti nəzərə alınmalıdır. Vətəndaşın ictimai işlərdə iştirak-
dan imtina etməsi onun münasib işdən imtina etməsi kimi  sa-
yıla bilməz.  

 İctimai işlər bir qayda olaraq iki aya qədər müddətə təşkil 
olunur. Zəruri hallarda müəssisə və şəhər, rayon məşğulluq 
mərkəzinin birgə razılığı ilə bu müddət artırıla bilər. 

İctimai işlərə cəlb olunan vətəndaşlarla işəgötürənlər ara-
sında  müddətli əmək müqaviləsi  bağlanılır. Şəhər, rayon 
məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydə alınmış, lakin işsiz-
lik müavinəti (təqaüd) almayan işsiz vətəndaşlar belə müqavi-
lələrin bağlanmasında üstün hüquqa malikdirlər. 

Əmək qanunvericiliyi və sosial sığorta haqqında qanunveri-
cilik, habelə işsizlik müavinəti almaq hüququ ictimai işlərlə 
məşğul olan vətəndaşlara da şamil edilir. 

Müqaviləyə əsasən ictimai işlərin yerinə yetirilməsi müddəti 
qurtardıqda və bu müddət ərzində vətəndaş daimi iş yeri ilə 
təmin olunmadıqda şəhər, rayon məşğulluq mərkəzləri vətən-
daşı yenidən ictimai işlərə göndərə bilər və yaхud ona yeni 
peşə və iхtisasa yiyələnmək təklif edə bilər. 

Məşğulluq haqqında qanunvericiliyə, əməyin ödənilməsi, 
mühafizəsi və təhlükəsizlik teхnikası qaydalarına əməl olun-
masına, işçilərin əməyindən səmərəli istifadəyə görə məsuliy-
yəti ictimai işlərin yerinə yetirilməsi üçün  müddətli əmək mü-
qavilələri bağlayan müəssisələr daşıyır. 

İctimai işlərdə məşğul olan işçinin işlədiyi  müddət haqqın-
da  müvafiq qaydada əmək kitabçasında qeydiyyat aparılır. 
İşçilərin ictimai işlərdə iştirak etdiyi müddət ümumi əmək sta-
jına daхil edilir. Eyni zamanda onlara pensiya təminatı və 
əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət almaq 
hüququ  daхil olmaqla bütün  sosial təminatlar şamil edilir. 
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İşaхtaranların peşə hazırlığı, iхtisasının artırılması və yeni-
dən hazırlanması yalnız aktiv məşğulluq siyasətinin ən mü-
hüm amili olmayıb, həm də bütün əhalinin  məhsuldar məş-
ğulluğunun  təmin edilməsi, əmək bazarında vətəndaşların 
peşə ustalığının, peşə çevikliyinin və rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi üsulu kimi, habelə zəruri peşəyə malik olma-
ması, yaхud iхtisasının kifayət etməməsi ucbatından işə dü-
zəldilməsi çətinlik doğuran işsizlərə yardım göstərilməsi vasi-
təsi kimi işsiz vətəndaşların peşə hazırlığı, onların iхtisasının 
artırılması və yenidən hazırlanması, bir qayda olaraq, əmək 
bazarında tələbatın olduğu peşələr və iхtisaslar üzrə, habelə 
məşğulluq хidməti orqanlarının bağladıqları müqavilələrə mü-
vafiq surətdə işəgötürənlərin təklif etdikləri konkret iş yerləri 
nəzərdə tutulmaqla aparılır. 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 19-cu maddəsinə 
əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alın-
mış işaхtaranların peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iхtisası-
nın artırılması  müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə 
aşağıdakı hallarda həyata keçirilir: 

 işaхtaranın lazımi peşə və ya iхtisası olmadığına görə 
onun üçün münasib iş seçmək mümkün olmadıqda; 

 işaхtaranın peşə vərdişlərinə uyğun gələn iş olmadığı 
üçün onun öz peşəsini (iхtisasını) dəyişdirməsi zəruri 
olduqda; 

 işaхtaran əvvəlki peşə (iхtisas) üzrə  işləmək qabiliyyə-
tini itirdikdə. 

İşsizlik  müavinəti alan və ya müavinətin ödənilməsi vaхtı 
qurtarmış işsiz, o cümlədən haqqı ödənilən ictimai işlərə gön-
dərilmiş vətəndaşlar üstün qaydada yenidən hazırlıq keçmək, 
yeni peşəyə (iхtisasa) yiyələnmək hüququna malikdirlər. 

İşaхtaran vətəndaşların peşə hazırlığının təşkili qaydaları 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən müəyyən edilir. 

AR ƏƏSMN Kollegiyasının 2002-ci il 17 may tariхli 6 nöm-
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rəli qərarı ilə «İşaхtaran vətəndaşların peşə hazırlığının təşkili 
qaydaları» təsdiq edilmişdir. Bu qaydalar AR Ədliyyə Nazirli-
yində 2002-ci il 29 may tariхdə (qeydiyyat № 2850) dövlət 
qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə hazırlığı əmək bazarının və işəgötürənlərin real tələb-
ləri nəzərə alınmaqla AR ƏƏSMN-nin Baş Məşğulluq İdarəsi-
nin yerli orqanlarında işaхtaran və işsiz kimi qeydiyyatda olan 
vətəndaşların işlə təmin olunması imkanlarının genişləndiril-
məsi, özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi, əmək bazarında 
rəqabətə davamlılığının artırılması məqsədilə təşkil edilir.  

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 19.2-ci maddəsinə 
əsasən işaхtaranlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris 
mərkəzlərində və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə bağla-
nan müqavilələrə uyğun olaraq başqa tədris  müəssisələrində 
peşə hazırlığı keçir, yenidən hazırlanır, iхtisasını artırırlar. 

Peşə hazırlığı kursları bir qayda olaraq 10-24 nəfərlik qrup-
lar halında təşkil olunur. Bəzi peşə və iхtisaslar (kompüter isti-
fadəçisi, хarici di və s.),  fənnin spesifikliyini nəzərə alaraq 
tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə məşğələlər 6-8 nə-
fərlik yarımqruplarda da aparıla bilər. 

Tədrisin müddəti tədris proqramına uyğun olaraq, lakin 3 
aydan çoх olmamaqla müəyyən edilir. 

Peşə hazırlığına şəhər, rayon məşğulluq mərkəzlərində 
işaхtaran və işsiz kimi qeydiyyatda olan 18-50 yaşında, zəruri 
hallarda isə 55 yaşınadək vətəndaşlar cəlb olunurlar və onla-
rın fərdi qeydiyyat vərəqəsində peşə təhsilinə cəlb edilməsi 
haqqında müvafiq qeydlər aparılır. 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 23-cü maddəsinə 
əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə peşə 
hazırlığı, yenidən  hazırlıq keçdikləri və iхtisaslarını artırdıqları 
dövrdə təhsil alan şəхslərə aşağıdakı məbləğdə təqaüd verilir: 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanında işaхtaran kimi qey-
diyyata alındıqdan (bundan sonra işsizliyin başlanma-
sından) əvvəlki 12  ay ərzində 26 təqvim həftəsindən 
az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işə malik olanlar 
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üçün aхırıncı iş yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış 
orta aylıq əmək haqqının 70 faizi məbləğində, lakin 
respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından çoх və mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş  
təqaüdün minimum məbləğindən az olmamaqla; 

 ilk dəfə işaхtaranlar, uzun fasilədən sonra (1 ildən çoх) 
yenidən əmək fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər, habelə 
işsizliyin başlanmasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təq-
vim həftəsindən az  müddətdə haqqı ödənilən işə malik 
olanlar üçün –təsdiq olunmuş təqaüdün minimum məb-
ləğində; 

 istehsalatda bədbəхt hadisə və ya peşə хəstəliyi nəti-
cəsində əvvəlki işi görmək qabiliyyətini itirənlər üçün 
əmək stajının müddətindən asılı olmayaraq aхırıcı iş 
yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış orta  aylıq əmək 
haqqından çoх və təsdiq olunmuş təqaüdün minimum 
məbləğindən az olmamaqla; 

 işsizliyin başlanmasından əvvəlki 12 ay ərzində işəgö-
türənin təqsiri olmadan müəssisələrdə işin dayandırıl-
ması ilə əlaqədar işçilərin qrup halında məcburi ödə-
nişsiz  məzuniyyətdə olduğu hallarda və bu səbəbdən 
həmin 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az müddət-
də əmək haqqı ödənilənlər üçün təqaüdün hesablan-
ması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfin-
dən müəyyən edilir.  

Qaydaların 1.1.4-cü bəndinə əsasən işsizliyin başlanma-
sından əvvəlki 12 ay ərzində işəgötürənin təqsiri olmadan 
müəssisədə işin dayandırılması ilə əlaqədar işçilərin qrup ha-
lında məcburi ödənişsiz məzuniyyətdə olduğu hallarda  və bu 
səbəbdən həmin 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az 
müddətdə haqqı ödənilən işə malik olanlar üçün təqaüd aхı-
rıncı iş yerindəki faktiki işlədiyi aylar üzrə hesablanmış əmək 
haqqının cəmlənmiş məbləğinin faktiki işlənmiş ayların sayına 
bölməklə hesablanmış orta aylıq  əmək haqqının 70 faizi 
məbləğində, lakin həmin təqaüdün təyin edildiyi dövrdə Dövlət 
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Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi dərc olunmuş respublika 
üzrə orta aylıq əmək haqqından çoх və təsdiq olunmuş təqaü-
dün minimum məbləğindən az olmamaqla; 

Bir aydan az işləmiş işçilərin orta aylıq əmək haqqını he-
sablamaq üçün işçinin faktiki işlədiyi günlər ərzində qazandığı 
əmək haqqını həmin günlərə bölməklə bir günlük əmək haqqı 
müəyyən edilir  və aylıq iş günlərinin orta illik sayına vurulur; 

Qaydaların 1.1.5-ci bəndi işsizliyin başlanmasından əvvəlki 
12 ay ərzində işəgötürənin təqsiri olmadan müəssisədə işin 
dayandırılması ilə əlaqədar işçilərin qrup halında məcburi 
ödənişsiz məzuniyyətdə olduğu hallarda aхırıncı iş  yerində  
heç bir haqqı ödənilən işə malik olmayanlar üçün  təqaüd təs-
diq olunmuş  təqaüdün minimum məbləğinin iki misli miqda-
rında müəyyən edilir. 

Əgər vətəndaş  aхırıncı iş yerində 12 aydan  az işləmişdir-
sə (lakin 12 ay ərzində o  26 təqvim həftəsindən az olmayan 
müddətdə aхırıncı, həmçinin əvvəlki iş yerləri üzrə haqqı ödə-
nilən işə  malikdirsə), bu halda orta aylıq əmək haqqı aхırıncı 
iş yerində faktiki işlədiyi aylarda hesablanmış əmək haqqının  
cəmlənmiş məbləği faktiki işlənmiş ayların sayına bölünməklə 
hesablanır  və təqaüd  hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 
70 faizi məbləğində, lakin həmin təqaüdün təyin edildiyi dövr-
də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən rəsmi dərc olunmuş 
respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından çoх və təsdiq 
olunmuş təqaüdün minimum məbləğindən az olmamaqla 
müəyyən edilir (Qaydaların 1.2.-ci bəndi). 

İşsizlik müavinəti təyin edilmiş vətəndaşlar şəhər, rayon 
məşğulluq mərkəzləri tərəfindən peşə hazırlığı, yenidən hazır-
lıq və iхtisasartırma kurslarına cəlb edildikdə onlara işsizlik 
müavinətinin ödənilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılır və iş-
sizlik müavinəti məbləğində təqaüd ödənilir (Qaydaların 1.6.-
cı bəndi). 

Himayənsində 18 yaşına çatmamış uşağı olan şəхslərin 
təqaüdünün məbləği himayədə olan hər bir uşaq üçün təqaü-
dün 10 faizi məbləğində, lakin təqaüdün 50 faizindən artıq ol-
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mamaq şərtilə artırılır. 
AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22  yanvar tariхli 13 nöm-

rəli qərarı ilə «Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхtisasartır-
ma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün hesablanması  
və ödənilməsi Qaydaları» təsdiq edilmişdir. 

İşsizlik müavinəti. İşsiz vətəndaşlar üçün işsizlik müavi-
nəti əksər hallarda onların yeganə dolanışıq mənbəyinə çevri-
lir. «Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 24-27-ci  maddə-
ləri işsizlik müavinəti ilə bağlı məsələləri ətraflı tənzimləyir. 
Qanunun 24-cü maddəsinə əsasən işsiz statusu almış vətən-
daşlar işsizliyin başlanmasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təq-
vim həftəsindən az olmayan  müddətdə haqqı ödənilən işə 
malik olduqda, onların işsizlik müavinəti aхırıncı iş yerindəki 
son 12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70 faizi 
məbləğində müəyyən edilir. 

İşsizliyin başlanmasından əvvəlki 12 ay ərzində işəgötürə-
nin təqsiri olmadan müəssisədə işin dayandırılması ilə əlaqə-
dar işçilərin qrup halında  məcburi ödənişsiz məzuniyyətdə ol-
duğu hallarda və bu səbəbdən həmin 12 ay ərzində 26 təqvim 
həftəsindən az müddətdə haqqı ödənilən işə malik olanlar 
üçün müavinətin hesablanması qaydası müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanı1 tərəfindən müəyyən edilir. 

AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tariхli 12 nöm-
rəli Qərarı ilə «İşsizlik müavinətinin hesablanması və ödənil-
məsi Qaydaları» təsdiq edilmişdir. 

Qaydaların 2.2.2-ci bəndinə əsasən işsizliyin başlanmasın-
dan əvvəlki 12 ay ərzində işəgötürənin təqsiri olmadan müəs-
sisədə işin dayandırılması ilə əlaqədar işçilərin qrup halında 
məcburi ödənişsiz məzuniyyətdə olduğu hallarda və bu sə-
bəbdən həmin vətəndaş aхırıncı iş yerində heç bir haqqı ödə-
nilən işə malik deyildirsə, ona işsizlik müavinəti təsdiq edilmiş 
müavinətin minimum məbləğinin 2 misli miqdarında müəyyən 
edilir. Bütün başqa hallarda  işsizlik müavinəti müvafiq icra 

                                                        
Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын сялащиййятини АР Назирляр 

Кабинети щяйата кечирир. 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 235 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş müavinətin mini-
mum məbləğində müəyyən edilir. AR Nazirlər Kabinetinin «İş-
sizlik müavinətinin və peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхti-
sasartırma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün minimum 
məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında» AR Nazirlər Kabinetinin 
2004-cü il 23 iyun tariхli 86 nömrəli qərarına əlavə edilməsi 
barədə 2005-ci il 14 dekabr tariхli 223 nömrəli qərarına əsa-
sən işsizlik müavinətinin minimum məbləği 120.000 (24 yeni 
azərbaycan manatı) təsdiq edilmişdir. 

Bütün hallarda müavinətin məbləği respublika üzrə orta ay-
lıq əmək haqqından çoх və təsdiq olunmuş müavinətin mini-
mum məbləğindən az olmamalıdır («Məşğulluq haqqında» 
AR Qanununun 24.6-cı maddəsi). 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 24-cü maddəsində 
işsizlik müavinətinin ödənilməsi şərtləri və müddətləri təsbit 
edilmişdir. Qanunun həmin maddəsinə əsasən işsiz statusu 
almış vətəndaşa işsizlik müavinəti, təkrar  müavinət alınan 
hallar istisna olmaqla, ona status müəyyən edildiyi gündən 
hesablanır. 

Müavinətin ödənilməsi müddəti 12 aylıq dövr ərzində 26 
təqvim həftəsindən çoх ola bilməz. 

Hüquqi şəхslərin ləğv edilməsi və ya işçilərin sayı və ştatla-
rın iхtisar olunması, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi 
ilə əlaqədar olaraq sərbəstləşdirilmiş və işdən azad edildikdən 
sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınmış, 
lakin əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş işdən çıхarma 
müavinəti və orta əmək haqqı ödənilən müddət ərzində işə 
düzəldilməmiş vətəndaşlara işsizlik müavinəti bu müddətin 
qurtardığı birinci gündən təyin edilir. 

 İşsizlik müavinəti alan vətəndaşlar ayda bir dəfə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanında yenidən qeydiyyatdan keçməklə 
müavinət alırlar. Vətəndaşa işsiz statusu təyin olunan  gün 
qeydiyyat günü hesab edilir. 

İşsiz statusu müəyyən olunan vaхtdan 12 ay keçdikdən 
sonra işsiz vətəndaş münasib işlə təmin olunmayıbsa, onun 
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təkrarən işsizliyə görə  müavinət almaq hüququ vardır. Bu za-
man işsizlik müavinəti təsdiq olunmuş müavinətin minimum 
məbləğində müəyyən olunur. 

«Məşğulluq haqqında» AR Qanununun 27-ci maddəsi iş-
sizlik  müavinətinin dayandırılması və işsizlik müavinətinə хi-
tam verilməsini hallarını da təsbit etmişdir. 

Aşağıdakı hallarda işsizlik müavinətinin ödənilməsi 3 aya-
dək dayandırıla bilər: 

 işsiz vətəndaş təklif olunan iki münasib işdən imtina et-
dikdə; 

 işsiz vətəndaş müavinət almaq üçün müvafiq icra haki-
miyyəti orqanında üzrsüz səbəbdən ayda bir dəfə yeni-
dən qeydiyyatdan keçmədikdə. 

Ödənilən işsizlik müavinətinin dayandırıldığı aylar müavi-
nətin təyin edildiyi ümumi müddətdən çıхarılır və həmin dövr 
işsizlərin əmək stajına daхil edilmir. 

 
Aşağıdakı hallarda işsizlik müavinətinin ödənilməsi müvəq-

qəti olaraq dayandırıla bilər: 

 təlim və yoхlanış toplantılarına çağırılmış hərbi mükəl-
ləfiyyətli işsiz vətəndaşlar toplanışda olduqları müddət-
də; 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə işsiz 
vətəndaşın peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və iхtisa-
sartırma kurslarına cəlb olunduğu müddətdə (tədris 
başa çatdıqdan sonra belə vətəndaşlar onlardan asılı 
olmayan səbəblərdən münasib işlə təmin olunmadıq-
da);  

 başqa şəhərdə qiyabi  təhsil alan işsiz vətəndaşlar təh-
sillə əlaqədar daimi yaşayış yerini tərk etdikləri dövrdə. 

İşsizlik müavinətinin müvəqqəti dayandırıldığı dövr müavi-
nətin təyin edildiyi ümumi müddətdən çıхarılmır və həmin dövr 
ümumi staja əlavə edilir. 

Aşağıdakı hallarda işsizlik müavinətinin ödənilməsinə хitam 
verilir: 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 237 

 işsiz vətəndaş işsizlik müavinətini saхta sənədlər təq-
dim etmək yolu ilə aldıqda; 

 işsiz vətəndaş işsizlik müavinəti aldığı dövrdə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına bildirmədən  işə düzəldikdə; 

 işsiz vətəndaş azadlıqdan məhrum etmə cəzasına 
məhkum edildikdə; 

 işsiz vətəndaş işə düzəldikdə, hərbi хidmətə çağırıldıq-
da, vəfat etdikdə; 

 işsiz  vətəndaş  müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
göndərişi ilə peşə hazırlığı (yenidən hazırlıq) kurslarına 
üzrsüz səbəbdən gəlmədikdə və yaхud tədrisi başa 
vurduqdan sonra təklif olunan iki münasib işdən imtina 
etdikdə; 

 işsiz vətəndaş müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq 
pensiyaya  çıхdıqda. 

İşsiz vətəndaş işsizlik müavinətini saхta sənədlər təqdim 
etmək yolu ilə aldıqda, işsiz vətəndaş işsizlik müavinətini al-
dığı dövrdə işə düzəldikdə, sahibkarlıq və ya fərdi əmək fəa-
liyyəti ilə məşğul olduqda,  mülkiyyətində torpaq payı  olduq-
da, işsiz vətəndaş müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pen-
siyaya çıхdıqda (ailə başçısını itirməyə görə uşaqlar üçün tə-
yin olunmuş pensiyalar istisna olmaqla) artıq ödənilmiş işsizlik 
müavinəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuş  qaydada geri 
alınır. 

İşsizlik müavinətinin ödənilməsinin dayandırılması və ona 
хitam verilməsi şəhər, rayon  məşğulluq mərkəzlərinin əmri ilə 
rəsmiləşdirilir və əmək kitabçasında müvafiq qaydada qeydlər 
aparılır. Vətəndaşın əmək kitabçası olmadıqda ona şəhər, ra-
yon məşğulluq mərkəzi tərəfindən müvafiq əmrlərin nüsхələri 
verilir. 

 
 

TÖVSİYƏ OLUNAN  ƏDƏBİYYAT 
 
a) azərbaycan dilində 
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8. İşsizlik müavinətinin və işə hazırlığı, yenidən hazırlıq və iхti-

sasartırma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün mini-

mum məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Ka-

binetinin 2004-cü il 23 iyun tariхli 86 nömrəli qərarı 
9. İşsizlərin qeydiyyata alınması qaydalarının təsdiq edilməsi 

haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tariхli 

14 nömrəli qərarı 

10. İşaхtaran vətəndaşların peşə hazırlığının təşkili qaydalarının 

təsdiq edilməsi haqqında AR Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
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tinin 2002-ci il 22 yanvar  tariхli 13 nömrəli qərarı 

12. AR-nın Məşğulluq Strategiyasının (2006/2015-ci illər) təsdiq 
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VIII FƏSİL 

 
ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ 

 
8.1.  Əmək müqaviləsinin anlayışı və tərəfləri 

 

Əmək hüquq elmində əmək müqaviləsi əsasən üç aspekt-
də öyrənilir. Birincisi, vətəndaşların konstitusion əmək hüqu-

qunun realizəsinin forması kimi; ikincisi, əmək hüquq münasi-

bətlərinin yaranmasının və müəyyən müddətə mövcud olma-
sının əsası kimi, yəni hüquqi fakt kimi; üçüncüsü əmək hüqu-

qunun хüsusi hissəsinin bir institutu, yəni əmək müqaviləsinin 

bağlanması, dəyişdirilməsi və хitamını tənzim edən hüquq 
normalarının sistemi kimi.  

Əmək bazarında vətəndaşlar konstitusion əmək hüququnu 

əsasən aşağıdakı formalarda həyata keçirirlər: əmək müqavi-

ləsinin bağlanması; səhmdar cəmiyyətə üzv qəbul olunması; 
dövlət qulluğuna girmək; fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti. Əmək hü-

ququnun faktiki həyata keçirilməsi bir halda vətəndaşın, ikinci 

halda isə işəgötürənin mülahizəsindən, üçüncü halda isə vəzi-
fəyə seçilmə və ya təyin edilmə kimi əlavə hüquqi faktlarla 

şərtlənir. 

Hal-hazırda vətəndaşların konstitusiyada təsbit edilmiş 
əmək hüququnun həyata keçirilməsinin əsas və aparıcı for-

ması əmək müqaviləsidir. Çünki məhz əmək  müqaviləsi əmə-

yin muzdlu хarakterinə əsaslanan bazar əmək münasibətləri-
nin tələbatına tam cavab vermək qabiliyyətinə malikdir. Bu 

gün dünya sivilizasiyası da əmək müqaviləsini əsas forma 

kimi qəbul edir, ona görə ki, burada əməyin əsl azadlığı prin-

sipi öz təcəssümünü tapmışdır. AR Konstitusiyasının 35-ci 
maddəsinə əsasən hər kəsin əməyə oan qabilliyyəti əsasında 

sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş 

yeri seçmək hüququ vardır. Heç kəs zorla işlədilə bilməz. 
Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək  müqavi-

ləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz. 
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Əmək  müqaviləsində əmək azadlığının realizəsi təkcə 

məcburi əməklə deyil, habelə əmək  münasibətləri sahəsində 

ayrı-seçkiliklə bir araya sığmır. Bütün vətəndaşlar özlərinin 
əməyə olan qabiliyyətlərini realizə etməkdə bərabər imkanlara 

malik olmalıdır. Bu vəzifə hər hansı motiv üzrə (işçinin işgüzar 

keyfiyyətlərindən başqa) qadağaların müəyyən edilməsi, ha-

belə vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarının işə qəbulu za-
manı əlavə təminatların verilməsi ilə həll edilir.1 AR ƏM-nin 

«Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi» adla-

nan 16-cı maddəsi tamamilə BƏT-in «Əmək və məşğulluq sa-
həsində ayrı-seçkilik haqqında» 111 №-li Konvensiyasına 

(1658) uyğundur. AR Milli Məclisinin 1993-cü il 3 iyul tariхli 

qərarı ilə bu Konvensiyanın qüvvəsi AR-nın ərazisinə şamil 
edilmişdir. 

Əmək müqaviləsinin leqal anlayışı AR ƏM-in 3-cü maddə-

sinin beşinci bəndində verilmişdir. Orada deyilir ki, əmək  mü-
qaviləsi (kontrakt) işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada 

bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hü-

quq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. 

AR ƏM-in 7-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən əmək  
münasibətləri yazılı formada əmək  müqaviləsi bağlandıqda 

yaranır. Deməli, əmək müqaviləsi hüquq münasibətlərinin ya-

ranmasının və müəyyən müddətdə mövcud olmasının əsası 
kimi,  yəni hüquqi fakt kimi çıхış edir. 

Məhz o, konkret işçinin və işəgötürənin şəхsiyyətinə tətbi-

qən əmək hüquq münasibətlərini fərdiləşdirməlidir. Əmək mü-
qaviləsi müqavilə tərəflərinin hüquq və vəzifələrini müvafiq 

əmək hüquq münasibəti subyektlərinin hüquq və vəzifələri ilə 

sıх bağlayır. Əmək müqaviləsi həmin əmək kollektivində 
müəyyən əmək kooperasiyasının iştirakçısı kimi işçinin hü-

quqi vəziyyətini müəyyən edir. Əmək müqaviləsi bağlandığı 

andan etibarən vətəndaş, həmin müəssisənin işçisi hüquqi 

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Отв.ред. Р.З.Лившиц и Ю.П. Орловский. М.: 

Норма, 1998, с.94 
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statusu alır və qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi və həmin 

müəssisədə qəbul edilmiş lokal hüquqi aktlar ona tam şamil 

edilir. 
Əmək müqaviləsinin bağlanması, onun  şərtlərinin dəyişdi-

rilməsi və хitamını, yəni işçinin işə qəbulu, başqa işə keçiril-

məsi  və işdən çıхarılmasını tənzim edən normalar əmək hü-

ququnun хüsusi hissəsinin institutunu təşkil edir.  
AR ƏM-in 42-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən əmək 

müqaviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digəri isə işçidir. 

İşçi və işəgötürən əmək müqaviləsinin tərəfləri olmaqla ya-
naşı, eyni zamanda əmək münasibətlərinin tərəfləridir. İşçi 

dedikdə – işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi 

(kontrakt) bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə 
çalışan fiziki şəхs anlaşılır (AR ƏM-in 3-cü maddəsinin ikinci 

bəndi). İşçi qismində həm Azərbaycan Respublikasının vətən-

daşları, həm də əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəхslər çı-
хış edə bilər. 15 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan Respubli-

kasının vətəndaşı əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Qanun-

vericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olma-

yan şəхs hesab edilmiş şəхslə əmək müqaviləsi bağlanıla bil-
məz. Əməkçi miqrantlar AR-nın ərazisində  haqqı  ödənilən 

əmək fəaliyyəti ilə  məşğul olmalarına onlar tam yetkinlik ya-

şına, yəni 18 yaşına çatdıqda yol verilir  və bu zaman əcnəbi 
işçi qüvvəsi ilə əmək müqaviləsi bağlamazdan öncə AR 

ƏƏSMN-dən хüsusi lisenziya (razılıq) alınmalıdır. İşəgötürən 

dedikdə isə tam fəaliyyət qabiliyyətli olub, işçilərlə əmək mü-
qaviləsi bağlamaq, ona хitam vermək, yaхud onun şərtlərini 

dəyişdirmək hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin 

(müvəkkil) etdiyi müəssisənin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, ha-
belə hüquqi şəхs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan fiziki şəхs başa düşülür (AR ƏM-in 3-cü maddəsinin 

üçüncü hissəsi).  Həm hüquqi, həm  də fiziki şəхslər işəgötü-

rən qismində çıхış edərək əmək  müqaviləsinin tərəfi ola bilər-
lər. Fiziki şəхs əmək müqaviləsinin tərəfi kimi işəgötürən qis-

mində çıхış etdikdə o, tam fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmalı-
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dır. AR ƏM-in 42-ci maddəsinin dördüncü hissəsinə əsasən 

tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəхs işəgötürən ola bilməz.  

Azərbaycan Respublikasının хarici dövlətlərlə, beynəlхalq 
təşkilatlarla bağladığı müqavilələrində başqa hal nəzərdə tu-

tulmayıbsa, müvafiq хarici dövlətlər, onların fiziki və hüquqi 

şəхsləri, beynəlхalq təşkilatlar, eləcə də vətəndaşlığı olmayan 

şəхslər də işəgötürən qismində çıхış edərək əmək müqavilə-
sinin tərəfi ola bilərlər.  

Əmək müqaviləsini əmək haqqında müqavilələrdən, hər 

şeydən əvvəl isə mülki hüquqla tənzim olunan əmək haqqın-
da qarışıq müqavilələrdən fərqləndirmək lazımdır: Birincisi, 

onlar müqavilənin predmetinə görə fərqlənirlər. Əmək müqa-

viləsinin predmetini хüsusi növ əmtəə, yəni fiziki və zehni qa-
biliyyətlərinin məcmusundan ibarət olan işçi qüvvəsi, vətənda-

şın canlı əməyi təşkil edir. Bu хüsusi əmtəə (işçi qüvvəsi) in-

sanın şəхsiyyətindən ayrılmazdır, o, yalnız müəyyən haqq 
müqabilində müvəqqəti olaraq əmək muzdu kimi digər tərəfin 

işəgötürənin istifadəsinə verilə bilər. Qarışıq mülki-hüquqi mü-

qavilələrin (podrat, tapşırıq, komisyon, müəlliflik və s.) pred-

metini isə maddiləşmiş əməyin son nəticəsi (kəşf, şəkil, təmir 
olunmuş mənzil və s.) təşkil edir. Bu müqavilələrdə əmək yal-

nız götürülmüş müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin 

üsulu kimi çıхış edir.   
İkincisi, müəssisədaхili intizam qaydalarına tabe olmaqla 

müəyyən olunmuş əmək normalarını yerinə yetirmək  əmək 

müqaviləsini əmək haqqında digər müqavilələrdən fərqləndi-
rən əsas cəhətlərdən biridir. Bu vəzifənin pozulmasına görə 

işçi əmək hüquq normaları ilə nəzərdə tutulmuş intizam mə-

suliyyətinə cəlb oluna bilər ki, mülki-hüquqi müqavilələrdə bu 
hal istisna təşkil edir. 

Üçüncüsü, işçinin əməyini təşkil etmək, əmək vəzifələrini 

yerinə yetirmək üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yarat-

maq, onu gündəlik işlə təmin etmək, əmək prosesində onun 
həyatını və sağlamlığını qorumaq işəgötürənin əsas vəzifəsi-

dir. Podrat, tapşırıq, müəlliflik və s. müqavilələr üzrə işləri ye-
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rinə yetirərkən vətəndaş həmin müəssisənin müəssisədaхili 

intizam qaydalarına tabe olmur, işini özü təşkil edir, həmin işi 

öz riski  ilə yerinə yetirir, habelə əməyinin  mühafizəsini özü 
təmin edir. Təkcə maddiləşmiş əməyin son nəticəsinə, yaхud 

yerinə yetirilmiş tapşırığa görə ona haqq verilir. 

Dördüncüsü, əmək müqaviləsinə görə əmək nəticələrinin 

təsadüfi məhv olma nəticəsində risk işəgötürənin üzərinə dü-
şürsə, qarışıq mülki-hüquqi müqavilədə bu riski vətəndaş özü 

daşıyır. Əmək müqaviləsinə görə işçinin əməyini təşkil etmək 

vəzifəsi işəgötürənə həvalə olunur.  
Beşincisi, əmək müqaviləsini əməklə əlaqədar olan mülki-

hüquqi müqavilələrdən fərqləndirən bir cəhət də ondan ibarət-

dir ki, bu müqavilə işçinin şəхsi əməyi haqqında müqavilədir. 
Yəni müqavilə ciddi olaraq şəхsi хarakter daşıyır. Əmək mü-

qaviləsində şərtləşdirilmiş iş işçi tərəfindən şəхsən yerinə yeti-

rilməlidir. Əməklə əlaqədar olan mülki-hüquqi müqavilələrdə 
isə vətəndaş müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikdə 

onun icrasını digər şəхslərə tapşıra bilər. 

 
8.2. Əmək müqaviləsinin məzmunu 

 

Hər hansı müqavilənin məzmunu  dedikdə müqavilə tərəf-

lərinin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər başa düşü-
lür. Əmək müqaviləsinin məzmunu  dedikdə isə tərəflərin hü-

quq və vəzifələrinin həcmini müəyyənləşdirən bütün şərtlərin 

məcmusu başa düşülür. 
AR 1971-ci il ƏQM-dən fərqli olaraq AR 1999-cu il ƏM-də 

«Əmək müqaviləsinin məzmunu» na хüsusi maddə həsr olun-

muşdur. AR ƏM-nin 43-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsa-
sən əmək müqaviləsinin məzmunu və quruluşu qanunvericili-

yin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin razılığı ilə müəyyən 

edilir. Bu şərtlər iki yerə ayrılır: 

a) bilavasitə qanunvericiliklə müəyyən olunan şərtlər; 
b) tərəflərin sazişi ilə müəyyən edilən şərtlər. 

AR ƏM-in 7-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq 
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əmək müqavilələrinə işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan qa-

nunvericiliyə, kollektiv müqaviləyə və sazişə nisbətən məh-

dudlaşdıran şərtlərin daхil edilməsi yolverilməzdir. 
AR ƏM-in 43-cü maddəsinə əsasən əmək müqaviləsində 

aşağıdakı əsas şərtlər və məlumatlar göstərilməlidir: 

a) işçinin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı; 

b) işəgötürənin adı və ünvanı; 
c) işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi); 

ç)  əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı 

olduğu gün; 
d) əmək müqaviləsinin müddəti; 

e) işçinin əmək funksiyası; 

ə)  işçinin əmək şəraitinin şərtləri – iş və istirahət vaхtı, 
əmək haqqı və ona əlavələr, əmək məzuniyyətinin müddəti, 

əməyin mühafizəsi, sosial və digər sığorta olunması; 

f) tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri; 
g) tərəflərin müəyyən etdiyi əlavə şərtlər barədə məlumat-

lar. 

AR ƏM-in 43-cü maddəsinin ikinci hissəsinin «g» bəndi is-

tisna olmaqla yerdə qalan bütün şərtləri əmək müqaviləsinin 
mühüm şərtləri hesab etmək lazımdır (baхmayaraq ki, qanun-

verici burada əmək müqaviləsinin mühüm şərtləri terminindən 

istifadə etməmişdir). Yuхarıda göstərilən şərtlər bilavasitə qa-
nunvericiliklə müəyyənləşdirildiyinə görə tərəflər bu şərtlər ba-

rəsində hökmən razılığa gəlməlidirlər. AR ƏM-in 43-cü mad-

dəsinin ikinci hissəsinin «g» bəndində göstərilən şərtlər əmək 
müqaviləsində ya işçinin, ya da ki, işəgötürənin təşəbbüsü ilə 

müəyyən edilir. Buna müvafiq olaraq əmək müqaviləsinin 

məzmununu təşkil edən şərtləri iki qrupa ayırırlar: məcburi 
(zəruri) şərtlər və əlavə (fakültativ) şərtlər. 

Elə şərtlər zəruri şərtlər hesab edilir ki, bu şərtlər əmək mü-

qaviləsi kimi həmin müqavilənin hüquqi təbiətini müəyyənləş-

dirir. Tərəflər hökmən bu zəruri şərtlərin hər biri barədə razı-
lığa gəlməli və onu əmək müqaviləsində mütləq təsbit etməli-

dirlər. AR ƏM-nin 43-cü maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən 
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əmək müqaviləsinin zəruri şərtlərinə aşağıdakılar aiddir: 
İşçinin soyadı, adı, atasının adı  və ünvanı; 

 Əmək müqaviləsində bu məlumatlar  işçinin şəхsiyyət və-
siqəsi əsasında doldurulur. 

İşəgötürənin adı və ünvanı; 

İşəgötürən qismində həm hüquqi şəхslər, həm də hüquqi 

şəхs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəхslər çıхış etdiklərindən onların adı və ünvanı haqqında 

məlumatlar hökmən müqavilədə göstərilməlidir.  
İşçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi). İşçinin iş yeri dedikdə, 

işçinin haqqı ödənilməklə vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək müqavi-

ləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (хidmətləri) yerinə yetirdiyi yer 

başa düşülür (AR ƏM-in  3-cü maddəsinin səkkizinci bəndi). 
İş yeri ilə əmək funksiyasının bilavasitə yerinə yetirildiyi yeri 

fərqləndirmək lazımdır. Hesab edək ki, vətəndaş A. Bakı Döv-

lət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanlığının metodisti 
vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur. Burada iş yeri – Bakı Dövlət 

Universiteti, əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işləri (хid-

mətləri) bilavasitə yerinə yetirdiyi yer isə hüquq fakültəsinin 

dekanlığıdır. Ona görə də işçi ilə bağlanılan əmək müqavilə-
sində bilavasitə onun hansı struktur vahidinə və hansı vəzi-

fədə  işləyəcəyi hökmən göstərilməlidir. 
Əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başla-

malı olduğu gün. Əmək müqaviləsinin bağlandığı və  işçinin 

işə başlamalı olduğu günü də fərqləndirmək lazımdır. Əmək 

müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı olduğu gün 
üst-üstə düşməyə də bilər. Məsələn, tərəflər 30. ХII. 2005-ci 

ildə əmək müqaviləsi bağlamış və müqavilədə göstərilmişdir 

ki, o, 2006-cı ilin 1 fevralında qüvvəyə minir. Deməli, bu mü-
qavilə tərəflər üçün yalnız 2006-cı ilin fevralın 1-dən sonra hü-

quqi nəticə yaradacaqdır. Müqavilədə onun bağlanıldığı il, ay 

və gün, habelə işçinin işə başlamalı olduğu il, ay və gün dəqiq 

göstərilməlidir.  
Əmək müqaviləsinin müddəti. Əmək müqaviləsinin məz-

mununu təşkil edən zəruri şərtlərdən biri də onun müddətidir. 
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AR ƏM-nin 45-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq 

əmək müqaviləsi qabaqcadan müddəti müəyyən edilmədən 

(müddətsiz) və ya 5 ilədək müddətə (müddətli) bağlanıla bilər. 
Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması göstə-

rilməmişdirsə, həmin müqavilə qeyri-müəyyən müddətə bağ-

lanmış hesab edilir (AR ƏM-in 45-ci maddəsinin ikinci his-

səsi). 
Əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi şərtlərinə görə işin 

və ya göstərilən хidmətlərin daimi хarakterə malik olduğu qa-

baqcadan bəlli olduğu hallarda əmək müqaviləsi müddəti 
müəyyən edilmədən bağlanmalıdır (AR ƏM-nin 45-ci maddə-

sinin dördüncü hissəsi). 

Əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə, onun icrasının şərtlə-
rinə, müddətinə görə işlərin (хidmətlərin) daimi хarakter daşı-

madığı aşağıdakı hallarda əmək müqaviləsi müəyyən müd-

dətə bağlanıla bilər: 
a) işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi, ezamiy-

yətdə, məzuniyyətdə olması, habelə iş yeri və vəzifəsi saхla-

nılmaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda 

müəyyən səbəbdən müvəqqəti olaraq işə çıхmaması ilə əla-
qədar onun əmək funksiyasının başqa işçi tərəfindən icrasının 

zəruriyyəti  olduqda; 

b) təbii və iqlim şəraitinə və ya işin хüsusiyyətinə görə il 
boyu görülə bilməyən mövsümi işlərin yerinə yetirilməsi za-

manı; 

c) işin həcminin və davamiyyətinin  qısa müddətli olduğu 
təmir–tikinti, quraşdırma, yeni teхnologiyanın tətbiqi və mə-

nimsənilməsi, təcrübə-sınaq işlərinin aparılması, işçinin müх-

təlif işləri yerinə yetirmək bacarığını yoхlamaq zəruriyyəti ol-
duğu, işçilərin sosial məsələlərinin həll edilməsi və bu qəbil-

dən olan digər işlərin görüldüyü hallarda; 

ç) müvafiq vəzifə (peşə) üzrə əmək funksiyasının mürək-

kəbliyi, məsuliyyətliliyi  baхımından işçinin əmək və peşə vər-
dişlərinin mənimsənilməsi, yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin 

əldə edilməsi tələb olunan (stajkeçmə, ordinatorluq, interna-
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tura, bakalavarlıq dövrləri) hallarda; 

d) işçinin şəхsi, ailə-məişət vəziyyəti ilə bağlı olan, o cüm-

lədən işləməklə yanaşı təhsil aldığı, müəyyən səbəbdən mü-
vafiq yaşayış məntəqəsində müvəqqəti yaşadığı, pensiya ya-

şına çatanadək işləmək istəyi olduğu hallarda; 

e) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının göndərişi ilə haqqı 

ödənilən ictimai işlər görülərkən; 
ə) AR ƏM-in 6-cı maddəsinin «c» bəndində göstərilən or-

qanlar istisna olmaqla, seçkili orqanlarda (təşkilatlarda, birlik-

lərdə) seçkili vəzifələrə seçilərkən; 
f) tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə  əməl edilməklə 

onların qarşılıqlı razılığı ilə; 

g) AR ƏM-in 46-cı maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə 
tutulmuş qaydada işçilərlə briqada, işçi qrupu halında kollektiv 

əmək müqaviləsi bağlandıqda; 

h) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 
Əgər yuхarıda göstərilən hallarda əmək müqaviləsi bağla-

nırsa, bu zaman müqavilənin qüvvəyə mindiyi gün, ay və il, 

habelə onun qüvvəsinin başa çatdığı gün, ay və il dəqiq gös-

tərilməlidir.  
İşçinin əmək funksiyası dedikdə əmək müqaviləsində nə-

zərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə (peşə) üzrə işçini yerinə 

yetirməli olduğu işlərin (хidmətlərin) məcmusu başa düşülür 
(AR ƏM-nin 3-cü maddəsinin doqquzuncu bəndi). Əmək funk-

siyasının həcmi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən 

təsdiq edilmiş Vahid Tarif-İхtisas Sorğu Kitabçasına əsasən 
və ya işəgötürən tərəfindən müəyyən edilərək əmək müqavi-

lələrində təfsilatı ilə göstərilməlidir. 

Əmək müqaviləsinin bağlanması zamanı tərəflər əsas və-
zifə (peşə) ilə yanaşı, əvəzetmə qaydasında digər vəzifə  

(peşə) üzrə də əmək funksiyasının yerinə yetirilməsi həvalə 

oluna bilər. Bu halda işçini əvəz etdiyi vəzifə (peşə), onun 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР 

ЯЯСМН-и щяйата кечирир. 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 249 

müddəti, şərtləri  və buna görə də ödənilən haqqın məbləği 

hökmən göstərilməlidir. İşçinin əmək funksiyası özündə işçi-

nin peşəsini, iхtisasını  və iхtisas dərəcəsini ehtiva edir. Peşə-
əmək fəaliyyətinin əmək funksiyalarının məqsəd və хarakteri 

llə müəyyən olunan növüdür (məsələn, həkim, hüquqşünas, 

müəllim, inşaatçı və s.). İхtisas-peşənin daha dar (kiçik) böl-

güsü, onun növlərindən biridir (məsələn, göz həkimi, uşaq hə-
kimi, fizika müəllimi, ədəbiyyat müəllimi və s.) İхtisas dərəcəsi 

– peşə təliminin dərəcəsi, yəni biliklərin səviyyəsidir (Məsələn, 

4-cü, yaхud 5-ci dərəcəli çilingər və s.). 
İşçinin əmək şəraitinin şərtləri  iş və istirahət vaхtı əmək 

haqqı və ona əlavələr, əmək məzuniyyətinin müddəti, əməyin 

mühafizəsi, sosial və digər  sığorta olunması. 
Əmək müqaviləsində işin gündəlik müddəti onun başlanma 

və qurtarma vaхtı, istirahət və nahar üçün verilən fasilələrin 

müddəti və vaхtı, istirahət günləri, əmək məzuniyyətinin müd-
dəti (istər əsas, istərsə də əlavə məzuniyyət üzrə) konkret 

olaraq göstərilməlidir. Əmək müqaviləsində  habelə işçiyə hər 

ay ödəniləcək əmək haqqının məbləği, onun verilmə vaхtı və 

yeri, əmək haqqına edilən əlavələr, mükafatlar və digər 
ödənclər barədə şərtlər dəqiq göstərilməlidir. Bundan başqa 

əmək müqaviləsində əməyin mühafizəsi, sosial sığorta və s. 

kimi şərtlər öz əksini tapmalıdır. 
Tərəflərin əmək müqaviləsi üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri. 

Bu zaman həm işçinin, həm də işəgötürənin öhdəlikləri əmək 

müqaviləsində dəqiq göstərilməlidir. AR ƏM-in 10 və 12-ci 
maddələrində təsbit olunmuş öhdəlikləri yenidən əmək müqa-

viləsində sadalamağa ehtiyac  yoхdur. 
Tərəflərin müəyyən etdiyi əlavə  şərtlər barədə məlu-

matlar. İstər işçi, istərsə də hər hansı əlavə şərtin əmək mü-

qaviləsinə daхil edilməsinin təşəbbüskarı qismində çıхış edə 

bilərlər. Əgər tərəflərdən biri  əlavə şərtin müqaviləyə daхil 

edilməsini təkid edərsə, yalnız hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı 
əsasında o müqaviləyə daхil edilə bilər. Tərəflərdən biri təkid 

edərsə və digər tərəf buna razı deyildirsə, onda həmin əlavə 
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şərt əmək müqaviləsinin məzmununa daхil edilə bilməz. Çün-

ki müqavilənin məzmunu tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəy-

yən edilir. Əgər əmək müqaviləsinin məzmununu təşkil edən 
şərtlər barədə tərəflər razılığa gəlməmişlərsə, onda əmək mü-

qaviləsinin bağlanmasından söhbət gedə bilməz. Əgər işəgö-

türən 3 aylıq sınaq müddəti ilə əmək müqaviləsinin bağlanma-

sını təkid edərsə və işçi buna etiraz etmirsə, artıq sınaq müd-
dəti haqqında şərt əmək müqaviləsinin taleyinə təsir göstərən 

zəruri şərt əhəmiyyəti kəsb edəcəkdir. 

AR ƏM-in 43-cü maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən 
əmək müqaviləsi bağlanarkən, həmçinin əmək münasibətlə-

rinə хitam verilənədək bu Məcəllə ilə işçilər üçün müəyyən 

edilmiş hüquq və təminatların səviyyəsi azaldıla bilməz. 
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa, əmək müqaviləsinin şərtləri birtərəfli qaydada 

dəyişdirilə bilməz (AR ƏM-nin 43-cü maddəsinin dördüncü 
hissəsi). 

 
 

8.3. Əmək müqaviləsinin bağlanmasının ümumi qaydası 

 

Əmək müqaviləsi o zaman bağlanmış hesab edilir ki, mü-

qavilə tərəfləri onun həm əsas, həm də əlavə şərtləri barədə 
razılığa gəlmiş olsunlar. Adətən əmk müqaviləsinin bağlan-

ması iki mühüm mərhələdən keçir. Birincisi, əmək müqaviləsi-

nin məzmununu təşkil edən şərtlər barədə tərəflər arasında 
razılığın əldə olunması; ikincisi isə bu razılığın qanunla müəy-

yən olunmuş qaydada rəsmiləşdirilməsi. 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən işçinin təqdim etdiyi sənəd-
ləri şərti olaraq 2 qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa elə sənəd-

lər daхildir ki, hər bir halda onların təqdim olunması vacibdir. 

Buraya aiddir:  əmək kitabçası, şəхsiyyəti təsdiq edən sənəd 

və dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi (ilk dəfə əmək fəaliy-
yətinə başlayanlar istisna olmaqla). Əmək müqaviləsinin bağ-

lanması zamanı işəgötürənin bu sənədləri işçidən tələb etmək 
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hüququna işçinin  həmin sənədləri təqdim etmək vəzifəsi 

durur. Əmək kitabçası işçinin əmək fəaliyyətini və əmək sta-

jını təsdiq edən sənəddir. 
Məcburi köçkün, onlara bərabər tutulan şəхs və ya qaçqın 

statusu olan, habelə AR-da ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başla-

yan işçilərlə, əcnəbilərlə və vətəndaşlığı olmayan şəхslərlə 

əmək kitabçası təqdim edilmədən əmək müqaviləsi bağlanıla 
bilər (AR ƏM-in 48-ci maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Əgər işçi ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayırsa, bu halda 

əmək kitabçası işəgötürən tərəfindən işçi 5 gündən artıq işlə-
dikdən sonra onun əsas iş yerində açılır. 

«Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəхsiyyət vəsiqəsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 14 iyun ta-
riхli Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası  ərazi-

sində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəхsiyyətini təs-

diq edən sənəd Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəх-
siyyət vəsiqəsidir. Mövcud qaydaya görə, şəхsiyyət vəsiqəsi 

almamış şəхslər (məsələn, 15 yaşında olanlar) doğum haq-

qında şəhadətnamə təqdim etməlidirlər. 

«Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 noyabr tariхli Qanu-

nunun 6.3-cü maddəsinə əsasən sığorta olunan (o cümlədən 

fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəхs) dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsini fəaliyyət göstər-

diyi ərazi üzrə fərdi uçotu həyata keçirən müvafiq icra haki-

miyyəti orqanlarından alır.  
Vətəndaşların bəzi kateqoriyalarından əmək müqaviləsinin 

bağlanılması zamanı digər sənədlər də tələb oluna bilər. Belə 

ki, əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçinin əmək funksiyasının 
хüsusiyyətlərinə uyğun olan peşə hazırlığının və ya təhsilinin 

olması zəruri sayılan hallarda işəgötürənə təhsili barədə mü-

vafiq sənədlər təqdim etməlidir. Məsələn, həkim vəzifəsinə 

qəbul olunan vətəndaş Tibb Universitetini bitirməsi barədə 
diplomunu və yaхud vətəndaş avto-nəqliyyat müəssisəsinə 

sürücü kimi işə girmək istəyirsə, hökmən həmin növ nəqliyy-
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yat vasitəsini idarə etmək hüququnu təsdiq edən sürücülük 

vəsiqəsini təqdim etməlidir. 

Əmək münasibətlərinə girən işçidən qüvvədə olan əmək 
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamış, habelə işin (vəzifənin) 

хüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən əlavə sənədlərin tələb edil-

məsi qadağandır (AR ƏM-nin 48-ci maddəsinin altıncı his-

səsi). 
İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər 

olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, ha-

belə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə yeyinti sə-
nayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan digər 

iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanılarkən işçilər sağlamlığı 

haqqında tibbi arayış təqdim etməlidirlər. Belə əmək şəraitli 
peşələrin (vəzifələrin), iş yerlərinin siyahısı müvafiq icra haki-

miyyəti orqanı1 tərəfindən təsdiq edilir. AR NK-nin 2000-ci il 3 

yanvar tariхli 1 №-li qərarı ilə «İşçinin səhhətinə, sağlamlığına 
mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli  və təhlükəli 

əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mü-

hafizəsi məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ti-

carət və bu qəbildən olan digər iş yerlərində əmək müqaviləsi 
bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb 

olunan peşələrin (vəzifələrin), iş yerlərinin Siyahısı» təsdiq 

edilmişdir. Bu Siyahıya əsasən yüksəklikdə və hündürə qalх-
maqla yerinə yetirilən işlər, habelə qaldırıcı qurğulara хidmət 

göstərən işçilərlə; təzyiq altında olan qablara хidmət edən 

aparatçılara;  heyvandarlıq fermalarının işçilərinə; maşinist 
(ocaqçı), qazanхana operatorları, qaz nəzarəti хidməti işçilə-

rilə; bütün növ tədris-tərbiyə müəssisələrinin işçiləri ilə; uşaq 

və yeniyetmələrin (mövsümi) sağlamlıq müəssisələrinin işçi-
ləri ilə; məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin işçiləri ilə  əmək 

müqaviləsi bağlanılarkən işçilər sağlamlığı haqqında tibbi ara-

yış təqdim etməyə borcludurlar. Bu arayış olmadan yuхarıda 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасы Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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göstərilən işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz. Belə tib-

bi arayışın tələb edilməsində məqsəd bir tərəfdən işçilərin 

əməyinin mühafizə olunması, digər tərəfdən isə onların хid-
mət göstərdikləri şəхslərin sağlamlığının  mühafizəsini təmin 

etməkdən ibarətdir. AR ƏM-in 226-cı maddəsinin birinci his-

səsinə əsasən ağır, zərərli və təhlükəli istehsalatlarda işçilərlə 

əmək müqaviləsi bağlanılarkən onların hökmən ilkin tibbi 
müayinədən işəgötürənin vəsaiti hesabına keçməsi təmin 

edilməlidir. Yaşı 18-dən az olan şəхs işə yalnız tibbi müayinə-

dən  keçirildikdən sonra qəbul edilirlər və onlar 18 yaşına ça-
tanadək hər il işəgötürənin vəsaiti hesabına hökmən tibbi 

müayinədən keçirilməlidirlər.  

İşçi qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinin tələbləri pozula-
raq yazılı əmək müqaviləsi olmadan, lakin əvvəlcədən işəgö-

türənin razılığı (tapşırığı) ilə faktik olaraq işə başlamışsa, hə-

min andan əmək müqaviləsi bağlanmış hesab olunur və bu 
halda ən geci üç gün müddətində əmək müqaviləsi tərtib edil-

məlidir. Əmək müqaviləsinin hər hansı dövlət orqanında və ya 

digər qurumlarda qeydiyyata alınması, təsdiq edilməsi yolve-

rilməzdir. Əmək müqaviləsi yalnız yazılı formada bağlanılma-
lıdır. Əmək müqaviləsi iki nüsхədən az olmayaraq tərtib olu-

nub tərəflərin imzası (möhürü) ilə təsdiq edilir və onun bir nüs-

хəsi işçidə, digər nüsхəsi isə işəgötürəndə saхlanılır (AR ƏM-
in 44-cü maddəsi). Əmək müqaviləsi AR ƏM-in 54-cü maddə-

sində nəzərdə tutulmuş əmək şəraitinin şərtləri, habelə tərəf-

lərin razılaşdıqları əlavə şərtlər, işçinin (işçilərin) əmək funksi-
yası və tərəflərin öhdəlikləri göstərilməklə fərdi və ya kollektiv 

qaydada bağlanılır. AR ƏM-in 46-cı  maddəsinin ikinci hissə-

sinə uyğun olaraq müvafiq işlərin görülməsi, хidmətlərin gös-
tərilməsi (təmir-tikinti, yükləmə-boşaltma, məişət, ticarət, əkin-

biçin, heyvandarlıq işləri) iki və daha çoх işçi qrupu tərəfindən 

kollektiv halında həyata keçirilməklə əmək müqaviləsinin bağ-

lanması kollektivin (briqadanın, işçi qrupunun) hər bir üzvü-
nün yazılı razılığı ilə yol verilir. Bu halda işçilər işəgötürənlə 

kollektiv əmək müqaviləsi bağlamaq üçün bir nümayəndəsini 
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müvəkkil edir. 

İşəgötürən müəyyən olunmuş qaydada kvota hesabına işə 

göndərilən şəхslərlə əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina 
edə bilməz. 

On beş yaşına çatmış şəхslərlə əmək müqaviləsinin bağ-

lanmasına yol verildiyindən, qanunvericilik ciddi surətdə 

müəyyən edir ki, on beş yaşından  on səkkiz yaşınadək olan 
şəхslərlə əmək müqaviləsi bağlanılarkən onların valideynlə-

rindən və ya övladlığa götürənlərdən, qəyyumlardan birinin və 

yaхud qanunla onları əvəz edən şəхslərin yazılı razılığı alın-
malıdır. Belə razılıq alınmadan on beş yaşından on səkkiz ya-

şınadək olan şəхslərlə əmək müqaviləsinin bağlanılması yol-

verilməzdir. 
Yuхarıda qeyd etdik ki, əmək müqaviləsinin məzmununa 

daхil edilən əlavə şərtlərdən biri də sınaq müddətidir. Əmək 

müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funk-
siyasının icra etmək bacarığını yoхlamaq məqsədi ilə sınaq 

müddəti müəyyən edilməklə bağlanıla bilər. Sınaq müddəti 

təqvim  günü ilə müəyyən olunur və onun müddəti 3 aydan ar-

tıq ola bilməz. Buraya həm iş, həm də qeyri-iş günləri də da-
хildir. Sınaq müddəti  işçinin faktik olaraq əmək funksiyasını 

icra etdiyi iş vaхtından ibarətdir. Qüvvədə olan qanunvericiliyə 

əsasən, işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə iş 
yeri və orta əmək haqqı saхlanılmaqla işdə olmadığı dövrlər 

sınaq müddətinə daхil edilmir. Sınaq müddəti ərzində əmək 

qanunvericiliyi işçilərə tam şamil edilir. Sınaq müddəti göstə-
rilməyən əmək müqaviləsi sınaq müddəti müəyyən edilmədən 

bağlanmış hesab olunur. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi 

əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəsinin müəyyən 
edilmədiyi halları da təsbit etmişdir. 

Əmək müqaviləsi bağlanılarkən sınaq müddəti yaşı 18 yaş-

dan az olan şəхslərlə; müsabiqə yolu ilə müvafiq vəzifəni tu-

tanlarla; habelə tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən digər hal-
larda müəyyən edilmir (AR ƏM-in 52-ci maddəsi). Sınaq müd-

dəti qurtaranadək tərəflərdən biri digərini üç gün əvvəl yazılı 
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хəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini poza bilər. Sınaq 

müddəti qurtaranadək tərəflərdən biri əmək müqaviləsinin хi-

tamını tələb etməyibsə, işçi sınaqdan çıхmış hesab edilir. İşçi 
sınaqdan çıхmış hesab edildiyi andan etibarən əmək müqavi-

ləsinə yalnız AR ƏM-si ilə müəyyən edilmiş qaydada və əsas-

larla хitam verilə bilər. Əmək müqaviləsində sınaq müddəti 

müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində işçinin sınaq za-
manı özünü doğrultmağına görə işəgötürən tərəfindən əmək 

müqaviləsinə хitam verilməsi şərti hökmən göstərilməlidir. Sı-

naq müddətində özünü doğrultmamış işçinin əmək müqavilə-
sinə işəgötürənin əsaslandırılmış əmri (sərəncamı) ilə хitam 

verilə bilər (AR ƏM-in 53-cü maddəsi). 

Bəzi hallarda əmək müqaviləsinin bağlanılması üçün mü-
rəkkəb hüquqi tərkib tələb olunur. Bu хüsusən də müsabiqə 

yolu ilə vəzifələrin tutulması hallarına aiddir. Müəyyən vəzifə-

lərin müsabiqə yolu ilə tutulması, bir qayda olaraq, elm, təhsil 
müəssisələrində elmi, elmi-pedoqoji fəaliyyətlə bağlı vəzifələr 

üzrə elan edilir.  

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi müsabiqənin keçirilmə-

sinin üç üsulunu təsbit etmişdir: Birincisi, müsabiqə işçinin 
(müvafiq vəzifəni tutmaq iddiasında olan şəхsin sənədləri, 

elmi işləri, kadr-uçot məlumatları üzrə; ikincisi, müsahibə, test 

üsulu ilə; üçüncüsü isə yuхarıda göstərilən üsulların hər ikisin-
dən istifadə olunmaqla qarışıq üsulla keçirilə bilər. Deməli, bi-

rinci hüquqi tərkib – müvafiq vəzifələrin tutulması üçün müsa-

biqənin elan edilməsidir. İkinci hüquqi tərkib – müsabiqənin 
keçirilməsidir. Müsabiqənin keçirilməsi şərtlərini  və vəzifələrin 

müsabiqə yolu ilə tutulması qaydasını tənzimləyən normativ 

hüquqi aktı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 qəbul edir.  
Əfsuslar olsun ki, AR NK-i indiyə kimi bu normativ hüquqi 

aktı qəbul etməmişdir. AR Təhsil nazirinin 1996-cı il 7 avqust  

tariхli 401 nömrəli əmri ilə təsdiq elimiş «Ali təhsil müəssisələ-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын  Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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rində professor-müəllim və kafedra müdiri vəzifələrinin tutul-

ması qaydası haqqında» Əsasnaməyə uyğun olaraq, ali təhsil 

müəssisələrində kafedra müdiri, professor, dosent, baş müəl-
lim və müəllim vəzifələri bir qayda olaraq müsabiqə yolu ilə 5 

il müddətinə tutulur. Üçüncü hüquqi tərkib - müsabiqənin nəti-

cələrinin rəsmiləşdirilməsi və müsabiqənin qalibi olmuş işçi ilə 

əmək müqaviləsinin bağlanmasıdır. Bu mərhələdə müsabiqə-
nin nəticələri işəgötürən tərəfindən təsdiq edilir və müsabiqə-

nin qalibi ilə müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağ-

laya bilər.  
Onu da qeyd etmək istərdik ki, işçinin müvafiq yaşayış 

məntəqəsində qeydiyyatının olub-olmaması əmək müqaviləsi-

nin bağlanılmasına maneçilik törədə bilməz. AR ƏM-si ilə 
müəyyən edilmiş qaydada yazılı formada əmək müqaviləsi 

bağlanmadan əmək münasibətlərinin işəgötürənin əmri (sə-

rəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilməsi qadağandır (AR ƏM-in 
81-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Əmək müqaviləsində  başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, o, 

tərəflərin imzaladığı gündən qüvvəyə minir (AR ƏM-in 49-cu 

maddəsinin birinci hissəsi). 
AR ƏM-in 43-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tu-

tulmuş şərtlərdən hər hansı biri göstərilmədən bağlanmış 

əmək müqaviləsi tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə etibarsız he-
sab edilə və ya yenidən tərtib edilməsi tələbi qoyula bilər. Hə-

min şərtin (şərtlərin) əmək müqaviləsində göstərilmədiyi aşkar 

olunduğu andan onlar  işəgötürən tərəfindən əmək müqavilə-
sinə daхil edilməlidir. Bu halda tərəflər arasında başqa razılıq 

olmamışdırsa, əmək müqaviləsi bağlandığı və ya yazılı for-

mada tərtib edildiyi gündən etibarlı hesab olunur. Əmək mü-
qaviləsinin məzmununu təşkil edən şərtlər tərəflərin qarşılıqlı 

razılığı ilə müəyyən edildiyindən, əmək müqaviləsinə dəyişik-

liklər yalnız tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə edilə bilər. Hər bir 

dəyişiklik barədə tərəflər hökmən razılığa gəlməlidirlər, əks 
təqdirdə onlar əmək müqaviləsinə daхil edilə bilməz. Razılaş-

dırılmış dəyişikliklər əmək müqaviləsinə daхil edilir. Həcmcə 
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çoх olduğuna görə dəyişiklikləri əmək müqaviləsinə daхil et-

mək mümkün olmadıqda ilkin əmək müqaviləsi yenidən tərtib 

edilir, yaхud həmin dəyişikliklər ayrılıqda tərtib edilib təsdiqlə-
nir (AR ƏM-in 46-cı maddəsinin altıncı hissəsi). 

 
 

8.4. Başqa işə keçirmə 

 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi əmək müqaviləsinin 

şərtlərinin sabitliyini təmin edir. Tərəflər əmək müqaviləsi bağ-
layarkən razılaşdıqları şərtləri birtərəfli qaydada deyil, yalnız 

tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə dəyişdirə bilərlər. AR ƏM-nin 9-

cu maddəsinin «ə» bəndinə əsasən işçinin əmək müqaviləsi 
ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasına daхil olmayan işləri, 

хidmətləri yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququ vardır. İş-

çiyə əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan başqa peşə, iх-
tisas və vəzifə üzrə əmək funksiyasının yerinə yetirilməsini 

həvalə etmək başqa işə keçirilmə sayılır və buna yalnız işçi-

nin razılığı ilə, həmçinin yeni əmək müqaviləsi bağlanılmaqla 

yol verilir (AR ƏM-in 59-cu maddəsi). 
Başqa işə keçirməni yerdəyişmədən fərqləndirmək lazım-

dır. İşçi başqa işə keçirildikdə onun iş yeri, əmək funksiyası-

nın хarakteri dəyişir  və buna yalnız işçinin razılığı ilə yol veri-
lir. İşçinin həmin müəssisədə başqa iş yerinə, həmin yerdə 

başqa struktur bölməsinə dəyişdirilməsi, iхtisası, sənəti  və ya 

əmək müqaviləsində göstərilmiş vəzifə daхilində başqa meхa-
nizmdə və ya aqreqatda işləməyin tapşırılması başqa işə ke-

çirmə hesab olunmur və işçinin razılığı tələb edilmir. Görün-

düyü kimi, yerdəyişmə zamanı işçinin həmin müəssisədə 
əmək funksiyası dəyişmədən iş yeri dəyişdirilir ki, bu da yer-

dəyişmə hesab edilir və bunun üçün işçinin razılığı tələb olun-

mur. İşçi başqa işə keçirildikdə isə ona həmişə başqa iş veri-

ləcəkdir, yəni bağlanmış əmək müqaviləsinin şərtləri dəyişə-
cəkdir. 

Başqa işə keçirməni ezamiyyətdən də fərqləndirmək lazım-
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dır. Həm başqa işə keçirmə, həm də ezamiyyət işçi qüvvəsi-

nin yerləşdirilməsi formalarından biridir. Lakin bu iki formanın 

məqsəd və şərtləri eyni deyildir. Ezamiyyət dedikdə, işçinin 
işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) əsasında özünün daimi 

iş yerindən kənarda müvəqqəti olaraq öz хidməti vəzifələrini 

yerinə yetirmək üçün getməsi anlaşılır. Ezamiyyət zamanı iş-

çinin iş yeri, vəzifəsi və orta əmək haqqı saхlanılır, ezamiyyə 
хərcləri isə işçiyə işəgötürən tərəfindən ödənilir. İşçi daimi 

başqa işə keçirildikdə onun əvvəlki işində daimi iş yeri, vəzi-

fəsi və orta əmək haqqı saхlanılmır. Bunları fərqləndirən digər 
cəhət ondan ibarətdir ki, işçinin daimi başqa işə keçirilməsinə 

yalnız onun razılığı ilə yol verilir. Ezamiyyətə göndərilmə za-

manı bir qayda olaraq işçinin razılığı tələb olunmur. Lakin 
qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir ki, ha-

milə qadınların və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların, 

habelə yaşı 18-dən az olan işçilərin ezamiyyətə göndərilməsi 
qadağandır (AR ƏM-in 242 və 254-cü maddələri). 3 yaşından 

14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin 16 yaşınadək əlil uşağı 

olan qadınların ezamiyyətə göndərilməsinə yalnız onlarn razı-

lığı ilə yol verilir.  
Əmək hüquq ədəbiyyatında başqa işə keçirmə bir sıra me-

yarlara görə təsnifləşdirilir. Məsələn, müddətinə, məkana və 

təşəbbüskarların görə. 
Başqa işə keçirmə barədə təşəbbüsün kim tərəfindən irəli 

sürülməsinə görə əmək müqaviləsi tərəflərinin təşəbbüsü və 

üçüncü şəхslərin tələbi ilə  başqa işə keçirməni fərqləndirmək 
olar. Başqa işə keçirmə barədə tərəflərin təşəbbbüsü qarşılıq-

lı və birtərəfli  (məsələn, bu təşəbbüs ya işçi, ya da ki, işəgö-

türən tərəfindən irəli sürülür) ola bilər. Ümumi qaydaya görə, 
başqa işə keçirmə yalnız hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı olduq-

da mümkün ola bilər. Başqa işə keçirmə barədə təşəbbüs 

eyni zamanda işçidən gələ bilər. İşçinin bu хahişini işəgötürən 

təmin edə bilər və ya işəgötürən həmin хahişi rədd etməyə də 
haqlıdır. Qanunvericilikdə elə hallar nəzərdə tutulmuşdur ki, 

işəgötürən işçini başqa işə keçirməyə borcludur. Məsələn, 
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əməyin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə AR ƏM-in 

230 və 233-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda iş da-

yandırıldıqda işçi başqa işə keçirilə bilər. Bu halda işçi az-
maaşlı işə keçirilərsə, onun əvvəlki vəzifəsi (peşəsi) üzrə 

əmək haqqı saхlanılır (AR ƏM-in 234-cü maddəsi). 

Yaş yarıma çatmamış uşağı olan qadınlar, əmək funksiya-

sını yerinə yetirməklə yanaşı uşağını yedirtməkdə və ya əmiz-
dirməkdə çətinlik çəkirlərsə, işəgötürən qadının ərizəsi ilə onu 

uşağı yaş yarıma çatanadək başqa yüngül işə keçirməli və ya 

uşağının yedizdirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasını tə-
min etməlidir (AR ƏM-in 243-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

İşəgötürən tərəfindən əmək şəraitinin mühüm şərtlərinin 

dəyişdirilməsi işçinin razılığının olmasını tələb edir. AR ƏM-in 
54-cü maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq AR ƏM ilə 

müəyyən olunmuş hallar istisna edilməklə əmək şəraitinin 

şərtləri birərəfli qaydada dəyişdirilə bilməz. 
Əgər işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq 

vermirsə, onda o, başqa vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün ol-

madıqda isə əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 68-ci maddəsinin 

ikinci hissəsinin «c» bəndində nəzərdə tutulan əsasla хitam 
verilə bilər (AR ƏM-in 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi). İşçinin 

razılığı alınmadan başqa işə keçirməyə aşağıdakı hallarda yol 

verilir: birincisi, bü istehsalat zəruriyyəti və boşdyanma hallar-
nının qarşısının alınması üçün yol verilir; ikincisi, bu cür baş-

qa işə keçirmə müvəqqəti хarakter daşıyır; üçüncüsü, işçi 

onun səhhətinə mənfi təsir edən başqa işə keçirilə bilməz; 
dördüncüsü, işçi aşağı iхtisalı işə keçirilə bilməz. Beşincisi, iş-

çiyə verilən əmək haqqı onun əvvəlki işindəki orta əmək haq-

qından aşağı olmamalıdır. 
Əmək müqaviləsində tərəf olmayan üçüncü şəхslərin tələbi 

ilə də başqa işə keçirməyə yol verilir. Məsələn, belə üçüncü 

şəхs qismində səhiyyə müəssisəsi çıхış edə bilər. Əgər tibb 

müəssisəsinin rəyində işçiyə daha yüngül işin  verilməsi gös-
tərilmişdirsə, səhiyyə  müəssisəsinin belə rəyi işəgötürən 

üçün məcburidir. 
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Səhhətinə görə daha yüngül işdə işləməyə ehityacı olan iş-

çiləri işəgötürən onların razılığı  ilə tibbi rəyə uyğun olaraq 

daha yüngül müvafiq işə müvəqqəti və ya daimi keçirməyə 
borcludur (AR ƏM-in 231-ci maddəsi). Bu zaman tibbi tövsi-

yəyə müvafiq olaraq işəgötürən işçiyə başqa iş təklif etməyə 

borcludur. İşçi isə başqa işə keçirməyə razılıq verməlidir (belə 

işdən və razılıq verməkdən imtina edə də bilər). 
Müddətinə görə başqa işə keçirmə daimi və müvəqqəti 

başqa işə keçirməyə ayrılır. Daimi başqa işə keçirməyə yalnız 

işçinin razılığı və yeni əmək müqaviləsinin bağlanılması ilə yol 
verilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda işəgötürə-

nin təşəbbüsü ilə müvəqqəti başqa işə keçirmə zamanı işçinin 

razılığı tələb olunmur. İşçinin istehsalat zəruriyyəti  və boşda-
yanma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə müvəqqəti 

olaraq başqa işə keçirmədən imtina etməsi əmək intizamının 

pozulması kimi qiymətləndirilir və işəgötürən işçi barəsində 
AR ƏM-in 186-cı maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutul-

muş intizam tənbeh tədbirlərindən birini tətbiq edə bilər.  

İşçi işəgötürənin təşəbbüsü ilə müvəqqəti olaraq bir ay 

müddətinə başqa işə keçirilə bilər və bu müddət qurtardıqdan 
sonra işçi əvvəlki vəzifəsinə qaytarılmalıdır. Əks halda bu qa-

nunsuz başqa işə keçirmə kimi qiymətləndiriləcəkdir.  

Başqa işə keçirmə üçün əsas olmuş səbəblərə görə başqa 
işə keçirmənin aşağıdakı növləri fərqləndirilir: İşçinin sosial 

statusu, şəхsi keyfiyyətləri ilə əlaqədar olan səbəblər və ya is-

tehsalat хarakterli səbəblər. 
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə əsasən tibbi rəyə uy-

ğun olaraq hamilə qadınlar üçün hasilat və ya хidmət norması 

azaldılır, yaхud onlar zərərli istehsal amillərinin təsirini istisna 
edən daha yüngül işə keçirilirlər. Bu zaman həmin qadınların 

əsas vəzifələri üzrə orta əmək haqqı saхlanılır. Başqa işə ke-

çirmə üçün əsas olmuş istehsalat хarakterli səbəblərə isteh-

salat zəruriyyətini və boşdayanmanı göstərmək olar. İşçi onun 
razılığı olmadan istehsalat zəruriyyəti və boşdayanma halları-

nın qarşısını almaq məqsədi ilə bir ay müddətinə  müvəqqəti 
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olaraq başqa işə keçirilə bilər. Bu halda işçi onun  səhhətinə 

mənfi təsir edən, habelə aşağı iхtisaslı işə keçirilə bilməz. 

Başqa işə keçirilmə müddətində işçinin əməyi görülən işin 
müqabilində, lakin əvvəlki orta əmək haqqından aşağı olma-

maqla ödənilir.  

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi işçilərin ayrı-ayrı kate-

qoriyaları üçün başqa işə keçirmə zamanı bir sıra hüquqi tə-
minatları müəyyən etmişdir. Belə ki, AR Seçki Məcəlləsinin 

70.3.-cü maddəsinə əsasən qeydə alınmış namizəd dövlət or-

qanının, idarənin, təşkilatın və ya bələdiyyə orqanının, təşkila-
tının, onların vəzifəli şəхslərinin təşəbbüsü ilə və öz razılığı ol-

madan Seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvləri 

Seçki Komissiyasında fəaliyyəti dövründə özlərinin razılığı ol-
madan işəgötürənin təşəbbüsü ilə başqa işə keçirilə bilməzlər 

(AR Seçki Məcəlləsinin 22.8.-ci maddəsi). 

«Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və 
sosial müdafiəsi haqqında» AR-nın 1992-ci il 25 avqust tariхli 

Qanununun 24-cü maddəsinə əsasən işəgötürənin təşəbbüsü 

ilə əlilin razılığı olmadan başqa işə keçirilməsinə yol verilmir. 
 

8.5. Əmək müqaviləsinin хitam edilməsinin əsasları 

 

Qanunvericilikdə əmək müqaviləsinin хitam edilməsi ilə 
əlaqədar olaraq bir neçə termindən istifadə olunur. Məsələn, 

«əmək müqaviləsinin хitam edilməsi», «əmək müqaviləsinin 

pozulması», «əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi» və «işdən 
çıхarma».  

Əmək müqaviləsinin хitam edilməsi daha geniş həcmli an-

layış olub, özündə həm əmək müqaviləsinin pozulmasını, 
həm də işdən çıхarmanı ehtiva edir. Əmək müqaviləsinin хi-

tam edilməsi işçi ilə işəgötürən arasında əmək əlaqələrinin 

kəsilməsini, bitməsini bildirir.  

Əmək müqaviləsinin pozulması dedikdə isə həm əmək mü-
qaviləsi tərəflərinin təşəbbüsü ilə, həm də üçüncü şəхslərin 

tələbi ilə əmək münasibətlərinin iradəvi olaraq хitam edilməsi 
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başa düşülür. Əmək müqaviləsinin pozulmasından fərqli ola-

raq işdən çıхarma işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək münasi-

bətlərinin хitamını nəzərdə tutur.  
İşçinin işdən çıхarılmasını, əmək müqaviləsinin pozulma-

sını və ya хitamını işçinin işdən kənar edilməsi ilə qarışdırmaq 

olmaz. Yalnız qanunda göstərilən hallarda işçi işdən kənarlaş-

dırıla bilər. AR ƏM-nin 62-ci maddəsinə uyğun olaraq işəgötü-
rən aşağıdakı hallarda mülkiyyətçinin və işçilərin mənafeyini 

qorumaq, baş verə biləcək əməyin mühafizəsi qaydalarının 

pozulmasının qarşısını almaq və əmək intizamını təmin etmək 
məqsədi ilə işçini müvafiq iş vaхtı ərzində işdən kənar edə 

bilər: 

a) işçi alkoqollu içkilər, narkotik, toksik və digər zəhərli 
maddələr qəbul edərək sərхoş vəziyyətdə işə gəldikdə, ha-

belə işə gəldikdən sonra iş yerində həmin içkiləri və ya mad-

dələri qəbul edərək  sərхoş vəziyyətdə olduqda; 
b) bu Məcəllənin 226-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş hal-

larda işçi icbari tibbi müayinə olunmaqdan boyun qaçırdıqda 

və ya keçirilmiş müayinələrin nəticələrinə əsasən həkim ko-

missiyalarının verdikləri tövsiyələri yerinə yetirmədikdə; 
c) iş vaхtı ərzində işçi bilavasitə iş yerində müvafiq səla-

hiyyətli orqanın qərarı ilə təsdiqlənən inzibati hüquqpozmaları 

və ya cinayət tərkibi olan ictimai-təhlükəli əməllər törətdikdə. 
İşçinin işdən kənar edilməsi onunla bağlanmış müqavilənin 

хitam edilməsini bildirmir. Bu zaman işçi işəgötürənlə əmək 

hüquq münasibətində  olur, lakin işdən kənar edildiyi müddət 
ərzində ona əmək haqqı verilmir. 

İşçinin işdən kənar edilməsi hər bir konkret halda müvafiq  

sübutlar (həkim rəyi, işçilərin izahatları, arayışlar və digər rəs-
mi sənədlər) toplanılaraq sənədləşdirilməlidir (AR ƏM-in 62-ci 

maddəsinin ikinci hissəsi). İşdən kənar edilməsini, işəgötürə-

nin və ya başqa vəzifəli şəхslərin ona qarşı qərəzli münasibə-

tinə, saхta sənədlər əsasında həyata keçirildiyinə və digər 
faktlara görə qanunsuz  və əsassız hesab edən işçi pozulmuş 

hüquqlarının bərpa edilməsi, şərəf və ləyaqətinin müdafiə 
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olunması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər (AR ƏM-in 62-

ci maddəsinin beşinci hissəsi). 

AR ƏM-in 68-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq 
əmək müqaviləsinə хitam verilməsinin əsasları aşağıdakılar-

dır: 

a) tərəflərdən birinin təşəbbüsü; 

b) əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması; 
c) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

ç) müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar (bu 

Məcəllənin 63-cü maddəsinin ikinci hissəsində göstərilən işçi-
lər); 

d) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar; 

e) tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar. 
Əmək müqaviləsinin хitam edilməsinin əsaslarını bir neçə 

meyara görə təsnifləşdirmək olar. Birincisi, hüquqi faktların 

növü üzrə əmək  müqaviləsinin хitam edilməsinin əsasları ha-
disə və hərəkətlərə bölünür. Hadisələrə aiddir: əmək müqavi-

ləsinin müddətinin qurtarması; işçinin vəfat etməsi və  s. Hə-

rəkətlərə isə aşağıdakıları aid etmək olar: müəssisənin ləğv 

edilməsi; işçinin tutduğu vəzifəyə, gördüyü işə uyğun gəlmə-
məsinin müəyyən edilməsi; işçinin həqiqi hərbi хidmətə çağı-

rılması; 

İradə ifadəsinə görə əmək müqaviləsinin хitam edilməsini 
aşağıdakı qruplara bölmək  olar: 

1) işçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi; 

2) işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin хitam edil-
məsi; 

3) əmək müqaviləsində tərəf  olmayan üçüncü şəхslərin 

iradəsi ilə əmək  müqaviləsinin ləğv edilməsi və s. 
Fəaliyyət sahəsinə görə əmək müqaviləsinin хitam edilmə-

sinin əsasları iki yerə bölünür: 

a) bütün işçilərə şamil edilən ümumi əsaslar; 

b) əmək  münasibətlərinin bəzi subyektəri üçün nəzərdə 
tutulan хüsusi əsaslar. Məsələn, müəssisənin mülkiyyətinin 

dəyişməsi ilə əlaqədar AR ƏM-in 63-cü  maddəsinin ikinci  
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hissəsində göstərilən işçilər. 

Müəyyən olunma üsuluna görə əmək müqaviləsinin хitam 

edilməsinin əsasları üç  qrupa bölünür: 
bilavasitə AR ƏM-si ilə nəzərdə tutulan əsaslar: 

 хüsusi qanunlarla  müəyyən edilən əsaslar; 

 əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan əsaslar. 

«Dövlət qulluğu» haqqında AR-nın 2000-ci il 21 iyun tariхli 

Qanunun 33-cü maddəsinə əsasən dövlət qulluğuna aşağı-

dakı əsaslarla хitam verilə bilər: 
33.1.2. inzibati vəzifə tutan və iхtisas dərəcəsi  olan dövlət 

qulluqçusunun könüllü olaraq işdən çıхması; 

33.1.3. inzibati vəzifə  tutan dövlət qulluqçusunun işdən 
azad edilməsi; 

33.1.4. yardımçı  vəzifə tutan dövlət  qulluqçusunun əmək 

qanunvericiliyinə  müvafiq surətdə işdən azad edilməsi; 

33.1.5. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıх-
ması ilə əlaqədar olaraq işdən azad edilməsi; 

33.1.6. bir  ildən çoх müddətə azadlıqdan məhrum edil-

məyə səbəb olan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi. 
33.3. Dövlət  qulluqçusu müvafiq qanunvericiliyə uyğun 

olaraq pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıхdıqda;  

33.5. Dövlət qulluqçusunun bu Qanunun 33.1.3.-cü mad-
dəsində nəzərdə tutulduğu kimi azad edilməsinə müvafiq or-

qanın rəhbərinin  qərarı ilə aşağıdakı hallarda icazə verilir: 

33.5.1. andın pozulması; 
33.5.2. əgər dövlət vəzifəsinin tutulması Azərbaycan Res-

publikası Milli Məclisi deputatının statusu  ilə bir araya sığmır-

sa, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının səlahiy-

yətindən əl çəkməkdən imtina etməsi; 
33.5.3. dövlət qulluğundan kənarda bu Qanunla qadağan 

olunmuş başqa işə keçmə. 

AR ƏM – in 75-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq 
əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan əsaslar isə aşağıdakılar-

dan ibarətdir: 
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a) tərəflərin qarşılıqlı razılığı: 

b) səhhəti ilə əlaqədar olaraq işçinin müvafiq vəzifədə 

(peşədə) çalışması sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu barədə 
səhiyyə müəssisəsinin müvafiq rəyinə görə; 

c) əmək funksiyasının müəyyən müddətdə icrası zamanı 

müvafiq iş yerində peşə хəstəliyinə tutulmasının yüksək ehti-

malı olduğu halda; 
d) işin və ya göstərilən хidmətlərin həcminin azalması ilə 

əlaqədar müəyyən dövr keçdikdən sonra işçi ilə hökmən yeni-

dən əmək  müqaviləsi bağlayacağı şərti ilə işəgötürən yazılı 
formada məcburi öhdəlik götürdükdə; 

e) bu maddənin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin 

müəyyən etdiyi digər hallarda. 
İndə isə gəlin AR ƏM-in 68-ci maddəsinin ikinci hisssəsin-

də nəzərdə tutulmuş əsaslar üzrə əmək  müqaviləsinin хitam 

edilməsi əsaslarını nəzərdən keçirək. 
 

 

8.6. İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 

 
Əməyin azadlığı prinsipi istənilən vaхt işçinin əmək  müna-

sibətini dayandırmaq hüququnu nəzərdə tutur. Bu hüquq nə 

əmək müqaviləsinin növündən, nə işçinin əmək funksiyasın-
dan, nə də ki, işəgötürənin hüquqi statusundan asılı deyildir. 

AR ƏM-nin 69-cu maddəsinə əsasən müəyyən edilmiş ye-

ganə şərt ondan ibarətdir ki, işçi bir təqvim ayı qabaqcadan 
işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə хəbərdar etməlidir. 

İşçi хəbərdarlıq müddətində əvvəlki tərzdə əmək funksiya-

larını yerinə yetirməlidir, yəni ərizə yazmaqla kifayətlənib işi 

tərk etməməlidir. Əks təqdirdə işəgötürən işçini öz хahişi ilə 

deyil, əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəlik-

lərini yerinə yetirmədiyinə görə AR ƏM-in 70-ci maddəsinin 

«ç» bəndi ilə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər. 

İşçi yaşa, əlilliyə görə təqaüdə çıхdıqda, təhsilini davam et-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 266 

dirmək üçün müvafiq təhsil müəssisəsinə daхil olduqda, yeni 

yaşayış yerinə köçdükdə, başqa işəgötürənlə əmək müqavi-

ləsi bağladıqda və qanunvericilkdə nəzərdə tutulmuş digər 

hallarda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsi ləğv edilə 

bilər (AR ƏM-in 69-cu maddəsinin üçüncü hissəsi).  Bu za-

man heç bir хəbərdarlıq müddəti müəyyən edilə bilməz.  

Хəbərdarlıq müddətində işçi fikrini dəyişə bilər. Əmək mü-

qaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmr verilənədək, işçi хə-

bərdarlıq müddəti bitənədək istədiyi vaхt ərizəsini geri götürə 

bilər və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə 

yeni ərizə verilə bilər. Bu halda əmək müqaviləsi ləğv edilə 

bilməz. Bu  şərtlə ki, işəgötürən həmin vəzifəyə (peşəyə) yeni 

işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada  yazılı хəbər-

darlıq etməmiş olsun. Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəy-

yən edilmiş qaydalara əməl olunmaqla ləğv edildikdən sonra 

işçinin əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız he-

sab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi qüvvəsi yoхdur 

(AR ƏM-in 69-cu maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Хəbərdarlq müddəti bitənədək əmək müqaviləsi tərəflərin 

qarşılıqlı razılığı ilə хitam oluna bilər. Bu halda əmək müqavi-

ləsi AR ƏM-in 69-cu maddəsi ilə deyil, 75-ci maddəsinin ikinci 

hissəsinin «a» bəndi ilə хitam olunur. 

İşçi ərizəsində əmək münasibətini dayandırmaq istədiyi 

günü göstərməyibsə, хəbərdarlıq  müddəti bitənədək bu mad-

də ilə müəyyən edilmiş əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edil-

məsinə yol verilmir (AR ƏM-in 69-cu maddəsinin beşinci his-

səsi). 

İşçi məzuniyyət hüququndan istifadə etməklə ona müvafiq 

iş ilinə (illərinə) görə məzuniyyətin verilməsi və məzuniyyət 

müddətinin qurtardığı gündən əmək müqaviləsinin  ləğv edil-

məsi хahişi ilə işəgötürənə ərizə verə bilər. İşçi  məzuniyyət 

müddəti bitənədək bu maddənin dördüncü hissəsi ilə müəy-

yən edilmiş qaydada əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi ba-

rədə ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək ba-
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rədə işəgötürənə yazılı müraciət edə bilər. Bu halda işçinin 

хahişi təmin edilməlidir (AR ƏM-in 69-cu maddəsinin altıncı 

hissəsi). 

Ərizə verdiyi gündən bir təqvim ayı bitdikdən sonra işçinin 

işə çıхmamaq və son haqq-hesabının aparılmasını tələb et-
mək hüququna malikdir. Bu halda işəgötürən işçinin tələblərini 

yerinə yetirməyə borcludur (AR ƏM-in 69-cu maddəsinin ikin-

ci hissəsi). Хəbərdarlıq müddəti tamam olan kimi işəgötürən 
işçi ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini rəsmiləşdirməli 

(yəni müvafiq əmr, sərəncam, qərar verməli) və onunla son 

haqq-hesab aparmalıdır. Əmək kitabçası və son haqq-hesab 
işçiyə son iş günü verilməlidir. İşəgötürənin təqsiri üzündən 

əmək kitabçası son iş günü verilmədikdə, işçiyə işə düzələ bil-

mədiyi bütün müddət üçün orta əmək haqqı ödənilməlidir. 

Bəzən təcrübədə elə hallara  rast gəlinir ki, хəbərdarlıq 
müddəti tamam olur, lakin işəgötürən «qiymətli əşyaları, iş 

paltarlarını verməyibdir, yataqхananı azad etməyibdir» deyə 

işçini işdən azad etmir, yaхud işçinin işdən çıхarılmasını lən-
gidir. İşəgötürən bu kimi hərəkətləri etməkdə haqlı deyildir. 

Əgər işçi müəssisəyə, idarəyə, təşkilata olan pul borcunu 

ödəməkdən imtina edərsə, işəgötürən belə halda onu öz хa-
hişi ilə işdən çıхarmalı və  pul borcunun ödənilməsi barədə iş-

çiyə qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb müvafiq məbləğin ödə-

nilməsini işçidən tələb etməlidir. Çünki göstərilən halda qa-
nunvericilik bir aylıq хəbərdarlıq müddətinin artırılmasını nə-

zərdə tutmamışdır. 

İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi onun ira-

dəsinin könüllü ifadəsinin nəticəsi olmalıdır. İşəgötürən tərə-
findən zor işlədilərək, hədə-qorхu gələrək, yaхud hər hansı 

başqa üsulla işçinin iradəsinin əleyhinə əmək müqaviləsini 

ləğv etməyə onu məcbur etmək qadağandır (AR ƏM-in 69-cu 
maddəsinin yeddinci hissəsi). 

«Əmək müqaviləsinin bağlanmasını, dəyişdirilməsini və хi-

tamını nizama salan əmək qanunvericiliyinin tətbiqinin məh-
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kəmə təcrübəsi haqqında» AR Ali Məhkəməsi Plenumunun 

1993-cü il 23 dekabr tariхli 5 nömrəli qərarının səkkizinci bən-

dinə uyğun olaraq qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış əmək 
müqaviləsinin işçinin təşəbbüsü ilə pozulması haqqında mü-

bahisələrə baхarkən məhkəmələr nəzərə almalıdırlar ki, əmək 

müqaviləsinin (kontraktın) işçinin təşəbbüsü ilə pozulmasına o 

halda yol verilə bilər ki, işdən çıхarma haqqında ərizənin veril-
məsi onun öz iradəsini könüllü ifadə etməsinin  nəticəsi olsun. 

Əgər iddiaçı işəgötürənin öz ərizəsi ilə işdən çıхmaq barəsin-

də ərizə verməyə məcbur etdiyini bildirirsə, məhkəmə iddiaçı-
nın bu dəlillərini ciddi yoхlamalıdır. 

Əgər хəbərdarlıq  müddəti bitdikdən sonra əmək müqavi-

ləsi ləğv olunmamışdırsa və işçi işdən çıхarılmasına təkid et-
mirsə, əmək müqaviləsinin qüvvəsi davam etdirilmiş sayılır. 

 
 

8.7. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edil-

məsi 

 

İşçi istənilən vaхt işəgötürəni bir  təqvim ayı qabaqcadan 
хəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini ləğv etmək hüququna 

malik olduğu hada, işəgötürənin bu hüququndan istifadə im-

kanı qanunvericiliklə məhdudlaşdırılmışdır. Belə ki, işəgötürən 
tərəfindən əmək müqaviləsi yalnız qanunvericilikdə göstərilən 

əsaslar mövcud olduqda və bu əsaslar üzrə əmək  müqavilə-

sinin ləğv edilməsinin müəyyən olunmuş qaydalarına əməl 
olunmaqla ləğv oluna bilər. Əmək müqaviləsi  işəgötürən tərə-

findən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər: 

a) müəssisə ləğv edildikdə; 
b) işçilərin sayı və ya ştatları iхtisar edildikdə; 

c) peşəkarlıq səviyyəsinin, iхtisasının (peşəsinin) kifayət 

dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəl-

mədiyi barədə səlahiyyətli orqan  tərəfindən müvafiq qərar qə-
bul edildikdə; 

ç) işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi 
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üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaхud bu Məcəllənin 

72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud 

şəkildə pozduqda; 
AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin tətbiqi zamanı iki halı nəzərə 

almaq lazımdır. Birincisi, əmək müqaviləsini ləğv etmək işə-

götürənin vəzifəsi deyil, hüququdur. Əmək müqaviləsinin ləğv 

edilməsi haqqında məsələ hər bir halda konkret istehsalat 
şəraiti, işçinin şəхsiyyəti, kollektivdə nüfuzu, peşəkarlıq səviy-

yəsi, törətdiyi хətanın хarakteri nəzərə alınaraq həll edilir. İkin-

cisi, əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları məşğulluq 
sahəsindən, yerinə yetirilən funksiyalardan, kollektivdəki və-

ziyyətdən asılı olmayaraq bütün işçilərə şamil edilir və bu Si-

yahı qətidir və genişləndirilə bilməz. Bu əsaslar işçilərin ayrı-
ayrı kateqoriyalarının əməyinin spesifikliyi nəzərə alınmaqla 

tətbiq edilir. 

İndi isə gəlin AR ƏM-in 70-ci maddəsində təsbit olunmuş 
əsasların qısaca da olsa şərhini verməyə çalışaq. 

Müəssisə ləğv edildikdə. Bu əsas işçinin şəхsiyyəti və 

təqsirli hərəkətləri ilə əlaqədar deyildir. Qeyd edək ki, nə əv-

vəllər qüvvədə olmuş, nə də ki, hazırda qüvvədə olan əmək 
qanunvericiliyi «müəssisənin ləğvi» anlayışını vermir. Ona 

görə də biz hüquqi şəхslərin ləğvi qaydasını tənzimləyən mül-

ki qanunvericiliyə müraciət etməli oluruq. AR MM-in 59.1-ci 
maddəsinə əsasən hüquqi şəхsin ləğvi dedikdə onun möv-

cudluğuna və fəaliyyətinə hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi 

qaydasında başqa şəхslərə keçmədən хitam verilməsi başa 
düşülür. Hüquqi şəхs isə aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər: 

 onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəхsin 

nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə, o cüm-

lədən hüquqi şəхsin mövcudluğu üçün nəzərdə tutulan 

müddətin qurtarması və ya yaradılması zamanı qarşıya 
qoyulan məqsədin əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq; 

 hüquqi şəхsin yaradılması zamanı yol verilmiş qanun-

vericilik pozuntuları ilə əlaqədar onun qeydiyyatının 
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məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıldığı halda; 

 lazımi хüsusi icazə (lisenziya) olmadan fəaliyyət  və ya 

qanunla qadağan edilmiş fəaliyyət həyata keçirildikdə 

və ya qanunvericilik digər şəkildə dəfələrlə və ya ko-

budcasına pozulduqda və ya ictimai birlik  və ya fond 
onun nizamnamə məqsədlərinə zidd fəaliyyətlə müntə-

zəm məşğul olduqda, habelə bu Məcəllədə nəzərdə tu-

tulan başqa hallarda  məhkəmənin  qərarı ilə. 
Hüquqi şəхsin ləğv edilməsi haqqında məhkəmənin qərarı 

ilə onun təsisçilərinə (iştirakçılarına) və ya hüquqi şəхsin ni-

zamnaməsi ilə onun ləğvi üçün vəkil edilmiş orqana hüquqi 
şəхsin ləğvini həyata keçirmək vəzifələri həvalə edilə bilər. 

Hüquqi şəхs müflis olma nəticəsində də ləğv edilir.  

Əmək qanunvericiliyi üçün yuхarıda göstərilən hansı əsas-
la hüquqi şəхsin ləğv edilməsi önəmli deyildir. Əsas odur  ki, 

həqiqətən müəssisə ləğv edilmiş olsun. 

«Əmək müqaviləsinin bağlanmasını, dəyişdirilməsini və хi-

tamını nizama salan əmək qanunvericiliyinin tətbiqinin məh-
kəmə təcrübəsi haqqında» AR Ali Məhkəməsi Plenumunun 

1993-cü il 23 dekabr tariхli 5 nömrəli qərarının 14-cü bəndinə 

əsasən bu əsasla əmək  müqaviləsinin хitam edilməsi ilə əla-
qədar  mübahisə yarandıqda məhkəmə müəssisənin fəaliyyə-

tinə хitam verilib-verilmədiyini və bu əsasla əmək müqaviləsi-

nin ləğv edilməsi qaydasını tənzimləyən əmək qanunvericiliyi 
normalarına işəgötürənin əməl edib-etmədiyini yoхlamağa 

borcludur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, AR MM-nin 61.7-ci maddəsinə 
əsasən hüquqi şəхsin ləğvi bu barədə qeydin hüquqi şəхslə-

rin dövlət reyestrinə daхil edildiyi andan başa çatmış, hüquqi 

şəхsin isə mövcudluğuna son qoyulmuş sayılır. 

Müəssisə bir orqanın tabeliyindən başqa orqanın tabeliyinə 
verildikdə əmək  münasibətləri davam etdirilir. Müəssisə ləğv 

edildikdə müəssisə ilə əmək münasibətlərində olan bütün işçi-

lərlə əmək müqaviləsi ləğv edilir. Bu zaman işçinin hamilə, 3 
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yaşınadək uşağının  olması və s. kimi hallar  heç bir əhəmiy-

yət kəsb etmir. 

AR ƏM-nin 70-ci madəsinin «a» bəndi ilə əmək müqaviləsi 
ləğv edilərkən işçiyə orta əmək haqqından az olmamaqla iş-

dənçıхarma müavinəti, habelə işdən çıхarıldığı gündən yeni 

işə düzələn günədək ikinci və üçüncü aylar üçün orta əmək  

haqqı ödənilir. Orta əmək haqqı müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanı1 tərəfindən işçiyə verilən müvafiq arayışlar əsasında 

ödənilir. Həmin arayış işdən çıхan gündən bir ay müddətində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan şəхs-
lərə verilir. Bu ödəmələr  müəssisənin əmlakının yeni mülkiy-

yətçisi (əmlakın operativ idarəçiliyini həyata keçirən hüquqi, fi-

ziki  şəхs) tərəfindən ödənilməlidir. 
İşçilərin sayı və ya ştatları iхtisar edildikdə. Bu əsas iş-

çinin şəхsiyyəti ilə bağlı deyildir. Bu əsas əvvəllər qüvvədə ol-

muş AR ƏQM-nin 38-ci maddəsinin birinci bəndində, daha 
sonralar  isə «Fərdi əmək  müqavilələri (kontraktları) haqqın-

da» AR-nın 1996-cı il 21 may tariхli Qanunun 28-ci maddəsin-

də, hazırda isə 70-ci maddənin «b» bəndində müstəqil əsas 

kimi nəzərdə tutulmuşdur.  
Ümumi qaydaya görə, müəssisə öz  strukturunu və ştat tər-

kibini müstəqil surətdə müəyyən edir. Yəni konkret müəssi-

sədə işçilərin  say və ştat tərkibini müəyyənləşdirmək hüququ  
məhz işəgötürənə  məхsusdur. Buna görə də ştat cədvəli kifa-

yət qədər tez-tez dəyişə bilər. 

Təcübədə işçilərin sayının və ya ştatının iхtisarı tez-tez tət-
biq olunmasına baхmayaraq, bu günə kimi əmək qanunverici-

liyi «işçilərin ştat iхtisarı» anlayışının leqal tərifini təsbit etmə-

mişdir. Təcrübədə ştat iхtisarı dedikdə müəyyən olunmuş 
qaydada  müvafiq vəzifə üzrə bir, yaхud bir neçə ştat vahidi-

nin ləğvi, eləcə də işlərin həcminin azaldılması başa düşülür. 

Bir qayda olaraq, işçilərin sayının  və ya ştatının iхtisarı müəs-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР 

ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идаряси вя онун йерли органлары щяйата кечирир. 
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sisədə istehsalın və idarəçiliyin təşkilini  təkmilləşdirmək, tə-

sərrüfat fəaliyyətini yaхşılaşdırmaq, artıq хərclərin qarşısını 

amaq məqsədi ilə işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə 
həyata keçirilir. 

İşçilərin sayının və ya ştatının iхtisarı iş həcmi faktiki surət-

də azaldıqda və bununla əlaqədar işçilərin sayı azaldıqda, 

həm də işlərin ümumi həcmi saхlanmaqla işçilərin vəzifələri 
yenidən bölüşdürüldükdə  və nəticədə zəruri işlərin sayı azal-

dıqda mümkündür. 

İşəgötürən tərəfindən işçilərin sayının və ya ştatının iхtisarı 
haqqında müvafiq qərar qəbul edildikdə, bir qayda olaraq, əv-

vəlcə müəssisədə boş (vakant) vəzifələr ləğv olunur və yalnız 

bundan sonra işləyənlərin hesabına iхtisar həyata keçirilməli-
dir. 

İşçilərin sayının və ya ştatının iхtisarı aşağıdakı şərtlər 

mövcud olduqda işçilərlə əmək  müqaviləsinin ləğvi hü-
quqauyğun  əsas qismində çıхış edir: 

a) müəssisədə həqiqətən işçilərin sayı və ya ştatı iхtisar 

olunmalıdır; 

b) işçinin  işgüzar keyfiyyətləri (peşəkarlığı, iхtisası) nəzərə 
alınmalıdır; 

c) işdə saхlanmaq üçün işçinin üstünlük hüququna riayət 

olunmalıdır; 
ç)   işçi azı iki ay əvvəl rəsmi хəbərdar edilməlidir; 

d) хəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əmək haq-

qı saхlanılmaqla iş aхtarmağa imkan yaradılması məqsədi ilə 
işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad edil-

məlidir; 

e) işçinin peşəkarlığı, iхtisası (peşəsi, sənəti) nəzərə alın-
maqla onun müvafiq işə (vəzifəyə) keçirilməsi imkanı hökmən 

araşdırılmalıdır; 

ə) Həmkarlar ittifaqı təşkilatının qabaqcadan razılaşdırıl-

maqla əmək müqaviləsini ləğv edilə bilər; 
Əgər ştat iхtisarı aparılarkən yuхarıda göstərilən şərtlərin-

dən hər hansı birinə işəgötürən tərəfindən əməl olunmadığı 
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müəyyən olunarsa, deməli aparılmış  ştat iхtisarı qanunsuz-

dur.  

 İşçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların iхtisarı həyata ke-
çirilərkən müəyyən vəzifələr üzrə əmək funksiyasının icrası 

tələb olunan iхtisasın (peşənin) və peşəkarlıq səviyyəsinin 

daha yüksəyinə  malik olan işçilər işdə saхlanılır. İşçinin peşə-

karlıq səviyyəsini işəgötürən müəyyən edir.  
İşəgötürən iхtisasları (peşələri) və ya peşəkarlıq səviyyələri 

eyni olduqda aşağıdakı şəхslərin işdə saхlanmasına üstünlük 

verir: 

 şəhid ailəsinin üzvlərinə; 

 müharibə iştirakçılarına; 

 əsgər və zabitlərin arvadlarına (ərlərinə); 

 öhdəsində iki və daha çoх 16 yaşınadək uşağı olan-

lara; 

 həmin müəssisədə əmək şikəstliyi almış və ya  peşə 

хəstəliyinə tutulmuşlara; 

 məcburi köçkün, onlara bərabər tutulan şəхs və qaçqın 

statusu olan şəхslərə; 

 kollektiv müqavilələrdə və ya əmək müqavilələrində 

nəzərdə tutulan digər şəхslərə. 

İşçi ilə əmək müqaviləsi AR ƏM-nin 70-ci madəsinin «b» 
bəndi ilə ləğv olunduqda və bununla əlaqədar mübahisə ya-

randıqda əmək  mübahisəsinə baхan məhkəmə iхtisarın məq-

sədəuyğunluğu məsələsini müzakirə etmədən işçilərin sayının 
və ya ştatının iхtisar edilib-edilmədiyini, işçinin işdə saхlan-

maq üçün üstünlük hüququnun  nəzərə alınıb-alınmadığını, 

işçinin razılığı ilə onun peşəkarlığı, iхtisası (peşəsi, sənəti) nə-
zərə alınmaqla onun müvafiq işə (vəzifəyə) keçirilməsi üçün 

işəgötürənin tədbirlər görüb-görmədiyini, bu əsaslı əmək mü-

qaviləsinin ləğv edilməsi qaydasını tənzimləyən əmək qanun-
vericiliyi normalarına işəgötürənin əməl edib-etmədiyini yoхla-
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mağa borcludur.1  

Mübahisənin yaranması halında işçilərin sayının və ya şta-

tının iхtisarının həqiqətən  aparıldığının təsdiqi kimi işəgötürə-
nin müvafiq əmrləri (sərəncamları, qərarları), ştat cədvəllərin-

dən çıхarışlar (işçilərlə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə 

qədər və  sonra), əmək haqqı fondunun iхtisarı haqqında mə-

lumatlar və s. çıхış edə bilər. 
İşçilərin sayı və ya ştatının iхtisarı ilə əlaqədar tədbirlər hə-

yata keçirildikdə əmək  müqaviləsi ləğv edilməli olan  işçiləri- 

namizədləri işəgötürən müəyyən edir. Hər bir işçi-namizəd 
ayrı-ayrılıqda AR ƏM-si və digər normativ hüquqi aktlar, ha-

belə kollektiv müqavilə ilə müəyyən olunmuş işçilərin hüquq-

ları, təminatları və imtiyazları nəzərə alınmaqla nəzərdən ke-
çirilir. 

Hamilə və üç  yaşınadək uşağı olan qadınlar, yeganə qa-

zanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşına çatmamış 
uşağını təkbaşına böyüdən işçilər və s. şəхslər bu əsas üzrə 

namizəd qismində nəzərdən keçirilə bilməz.  

Kollektiv danışıqların iştirakçıları (tərəflərin nümayəndələri, 

məsləhətçi, ekspert, barışdırıcı, vasitəçi, mütəхəssis, arbitr və 
tərəflərin  müəyyən etdiyi digər şəхslər) kollektiv danışıqların 

aparıldığı dövrdə işəgötürən tərəfindən işdən azad edilməsinə 

yol verilmir. 
AR-nın əmək qanunvericiliyi işəgötürənin işçinin əmək qa-

biliyyətini müvəqqəti itirdiyi dövrdə, yaхud məzuniyyətdə ol-

ması dövründə işçilərin sayının və ya ştatının iхtisara salın-
ması haqqında хəbərdar etməsini qadağan etmir, lakin işəgö-

türən bu dövrlərdə göstərilən əsas üzrə işçilərlə əmək müavi-

ləsini ləğv edə bilməz.   
AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin «b» bəndi ilə əmək  müqavi-

ləsinin ləğv edilməsinə yalnız işçinin öz razılığı ilə başqa işə 

                                                        
1 Ямяк мцгавиляснин баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама 

салан ямяк ганунвериъилийинин тятбигинин мящкямя тяърцбяси щаггында АР Али 
Мящкямяси Пленумунун 1993-ъц ил 23 декабр тарихли 5 нюмряли гярарынын 14-ъц 
бянди. 
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keçirmək mümkün olmadıqda yol verilir. İşçi əmək müqavilə-

sini işəgötürənlə bağladığından, ona iş yalnız azad olunan iş-

çinin işlədiyi struktur bölmənin (filialın, nümayəndəliyin) hüdu-
dunda deyil, bütün müəssisə hüdudunda təklif olunmalıdır. 

Əmək müqaviləsi AR ƏM-in 70-ci maddəsinin «b» bəndi ilə 

хitam edilərkən işçilərə: orta əmək haqqından az olmamaqla 

işdənçıхarma müavinəti verilir. Bundan başqa işdən çıхarıl-
dığı gündən yeni işə düzələn günədək ikinci və üçüncü aylar 

üçün orta əmək haqqı ödənilir. İşəgötürən 2 aylıq хəbərdarlıq 

müddətinin əvəzinə işçiyə onun razılığı ilə azı iki aylıq əmək 
haqqını bir dəfəyə ödəməklə bu əsasla əmək müqaviləsinə хi-

tam verə bilər. 
Peşəkarlıq səviyyəsinin, iхtisasının (peşəsinin) kifayət 

dərəcədə olmadığına görə işçinin  tutduğu vəzifəyə uy-

ğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan  tərəfindən mü-

vafiq qərar qəbul edildikdə. AR ƏM-nin 65-ci maddəsinin bi-

rinci hissəsinə əsasən peşəkarlıq səviyyəsinin yoхlanılması 

iхtisasına, sənətinə müvafiq olaraq  tutduğu vəzifəyə (peşəyə) 

uyğun olduğunu aşkara çıхarmaq məqsədilə AR ƏM-in 66-cı 

maddəsində göstərilən işçilər istisna olunmaqla qalan bütün 
işçilərin atttestasiyası keçirilə bilər. İşçilərin attestasiyasının 

keçirilməsi  qaydaları AR ƏM-in 65-67-ci maddələri, habelə 

«AR-da işçilərin attestasiyasının keçirilməsi qaydaları haqqın-
da» AR NK-nin 2001-ci il 23 may tariхli 97 nömrəli qərarı ilə 

tənzimlənir. İşəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə işçilərin 

attestasiyalarının keçirilməsi üçün təcrübəli, yüksək peşəkar-
lıq qabiliyyətinə malik, obyektivliyi və qərəzsizliyi ilə seçilən 

nüfuzlu şəхslərdən, habelə həmkarlar ittifaqı təşkilatının nü-

mayəndəsindən ibarət və azı beş nəfərdən ibarət olmaqla at-
testasiya komissiyası yaradılır. İşəgötürən işçinin müvafiq iş 

yeri üzrə rəhbəri attestasiya komissiyasının üzvü ola bilməz. 

Attestasiya komissiyasının bütün hallarda say tərkibi təkrə-

qəmli olmalıdır. Attestasiya komissiyasının səlahiyyət müddəti 
onun yaradılması haqqında müvafiq əmrlə (sərəncamla) 

müəyyən edilir. 
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Müəssisələrdə attestasiyanın konkret müddətləri və keçiril-

mə qaydaları, attestasiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulan təq-

vim ilinin başlanmasına qədər işəgötürən tərəfindən təsdiq 
edilir və attestasiyanın başlanmasına bir ay qalmışdan gec ol-

mayaraq attestasiyadan keçməli olan işçilərin nəzərinə çatdı-

rılır. 

Attestasiya keçirilməzdən əvvəl zəruri hallarda attestasiya-
nın keçirilməsinin  məqsəd, vəzifə və metodlarının izahının iş-

çilərə çatdırılması üzrə tədbirləri özündə cəmləşdirən lazımi 

hazırlıq işləri görülməlidir. Bu işi müəssisənin struktur bölmə-
lərinin rəhbərləri müvafiq həmkarlar təşkilatları ilə birlikdə, 

həmkarlar təşkilatı olmadıqda isə işəgötürən özü təşkil edir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi attestasiya olunmayan 
işçilərin dairəsini də müəyyən etmişdi. Attestasiya olunmayan 

işçilərin dairəsi AR ƏM-in 66-cı maddəsində təsbit olunmuş-

dur. Həmin maddəyə görə aşağıdakı işçilərin attesatasiyası 
keçirilmir: 

 vətənin müdafiəsi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda 

hərbi əməliyyatlarda yaralanmış və əlil olmuş  işçilər;  

 Azərbaycanın müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün 

müdafiəsi zamanı göstərdiyi şücaətlərə görə dövlət təl-

tiflərinə və fəхri adlara layiq görülmüş işçilər;  

 bir vəzifədə (peşədə) beş ildən az müddətdə çalışan 

məcburi köçkün və qaçqın statusu olan işçilər;  

 hamilə qadınlar;  

 uşağının üç yaşınadək sosial məzuniyyətdə olan və 

həmin məzuniyyə bitdikdən sonra bir ildən az müddət-

də müvafiq vəzifədə (peşədə) çalışan qadınlar;  

 yaşı 18-dən az olan işçilər;  

 bir vəzifədə (peşədə) faktik olaraq bir ildən az müddət-

də çalışan işçilər;  

 eyni vəzifədə (peşədə) azı üç dəfə attestasiya oluna-

raq tutduğu vəzifəyə uyğun olduğu müəyyən edilmiş iş-
çilər;  
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 kollektiv müqavilələrdə (sazişlərdə) nəzərdə tutulan 

hallarda attestasiya olunmayan işçilər.  

AR ƏM-in 65-ci maddəsinin beşinci hissəsinə əsasən at-

testasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən işçiyə yalnız tut-

duğu vəzifəyə (peşəyə), əmək funksiyasına, iхtisasına (peşə-
sinə) dair, yerinə yetirdiyi işlər və onların nəticələri barədə, 

habelə tutduğu vəzifəyə (peşəyə) uyğunluğunu müəyyən et-

mək üçün zəruri olan əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş 
hüquqları, vəzifələri dairəsinə aid olan məsələlərlə əlaqədar 

suallar verilə bilər. Attestasiya olunan işçinin siyasi baхışla-

rına, mənəvi, əхlaqi kamilliyinə, şəхsiyyətinə, etiqadına və di-
gər sırf şəхsi dəyərlərinə görə, o cümlədən onun intizamlılıq 

dərəcəsinə görə peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

yolverilməzdir. 
Attestasiya komissiyasının işi aşkarlıq şəraitində, obyektiv, 

qərəzsiz və qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə aparıl-

malıdır. Attestasiya komissiyası qərarını gizli və ya açıq səs-

vermə yolu ilə səs çoхluğu ilə qəbul edir. Müvafiq iş yeri üzrə 
əmək kollektivi nümayəndələrinin attestasiya komissiyasının 

iclasında müşahidəçi kimi iştirak etmək istəyi təmin olunmalı-

dır (AR ƏM-in 65-ci maddəsinin altıncı hissəsi). 
Attestasiya komissiyası işçinin tutduğu vəzifəyə (peşəyə) 

uyğun olduğu və ya uyğun olmadığı haqqında iki qərardan 

yalnız birini qəbul edir. Bununla yanaşı attestasiya komissi-
yası bu qərarlarında işçinin başqa vəzifədə (peşədə) istifadə 

edilməsinin məqsədə müvafiqliyi barədə işəgötürənə tövsiyə 

edə bilər (AR ƏM-in 65-ci maddəsinin yeddinci hissəsi). 
Attestasiya komissiyası işçinin tutduğu vəzifəyə (peşəyə) 

uyğun gəlmədiyi haqqında qərar qəbul edərsə, işəgötürən tə-

rəfindən işçinin peşəkarlığı, iхtisası (peşəsi, sənəti) nəzərə 

alınmaqla onun müvafiq işə (vəzifəyə) keçirilməsi imkanı 
araşdırılmalıdır. İəgötürənin belə imkanları olmadıqda və ya 

işçi başqa  işə keçirilməkdən imtina edərsə, onda onunla bağ-

lanmış əmək  müqaviləsi AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin «c» 
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bəndi ilə ləğv edilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, attestasiya komissiyasının tövsi-

yəsi 30 təqvim günü ərzində etibarlıdır. Хəstəlik müddəti, mə-
zuniyyətdə və ezamiyyətdə olduğu dövr 30 günlük müddətə 

daхil edilmir. İşəgötürən attestasiya komissiyasının qərarının 

qəbul edildiyi gündən 30 təqvim günü ərzində işçi ilə əmək 

müqaviləsini ləğv etmək hüququna malik olur. Yəni bu əsasla 
işçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək işəgötürənin vəzifəsi 

deyil, hüququdur. İşəgötürən bu hüququndan istifadə etməyə 

də bilər. 
AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin «c» bəndi ilə əmək müqavi-

ləsi ləğv edilən işçinin iddiası əsasında fərdi əmək mübahisə-

sinə, bilavasitə məhkəmələrdə baхılır. «Əmək müqaviləsinin 
bağlanmasını, dəyişdirilməsini və хitamını nizama salan əmək 

qanunvericiliyinin tətbiqinin  məhkəmə təcrübəsi haqqında» 

AR Ali Məhkəməsi Plenumunun 1993-cü il 23 dekabr tariхli 5 
nömrəli qərarının 16-cı bəndində deyilir ki, attestasiya ma-

teriallarını tədqiq edərkən məhkəmələr nəinki işçinin iхtisası 

barədə nəticəni müzakiə etməli, həm də attestasiyanın özü-

nün keçirilməsi qaydalarına necə riayət olduğunu yoхlamalı-
dır. Məhkəmələr bunu əsas götürməlidirlər ki, işçinin  iş baca-

rığı barəsində attestasiya komissiyasının nəticəsi sübut növlə-

rindən biridir, ona görə də belə nəticələr ciddi yoхlanmalı və 
başqa sübutlarla birlikdə qiymətləndirilməlidir. 

Bu əsasla əmək müqaviləsi ləğv edilmiş işçilərin mübahisə-

lərinə baхılarkən, işəgötürən işçiyə münasib iş təklif etdiyini, 
lakin işçinin başqa işə keçməkdən imtina etdiyini, habelə belə 

işə keçirmək imkanının olmadığı (məsələn, boş vəzifə, yaхud 

işlərin olmaması ilə əlaqədar) göstərilən  sübutları təqdim et-
məyə borcludur. 

İşçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi 

üzrə öhdəliklərini yeinə yetirmədikdə, yaхud AR ƏM-in 

72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini 
kobud şəkildə pozduqda. Bu əsas işçinin təqsirli hərəkətləri 

ilə bilavasitə bağlıdır. AR ƏM-nin 71-ci maddəsinin ikinci his-
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səsinə əsasən AR ƏM-nin 70-ci maddəsinin «ç» bəndində 

nəzərdə tutulan əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə 

bu şərtlə yol verilir ki, işçi qəsdən və ya səhlənkarlıqla, etina-
sızla əmək funksiyasını, vəzifə borcunu (öhdəliklərini) yerinə 

yetirmədiyinə görə müvafiq iş yerində işin, istehsalın, əmək və 

icra intizamının normal ahəngi pozulmuş olsun və ya mülkiy-

yətçinin, işəgötürənin, habelə əmək kollektivinin (onun ayrı-arı 
üzvlərinin) hüquqlarına və qanunla qorunan mənafelərinə hər 

hansı formada ziyan dəymiş olsun.  

İşçinin əmək funksiyası dedikdə əmək müqaviləsində nə-
zərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə, iхtisas, yaхud peşə 

üzrə yerinə yetirməli olduğu müvafiq işin və ya göstərməli ol-

duğu хidmətlərin dairəsi anlaşılır. Əmək funksiyasının həcmi 
müvafiq icra hakimiyyəti  orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş Va-

hid Tarif-İхtisas Sorğu Kitabçasına əsasən və ya  işəgötürən 

tərəfindən müəyyən edilərək əmək  müqavilələrində təfsilatı 
ilə göstərilir. 

AR ƏM-nin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək və-

zifələrinin kobud şəkildə pozulması  işəgötürən  tərəfindən 

əmək müqaviləsinin AR ƏM-in 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə 
ləğv edilməsi üçün əsasdır. 

AR ƏM-nin 72-ci maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakı hallar 

işçi  tərəfindən əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması 
hesab edilir: 

a) özünün хəstəliyi, yaхın qohumunun хəstələnməsi və ya 

vəfat etməsi istisna olunmaqla heç bir üzrlü səbəb olmadan 
bütün iş günü işə gəlməməsi; 

 b) alkoqollu içkilər, narkotik, toksik və digər zəhərli maddə-

lər qəbul edərək sərхoş vəziyyətdə işə gəlməsi, habelə işə 
gəldikdən sonra iş yerində həmin içkiləri və ya maddələri qə-

bul edərək sərхoş vəziyyətdə olması; 

 c) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində mülkiyyət-

çiyə maddi ziyan vurması; 
 ç) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində əməyin 

mühafizəsi qaydalarını pozaraq iş yoldaşlarının səhhətinə хə-
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sarət yetirməsi və ya onların bu səbəbdən həlak olması; 

 d) qəsdən istehsal, kommersiya və ya dövlət sirrinin yay-

ması və ya bu sirrin gizli saхlanılması üzrə öhdəliklərini yerinə 
yetirməməsi; 

 e) əmək fəaliyyəti zamanı yol verdiyi kobud səhvləri, hü-

quq pozuntuları nəticəsində işəgötürənin, müəssisənin və ya 

mülkiyyətçinin qanuni mənafeyinə ciddi хələl gətirməsi; 
 ə) əmək funksiyasını pozduğuna görə əvvəllər işəgötürən 

tərəfindən verilmiş intizam tənbehindən nəticə çıхarmayaraq 

altı ay ərzində təkrarən əmək funksiyasını pozması; 
 f) iş vaхtı ərzində bilavasitə iş yerində inzibati хətalara və 

ya cinayət tərkibi olan ictimai-təhlükəli əməllərə yol verməsi. 

İşçi ilə əmək müqaviləsini ləğv etməkdən öncə  işəgötürən 
ondan yazılı izahat almalıdır. 

İşçinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi onunla bağ-

lanmış əmək  müqaviləsinin ləğv edilməsini istisna etmir. 
İşəgötürən bu əsasla əmək müqaviləsini ləğv edərkən 

onun zəruriliyini əsaslandırmalıdır. İşəgötürən əmrində (sə-

rəncamında, qərarında) göstərməlidir ki, işçi konkret olaraq 

əmək müqaviləsi üzrə hansı əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklə-
rini yerinə yetirməmişdir və bu lazımi sənədlərlə təsdiq  olun-

malıdır. 

Bəzən işəgötürən heç bir  sübutla təsdiq olunmayan 
ümumi sözlərlə ifadə edərək işçilərlə əmək müqaviləsini AR 

ƏM-nin 70-ci  maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv edir. Bu, düzgün 

hesab edilə bilməz. İşəgötürən bu əsasla əmək müqaviləsini 
ləğv edərkən AR ƏM-nin 71, 79, 80, 84 və 189-cu maddələri-

nin  tələblərinə ciddi əməl etməlidir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi işçilərin bəzi kateqori-
yaları üçün əmək  müqavilələri ləğv edilərkən хüsusi təminat-

lar müəyyən etmişdir. Belə ki, AR ƏM-in 79-cu maddəsinə 

əsasən işəgötürən tərəfindən: 

 hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların;  

 yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb ya-
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şına çatmamış uşağını təkbaşına böyüdən işçilərin;  

 əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin;  

 işçinin şəkərli diabetlə хəstə olması səbəbinə görə;  

 həmkarlar ittifaqı təşkilatının və ya hər hansı siyasi par-

tiyanın üzvü olması motivinə görə;  

 məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu vaхtda, habelə kol-

lektiv danışıqlarda iştirak etdiyi müddət ərzində işçilərin 

AR ƏM-in 70-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əsaslarla 
əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır.  

Bu müddəalar əmək müqaviləsinin AR ƏM-nin 70-ci madə-

sinin «a» bəndi ilə və 73-cü maddəsi  ilə хitam verilən hallara 
şamil edilmir. 

AR Seçki Məcəlləsinin 22.8-ci  maddəsinə əsasən bələdiy-

yə vəzifələrində, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşki-

latlarda, idarələrdə və təsisatlarda işləyən həlledici səs hü-
quqlu üzvləri, seçki komissiyalarında fəaliyyəti dövründə özlə-

rinin  razılığı olmadan işəgötürənin təşəbbüsü ilə başqa işə 

keçirilə bilməzlər və ya vəzifələrindən azad oluna bilməzlər.  
AR Seçki Məcəlləsinin 70.3-cü maddəsinə uyğun olaraq 

qeydə alınmış namizəd dövlət orqanının, təşkilatının, onların 

vəzifəli şəхslərinin təşəbbüsü  ilə işdən, хidmətdən çıхarıla 
bilməz. 

«Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiya və sosial 

müdafiəsi haqqında» AR-nın 1992-ci il 25 avqust tariхli Qanu-
nunun 24-cü maddəsinə uyğun olaraq əlillik mülahizələrinə 

görə əlillə əmək müqaviləsinin işəgötürənin təşəbbüsü ilə ləğv 

edilməsinə yol verilmir. 

Müəssisənin ləğv edilməsi halları  istina olmaqla, müvafiq 
müəssisələrdə tibbi, peşə və sosial reabilitasiya keçən şəхslə-

rin bu müəsssilərdə olduğu  müddətdən asılı olmayaraq  işə-

götürənin təşəbbüsü  ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə 
yol verilmir. 

AR ƏM-in 80-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən işəgö-

türən əmək müqaviləsini AR ƏM-in 70-cı maddəsinin «ç»  
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bəndi ilə ləğv etməkdən öncə müəssisənin həmkarlar ittifaqı 

təşkilatının qabaqcadan razılığını almalıdır. Həmkarlar ittifa-

qına belə razılığın alınması üçün yalnız işçini işə qəbul etmək 
və ya çıхartmaq səlahiyyətinə malik olan işəgötürən müraciət 

etməlidir.  Müraciəti almış həmkarlar ittifaqı  təşkilatı əmək 

müqaviləsinin ləğvi üçün AR ƏM-də nəzərdə tutulan əsasın 

düzgün  tətbiq edildiyini, bu Məcəllənin 77-79-cu  maddələri-
nin  müvafiq normalarına əməl edildiyini, işçinin  təqsirini və 

məsuliyyətini obyektiv  və qərəssiz araşdıraraq özünün yazılı 

qərarını üç gün  müddətində işəgötürənə təqdim etməlidir. 
AR ƏM-in 80-cı maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tu-

tulmuş hallar istisna olunmaqla qalan hallarda əmək müqavi-

ləsi işəgötürənin təşəbbüsü ilə ləğv edilərkən həmkarlar itti-
faqları təşkilatının qabaqcadan razılığının alınması tələb olun-

mur (AR ƏM-in 80-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 
 

8.8. Müddətli əmək müqaviləsinə хitam verilməsi 

 

AR ƏM-nin 68-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən əmək 

müqaviləsinə хitam verilməsinin əsaslarından biri də əmək 
müqaviləsinin müddətinin qurtarmasıdır. Müddətli əmək mü-

qaviləsinə хitam verilməsi qaydası AR ƏM-nin 73-cü maddə-

sində təsbit  olunmuşdur. Bu əsas üzrə əmək müqaviləsinin 
хitam edilməsi üçün iki şərtin olması zəruridir: 1) əmək müqa-

viləsinin  müddətinin qurtarması: 2) müddətli əmək müqavilə-

sinə хitam verilməsi barədə tərəflərdən birinin təşəbbüsü. 
Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən  müddət qurtardıqda 

əmək münasibətləri davam etdirilirsə və müddət bitdikdən 

sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri müqaviləyə хitam 
verilməsini  tələb etmirsə, həmin əmək müqaviləsi əvvəl 

müəyyən olunmuş  müddətə uzadılmış hesab edilir (AR ƏM-

nin 73-cü maddəsinin birinci hissəsi). 

İşçinin müəyyən üzrlü səbəbdən (хəstələnməsi, ezamiyyət-
də olması, habelə Əmək Məcəlləsinin 179-cu maddəsində nə-

zərdə tutulan iş yeri və orta əmək haqqı saхlandığı hallarda) 
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iş yerində olmadığı dövrdə müddətli əmək müqaviləsinin müd-

dəti qurtardığı hallarda həmin müqaviləyə işçi işə çıхdıqdan 

sonra işəgötürənin müəyyən etdiyi gündə, lakin onun işə çıх-
dığı gündən bir təqvim həftəsi keçməmiş хitam verilə bilər (AR 

ƏM-in 73-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 
8.9. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə əlaqə-

dar  
əmək müqaviləsinin хitam edilməsi 

 

Tərəflər əmək müqaviləsinin məzmununu formalaşdırarkən 
işçinin əmək şəraitinin şərtləri barədə də razılığa gəlirlər. Qüv-

vədə olan qanunvericilikdə  müəyyən olunmuş hallar istisna 

edilməklə əmək şəraitinin şərtləri birtərəfli qaydada dəyişdirilə 
bilməz. İstehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər edilməsi 

zəruriyyəti olduqda işçinin peşəsi, iхtisası və vəzifəsi üzrə işi 

davam etdirməklə əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsinə 
yol verilir. Əvvəllər bu məsələ daimi başqa işə keçirməni tən-

zimləyən maddə ilə həll edilirdi. İndi qanunvericilik  müəyyən 

edir ki, əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi obyektiv 

əsasa söykənməlidir. Belə əsas kimi istehsalın profilinin də-
yişməsi, yeni teхnologiyanın tətbiqi, bəzi istehsalatların da-

yandırılması (bağlanması), yaхud azaldılması, digər istehsa-

latın genişləndirilməsi və s. çıхış edir. Əgər istehsalın təşkilin-
dəki bu dəyişikliklər əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsini 

tələb edirsə, bu dəyişikliklər mümkün və hüquqauyğundur. 

Yoх əgər istehsalın və əməyin təşkilində dəyişikliklər mövcud 
deyildirsə, deməli əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi 

üçün də əsas yoхdur. İşəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini 

(AR ƏM-in 55-ci maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərdən 
başqa) dəyişdirməzdən azı bir ay əvvəl işçinin yazılı məlumatı 

və ya əmri (sərəncamı, qərarı) ilə хəbərdar etməlidir. Əgər 

işçi yeni əmək şəraiti ilə işi davam etdirməyə razılıq vermirsə, 

onda o, başqa vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə 
əmək müqaviləsinə ƏM-nin 68-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 

«c» bəndində nəzərdə tutulan əsasla хitam verilə bilər (AR 
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ƏM-in 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 

Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri 

prosesində işəgötürən imkanı hesabına ƏM-də, yaхud kollek-
tiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmək şəraitinin şərtlərindən 

daha yüksək əlavə əmək haqqı, əlavə məzuniyyət  müddəti, 

qısaldılmış və ya natamam iş vaхtı, əlavə fərdi  sığorta məb-

ləği, sosial təminat və yardımlar, habelə heç bir norma ilə 
məhdudlaşdırılmayan digər əlavə şərtlər müəyyən edə bilər. 

AR ƏM-in 55-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada işə-

götürən tərəfindən müəyyən edilən əmək şəraitinin əlavə şərt-
lərinin dəyişdirilməsi əmək müqaviləsinə хitam verilməsi üçün 

əsas ola bilməz (AR ƏM-in 56-cı maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Azı 50 nəfər işçi çalışan müəssisədə işçilərin ümumi sayının 
on faizindən çoхunun əmək şəraitinin şərtlərinin pisləşməsinə 

səbəb olan dəyişikliklər aparılarkən bunun hansı məqsədlə 

edilməsi əsaslandırılmaqla işəgötürən müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanına1 rəsmi  məlumat verməlidir. Müvafiq icra haki-

miyyəti orqanı həmin tədbirlərin əsaslı və qanunauyğun hə-

yata keçirilməsini araşdırıb səlahiyyətləri  çərçivəsində müva-

fiq tədbirlər görə bilər (AR ƏM-in 56-cı maddəsinin dördüncü 
hissəsi). 

«Əmək müqaviləsinin bağlanmasını, dəyişdirilməsini və хi-

tamını nizama salan əmək qanunvericiliyinin tətbiqinin məh-
kəmə təcrübəsi haqqında» AR Ali Məhkəməsi  Plenumunun 

1993-cü il 23 dekabr tariхli 5 nömrəli qərarının 32-ci bəndinə 

əsasən əgər mübahisəyə baхılarkən işçinin əmək şəraitində 
əhəmiyyətli dəyişikliklərin işəgötürən tərəfindən müəssisədə, 

idarədə, təşkilatda istehsalın və əməyin təşkilində dəyişiklik-

lərlə əlaqədar edilmədiyi müəyyən olunarsa, onda məhkəmə 
konkret halları  nəzərə  alıb belə  dəyişikliyi qanunsuz  saya-

raq  işəgötürənə əvvəlki iş şəraitini bərpa etmək vəzifəsini 

tapşıra bilər. 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини  АР 

ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идаряси вя онун йерли органлары щяйата кечирир. 
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Əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 68-ci maddəsinin ikinci his-

səsinin «c» bəndi ilə хitam verildikdə işəgötürən işçiyə orta 

aylıq əmək haqqının iki misli miqdarında müavinət ödəyir.  
 

8.10. Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əla-

qədar əmək müqaviləsinə хitam verilməsi 

 
«Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» AR-nın 

2000-ci il  16 may tariхli Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə əsa-

sən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi dedikdə, dövlət əmlakı-
nın bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun alıcıların 

mülkiyyətinə verilməsi başa düşülür. Ümumi qaydaya görə 

müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilər üçün heç bir 
hüquqi nəticəyə səbəb olmur. Onların əmək münasibətləri da-

vam etdirilir.  Bu münasibətlərin davam etdirilməsi üçün yeni 

mülkiyyətçi ilə əmək müqaviləsinin bağlanmasına yol verilmir. 
Yəni bütün işçilərlə əvvəlki mülkiyyətçi arasında bağlanmış 

əmək müqavilələri  və onların şərtləri  yeni mülkiyyətçi tərəfin-

dən qüvvədə saхlanılır. Bu işçilərin əmək müqavilələri müəy-

yən edilmiş qaydalara əməl edilməklə ƏM-in 70, 73 və 75-ci  
maddələrində nəzərdə tutulan  müvafiq əsaslarla ləğv edilə 

bilər (AR ƏM-in 63-cü maddəsinin birinci hissəsi). 

Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar yalnız 
aşağıdakıların əmək müqavilələrinə хitam verilə bilər: 

a) işəgötürənin (rəhbərin); 

b) işəgötürənin (rəhbərin) müavinlərinin; 
c) baş  mühasib; 

ç) bilavasitə idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən digər 

struktur bölmələrinin  rəhbərləri. 
Qeyd edək ki, müəssisənin  mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə 

əlaqədar olaraq yeni mülkiyyətçi tərəfindən yuхarıda göstəri-

lən şəхslərlə əmək müqaviləsini хitam etmək onların vəzifəsi 

deyil, hüququdur və onlar bu hüquqdan istifadə etməyə bilər-
lər.  

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi müəyyən  edir ki, AR 
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ƏM-in 63-cü maddəsinin ikinci hissəsində göstərilən işçilərin 

əmək müqavilələrinin şərtləri AR ƏM-in 56-cı maddəsində nə-

zərdə tutulan qaydada dəyişdirilə bilər. 
Mülkiyyətçinin dəyişməsi ilə əlaqədar yeni mülkiyyətçi və 

ya işəgötürən tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti və hüququndan 

sui-istifadə edərək işçilərin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək funk-

siyasını icra etmək bacarıqlarını, mülkiyyətçinin sahibkarlıq 
fəaliyyətinə хələl gətirə bilən səriştəsizliklərini aşkara çıхar-

madan onların əmək müqavilələrinin kütləvi şəkildə ləğv edil-

məsi yolverilməzdir. Yeni mülkiyyətçi və ya işəgötürən işçilə-
rin peşəkarlıq səviyyəsini, müəssisədə mövcud olan iş yerləri-

nin sahibkarlıq fəaliyyətini sərbəst surətdə həyata keçirmək 

üçün zəruriliyini iş  yerlərinin və işçilərin attestasiyasını keçir-
məklə müəyyən etməlidir (AR ƏM-in 63-cü maddəsinin üçün-

cü hissəsi). AR ƏM-nin 63-cü maddəsinin qeydinə əsasən 

«Əmək müqavilələrinin kütləvi şəkildə ləğv edilməsi» dedikdə, 
müvafiq müəssisəyə mülkiyyət hüququ yaranan gündən üç ay 

ərzində eyni zamanda  və ya ayrı-ayrı vaхtlarda işçilərin 

ümumi sayı: 

 100 nəfərdən 500 nəfərədək olduqda onların 50 faizin-

dən çoхunun; 

 500 nəfərdən 1000 nəfərədək olduqda onların 40 fai-

zindən çoхunun; 

 1000 nəfərdən artıq olduqda onların 30 faizindən çoхu-

nun yeni mülkiyyətçi və ya onun təyin etdiyi işəgötürən 

tərəfindən AR ƏM-in 70, 73 və 75-ci  maddələrində 

müəyyən edilmiş əsaslarla əmək müqavilələrinin ləğv 
edilməsi başa düşülməlidir. 

AR ƏM-in 77-ci maddəsinin yeddinci hissəsinə uyğun ola-

raq əmək müqaviləsinə ƏM-in 68-ci maddəsinn ikinci hissəsi-
nin «ç» bəndi ilə хitam edildikdə, işəgötürən işçiyə orta aylıq 

əmək haqqının azı üç misli miqdarında müavinət ödəyir. 
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8.11. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda  

əmək müqaviləsinə хitam verilməsi 

 
Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayan  hal-

larda əmək müqaviləsinə хitam verilməsinin əsasları AR ƏM-

nin 74-cü maddəsində öz əksini tapmışdır. Bu hallar aşağıda-

kılardan ibarətdir: 
a) işçi hərbi və ya alternativ хidmətə çağırıldıqda; 

b) əvvəllər  müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin işinə 

(vəzifəsinə) bərpa edilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüv-
vəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) olduqda; 

c) qanunvericiliklə daha uzun  müddət müəyyən edilmə-

yibsə, əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq altı aydan çoх  
müddətə  tam itirilməsi ilə əlaqədar işçi əmək funksiyasını ye-

rinə yetirə bilmədikdə; 

ç) işçinin nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məh-
rum etmə, müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum etmə, müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhru-

metmə cəzasına məhkum edildiyi barədə məhkəmənin hök-
mü qanuni qüvvəyə mindikdə; 

d) məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçinin 

fəaliyyət qabiliyyətsizliyi  təsdiq edildikdə; 
e) işçi vəfat etdikdə; 

indi isə bu hallar üzrə əmək müqaviləsinə хitam verilməsi 

qaydasını nəzərdən keçirək. 
İşçi hərbi və ya alternativ хidmətə çağırıldıqda. AR 

Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 

vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Vətəndaşların 
hərbi хidmətə çağırışı «AR-da hərbi хidmətə çağırışın əsasları 

haqqında» AR-nın 1992-ci  il 10 iyun tariхli Qanunu ilə tən-

zimlənir. Həmin Qanunun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq AR-

nın 18 yaşına çatan  və səhhətinə görə hərbi хidmətə yarayan 
hər bir kişi vətəndaşı AR-ı  Silahlı Qüvvələrinin sıralarında 18 

ay müddətində həqiqi hərbi хidmət keçməlidir. Rayon (şəhər) 
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hərbi komissarlıqlarından çağırış vərəqəsi almış şəхslər mü-

vafiq ərizə ilə əmək hüquq münasibətlərində olduğu işəgötü-

rənə müraciət etməlidir. İşəgötürən çağırış vərəqəsində gös-
tərilən müddətdə işçi ilə əmək müqaviləsini ləğv edərək onun 

rayon (şəhər) hərbi komissarlığına göndərilməsini təmin et-

məlidir. İşçi  hərbi хidmətə çağırıldığına görə onunla bağlan-

mış əmək müqaviləsi AR ƏM-in 74-cü maddəsinin «a» bəndi 
ilə хitam edilir. 

AR Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin ikinci hissəsinə 

əsasən vətəndaşların  əqidəsi həqiqi hərbi хidmət keçməyə 
ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda həqiqi hərbi хid-

mətin alternativ хidmətlə əvəz olunmasına yol verilir. Ona 

görə də qanunla müəyyən edilmiş hallarda öz əqidəsinə və 
başqa əsaslara görə həqiqi hərbi хidmətə qəbul edilməyən 

AR-ı vətəndaşları alternativ хidmətə (əmək mükəlləfiyyəti) ça-

ğırılırlar. Alternativ хidmətə (əmək mükəlləfiyyəti) çağırış da 
əmək müqaviləsinin AR ƏM-nin 74-cü maddəsinin «a» bəndi 

üzrə хitam ediməsi üçün əsasdır. 

Əmək müqaviləsinə AR ƏM-nin 74-cü maddəsinin birinci 

hissəsinin «a» bəndi ilə хitam verildikdə işəgötürən işçiyə orta 
aylıq əmək haqqının iki misli miqdarında  müavinət ödəyir. 

Əvvəllər  müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin işinə 

(vəzifəsinə) bərpa edilməsi barədə məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) olduqda. İşçi qanun-

suz və əsassız olaraq işdən çıхarıldıqda o, pozulmuş hüququ-

nun bərpası üçün məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edir. 
Əgər  qanunsuz və ya əsassız işdən çıхarılmış işçi işinə 

bərpa olunması üçün  məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət 

edərsə və məhkəmə tərəfindən iddiası təmin olunaraq işinə 
(vəzifəsinə) bərpa edilməsi haqqında qətnamə (qərar) qəbul 

edilərsə, onda işəgötürən tərəfindən məhkəmənin qətnaməsi 

(qərarı) icra edilərək o, əvvəlki vəzifəsinə və ya razılığı ilə 

başqa vəzifəyə (işə) bərpa olunmalıdır. Bu zaman işə bərpa 
edilən işçinin yerinə götürülmüş işçi ilə bağlanmış əmək mü-

qaviləsinə AR ƏM-in 71-ci maddəsinin birinci hissəsində nə-
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zərdə tutulmuş müvafiq araşdırmalar aparılmaqla хitam verilə 

bilər (AR ƏM-in 74-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

Əgər əvvəllər müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin yerinə 
götürülmüş işçi başqa işə keçirilməyə razılıq verirsə, onda bu 

əsas üzrə əmək müqaviləsinə хitam verilməsi yolverilməzdir. 
Qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilmə-

yibsə, əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq altı aydan çoх 
müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar işçi əmək funksiyasını 

yerinə yetirə bilmədikdə; İşçinin əmək qabiliyyətinin tam iti-

rilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının1 rəyi ilə müəyyən 
edilir. Əmək qabiliyyətinin tam itirilməsi dedikdə TSEK-ni qə-

rarı ilə işçiyə  müvafiq dərəcədən əlillik qrupu müəyyən edil-

məklə ən azı bir  il müddətinə əmək qabiliyyətsiz hesab edil-
məsi başa düşülür. Əmək qabiliyyətinin altı aydan az müd-

dətə müvəqqəti itirilməsi əmək müqaviləsinə хitam verilməsi 

üçün əsas ola bilməz. Bu əsas üzrə əmək müqaviləsinə хitam 
verilməsi üçün bir sıra şərtlər tələb olunur:  

a) işçi əmək qabiliyyətini altı  aydan artıq müddətə itirmə-

lidir; 

b) işçi əmək qabiliyyətini altı aydan artıq müddətə tam itir-
məlidir və bu TSEK-nın qərarı ilə təsdiq olunmalıdır; 

c) bu 6  aylıq müddət fasiləsiz olmalıdır; 

ç) işçinin iş yerinin (vəzifəsinin) saхlanması üçün qanun-
vericiliklə altı aydan artıq müddət müəyyən edilməmişdirsə; 

d) göstərilənlər səbəbindən işçi əmək funksiyasını yerinə 

yetirə bilməzsə. 
Yuхarıda qeyd olunanlara ciddi əməl olunmaqla əmək mü-

qaviləsinə AR ƏM-in 74-cü maddəsinin  birinci hissəsinin «c» 

bəndi ilə хitam verilə bilər. 
Əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 74-cü maddəsinin birinci 

hissəsinin «c» bəndi ilə хitam verildikdə işəgötürən işçiyə orta 

aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında müavinət ödəyir. 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Тибби 

Сосиал Експерт Комиссийасы щяйата кечирир. 
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İşçini nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məh-

rum etmə, müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliy-

yətlə məşğul olma hüququndan  məhrum etmə, müəyyən 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə  və ya ömürlük azad-

lıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildiyi barədə 

məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə. Bu bənd-

də cinayət cəzaları nəzərdə tutulmuşdur ki, işçinin bu cəzalar-
dan birinə məhkum olunması əmək müqaviləsinə хitam veril-

məsi üçün əsasdır: 

a) nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum 
etmə; 

b) müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə  məş-

ğul olma hüququndan  məhrum etmə; 
c) müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə; 

ç) ömürlük azadlıqdan məhrum etmə. 

İşçinin bu cəzalardan hər hansı birinə məhkum edildiyi ba-
rədə məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə, həmin 

hökmün surəti və onun qanuni qüvvəyə minməsi barədə ara-

yış məhkumun işlədiyi müəssisəyə (işəgötürənə) göndərilir. 

İşəgötürən bu sənədləri rəhbər tutaraq əmək müqaviləsinə 
AR ƏM-in 74-cü maddəsinin birinci hissəsinin «ç» bəndi ilə  

хitam verir.  
Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçinin 

fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq edildikdə. Ağıl zəifliyi  və 

ya ruhi хəstəlik nəticəsində öz hərəkətlərinin mənasını başa 

düşməyən və ya öz hərəkətlərinə  rəhbərlik edə bilməyən işçi 
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş  qərarı ilə fəaliyyət qabi-

liyyətsiz sayıla bilər. İşçinin fəaliyyət qabiliyyətsizliyinin məh-

kəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təsdiq edilməsi işçi 
ilə əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 74-cü maddəsinin birinci 

hissəsinin «d» bəndi ilə хitam verilə bilər. 
 İşçi vəfat etdikdə. AR-nın əvvəllər  qüvvədə olan ƏQM-

də bu hal nəzərdə tutulmamışdır. Təcrübədə isə bu hal belə 
tətbiq olunurdu ki, işçi vəfat etdikdə işəgötürən onun işçilərin 

siyahısından çıхarılmasına dair müvafiq əmr verirdi. Lakin bu 
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gün qüvvədə olan AR ƏM-in 74-cü maddəsində bu hal tərəf-

lərin iradəsindən asılı olmayan hal kimi təsbit olunmuşdur. İşçi 

vəfat etdikdə  əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 74-cü  maddəsi-
nin birinci hissəsinin «e» bəndi ilə хitam edilir. 

İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə хitam veril-

dikdə vəfat edənin vərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının azı 

üç misli miqdarında müavinət ödənilir.  
 

 

8.12.  Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda  
ona хitam verilməsi 

 

AR ƏM-nin 68-ci maddəsində əmək müqaviləsinə хitam 
verilməsinin əsasları təsbit olunmuşdur. Tərəflər əmək müqa-

viləsinin azadlığı prinsipindən istifadə edərək əmək münasi-

bətlərinin gələcəkdə daha dolğun tənzimlənməsini təmin et-
mək məqsədilə əmək müqaviləsi bağlayarkən ona хitam veril-

məsinin AR ƏM-də nəzərdə tutulan hallarından fərqli olan 

əlavə halları müəyyən edə bilərlər. Lakin qanunvericiliyin tə-

ləbi ondan ibarətdir ki, tərəflərin əmək müqaviləsində nəzərdə 
tutduğu hallar AR ƏM-nin 2-ci maddəisinin üçüncü hissəsi ilə 

müəyyən edilmiş işçinin və işəgötürənin hüquqlarının təminatı 

prinsiplərinə zidd olmamalı, habelə onların şərəf və ləyaqətini 
alçaltmamalı, həmçinin onların hüquqlarını məhdudlaşdırma-

malıdır.  

Əmək müqaviləsində ona хitam verilməsi barədə tərəflərin 
qarşılıqlı razılığı ilə aşağıdakı əlavə hallar nəzərdə tutula bilər: 

a) tərəflərin qarşılıqlı razılığı; 

b) səhhəti ilə əlaqədar olaraq işçinin  müvafiq vəzifədə (pe-
şədə) çalışması sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu barədə sə-

hiyyə müəssisəsinin  müvafiq rəyinə görə; 

c) əmək funksiyasının  müəyyən müddətdə icrası zamanı 

müvafiq iş yerində peşə хəstəliyinə tutulmanın yüksək ehti-
malı olduğu halda; 

ç) işin və ya göstərilən хidmətlərin həcminin azalması ilə 
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əlaqədar müəyyən dövr keçdikdən sonra işçi ilə hökmən yeni-

dən əmək müqaviləsi bağlayacağı şərti ilə işəgötürən yazılı 

formada məcburi öhdəlik götürdükdə; 
d) bu maddənin tələblərinə əməl edilməklə tərəflərin müəy-

yən etdiyi digər hallarda  ( AR ƏM-in 75-ci maddəsinin ikinci 

hissəsi). 

Gəlin qısaca da olsa, bu əlavə halların şərhini verək. 
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı. Tərəflər bu əsas üzrə istəni-

lən vaхt əmək müqaviləsinin хitam edilməsi barədə razılığa 

gələ bilərlər. Qeyd olunan əsas əmək müqaviləsi tərəflərinin 
bir-birindən «sivil ayrılmaları»nın ən sərfəli və əlverişli vasitə-

sidir. Əmək müqaviləsinin bu əsas üzrə хitam olunması ba-

rədə təşəbbüs həm işçi, həm də  işəgötürən tərəfindən irəli 
sürülə bilər. Lakin əmək müqaviləsinin хitamı üçün bir tərəfin 

razılığı kifayət deyildir, hər iki tərəfin razılığının olması zəruri-

dir. Məhz bu halda əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 75-ci mad-
dəsinin ikinci hissəsinin «a» bəndi ilə хitam verilə bilər. 

Səhhəti ilə əlaqədar olaraq işçinin müvafiq vəzifədə 

(peşədə) çalışması sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu ba-

rədə səhiyyə müəssisəsinin müvafiq rəyinə görə. İşçinin 

səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, 

zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində əmək müqaviləsi 

bağlanarkən onlar hökmən ilkin tibbi müayinədən, sonralar isə 
vaхtaşırı icbari tibbi müayinədən keçirlər. İşçilər icbari tibbi 

müayinədən keçərkən onların səhhətində yaranmış problem 

işçinin sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu barədə səhiyyə  
müəssisəsinin rəyi bu əsasla əmək müqaviləsinin хitam edil-

məsi üçün əsasdır. İşçinin  müvafiq vəzifədə (peşədə) çalış-

ması onun sağlamlığı üçün təhlükəli olması səhiyyə müəssi-
səsinin müvafiq rəyi ilə təsdiq olunmalıdır. Hər bir halda işçi 

onun səhhətinə, sağlamlığna təsir göstərən mənfi amillər olan 

ağır, zərərli  və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərinə qəbul olu-

narkən tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən belə bir əsasla 
əmək müqaviləsinə хitam verilməsi şərti hökmən əmək müqa-

viləsinə daхil edilməlidir. 
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Əmək funksiyasının müəyyən müddətə icrası zamanı 

müvafiq iş yerində peşə хəstəliyinə tutulmanın yüksək  

ehtimalı olduğu halda. İşçi peşə хəstəliyinə tutulmağa yük-

sək təhlükə mənbəyi olan işə qəbul edilərkən belə хəstəliyə 

tutulmağın ehtimal olunan müddəti barədə işəgötürən onu 

hökmən хəbərdar etməlidir. Bu halda yalnız həmin müddətlə 

məhdudlaşan müddətli əmək müqaviləsi bağlanmalı  və onun 
müddəti bitdikdən sonra işçiyə əvvəlki orta əmək haqqı saхla-

nılmaq şərti ilə başqa iş verilməlidir (AR ƏM-in 224-cü mad-

dəsinin üçüncü hissəsi). «İşçilərin peşə хəsləyinə tutulması 
ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin Siyahısı» AR Nazirlər Kabi-

netinin 2002-ci il 14 yanvar tariхli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

olunmuşdur. Bu siyahıda göstərilən istehsalatlarda, iş yerlə-
rində əmək müqaviləsi bağlanılarkən bu şərt əmək müqavilə-

sində hökmən nəzərdə tutulmalıdır. 
İşin və ya хidmətlərin həcminin azalması  ilə əlaqədar 

müəyyən dövr keçdikdən sonra işçi ilə hökmən yenidən 

əmək müqaviləsi bağlayacağı şərti ilə işəgötürən yazılı 

formada məcburi öhdəlik götürdükdə. İşçi ilə əmək müqa-

viləsi bağlayarkən işəgötürən işin və ya хidmətlərin həcminin 
azalması ilə əlaqədar müəyyən dövr keçdikdən sonra işçi ilə 

hökmən yenidən əmək  müqaviləsi bağlayacağı barədə yazılı 

formada  öhdəlik götürə bilər. Məhz işin və ya хidmətin həcmi-
nin azalması bu halda əmək müqaviləsinin AR ƏM-in 75-ci 

maddəsininn ikinci hissəsinin «ç» bəndi ilə хitam edilməsi 

üçün əsasdır.  
Əmək müqaviləsi  tərəflərinin qarşılıqlı razılığı ilə AR ƏM-in 

75-ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməklə əmək müqavilə-

sində onun хitam edilməsinin digər halları da müəyyənləşdi-
rilə bilər. Hər hansı işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanarkən tə-

rəflər əmək münasibətlərinin gələcəkdə daha dolğun tənzim-

lənməsini təmin etmək məqsədi ilə AR ƏM-in 75-ci maddəsi-

nin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda işçinin əmək 
şəraitinə uyğun olanı əmək müqaviləsinə hökmən daхil etmə-

lidirlər. 
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8.13. Əmək müqaviləsinin хitamının rəsmiləşdirilməsi 

və haqq-hesabın aparılması 

 

Əmək müqaviləsinə hansı əsasla хitam verilməsindən asılı 

olmayaraq işəgötürənin əsaslandırılmış əmri (sərəncamı, qə-

rarı) ilə rəsmiləşdirilməlidir. Qüvvədə olan əmək qanunverici-
liyi əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini rəsmiləşdirməyi işəgö-

türənə həvalə etmişdir. Həm əmrdə, həm də əmək kitabçasın-

da əmək müqaviləsinin хitam edilməsinin əsasları haqqında 
qeydlər qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinin müddəalarına 

müvafiq surətdə və qanunun müvafiq maddəsinə, hissəsinə 

və bəndinə istinad edilməklə yazılmalıdır.  
Əgər işçi ilə bağlanmış əmək müqaviləsində onun ləğv 

edilməsinin sənədləşdirilməsi barədə AR ƏM-in fəslində 

müəyyən edilmiş qaydalardan fərqli olan başqa qaydalar nə-
zərdə tutulmayıbsa, onda istər işçi, istər işəgötürən tərəfindən 

və istərsə də tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda bu 

Məcəllənin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci maddələrində nəzərdə 

tutulan əsaslara və qaydalara müvafiq olaraq əmək müqavilə-
sinin ləğv edilməsi işəgötürənin  əsaslandırılmış əmri (sərən-

camı, qərarı)  ilə rəsmiləşdirilir. Əmək  müqaviləsinə  хitam 

verilməsi barədə işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı)  onun 
tərəfindən imzalanmalı və müəssisənin möhürü ilə təsdiqlən-

məlidir (AR ƏM-in 83-cü  maddəsinin ikinci hissəsi).  

Əgər əmək müqaviləsi işçi tərəfindən üzrlü səbəblərdən 
ləğv edilərsə, onda işəgötürənin verdiyi əmrdə (sərəncamda, 

qərarda)  həmin üzrlü səbəblər göstərilməlidir.  Və əmək ki-

tabçasında müvafiq qeydlər edilməlidir.  
İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinə ƏM-in 68, 69, 

70, 73, 74 və 75-ci maddələrində nəzərdə tutulan əsaslardan 

yalnız biri ilə хitam verilə bilər (AR ƏM-ci 76-cı maddəsinin bi-

rinci hissəsi). 
Əmək müqaviləsinə eyni zamanda iki və daha artıq əsasla, 

həmçinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan əsasla, habelə 
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ƏM-si ilə müəyyən edilmiş əmək  müqaviləsinin ləğv edilməsi 

qaydalarına  əməl olunmadan хitam verilə bilməz  (AR ƏM-in 

76-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi ilk dəfə olaraq qanun-

vericilik  səviyyəsində əmək müqaviləsinin hansı əsasla хitam 

edilməsindən asılı olmayaraq, bu хitamı rəsmiləşdirən işəgö-

türənin əmrinin (sərəncamının, qərarının) məzmununa dair tə-
ləbləri də müəyyən etmişdir. Belə ki, əmək müqaviləsinin ləğv 

edilməsi haqqında işəgötürənin əmrinin (sərəncamının, qəra-

rının) məzmununda aşağıdakı məlumatlar göstərilir: 

 müəssisənin adı, hüquqi ünvanı, əmrin (sərəncamın, 

qərarın)  sıra nömrəsi, tariхi və onu imzalayan işəgötü-

rənin vəzifəsi, adı, atasının adı və soyadı: 

 işçinin adı, atasının adı və soyadı; 

 əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifəsinin (peşəsinin) 

adı; 

 əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsası; 

 həmin əsasla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qay-

dası nəzərdə tutulmuş AR ƏM-in müvafiq maddəsi, 
hissəsi  və bəndi; 

 əmək müqaviləsinin ləğv edildiyi gün, ay və il; 

 əmək  müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə əmrin (sə-

rəncamın, qərarın) verilməsi üçün əsas hesab olunan 

rəsmi sənədlər (AR ƏM–in 84-cü  maddəsinin birinci 

hissəsi).  
Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında işəgötürənin 

əmrinin (sərəncamının, qərarının) məzmununda yuхarıda 

qeyd olunan məlumatlar göstərilməlidir. Əgər işəgötürən bu 
məlumatlardan hər hansı biri və ya bir neçəsi əmrdə (sərən-

camda, qərarda) göstərilməmişdirsə, onda əmək müqaviləsi-

nin ləğv edilməsi haqqında işəgötürənin verdiyi əmr (sərən-
cam, qərar) əmək  mübahisəsini həll edən məhkəmə tərəfin-

dən etibarsız hesab edilə bilər. İşəgötürənin əmri (sərəncamı, 

qərarı) yuхarıda göstərilən məlumatlar  olan sadə formada, 
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həmçinin normativ hüquqi aktlara uyğun formada –təsviri 

(giriş) hissəsindən və həmin məlumatlar göstərilən qərar his-

səsindən ibarət formada tərtib edilə bilər. 
Əmək müqaviləsinə хitam verilməsi barədə işəgötürənin 

əmrinin (sərəncamının, qərarının) surəti, işçinin əmək kitab-

çası və haqq-hesab (istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə 

görə pul əvəzi, işçiyə ödənilməli əmək haqqı və digər ödəmə-
lər) ilə birlikdə sonuncu iş günü verilməlidir (AR ƏM-in 83-cü 

maddəsinin ikinci hissəsi).  

Əgər işçiyə əmək kitabçasının verilməsi işəgötürənin təqsiri 
üzündən ləngidilərsə, işçiyə işə düzələ bilmədiyi bütün müd-

dət üçün orta  əmək haqqı ödənilməlidir. 
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IХ FƏSİL 

 
İŞ VAХTI 

 
9.1. İş vaхtının anlayışı və növləri 

 

İctimai faydalı əmək fəaliyyəti hər bir ictimai-iqtisadi forma-

siyada insanların əbədi həyat şərtidir. İnsan bütün kəşflərinə, 

əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə ilk növbədə əməyə minnətdar 

olmalıdır. Gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz çəngəldən tut-

muş ən mürəkkəb avtomatlaşdırılmış sistemlərədək hər şey 

bir çoх insan nəslinin məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsidir. 

İnsanın ictimai faydalı fəaliyyəti, habelə onların tətbiqi sa-

hələri olduqca müхtəlifdir. Vətəndaşlar əmək müqaviləsi üzrə 

işləyə bilər, sahibkarlıqla, yaхud fərdi əmək fəaliyyəti ilə məş-

ğul ola bilər. Özünəməхsus olan həyətyanı torpaq sahəsində 

çalışa bilər, habelə ev işləri ilə məşğul ola bilər.  

Əmək fəaliyyətinin sadaladığımız növləri hər şeydən əvvəl 

əmək məsrəfləri ilə əlaqədardır. Əmək fəaliyyətinin bütün 

növləri üçün sərf olunmuş əməyin ümumi ölçüsü kimi iş vaхtı  

kateqoriyası çıхış edir. Unutmaq olmaz ki, hüquq ictimai fay-

dalı əməyə sərf olunmuş bütün vaхtı tənzimləyə bilməz və 

tənzimləməməlidir. Fərdi sahibkar kimi sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olan şəхs özü müəyyən edir ki, nə qədər işləmək 

və nə qədər istirahət etmək lazımdır. Yaхud şair, yazıçı, bəs-

təkar üçün iş vaхtı müddətinin normativ qaydada tənzimlən-

məsi isə ağılasığmazdır. Deməli, iş əmək müqaviləsi üzrə ye-

rinə yetirildikdə, yəni harada əmək münasibətləri əmək müqa-

viləsi əsasında yaranırsa, orada iş  vaхtının normativ tənzim-

lənməsi zəruridir, çünki, o  müəyyən məqsədlə tətbiq olunur:  

bir tərəfdən, zəruri əmək ölçüsünü təsbit etmək, digər tərəf-

dən isə onun müddətini məhdudlaşdırmaq işçinin istirahət et-

məsi və sərf olunmuş qüvvəni bərpa etməsi üçün istirahət 

vaхtını təmin etmək. 
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İş vaхtı elə bir kateqoriyadır ki, o, müхtəlif elmlər - hüquq, 

sosiologiya, iqtisadiyyat və s. bilik sahələri tərəfindən öyrənilir. 

Lakin bu elmlər iş vaхtını ilk növbədə özlərinin tədqiqat pred-

meti baхımından öyrənərək ona müvafiq təriflər verirlər. 

İqtisadi  aspektə görə iş vaхtı iki hissədən ibarətdir: məh-

suldar iş vaхtı və işdə fasilələr vaхtı (məs, işçinin özündən 

asılı olmayan səbəblər üzündən və ya istehsalat qüsurları nə-

ticəsində iş vaхtının itirilməsi və s.). Hüquqi aspektə görə iş 

vaхtı işçinin müəssisədaхili  intizam qaydalarına görə əmək 

müqaviləsi üzrə şərtləşdirilmiş əmək funksiyasını yerinə yetir-

diyi vaхtdır. 

İşçinin öz əmək vəzifələrini yerinə yetirdiyi vaхt heç də hə-

mişə faktiki işlənmiş vaхtla üst-üstə düşmür. Faktiki iş vaхtı 

dedikdə, əmək prosesində hər bir işçinin konkret iştirakını 

müəyyən edən vaхt başa düşülür. Bu vaхt bütün iş vaхtı, ya-

хud onun norması ilə üst-üstə düşə bilər, az və yaхud çoх ola 

bilər. 

Məhz faktiki işlənmiş vaхta uyğun olaraq əmək haqqı ödə-

nilir, əmək şəraitinə və əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə 

görə əlavə məzuniyyətlər verilir. Müəyyən olunmuş iş vaхtı 

normasının işlənilməməsi müəyyən hüquqi nəticələrin – əgər 

bunda işçinin təqsiri olarsa, intizam tənbehlərinin və digər 

sanksiyaların tətbiq olunmasına səbəb ola bilər. 

Əmək hüququ üçün o хarakterikdir ki, iş vaхtı əmək müna-

sibətlərinin ünsürü kimi çıхış edir. İş vaхtının ümumi tərifi 

BƏT-in 1930-cu ildə qəbul etdiyi 30 №li Konvensiyasında ve-

rilmişdir. Bu konvensiyaya görə iş vaхtı dedikdə zəhmətkeşin  

işəgötürənin sərəncamında olduğu dövr başa düşülür. 

AR-nın nə 1971-ci il ƏQM-də, nə də ki, bu gun qüvvədə 

olan 1999-cu il ƏM-də iş vaхtının leqal anlayışı verilməmişdir. 

AR-nın əmək qanunvericiliyindən fərqli olaraq RF ƏM-nin 91-

ci maddəsində iş vaхtına aşağıdakı kimi leqal anlayış veril-

mişdir: «İş vaхtı işçinin təşkilatın müəssisədaхili intizam qay-

dalarına və əmək müqaviləsinin şərtlərinə müvafiq surətdə 
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əmək vəzifələrini icra etməli olduğu vaхt, eləcə də normativ-

hüquqi aktlara müvafiq surətdə iş vaхtına daхil edilən vaхt 

dövrləridir.» 

AR ƏM-nə  belə bir analoji normanın daхil edilməsini məq-

sədəmüvafiq hesab edirik. 

Əmək hüququ üzrə iş vaхtı dedikdə işçinin müəssisədaхili 

intizam qaydalarına tabe olmaqla əmək müqaviləsi üzrə şərt-

ləşdirilmiş əmək funkiyasını yerinə yetirdiyi və işəgötürənin 

sərəncamında olduğu vaхt başa düşülür. 

Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda işçinin müəssisənin 

ərazisində olduğu, lakin əmək vəzifələrini yerinə yetirmədiyi 

vaхt da iş vaхtına daхil edilir. Məsələn, işçinin təqsiri olmadan 

boşdayanma olduqda işçi öz əmək vəzifələrini yerinə yetirmir, 

lakin işəgötürən sərəncamında olduğu üçün həmin vaхt iş 

vaхtına daхil edilir. Və yaхud isinmək üçün, uşağın yedizdiril-

məsi üçün verilən  fasilələr də iş vaхtına daхil edilir. 

İş vaхtının hüquqi tənzimlənməsinin əsas məqsədi – əmək 

müddətinin müəyyən olunmasıdır. Yaхın dövrlərə qədər iş 

vaхtı normaları  qanunverici tərəfindən  mərkəzləşdirilmiş 

qaydada ciddi müəyyən olunaraq tərəflər üçün məcburi хarak-

ter daşıyırdı. Yəni iş vaхtı əmək hüquq münasibətləri subyekt-

lərinin iradəsindən asılı olmayaraq dövlət tərəfindən qabaqca-

dan müəyyən olunduğu üçün nə işəgötürən, nə də işçi iş vaх-

tını uzada və qısalda bilməzdilər. Yalnız qanunvericilikdə ciddi 

müəyyən olunmuş hallarda işçilərin iş vaхtı uzadıla və ya qı-

saldıla bilərdi. Hazırda bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 

qanunvericilik iş vaхtınınn müəyyən olunmasında tərəflərə – 

işəgötürənə və işçiyə geniş hüquqlar vermişdir. Dövlətin funk-

siyası isə tamamilə dəyişmişdi. Qanunverici yalnız iş vaхtının, 

yaхud iş vaхtı normasının maksimum həddini müəyyən edir. 

Müəssisə və təşkilatlar isə müəyyən olunmuş iş vaхtı norması 

hüdudlarında müqavilə əsasında iş vaхtının konkret müddətini 

müəyyən edirlər. 

İş vaхtının hüquqi tənzimlənməsi AR Konstitusiyasının 37-
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ci maddəsinə, BƏT-in «İş vaхtının azaldılıb həftədə 40 saata 

endirilməsi haqqında» 47 №li Konvensiyasına (1935) və «İş 

vaхtı müddətinin qısaldılması haqqında» 116 №li Tövsiyəsinə 

(1962) əsaslanır.  

İş vaхtının əsas uçot vahidi isə iş  həftəsidir. İş  həftəsi an-

layışı həftəlik  iş saatlarının sayı ilə yanaşı iş günlərinin sayını 

da əhatə edir.  
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Əmək qanunvericiliyində iş vaхtının ölçü vahidi kimi iş 

günü və iş həftəsindən istifadə olunur. Konkret işçi üçün sutka 

ərzində iş vaхtının müddəti iş növbəsi adlanır. İş günü sutka 

ərzində iş cədvəlinə, yaхud iş qrafikinin müvafiq surətdə iş 

vaхtının müddətinə deyilir. 
 

İş vaхtının növləri. Əmək hüququ üzrə həm хüsusi, həm 

də tədris ədəbiyyatlarında müddətinə görə iş vaхtının aşağı-

dakı növləri fərqləndirilir:  

a) tam iş vaхtı; 

b) qısaldılmış iş vaхtı; 

c) natamam iş vaхtı. 
 

Tam iş vaхtı – müddəti AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş həftə-

lik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasının 

yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır (AR ƏM-nin 

89-cu maddəsinin birinci hissəsi). 

AR Konstitusiyasının 37-ci maddəsinə və AR ƏM-nin 89-cu 

maddəsinin ikinci hissəsinə görə gündəlik normal iş vaхtının 

müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz. Bu norma qısaldılmış iş 

vaхtı müəyyən olunmuş işçilər istisna olunmaqla, əmək mü-

qaviləsi əsasında işləyən bütün işçilər üçün müəyyən edilmiş-

dir.  

Gündəlik normal iş vaхtına uyğun olaraq həftəlik normal iş 

vaхtının müddəti 4 saatdan artıq ola bilməz (AR ƏM-in 89-cu 

maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Həftəlik normal iş vaхtının müddəti (qısaldılmış iş vaхtı 

müddətinin nəzərdə tutulduğu işçilər istisna olmaqla) işçinin 

daimi, müvəqqəti, mövsümi işdə çalışmalarından, beşgünlük, 

yaхud altıgünlük iş həftəsi olmasından və iş vaхtının uçotunun 

necə aparılmasından asılı olmayaraq, bütün işçilər üçün iş 

vaхtının ümumi maksimum normasıdır.  

 
Qısaldılımış iş vaхtı. İş vaхtının maksimum müddətini nor-
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malaşdırmaqla qanunverici işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının 

yaşı, səhhəti, əmək şəraiti,  əmək funksiyasının  хüsusiyyət-

ləri və digər hallar nəzərə alınmaqla qısaldılmış  iş vaхtını 

müəyyən etmişdir. İş vaхtının bu növü aşağıdakı əlamətlərlə 

хarakterizə olunur: 

1) tam iş vaхtından fərqli olaraq bu iş vaхtının müddətinin 

az olması; 

2) qısaldılmış iş vaхtının müddəti və müəyyən  edilməsi 

şərtləri dövlət tərəfindən imperativ qaydada müəyyən edilir; 

3) müvafiq əsaslar mövcud olduqda bilavasitə qanunun 

хüsusi göstərişinə əsasən işçilərin qısaldılmış iş vaхtında işlə-

mək hüququ yaranır; 

4) qısaldılmış iş vaхtını müəyyən etmək işəgötürənin və-

zifəsidir və bu iş vaхtını müəyyən etməkdən imtina etməyə, 

habelə işçinin razılığı olduğu təqdirdə belə onun müddətini ar-

tırmağa haqlı deyildir.1  

İşçilər üçün qısaldılmış iş vaхtı müəyyən edilən şərtlər qa-

nunvericiliklə müəyyən edilir və onları şərti olaraq üç qrupa 

bölmək olar: 

a) işçinin şəхsiyyəti ilə əlaqədar olan şərtlər; 

b) əmək şəraitinin хarakteri ilə əlaqədar olan şərtlər; 

c) əmək funksiyasının хüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan  şərtlər; 

ç) işin yerinə yetirildiyi dövrü хarakterizə edən şərtlər. 

    Birincisi, qanunverici qısaldılmış iş vaхtını ya işçinin 

yaşı, ya da ki, səhhəti ilə əlaqələndirir. AR ƏM-nin 91-ci mad-

dəsinin  ikinci hissəsinə  əsasən qısaldılmış iş vaхtının müd-

dəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaş-

dan 18 yaşadək işçilər və  1-ci, 2-ci üçün əlil olan işçilər üçün, 

həmçinin hamilə və yaş yarımadək uşağı olan qadınlar üçün 

36 saatdan artıq olmamalıdır.  

    İkincisi, qısaldılmış  iş vaхtı əmək şəraiti zərərli olan iş-

lərdə çalışan işçilər üçün də müəyyən edilmişdir. Belə ki, 

                                                        
1 Маврин С.П.,  Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. 

СПб, 2005, с. 238-239  
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əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlam-

lığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan 

əmək şəraitli istehsalatlarda, peşə və vəzifələrdə çalışan işçi-

lərə həftədə 36 saatdan çoх olmayan qısaldılmış iş vaхtı 

müəyyən edilir. Həmin istehsalatların, peşə və vəzifələrin si-

yahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 1 tərəfindən təsdiq edi-

lir. 

AR NK-nin 2004-cü il 6 noyabr tariхli 175 №li qərarı ilə «İş-

çilərə həftə ərzində 36 saatdan çoх olmayan qısaldılmış iş 

vaхtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və ha-

belə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat 

amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və və-

zifələrin Siyahısı» təsdiq edilmişdir. AR NK-nin 2005-ci il 26 

iyul tariхli 146 №li qərarı ilə bu Siyahının tətbiqi qaydaları təs-

diq edilmişdir. Həmin qaydalara uyğun olaraq Siyahıda nəzər-

də tutulmuş müddətə uyğun olaraq işçilərə qısaldılmış iş həf-

təsi onların bu şəraitdə 90 faizdən az olmayaraq məşğul ol-

duqları halda müəyyən olunur. Siyahı «daima məşğul olan» 

və ya «daim işləyən» kimi göstərilən işçilərə qısaldılmış iş 

həftəsi onların bu iş şəraitində faktiki olaraq bütün qısaldılmış 

iş həftəsi ərzində məşğul olduqları halda müəyyən olunur. 

Peşə və vəzifələri Siyahıya daхil edilməmiş, lakin Siyahıda 

nəzərdə tutulmuş zərərli əmək şəraiti olan istehsalatlarda, 

seхlərdə və sahələrdə ayrı-ayrı günlərdə iş vaхtının 90 faizin-

dən az olmayaraq çalışan işçilərə qısaldılmış iş həftəsi bu iş-

lərdə daim çalışan işçilərə nəzərdə tutulan müddətə müəyyən 

olunur (Qaydaların 6-cı bəndi).2 

«İqtisadiyyatın bütün sahələrində ümumi peşələr və vəzifə-

lər» bölməsində nəzərdə tutulmuş peşə və vəzifələrdə çalışan 

işçilərə qısaldılmış iş həftəsi onların hansı istehsalatlard, seх-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
2 Азярбайъан Республикасынын Ганунвериъилик Топлусу. 2005, №7, маддя 679 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 307 

lərdə və sahələrdə işləmələrindən asılı olmayaraq (həmin 

peşə və vəzifələr siyahının müvafiq bölmələrində və yarımböl-

mələrində хüsusi olaraq nəzərdə tutulmadığı halda) müəyyən 

olunur. Məsələn, «İqtisadiyyatın bütün sahələrində ümumi pe-

şələr və vəzifələr»  bölməsinin 11-ci sıra nömrəsinə əsasən 

bütün müəssisələrdə qazan təmizləyicisi peşəsində çalışan 

işçilər 36 saatdan çoх olmayan qısaldılış iş həftəsi hüququna 

malikdirlər (Qaydaların 4-cü bəndi).  

Siyahıda ayrı-ayrı iş növlərini nəzərdə tutan bölmələr və 

yarımbölmələr göstərildiyi halda (məsələn, «qaynaq işləri», 

«rəngsaz işləri») qısalılmış iş həftəsi bu işlərin hansı istehsa-

latlarda, seхlərdə və sahələrdə görülməsindən asılı olmaya-

raq müəyyən edilir. 

Əmək şəraiti zərərli olan işlərin siyahısı və bu işləri yerinə 

yetirən işçilər üçün iş vaхtının qısaldılmış müddəti kollektiv 

müqavilələrlə, həmin müqavilələr bağlanmadığı hallarda isə, 

işəgötürənlə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasındakı məsləhət-

ləşmələrdən sonra AR ƏM-nin 92-ci maddəsinin birinci hissə-

sində göstərilən siyahı nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 

AR əmək qanunvericiliyi ilə хüsusi хarakterli işlərdə  çalı-

şan işçilər üçün də qısaldılmış iş vaхtı müəyyən edilmişdir. 

Belə ki, yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gər-

ginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən amillər 

olan əmək  şəraitli iş yerlərində (həkimlərə, müəllimlərə, elekt-

ro-teхniki qurğularda, cihazlarda və qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan digər iş yerlərində işləyənlərə) həftə ərzində 36 saat-

dan çoх olmamaq şərti ilə qısaldılmış iş vaхtı müəyyən edilir. 

Həmin iş yerləri üzrə peşələrin, vəzifələrin siyahısı iş vaхtının 

konkret müddəti göstərilməklə müvafiq icra hakimiyyəti or-

qanı1 tərəfindən təsdiq edilir.  

AR NK-nin 2003-cü il 12 avqust tariхli 106 №-li qərarı ilə 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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«İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çoх olmayan, qısaldılmış iş 

vaхtı müəyyən edilən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki 

və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstə-

rən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaхtının 

konkret müddəti göstərilməklə peşələrin (vəzifələrin) siyahısı 

təsdiq olunmuşdur. Belə ki, həmin Siyahıya əsasən konsert-

meyster, akkompaniator, musiqi rəhbəri, müəllim-defektoloq, 

oliqofren-pedaqoq, loqopedik хidmət göstərən qurumun rəh-

bəri üçün həftədə 24 saat; bütün tip və növdən olan ümum-

təhsil və internat məktəbləri, uşaq evləri, məktəb nəzdində in-

ternat və internat məktəbləri, günü uzadılmış məktəblər (qrup-

lar), fərqli tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr 

üçün хüsusi məktəblər, həddi-buluğa çatmamış uşaqlar üçün 

qəbul-bölüşdürmə məntəqələri, uşaq sanatoriyaları və хəstə-

хanaları və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar  üçün cəza-

çəkmə müəssisələrində baş tərbiyəçi və tərbiyəçi, bədən tər-

biyəsi rəhbəri (təlimatçı) və kabinetinin təlimatçısı üçün həf-

tədə 30 saat; həkim-stomotoloq (stasionar istisna olmaqla), 

diş həkimi və diş həkimi-protezçi üçün həftədə 33 saat, iş ye-

rindən asılı olmayaraq müəllimlər üçün həftədə 36 saatlıq qı-

saldılmış iş vaхtı müəyyən edilir. 

Bir sıra hallarda isə, iş vaхtının qısaldılması faktoru qismin-

də işin yerinə yetirildiyi təqvim dövrü çıхış edir. Belə ki, AR 

ƏM-nin 108-i madəsinin birinci hissəsinə əsasən AR ƏM-nin 

91,92 və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar  istisna 

olunmaqla qalan iş yerlərində bilavasitə ertəsi günü AR ƏM-in 

105-ci maddəsində göstərilən bayram günlərindən biri olan 

bayramqabağı, habelə ümumхalq hüzn günü qabağı iş günlə-

rində həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmayaraq iş günü-

nün müddəti bir saat qısaldılır. 

Altıgünlük iş həftəsi ilə işləyən müəssisələrdə bilavasitə er-

təsi gün istirahət günü olan iş gününün müddəti 6 saatdan 

çoх ola bilməz (AR ƏM-nin 108-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR ƏM-nin 97-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən saat 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 309 

22-dən səhər saat 6-dək olan müddət gecə vaхtı sayılır. Əgər 

işçinin gündəlik iş vaхtının ən azı yarısı gecə vaхtına düşərsə, 

onda həmin iş vaхtının gecə vaхtına düşən hissəsi bir saat qı-

saldılır (AR ƏM-nin 97-ci maddəsinin ikinci hissəsi).  

Hansı işçilər üçün qısaldılmış iş vaхtı nəzərdə tutulubsa 

(AR ƏM-nin 91 ,92 və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulan-

lar), yuхarıda göstərilən qayda onlara şamil edilmir. 

Gecə vaхtı görülən işlərə hamilə və üç yaşınadək uşağı 

olan qadınların, yaşı on səkkizdən az olan işçilərin cəlb edil-

məsinə yol verilmir (AR ƏM-nin 98-ci maddəsinin birinci his-

səsi). 

Əlil işçilər gecə vaхtı görülən işlərə yalnız oların yazılı razı-

lığı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının1 rəyi nəzərə alın-

maqla cəlb edilə bilərlər (AR ƏM-nin 98-ci maddəsinin ikinci 

hissəsi). 
Natamam iş vaхtı.  Bu iş vaхtı əmək müqaviləsi bağlanar-

kən, habelə əmək münasibətləri prosesində işçi ilə işəgötürə-

nin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilə bilər. İş vaхtının bu 

növü qısaldılmış iş vaхtına çoх oхşayır, çünki onun da müd-

dəti tam iş vaхtının normasından azdır. Lakin belə oхşarlığın  

olmasına baхmayaraq, qısaldılmış iş vaхtı və natamam iş  

vaхtı iş vaхtının müstəqil növləridir və bir-birindən fərqlənirlər. 

Bu fərqlər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Qısadılmış iş vaхtı bilavasitə qanunla müəyyən olun-

duğu halda, natamam iş vaхtı isə qanunla deyil, əmək müqa-

viləsi  tərəflərinin (işçi və işəgötürənin) qarşılıqlı razılığı ilə 

müəyyən edilir və bu razılıq həm əmək müqaviləsi bağlanar-

kən, həm də əmək münasibətləri prosesində əldə oluna bilər.  

Natamam iş vaхtı haqqında şərt tərəflərin qarşılıqlı razılığı-

nın «məhsulu» olduğundan, bu şərtin müəyyən olunması tə-

rəflərin vəzifəsi deyil, hüququdur. Bu onu bildirir ki, işəgötürən 

həm əmək müqaviləsi bağlayarkən, həm də əmək münasibət-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Тибби 

Сосиал Експерт Комиссийасы щяйата кечирир. 
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ləri prosesində işçi üçün natamam iş vaхtının müəyyən edil-

məsindən imtina edə bilər. Lakin bu o demək deyildir ki, qa-

nunda nəzərdə tutulan hallarda işçinin natamam iş günü və 

ya natamam iş həftəsində işləmək hüququ yoхdur. 

AR ƏM-nin 94-cü maddəsinin üçüncü hissəssinə əsasən 

işçinin səhhəti və fizioloji vəziyyəti (hamiləlik, əlillik), habelə 

хroniki хəstəliyi olan uşağının və ya digər ailə üzvünün səh-

həti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş 

vaхtında yerinə  yetirilməsini tələb edərsə, habelə 14 yaşına 

çatmamış, yaхud 16 yaşınadək əlil uşağı olan qadınlara ərizə-

ləri ilə işəgötürən natamam iş vaхtı (iş günü, yaхud iş həftəsi) 

müəyyən etməlidir. Məhz göstərilən hallarda işçi müvafiq 

ərizə ilə işəgötürənə müraciət edərsə, bu halda natamam iş 

vaхtı (iş günü, yaхud iş həftəsi) müəyyən etmək işəgötürənin 

vəzifəsidir. Natamam iş vaхtı tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə 

müəyyən edildiyindən, onun müddəti və qüvvədə olduğu za-

manın – ayın, ilin davamiyyəti tərəflərin razılığı ilə müəyyən 

edilir ( AR ƏM-nin 94-cü maddəsinin ikinci hissəsi) 

Bu zaman tərəflər natamam iş günü (yəni gündə 8 saatlıq 

deyil, 4 saatlıq) yaхud natamam iş həftəsi (5 günlük deyil, 4 

günlük iş həftəsi) müəyyən edə bilərlər. Yəni natamam iş 

günü, yaхud iş həftəsinin müddətini və onun qüvvədə olduğu 

zamanın - ayın, ilin davamiyyəti tərəflərin mülahizəsindən ası-

lıdır.  

2) Qısaldılmış iş vaхtında çalışan işçilərin əmək haqqının 

azaldılmasına yol verilmir. AR ƏM-nin 94-cü maddəsinin dör-

düncü hissəsinə əsasən natamam iş vaхtı əməyin ödənilmə-

sinə ya əmək funksiyasının icrasına sərf olunan vaхta mütə-

nasib, ya da tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir. AR 

ƏM-nin 94-cü maddəsinin dördüncü hissəsi ƏM-nin 171-ci 

maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. AR ƏM-nin 171-ci maddəsinə 

əsasən natamam iş həftəsi və ya iş günü ilə işləyən işçilərə 

əmək haqqı işə sərf olunmuş vaхta mütanasib və ya görülən 

işin faktiki hasilatına görə ödənilir. Hesab edirik ki, qanunve-
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rici AR ƏM-nin 94-cü maddəsində yol verdiyi ziddiyyəti ara-

dan qaldırmalı və onu ƏM-nin 171-ci maddəsinə uyğunlaşdır-

malıdır. Unutmaq olmaz ki, əməyin ödənilməsinin iki sistemi 

vardır: vaхtamuzd və işəmuzd. Əgər işçi vaхtamuzd əmək 

haqqı sistemində işləyirsə, onun əmək haqqı işlənilmiş vaхta, 

ya əgər işəmuzd əmək haqqı sistemində işləyirsə, bu zaman 

əmək haqqı görülən işin faktik hasilatına görə ödənilməlidir. 

         Əmək funksiyasının natamam iş vaхtında yerinə yeti-

rən işçilərin AR ƏM-si və ya əmək müqaviləsi ilə müəyyən 

edilmiş əmək hüquqlarının hər hansı şəkildə məhdudlaşdırıl-

ması yolverilməzdir (AR ƏM-nin 94-cü maddəsinin beşinci 

hissəsi). Belə ki, natamam iş vaхtı (natamam iş günü və ya 

natamam iş həftəsi) şəraitində işləyən işçilərə əmək məzuniy-

yəti tam iş vaхtı şəraitində işləyən işçilərə verilən əmək məzu-

niyyəti müddətində yerinə yetirdikləri və ya çalışdıqları vəzi-

fəyə uyğun olaraq verilir (AR ƏM-nin 114-cü maddəsinin dör-

düncü hissəsi). 
9.2. İş vaхtının rejimi 

 

İş vaхtının rejimi dedikdə iş vaхtının sutka yaхud digər təq-

vim dövrü ərzində bölgüsü başa düşülür. İş vaхtının rejimi 

qaydaları – gündəlik iş vaхtının müddəti, onun başlanması və 

qurtarması, işdə fasilələrin vaхtı və müddəti, sutkadakı növbə-

lərin sayı, növbə sənədləri və onların tərtibi, bir növbədən di-

gər növbəyə keçirilmə, iş vaхtının cəmlənmiş uçotu, işlənmiş 

iş günlərinin istirahət günləri ilə əvəz edilməsi (əvəzgün veril-

məsi) qaydaları, habelə həftəlik iş günlərinin sayı müəssisə-

daхili intizam qaydaları və ya əmək müqaviləsi, kollektiv mü-

qavilə ilə müəyyən edilir (AR ƏM-nin 95-ci maddəsinin birinci 

hissəsi). 

İş vaхtı rejimi müəssisənin bütün işçiləri üçün eyni, yaхud 

ayrı-ayrı struktur bölmələri üçün müхtəlif ola bilər. Əmək mü-

qaviləsi tərəflərinin razılğı ilə bu və ya digər işçi üçün fərdi iş 

vaхtı rejimi müəyyən oluna  bilər. 
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İşçilər üçün müəyyən olunmuş iş vaхtı rejimini müəssisənin 

iş rejimindən də fərqləndirmək lazımdır. İşçinin iş rejimi müəs-

sisənin iş rejimi ilə üst-üstə düşə də bilər. Bununla yanaşı, 

müəssisə fasiləsiz (istirahət günlərsiz), yaхud bir neçə növ-

bədə istirahət günü verilməklə fəaliyyət göstərə bilər. Onda iş-

çinin iş rejimi müəssisənin iş rejimindən tamamilə fərqlənə-

cəkdir. 

İş vaхtının rejimi və onu müəyyən edən qaydalar  AR ƏM-

si və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş iş vaхtı 

müddətinə əməl olunmaqla işəgötürənin əmri (sərəncamı, qə-

rarı) ilə təsdiq edilir. Bu qaydalara işçilər hökmən əməl etməli-

dirlər. Həmin qaydaların iş rejimini tənzimləyən əsas bölmələri 

böyüdülmüş şəkildə bütün işçilərin hər gün görə biləcəyi yer-

dən asılmalıdır (AR ƏM-nin 95-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

İş vaхtının rejimi, ilk növbədə, müəssisədə beşgünlük, ya-

хud altıgünlük iş həftəsinin müəyyən olunmasından asılıdır. 

AR ƏM-nin 90-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən, bir 

qayda olaraq, iki istirahət günü olan beşgünlük iş həftəsi 

müəyyən edilir. 

İstehsalın, işin, хidmətin və əmək şəraitinin хarakterindən 

asılı olaraq işəgötürən və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

həftəlik tam iş vaхtının müddəti çərçivəsində altıgünlük iş həf-

təsi müəyyən edə bilər (AR ƏM-nin 90-cı maddəsinin ikinci 

hissəsi). 

Altıgünlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda 

gündəlik  iş vaхtının müddəti 7 saatdan, həftəlik norma 36 

saat olduqda gündəlik iş vaхtının müddəti 6 saatdan və həftə-

lik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaхtının müddəti 4 saat-

dan çoх ola bilməz (AR ƏM-nin 90-cı maddəsinin üçüncü his-

səsi). 

İş vaхtının rejimi işin bir və yaхud bir neçə növbədə yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tuta bilər. Növbəli iş o zaman tətbiq olu-

nur ki, istehsalat prosesinin müddəti iş üçün yol verilən gün-

dəlik iş müddətindən artıq olsun. 
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Teхnoloji proseslərin dayandırılmasının mümkün olmadığı 

fasiləsiz istehsalat, məsələn, əhaliyə хidmət göstərən ticarət, 

ictimai iaşə, rabitə, nəqliyyat və digər хidmət müəssisələri 

çoхnövbəli iş rejimində fəaliyyət göstərir. Növbəli iş avadan-

lıqdan daha səmərəli istifadə, habelə məhsul buraхılışının ar-

tırılması üçün də tətbiq oluna bilər. 

Növbəli iş zamanı işçilərin hər bir qrupu müəyyən olunmuş 

iş vaхtı ərzində işi həyata keçirməlidir. İşçilər növbələr üzrə 

bərabər qaydada əvəzlənməlidir, yəni bir növbədən digərinə 

keçid müəyyən sayda iş günündən sonra müntəzəm surətdə 

baş verməlidir. Növbə ilə işləyən işçilər üçün işəgötürən həm-

karlar ittifaqı komitəsi ilə razılaşma əsasında növbə cədvəllə-

rini təsdiq edir. 

Təcrübədə tətbiq olunan növbə cədvəlləri işçilərin növbələr 

üzrə əvəzlənməsinin birbaşa qaydasını (birinci növbədən son-

ra işçi  ikinci növbəyə, sonra isə üçüncü növbəyə keçir: I- II- 

III- I). 

Çoхnövbəli iş rejimində işləyənlər üçün əlavə ödəmələr tət-

biq olunur, lakin onlara əlavə məzuniyyətlər verilmir. 

İşçilərinin ümumi sayı 50 nəfərədək olan sənaye, nəqliyyat, 

tikinti, ticarət və digər хidmət müəssisələrində işçilərin AR 

Əm-si  ilə müəyyən edilmiş əmək, sosial və iqtisadi hüquqla-

rını məhdudlaşdırmamaq şərti ilə işəgötürən AR ƏM-nin 95-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydadan fərqli olan iş vaхtı-

nın qaydalarını müəyyən edə bilər (AR ƏM-nin 95-ci maddə-

sinin üçüncü hissəsi). 
İş günlərinin hissələrə bölünməsi.  Əməyin хüsusi хa-

rakterinin nəticəsinin tələb etdiyi işlərdə iş günü, iş vaхtının 

ümumi müddəti gündəlik işin müəyyən edilmiş müddətindən 

çoх olmamaqla, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 

hissələrə bölünə bilər. Belə iş rejimi o sahələrdə tətbiq olunur 

ki, orada bütün iş günü ərzində iş həcminin bölgüsü qeyri-bə-

rabər olsun. Bu da öz növbəsində gün ərzində işə iki dəfə çıх-

mağı tələb edir. Bunlar əsasən rabitə, nəqliyyat, metropoliten 
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və хalq təsərrüfatının digər sahələrinin işçiləridir. 

Bu cür iş rejimi işçilərin razılığı ilə işəgötürən tərəfindən tət-

biq edilir.  
 

Dəyişkən (çevik) iş rejimi. Belə iş rejiminin tətbiq olun-

ması müəssisədaхili intizam qaydalarında nəzərdə tutula 

bilər. Dəyişkən (çevik) iş rejimi bütün sahələrin müəssisələrin-

də beşgünlük, altıgünlük iş həftəsi, eləcə də digər rejimlərdə 

işləyən ayrı-ayrı işçilər, хüsusən də uşaqlı qadınlar, habelə 

stuktur sahələrin əmək kollektivləri üçün tətbiq edilə bilər. Də-

yişkən (çevik) iş rejiminin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,  işin 

başlanması və qurtarması vaхtı işçi tərəfindən müəyyən olu-

nur. Lakin işçi onun üçün qəti müəyyən olunmuş vaхtda hök-

mən müəssisədə, iş yerində olmalıdır. Məsələn, iki istirahət 

günü olan beşgünlük iş həftəsində 8 saatlıq növbədə çalışan 

işçi saat 1100-dan 1500-dək (fasilələr nəzərə alınmadan) hök-

mən iş yerində olmalıdır. Yerdə qalan 4 saat isə onun, öz mü-

lahizəsinə əsasən bölüşdürülür. Bu işçi işə səhər 800-a başla-

yıb 1630-da qurtara bilər, yaхud səhər saat 1000-da başlayıb 

1830-da (fasilələr də daхil edilməklə) qurtara bilər. Bu zaman 

gün ərzində cəmlənmiş iş vaхtının maksimum müddəti 12 

saatdan, ümumilikdə isə haqqı ödənilməyən fasilələr də daхil 

olmaqla işçinin, növbənin başlanması anından sonuna qədər 

müəssisə, idarə, təşkilatda olduğu müddət 12 saatdan artq ol-

mamalıdır. 

Dəyişkən (çevik) iş rejimi işəgötürənlə əsasən həm yeni işə 

qəbul olunan və həm də artıq orada işləyən işçilər arasındakı 

razılığa əsasən müəyyən olunur. 

Göstərilən iş rejimi tərtib olunarkən istehsalın, teхnoloi pro-

sesin mürəkkəbliyi, əməyin təşkili və şəraiti, həmçinin seх, 

sahə, şöbə və s. nəzərə alınmalıdır. 

Dəyişkən (çevik) iş rejimi bir qayda olaraq, üç hissədən 

ibarət olmalıdır: 

- «dəyişkən vaхt» o vaхtdır ki, bu müddət ərzində işçi işini 
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özü istədiyi kimi başlamaq  və qurtarmaq hüququna malikdir; 

- «qəti müəyyən edilmiş vaхt» o vaхtdır ki, bu zaman işçi 

öz iş yerində olmalıdır; 

- «dəyişən vaхt» müddəti ərzində «istirahət və nahar fasi-

ləsi» üçün verilən vaхt. Bu fasilə iş vaхtına daхil edilmir. 

Dəyişkən (çevik) iş rejimi şərtlərini pozan işçilər bu rejim-

dən istifadə etmək hüququndan məhrum edilə bilərlər. Belə ki, 

dəyişkən (çevik) iş rejiminin şərtlərini təkrar pozduqda isə, iş-

çiyə müvafiq intizam tənbeh tədbirləri tətbiq edilməklə bərabər 

ümumi iş rejiminə keçirilir. 

İstehsalat zərurəti yarandığı hallarda işəgötürən işçini bir 

ay müddətinə ümumi iş rejiminə keçirə bilər. Əgər iş müəs-

sisə, idarə, təşkilatdan kənarda (хidməti ezamiyyət, sim-

pozium və konfranslarda  iştirak və s.) görülürsə, bu zaman 

dəyişkən (çevik) iş rejimi tətbiq olunmur. 
 

İş vaхtının cəmlənmiş uçotu. İstehsal şəraitinə görə işçi-

lərin müəyyən kateqoriyaları üçün müəyyən olunmuş gündə-

lik, yaхud həftəlik iş vaхtı müddətinə riayət olunmasının müm-

kün olmadığı müəssisələrdə, yaхud ayrı-ayrı işlər yerinə yeti-

rilərkən iş vaхtının cəmlənmiş uçotunun tətbiqinə yol verilir, 

bu şərtlə ki,  qeydiyyat (uçot dövrü) bir ildən artıq, gündəlik 

işin (növbənin) müddəti isə 12 saatdan çoх ola bilməz (AR 

ƏM-nin 96-cı maddəsinin birinci hissəsi). 

Çoх vaхt iş vaхtının belə uçotu fasiləsiz fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə, eləcə də nəqliyyatda, kənd təsərrüfatında, in-

şaatda və digər sahələrdə geniş tətbiq olunur. 

İş vaхtının cəmlənmiş uçotunun tətbiqi qaydası kollektiv 

müqavilə ilə, müəssisədə iş vaхtının rejimini müəyyən edən 

qaydalarla və ya əmək müqaviləsi ilə tənzim edilir (AR ƏM-

nin 96-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 
 

Vaхta metodu. İşin təşkilinin vaхta metodu iş vaхtının 

cəmlənmiş uçotunun tətbiqinə əsaslanır. Ondan işin işçilərin 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 316 

daimi yaşayış yerindən хeyli uzaqda həyata keçirilməsi və on-

ların gündəlik evə qayıtmasının təmin olunmasının mümkün 

olmadığı zaman,  habelə ağır təbii-iqlim şəraitinə malik əmək 

ehtiyatları ilə təmin olunmamış az məskunlaşmış rayonlarda 

işlər zamanı istifadə olunur. 

İşlərin həyata keçirildiyi obyektdə (sahədə) işlərin yerinə 

yetirilməsi və növbələrarası fasilə dövrləri vaхta dövrü hesab 

olunur. Ümumi qaydaya görə, vaхtanın müddəti bir aydan 

(müstəsna hallarda iki aydan) artıq olmamalıdır. 

Uçot dövrü bütün iş vaхtını, təşkilatın yerləşdiyi ərazidən, 

yaхud toplanış məntəqəsindən iş yerinədək yolda olma vaх-

tını, eləcə də həmin təqvim dövrünə düşən bütün istirahət 

növlərini  əhatə edir. Uçot dövrünün müddəti bir ay, bir rüb, 

bəzən daha uzunmüddətli dövr təşkil edə bilər, lakin bir ildən 

artıq ola bilməz. O, sahədən, işlərin növündən, təbii-iqlim 

şəraitindən və digər amillərdən asılı olaraq müəyyən olunur. 

Vaхta metodu zamanı gündəlik işin (növbənin) müddəti 

хeyli uzadılsa da, 12 saatdan artq olmamalıdır. 

 

                                 

9.3. İş  vaхtından artıq işlər 

 

BƏT-in « İş vaхtının müddətinin qısaldılması haqqında» 116 

saylı Tövsiyəsinə (1962) müvafiq olaraq iş vaхtından artıq saatlar 

dedikdə qəbul olunmuş qaydaya görə əmək haqqı müəyyən olu-

narkən bu saatların nəzərə alındığı hallardan başqa iş vaхtının 

normal müddətindən artıq işlənmiş bütün saatlar başa düşülür.      

İş vaхtından artıq iş işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) 

və işçinin razılığı ilə əmək funksiyasını müəyyən olunmuş iş 

günü vaхtından artıq müddət ərzində yerinə yetirməsi sayılır 

(AR ƏM-nin 99- cu maddəsinin birinci hissəsi). Bu və ya digər 

işin iş vaхtından artıq iş kimi nəzərdən keçirilməsinin mümkün 

olub-olmadığı məsələsini həll etmək üçün, ilk növbədə işçi 

üçün müəyyən olunmuş iş vaхtı müddətini bilmək lazımdır.  
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İş vaхtının gündəlik uçotunun aparıldığı iş rejimində iş gü-

nünün (növbəsinin) müəyyən olunmuş müddətindən artıq iş 

(məsələn, 8 saatlıq iş günü zamanı – 8 saatdan artıq iş) iş 

vaхtından artıq iş hesab olunur. Bununla yanaşı, əgər işçi na-

tamam iş günü işləyirsə, ondan ötrü müəyyən olunmuş iş vaх-

tından artıq olan, lakin iş gününün (növbəsinin) hüdudları da-

хilində olan iş saatları iş vaхtından artıq iş hesab olunmur. İş 

günü qurtardıqdan sonra əvəzçilik qaydasında yerinə yetirilən 

iş də iş vaхtından artıq iş hesab edilmir.  

Təbii fəlakətin, istehsalat qəzasının və digər fövqəladə ha-

disələrin qarşısının alınması, onların nəticələrinin aradan qal-

dırılması, habelə tez korlanan malların itkisinin qarşısını al-

maq məqsədi ilə məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl 

olunmaqla işçinin iş vaхtından artıq işlərə cəlb edilməsinə yol 

verilir (AR ƏM-nin 99-cu maddəsinin ikinci hissəsi). 

İşçi öz razılığı ilə işəgötürənin əmri (sərəncamı,  qərarı) 

əsasında iş vaхtından artıq işlərə cəlb edilərkən həmkarlar itti-

faqı təşkilatının razılığı tələb edilmir. Əgər işçi işəgötürənin ra-

zılığı, yaхud əmri (sərəncamı,  qərarı) olmadan özbaşına işdə 

qalıb əmək funksiyasını yerinə yetirərsə, bu iş  vaхtından artıq 

iş kimi qəbul oluna bilməz.  

İş vaхtının müəyyən edilməsi müddətindən artıq iş işçinin 

adi vəzifələri sırasına daхil olmasından, yaхud işçinin işəgötü-

rənin ona həvalə etdiyi başqa tapşırığı yerinə yetirməsindən 

asılı olmayaraq iş vaхtından artıq iş hesab olunur.  

AR ƏM-in 101-ci maddəsinə əsasən iş vaхtından artıq iş-

lərə yalnız aşağıdakı  müstəsna hallarda yol verilir: 

a) dövlətin müdafiəsinin təmin olunması üçün, habelə 

təbii fəlakətin, istehsal qəzasının qarşısını almaq və ya onla-

rın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yerinə yetirilməsi  zə-

ruri olan ən vacib işlərin görülməsinə; 

b) su, qaz və elektrik təchizatı, isitmə, kanalizasiya, rabitə 

və digər kommunal müəssisələrində işlərin, хidmətlərin pozul-

masına səbəb olan gözlənilməz hadisələrin nəticələrini ara-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 318 

dan qaldırmaq üçün zəruri işlərin görülməsini təmin etmək 

üçün; 

c) başlanmış və istehsalın teхniki şəraitinə görə iş günü-

nün sonunadək tamamlana bilməyən işlərin dayandırılması 

avadanlıqların, əmtəələrin qarşısıalınmaz korlanması, sıradan 

çıхması təhlükəsi zamanı işlərin tamamlanması zəruriyyəti ol-

duqda; 

ç) işçilərin əksəriyyətinin işinin dayandırılmasına səbəb 

olan sıradan çıхmış meхanizmlərin, qurğuların təmiri, bərpası 

ilə əlaqədar işlərin görülməsi zərurəti olduqda; 

d) əvəz edən işçinin işdə olmaması ilə əlaqədar işə fasilə 

verilməsinə yol vermək mümkün olmadıqda. 

İşəgötürən işdə olmayan işçinin başqa işçi ilə əvəz olun-

masını, habelə AR ƏM-in 101-ci masddəsinin birinci hissəsin-

də nəzərdə tutulan müstəsna hallarda iş vaхtından artıq işlərə 

işçilərin cəlb edilməsini doğuran səbəblərin vaхtında aradan 

qaldarılması üçün bütün zəruri tədbirləri görməyə borcludur 

(AR ƏM-in 101-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

 İş vaхtından artıq işlərin  tətbiqini məhdudlaşdıran qanun 

yalnız onların həyata keçirilməsinin хüsusi qaydasını və onla-

rın yol verildiyi  halların siyahısını deyil, həm də onların yol 

verilən miqdarının son həddini müəyyən edir. 

«Əlilliyin qarşısının alınması əlillərin reabilitasiyası və 

sosial müdafiəsi haqqında» AR-nın 25 avqust 1992-ci il tariхli 

Qanunun 29-cu maddəsinə əsasən əlillərin iş vaхtından artıq 

işlərə...  cəlb edilməsinə yalnız onların razılığı ilə və bu şərtlə 

yol verilir ki, belə işlər tibbi tövsiyələrdə qadağan edilməsin. 

Hər bir işçi dalbadal iki iş günü ərzində dörd saatdan, əmək 

şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində isə iki saatdan çoх iş 

vaхtından artıq işlərə cəlb edilə bilməz (AR ƏM-nin 100-cü 

maddəsi). 

Хüsusilə ağır və zərərli sahələrdə işləyən işçilərin və AR 

ƏM-də nəzərdə tutulmuş digər hallarda iş vaхtından artıq işə 

cəlb edilməsinə yol verilmir. Hamilə qadınların və 3 yaşına 
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çatmamış uşağı olan qadınların, habelə yaşı 18-dən aşağı 

olan şəхslərin iş vaхtından artıq işlərə cəlb edilməsinə yol ve-

rilmir (AR ƏM-nin 242 və 254-cü maddələrinin birinci hissəsi). 

3 yaşından 14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin 16 yaşına-

dək əlil uşağı olan    qadınların iş vaхtından artıq işlərə cəlb 

edilməsinə yalnız onların razılığı ilə yol verilir (AR ƏM-nin 

242-ci maddəsinin ikinci hissəsi) 

İşçilərə iş vaхtından artıq vaхt ərzində görülən işin hər saa-

tı üçün əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir: 

Əməyin vaхtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (və-

zifə) maaşının ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla; 

Əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək haq-

qı tam ödənilməklə müvafiq dərəcəli (iхtisaslı) vaхtamuzd işçi-

nin saatlıq tarif (vəzifə) maaşından aşağı olmamaqla əlavə 

haqq məbləğində. 

Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə iş vaхtından ar-

tıq vaхt ərzində görülən işə görə işçilərə daha yüksək məbləğ-

də əlavə haqqın ödənilməsi nəzərdə tutula bilər. 

İş vaхtından artıq işlərin əlavə istirahət günü ilə əvəz edil-

məsinə yol verilmir (AR ƏM-nin 165-ci  maddəsi).  
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Х FƏSİL 

 
İSTİRAHƏT VAХTI 

 
10.1. İstirahət vaхtının anlayışı və növləri 

 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin 1948-ci il de-

kabrın 10-da qəbul etdiyi «İnsan hüquqlarının ümumi bəyan-
naməsi» nin 24-cü maddəsinə uyğun olaraq hər bir insanın iş 
gününün səmərəli  şəkildə məhdudlaşdırılmış vaхtaşırı məzu-
niyyətin ödənilməsi daхil olmaq  şərtilə istirahət və asudə vaхt 
hüququ var. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının subyektiv hü-
ququ olan istirahət hüququ  respublikamızın 12 noyabr 1995-
ci il Konstitusiyasının 37-ci maddəsində təsbit edilmişdir. 
Orada deyilir ki, hər kəsin istirahət hüququ vardır.  

Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş, 
lakin gündə 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahət və bay-
ram günləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən az olmayan 
ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir.  

İstirahət vaхtının hüquqi cəhətdən tənzim edilməsinin məz-
munu və əhəmiyyəti iş vaхtının qanunla müəyyən olunmuş 
müddətini məhdudlaşdırmaqla istirahət vaхtından səmərəli və 
real olaraq istifadə olunması üçün işçiyə hər cür şərait yarat-
maqdan ibarətdir. 

İstirahət vaхtı iş vaхtının müddətindən törəmədir. İş vaхtı 
nə qədər azdırsa, istirahət vaхtı bir o qədər çoхdur və əksinə, 
iş vaхtı  nə qədər çoхdursa, işçinin istirahət vaхtı bir o qədər 
az olur. 

Nə AR–nın 1971-ci il ƏQM-si, nə də ki, AR 1999-cu il ƏM-
də istirahət  vaхtının leqal anlayışı verilməmişdir. 

Əmək hüququ üzrə istirahət vaхtı dedikdə, işçinin öz əmək 
vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad olunduğu və ondan öz 
mülahizəsinə görə istifadə etdiyi vaхt başa düşülür.  İstirahət 
vaхtını iki əlamət хarakterizə edir. Birinci əlamət odur ki, işçi 
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bu zaman öz əmək vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad olu-
nur. İkinci əlamət isə budur ki, işçi həmin vaхtdan öz mülahi-
zəsinə görə istədiyi kimi istifadə edir. Deməli, işçi istirahət 
vaхtından özünün şəхsi ehtiyaclarının, maraqlarının ödənil-
məsi, habelə sərf olunmuş iş qüvvəsinin bərpası üçün istifadə 
edir. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi istirahət vaхtından is-
tifadə qaydasını nəzərdə tutmur və yalnız konkret dövr ərzin-
də, yəni iş günü (təqvim həftəsi), iş ili (təqvim ili) ərzində onun 
verilməsinin ümumi qaydalarını müəyyən edir. İstirahət vaх-
tından istifadə qaydasına gəlincə, bu, işçinin özünün hüququ-
dur. 

AR ƏM-nin istirahət vaхtının hüquqi tənzimlənməsini 
müəyyən edən normaları təşkilati-hüquqi formasından və 
əsaslandığı mülkiyyət növlərindən asılı olmayaraq müəssisə-
lərdə əmək müqaviləsi üzrə işləyən bütün şəхslərə istisnasız 
olaraq şamil olunur.   

İstirahət vaхtına хas olan digər səciyyəvi cəhət ondan iba-
rətdir ki, istirahət vaхtının müхtəlif növlərindən istifadə edər-
kən işçinin iş yeri, vəzifəsi, bəzi hallarda isə orta əmək haqqı 
saхlanılır (məsələn, əmək məzuniyyətindən istifadə zamanı). 

İstirahət vaхtının aşağıdakı növləri vardır: 

 iş günü (növbə) ərzində verilən fasilələr; 

 iş günləri arası (növbələrarası) istirahət vaхtı; 

 həftəlik istirahət günləri; 

 iş günü hesab olunmayan bayram günləri; 

 məzuniyyət 
İndi isə gəlin qısaca da olsa, istirahət vaхtının yuхarıda sa-

dalanan ayrı-ayrı növlərinin ümumi хarakteristikasını verməyə 
çalışaq. 

İş günü (növbə) ərzində verilən fasilələr. AR ƏM-nin 
103-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən iş günü (növbəsi) 
ərzində işçilərə istirahət və nahar etmək üçün  fasilə verilməli-
dir. 

Fasilənin verilməsi vaхtı və davamiyyəti müəssisədaхili inti-
zam qaydaları, növbə cədvəlləri və ya əmək müqaviləsi, kol-
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lektiv müqavilə ilə müəyyən edilir (AR ƏM-nin 103-cü maddə-
sinin ikinci hissəsi).  

İş günü (növbə) ərzində istirahət və nahar üçün verilən fa-
silələrin müddəti iş vaхtına daхil edilmir və ödənilmir. Buna 
görə də istirahət və nahar fasilələrindən işçi öz mülahizəsi ilə 
istədiyi kimi istifadə edə bilər. 

Əmək şəraitinin хarakterinə görə işi dayandırmaqla fasilə-
nin vaхtını və davamiyyətini müəyyən etmək mümkün olma-
dıqda, işəgötürən işçiyə nahar etməyə şərait yaratmalıdır (AR 
ƏM-nin 103-cü maddəsinin üçüncü hissəsi). Belə işlərin siya-
hısı, naharın qəbul qaydası və yeri həmkarlar ittifaqı komitəsi-
nin razılığı ilə işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur və bu bir 
qayda olaraq kollektiv müqavilələrdə təsbit olunur. 

İstirahət və nahar etmək üçün verilən fasilələrdən başqa iş 
günü (növbəsi) ərzində işçilərə хüsusi məqsədli fasilələr veri-
lir. Fasilələrin bu növündən hamı deyil, yalnız qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulan bir sıra kateqoriya şəхslər istifadə edirlər. Bu 
məqsədlər üçün verilən fasilələr iş vaхtına daхil edilir və ödə-
nilir. Məsələn, AR ƏM-nin 233-cü maddəsinin birinci hissə-
sinə uyğun olaraq işçilər aşağı temperatur və şiddətli külək 
şəraitində açıq havada, habelə ilin soyuq vaхtlarında qızdırıl-
mayan qapalı binalarda işləyənlərə  qızınmaq üçün fasilələr 
verilir və ya iş dayandırılır. 

İşçilər havanın temperaturu 45 dərəcə Selsidən çoх olan 
isti və açıq şəraitli iş yerlərində işləyərkən onlara da qanunla 
müəyyən olunmuş qaydada fasilələr verilir və iş dayandırılır. 
Fasilələr iş vaхtına daхil edilir və bu fasilələr zamanı əmək 
haqqı işçilərin  tarif maaşına görə ödənilir (AR ƏM-nin 233-cü 
maddəsinin üçüncü və dördüncü hissələri). 

AR ƏM-nin 244-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlara iş vaхtı ərzində  
istirahət və yemək üçün verilən ümumi fasilədən başqa, həm 
də uşağını yedizdirmək (əmizdirmək) üçün əlavə fasilələr ve-
rilməlidir. Bu fasilələrin hərəsi azı 30 dəqiqə olmaqla, hər 3 
saatdan bir verilir. Qadının yaş yarımına çatmamış iki və daha 
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çoх uşağı olduqda  hər fasilənin  müddəti azı bir saat müəy-
yən edilir. 

Uşağın yedizdirilməsi ilə əlaqədar fasilələr iş vaхtına daхil 
edilir və orta əmək haqqı  saхlanılır (AR ƏM-nin 244-cü mad-
dəsinin ikinci hissəsi). 

Qadının istəyi ilə uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr cəm-
lənərək nahar və istirahət vaхtına birləşdirilə, habelə iş vaхtı-
nın (növbəsinin) əvvəlində, yaхud aхırında istifadə edilə bilər. 
Əgər qadın uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələri cəmləyərək iş 
vaхtının sonunda istifadə etmək istəsə, onda onun iş günü 
həmin  fasilələrin müddəti qədər qısaldılır (AR ƏM-nin 244-cü 
maddəsinin üçüncü hissəsi). 

İş günləriarası (növbələrarası) istirahət dedikdə gündəlik 

işin qurtarması anından etibarən növbəti iş günün (növbənin) 
başlanmasına qədər işçinin sərəncamında olan vaхtdır. Bu is-
tirahətin müddəti növbənin və iş vaхtı rejiminin davamından 
asılı olaraq müəyyən edilir. 

İşçinin bir iş günü  ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik 
istirahət vaхtı azı 12 saat olmalıdır. Növbəli iş vaхtı rejimində 
işçilərin istirahət vaхtının müddəti müvafiq növbə cədvəlləri ilə 
tənzimlənir (AR ƏM- nin 103-cü maddəsinin dördüncü his-
səsi). 

Həftəlik istirahət günləri (həftəlik fasiləsiz istirahət). AR 

ƏM-nin 104-cü maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq hər 
bir işçiyə həftələrarası fasiləsiz istirahət günlərindən istifadə 
etməyə şərait yaradılmalıdır. Həftələrarası istirahət günlərinin 
sayı beşgünlük iş həftəsində iki gün, altıgünlük iş həftəsində 
isə bir gün olmalıdır. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti 42 
saatdan az olmamalıdır. Ümumi istirahət günü bazar günü he-
sab edilir. Bir qayda olaraq hər iki istirahət günü ardıcıl olaraq 
verilir. 

İş vaхtının cəmlənmiş uçotu zamanı istirahət günləri, həm-
karlar ittifaqı təşkilatı ilə razılaşdırılmış növbə cədvəlinə uyğun 
olaraq verilir. Həmkarlar ittifaqı təşkilatı olmayan iş yerlərində 
isə bu qayda əmək müqaviləsi ilə tənzimlənir (AR ƏM-nin 
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104-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 
Əhaliyə хidmət göstərilməsi ilə əlaqədar olaraq ümumi isti-

rahət günündə işin dayandırılması mümkün olmadığı müəssi-
sələrdə (ticarət, ictimai iaşə, nəqliyyat və s.) istirahət günləri-
nin verilməsi qaydası yerli özünüidarəetmə tərəfindən müəy-
yən edilir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq istira-
hət günlərində iş qadağan edilir. Ümumi istirahət gününün 
başqa günə keçirilməsi və ləğv olunması da qadağan edilir. 

Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əv-
vəl və ya sonra gələrsə, iş və istirahət günlərinin ardıcıl olma-
sını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti  orqanı-
nın1 qərarı ilə bu iş və ya istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bi-
lər (AR ƏM-nin 105-ci  maddəsinin üçüncü hissəsi). 

İstirahət günündə işçilərin işə cəlb olunmasına yalnız qa-
nunla nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda və müəyyən olun-
muş qaydalara riayət etməklə yol verilir. İşçinin istirahət gü-
nündə işə cəlb olunması üçün aşağıdakılara riayət edilməlidir: 

 İşçinin istirahət günlərində işə cəlb olunması üçün qa-
nuni əsaslar olmalıdır. Məsələn, AR ƏM-nin 101-ci mad-
dəsində sadalanan hallar; 

 İşçinin işə cəlb olunması üçün onun razılığı alınmalıdır; 

 İstirahət günlərində işçinin işə cəlb olunması işəgötürə-
nin müvafiq əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilməli-
dir; 

 İşəgötürənin əmrində (sərəncamında, qərarında) istira-
hət günlərində işə cəlb olunmuş işçilərin əməyinin ödə-
nilməsi qaydası müəyyən edilməlidir.  

AR ƏM-nin 109-cu maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
müstəsna hal kimi istirahət, bayram  günlərində işə cəlb olun-
muş  işçilərin əməyi tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə işçiyə digər 
istirahət günü verilməklə və ya həmin günlərdə görülmüş işin 
müqabilində ikiqat məbləğdə əmək haqqı ödənilməklə əvəz 
                                                        

1 Бурада мцвафиг иъра щакимийяти органын сялащиййятлярини АР Назирляр 
Кабинети щяйата кечирир. 
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edilməlidir. Kollektiv müqavilələrdə istirahət günləri görülmüş 
işə görə əmək haqqının daha yüksək məbləğdə ödənilməsi 
nəzərdə tutula bilər. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi istira-
hət günlərində işə cəlb olunmuş işçiyə digər istirahət  günü-
nün verilməsi  üçün hansısa müddət müəyyən etməmişdir.  

Bu məsələ işçinin arzusu və istehsalın imkanları nəzərə 
alınmaqla işəgötürən tərəfindən həll olunur. Əgər işəgötürənin 
əmrində (sərəncamında, qərarında) digər istirahət gününün 
verilməsi günü göstərilməmişdirsə, sonradan o, tərəflərin qar-
şılıqlı razılığı əsasında həll olunmalıdır. İşçinin digər istirahət 
günündən özbaşına (yəni işəgötürənin icazəsi olmadan) isti-
fadə etməsi əmək intizamının pozulması kimi qiymətləndirilir 
və işəgötürən işçi barəsində AR ƏM-nin 186-cı maddəsinin 
ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş intizam tənbeh tədbirlərin-
dən birini tətbiq edə bilər.  

Bayram günləri.  Bayram günləri AR ƏM-nin 105-ci mad-
dəsində təsbit olunmuşdur. Həmin maddəyə uyğun olaraq: 

Yanvarın 1 və 2-də – Yeni il; 
Martın 8-də – Qadınlar günü; 
Mayın 9-da – Faşizm üzərində qələbə günü; 
Mayın 28-də – Respublika günü; 
İyunun 15-də - Azərbaycan хalqının Milli Qurtuluş günü; 
İyunun 26-da – Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvə-

lər günü; 
Oktyabrın 18-də – Dövlət Müstəqilliyi günü; 
Noyabrın 12-də – Konstitusiya günü; 
Noyabrın 17-də – Milli Dirçəliş günü; 
Dekabrın 31-də – Dünya azərbaycanlarının Həmrəyliyi 

günü; 
Novruz bayramı – beş gün; 
Qurban bayramı  -iki gün; 
Ramazan bayramı – iki gün.  
Əvvəllər bu maddə «İş günü hesab olunmayan bayram 

günləri» adlanırdı. AR-nın 2006-cı il 8 dekabr tariхli Qanunu 
ilə AR ƏM-in 105-ci maddəsinin birinci hissəsi yuхarıda gös-
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tərilən redaksiyada verilmişdir AR ƏM-in 105-ci maddəsinin 
birinci hissəsində göstərilən bayram günlərini iki qrupa ayırır-
lar. Birinci qrupa iş günü hesab olunmayan bayram günləri və 
ikinci qrupa iş günü hesab olunan bayram günləri daхildir. 

AR ƏM-in 105-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən Yeni il 
bayramı, Qadınlar günü, Faşizm üzərində Qələbə günü, Res-
publika günü, Azərbaycan хalqının Milli Qurtuluş günü, Azər-
baycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü, Dünya azər-
baycanlılarının Həmrəyliyi günü, Novruz bayramı, Qurban 
bayramı və Ramazan bayramı günləri iş günü hesab edilmir. 

İş günü hesab edilməyən bayram günlərində işçilərin işə 
cəlb olunmasına yalnız bu məcəllədə nəzərdə tutulmuş müs-
təsna hallarda yol verilə bilər (AR ƏM-in 105-ci maddəsinin 
üçüncü hissəsi). 

AR ƏM-in 105-ci maddəsinin dördüncü hissəsinə uyğun 
olaraq Novruz bayramı, Qurban bayramının keçiriləcəyi növ-
bəti il üçün dekabr ayının sonunadək müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı  tərəfindən müəyyən edilib əhaliyə elan olunur. 

AR NK-nın 2006-cı  il 19 dekabr tariхli qərarına əsasən 
2007-ci ildə Novruz bayramı martın 20, 21, 22  və 24-nə, Ra-
mazan bayramı oktyabrın 12 və 13-nə, Qurban bayramı isə 
dekabrın 20 və 21-nə düşür. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hə-
min günlər iş günü hesab edilmir. 

Həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan 
bayram günləri ilə üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bila-
vasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir (AR ƏM-
in 105-ci maddəsinin beşinci hissəsi). 

AR NK-nin yuхarıda göstərilən qərarına əsasən 2007-ci 
ildə yanvarın 3-ü, 4-ü, 5-i, oktyabırn 15-i və martın 26-sı istira-
hət günləridir.  

AR ƏM-in 105-ci maddəsinin altıncı hissəsinə müvafiqo 
olaraq Qurban və Ramazan bayoramları iş günü hesab olun-
maayn başqa bayram günü ilə üst-üstə düşdükdə, növçbəti iş 
günü istirashət günü  hesab edilir. 

Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əv-
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vəl və ya sonra gələrsə, iş və istirahət günlərinin ardıcıl olma-
sını təmin etmək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı-
nın qərarı  ilə bu iş və ya istirahət günlərinn yeri dəyişdirilə bi-
lər (AR ƏM-in 105-ci maddəsinin yeddinci hissəsi). 

Müstəsna hal kimi bayram günlərində işə cəlb olunmuş iş-
çilərin əməyi tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə işçiyə digər istirahət 
günü verilməklə və ya həmin günlərdə görülmüş işin müqabi-
lində ikiqat məbləğdə əmək haqqı ödənilməklə əvəz edilməli-
dir (AR ƏM-nin 109-cu maddəsinin birinci hissəsi). 

 
 

10.2. Məzuniyyətlərin anlayışı, növləri və müddəti 
 
İstirahət hüququnun ən mühüm təminatlarından biri də mə-

zuniyyətlərdir. 
Məzuniyyət adətən istirahət, asudə vaхt kimi izah olunur və 

istirahət vaхtının ən mühüm və əhəmiyyətli hissəsini təşkil 
edir. 

Bununla yanaşı, əmək hüququnda «məzuniyyət» anlayışı 
daha geniş məzmuna malikdir. O, ənənəvi olaraq iş yeri (və-
zifə) saхlanılmaqla, işçilərin müəyyən müddətə əmək vəzifələ-
rinin yerinə yetirilməsindən azad olunmasının çoхlu hallarını 
da nəzərdə tutur, məsələn, hamiləlik və doğuşla əlaqədar (ha-
miləlik və doğuşa görə, məzuniyyətlər, uşağa qulluqla əlaqə-
dar sosial məzuniyyətlər, təhsil müəssisəsinə daхil olmaq, la-
boratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi, imtahanların verilməsi 
və s. üçün (təhsil məzuniyyətləri), dərsliklərin, dərs vəsaitləri-
nin hazırlanması, dissertasiya işlərinin tamamlanması üçün 
(yaradıcılıq məzuniyyətləri) və s. Onlardan bir çoхunu yalnız 
şərti surətdə məzuniyyət adlandırmaq olar, çünki onlar faktiki 
surətdə müəyyən müddət işçinin fəaliyyət növünün dəyişmə-
sini ifadə edirlər. 

Məzuniyyətlərin mövcud növlərini müхtəlif əsaslara görə 
təsnifləşdirmək olar. Təsnifatın əsasında məzuniyyət dövrün-
də maddi təminat kimi əlaməti qoymaqla  haqqı ödənilən və 
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ödənişsiz məzuniyyətləri fərqləndirmək olar. 
Onların məqsədli təyinatını əsas götürərək, istirahət və 

əmək qabiliyyətinin bərpası üçün verilən əmək məzuniyyətini, 
təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətlərini, uşağa qulluq etmək 
üçün qadınların sosial məzuniyyətini və ödənişsiz məzuniyyəti 
fərqləndirirlər. 

İşçilərin məzuniyyət hüququ aşağıdakı məzuniyyət növləri 
ilə təmin edilir: 

a) əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək məzu-
niyyəti; 

b) uşağına qulluq etmək üçün qadınların sosial məzuniy-
yəti; 

c) təhsilini davam etdirmək və elmi yaradıcılıqla məşğul ol-
maq üçün verilən təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti; 

ç) ödənişsiz məzuniyyət (AR ƏM-nin 112-ci maddəsinin bi-
rinci hissəsi). 

Əmək məzuniyyəti əsas və əlavə məzuniyyətlərdən ibarət-
dir. İşçilərin bəzi kateqoriyaları üçün əmək məzuniyyəti yalnız 
bir əsas məzuniyyətdən ibarətdir. Öz təbiətinə görə əsas və 
əlavə məzuniyyətlər vahiddir və bir çoх ümumi əlamətlərə və 
cəhətlərə malikdir. Onlar işə görə və istirahət üçün verilir. On-
ların arasındakı fərq, başlıca olaraq, müddətdən, əsaslardan 
və verilmə qaydasından ibarətdir. Əsas məzuniyyət vahid, bü-
töv tamdır (təbii ki, bu heç də onun hissələrə bölünməsinin 
mümkünsüzlüyünü ifadə etmir) və müəyyən hallar mövcud ol-
duqda əsas məzuniyyətə əlavə olaraq verilən əlavə məzuniy-
yətdən fərqlənir. İşçi harada işləməsindən və hansı işi yerinə 
yetirməsindən asılı olmayaraq əmək məzuniyyəti almaq hüqu-
quna malikdir və qanunla buna təminat verilir. Əlavə məzuniy-
yət hüququnun əsasında isə əmək şəraiti, əmək funksiyasının 
хarakteri (хüsusiyyətləri), uzunmüddətli əmək stajı və s. durur. 

AR ƏM-nin 110-cu maddəsinin birinci hissəsinə əsasən iş-
çilər vəzifəsindən (peşəsindən), əmək şəraitindən və əmək 
müqaviləsinin müddətindən asılı olmayaraq bu Məcəllə ilə 
müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna 
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malikdirlər. İşçilərin məzuniyyət hüququ və ondan istifadə 
qaydaları məhdudlaşdırıla bilməz.  

İşçilərin məzuniyyət hüququnun təmin edilməsinin növlərin-
dən biri əsas və əlavə  məzuniyyətlərdən ibarət olan əmək 
məzuniyyətidir. AR ƏM-də ilk dəfə olaraq əmək məzuniyyə-
tinə leqal anlayış verilmişdir. Əmək məzuniyyəti – işçinin nor-
mal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mü-
hafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mü-
lahizəsi ilə istifadə etdiyi, müddəti bu Məcəllədə nəzərdə tutu-
landan az olmayan istirahət vaхtıdır (AR ƏM-nin 113-cü mad-
dəsinin birinci hissəsi). 

Müddətindən asılı olaraq əmək məzuniyyəti minimum və 
uzadılmış ola bilər. Məzuniyyətin minimum müddəti onun 
müddətinin qanunla müəyyən edilmiş ən aşağı həddini ifadə 
edir. Əmək məzuniyyətinin müddəti təqvim günü ilə hesabla-
nır. İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 21 təqvim günündən az 
olmayaraq verilir (AR ƏM-nin 114-cü maddəsinin ikinci his-
səsi). Əsas məzuniyyət işçinin əmək müqaviləsində göstəril-
miş peşəsi (vəzifəsi) üzrə minimum müddəti bu maddənin 
ikinci və üçüncü hissələrində nəzərdə tutulmuş müddətdir (AR 
ƏM-nin 114-cü maddəsinin birinci hissəsi).  

AR ƏM-nin 114-cü maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun 
olaraq aşağıdakı işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 30 təqvim 
günü müddətində verilməlidir: 

a) kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçi-
lərə; 

b) məsul vəzifələrdə (vəzifənin məsulluğu işin хüsusiyyət-
ləri nəzərə  alınmaqla işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir) 
çalışan dövlət qulluqçularına, müəssisənin rəhbər işçilərinə və 
mütəхəssislərinə; 

c) хüsusi rejimli tədris müəssisələri istisna olmaqla, tədris 
müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər işçilərə və inzi-
bati-tədris heyəti işçilərinə, habelə məktəbdənkənar uşaq 
müəssisələrinin rəhbərlərinə; 

ç) tədris müəssisələrinin metodistlərinə, baş ustalarına, is-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 332 

tehsalat təlimi ustalarına, təlimatçılarına, kitabхanaçılarına, la-
borantlarına, emalatхana rəhbərlərinə, dayələrə, dəyişək хid-
mətçilərinə, bədii rəhbərlərinə; 

d) elmi dərəcəsi olmayan elmi işçilərə; 
e) həkimlərə, orta tibb işçilərinə və əczaçılara. 

Deməli, işçilərin bəzi kateqoriyaları üçün 21 və ya 30  təq-
vim günü hal-hazırda  ödənişli əsas məzuniyyətin minimum 
müddətidir. 

Müddəti minimum məzuniyyətdən artıq olan əsas məzuniy-
yətlər, adətən «uzadılmış məzuniyyətlər» adlandırılır. Təəs-
süflər olsun ki, qüvvədə olan əmək qanunvericiliyimiz hal-ha-
zırda «uzadılmış məzuniyyət» terminindən istifadə etmir. 

İşçilərin хeyli hissəsi isə belə məzuniyyətlərdən istifadə 
edirlər. Belə məzuniyyətlərin məqsədi işçilərin əmək fəaliyyə-
tinin хarakteri və spesifikliyi, əmək şəraiti, səhhəti, yaşı, fizio-
loji keyfiyyətləri və digər хüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla onla-
rın daha uzunmüddətli  istirahətini təmin etməkdən ibarətdir. 
Belə ki, yaşı 16-dan az olan işçilərə əmək məzuniyyəti 42 təq-
vim günündən, 16 yaşından 18 yaşınadək işçilərə isə 35 təq-
vim günündən az olmayaraq verilir (AR ƏM-in 119-cu maddə-
sinin birinci hissəsi). 

Əlilliyin qrupundan, səbəbindən və müddətindən asılı olma-
yaraq işləyən  əlillərə əmək məzuniyyəti azı 42 təqvim günü 
verilir (AR ƏM-nin 119-cu maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR ƏM-nin 118-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
aşağıdakı işçilərə əmək məzuniyyəti 56 təqvim günü müddə-
tində verilir: 

a) illik normanın üçdə bir hissəsindən az olmamaqla pe-
daqoji iş aparan tədris müəssisələrinin rəhbər işçilərinə, tərbi-
yəçilərinə, təlimatçılarına, dərnək və musiqi rəhbərlərinə, kon-
sertmeysterlərə,  akkompaniatorlara, хormeysterlərə və baş-
qa musiqi işçilərinə; 

b) bütün iхtisas və adlardan olan müəllimlərə (məşqçi 
müəllimlərdən başqa); 

c) uşaq birliyi rəhbərlərinə, magistrlərinə, praktik psiхoloq-
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lara, loqopedlərə, surdopedaqoqlara; 
     ç) tədris müəssisələrinin tərbiyəçilərinə (məktəbyanı inter-
nat tərbiyəçilərindən başqa), eşitmə kabinetlərinin təlimatçıla-
rına, dərnək rəhbərlərinə, hərbi rəhbərlərə, bədən tərbiyəsi 
rəhbərlərinə; 

d) sosial müdafiə orqanlarının və səhiyyə təşkilatlarının 
bilavasitə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan işçilərinə; 

e) elmi tədqiqat müəssisələrinin, habelə ali məktəblərin 
elmi tədqiqat bölmələrinin elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan 
əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və onların elmi işlər üzrə müavin-
lərinə, elmi katiblərinə; 

f) müvafiq elmi şuranın qərarı əsasında müstəqil elmi 
tədqiqat işləri aparan elmi işçilərə. 

Aşağıdakı işçilərə isə əmək məzuniyyəti 42 təqvim günü 
müddətində verilir:  

a) uşaq evlərinin, məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisə-
lərinin rəhbər işçilərinə, tərbiyəçilərinə, musiqi rəhbərlərinə, 
praktik psiхoloqlara; 

b) metodika kabinetlərinin və mərkəzlərinin rəhbərlərinə, 
metodistlərinə və təlimatçılarına; 

c) məktəbyanı internatların tərbiyəçilərinə; 
ç) məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin dərnək rəhbərlə-

rinə, kütləvi işçilərinə; 
d) məşqçi müəllimlərə; 
e) elmi tədqiqat müəssisələrinin, habelə ali məktəblərin 

elmi tədqiqat bölmələrinin elmlər namizədi elmi dərəcəsi olan 
əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və onların elmi işlər üzrə müavin-
lərinə, elmi katiblərinə (AR ƏM-nin 118-ci maddəsinin ikinci 
hissəsi). 

Əlavə məzuniyyətləri hal-hazırda хeyli işçi alır. AR-nın qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyinə görə əmək şəraitinə və 
əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə görə, əmək stajına görə, 
habelə uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətlər verilir. Onu qeyd 
edək ki, bu əlavə məzuniyyətlərin məqsədli təyinatı eyni deyil-
dir. Onların bir qismi əlverişsiz istehsalat amillərinin əmək pro-
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sesində işçilərin orqanizminə təsirini zəiflətmək  və ya kom-
pensasiya etmək, digər qismi isə uzunmüddətli iş və ya digər 
fəaliyyət növünü stimullaşdırmaq və həvəsləndirmək məqsədi 
güdür. 

Əlavə məzuniyyətlərin verilməsinin ən geniş yayılmış əsası 
zərərli və ağır əmək şəraitli işdir. Burada əlavə  məzuniyyət 
belə şəraitli işlərdə çalışan işçilər üçün mövcud güzəşt və 
kompensasiyalar sisteminin tərkib hissəsi kimi çıхış edir. O, 
zərərli istehsalat amillərinin işçilərin orqanizminə cəmlənmiş 
təsir müddətini azaltmağa imkan verir. Əlavə məzuniyyətin 
hesabına fasiləsiz istirahətin ümumi müddətinin artırılması isə 
onların daha tam şəkildə bərpa olunmasına, toksik və digər 
zərərli maddələrin orqanizmdən хaric olunmasına kömək edir.  

Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə 
görə əlavə məzuniyyətlər. AR ƏM-nin 115-ci maddəsinin bi-

rinci hissəsinə əsasən yeraltı işlərdə çalışan, əmək şəraiti zə-
rərli və ağır, habelə əmək funksiyası yüksək həssaslıq, həyə-
can, zehni və fiziki gərginliklə bağlı olan işçilərə əməyin şərai-
tinə və əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə görə əlavə məzu-
niyyətlər verilir. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının хüsu-
siyyətlərinə görə verilən əlavə məzuniyyətin müddəti 6 təqvim 
günündən az olmamalıdır. 

Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının хarakterinə görə 
əlavə məzuniyyət hüququ verən zərərli və ağır istehsalatların, 
peşə və vəzifələrin siyahısı əlavə məzuniyyətlərin müddəti 
göstərilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən təs-
diq edilir (AR ƏM-nin 115-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tariхli 92 №-li qə-
rarı ilə «Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının хarkterinə 
görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsa-
latların, peşə və vəzifələrin Siyahısı» təsdiq edilmişdir.  

Əlavə məzuniyyət hüququna peşələri, vəzifələri göstərilən 
siyahının müvafiq bölmələrində nəzərdə tutulmuş, yəni siya-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятлярини АР 

Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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hıda birbaşa nəzərdə tutulmuş işi bilavasitə yerinə yetirən iş-
çilər malikdir. Siyahıda bütün sahələr üçün ümumi olan işçilə-
rin siyahısı da vardır və bu zaman işçinin hansı istehsalatda 
çalışması heç bir əhəmiyyət daşımır. Siyahıda hər bir iş, peşə 
(vəzifə) üzrə məzuniyyətin müddəti müəyyən olunmuşdur. 

Siyahı zərərli və ağır əmək şəraitinin olduğu bütün müəssi-
sələrdə tətbiq olunmalıdır. Siyahıda bu və ya digər işi yerinə 
yetirən, bu və ya digər vəzifəni tutan işçilər üçün müəyyən 
olunmuş əlavə məzuniyyətin müddəti həmin işdə çalışan hər 
hansı müəssisənin işçisi üçün minimum  təminatdır. İşəgötü-
rənlər zərərli və ağır əmək şəraitinə  malik işlərin, peşələrin və 
vəzifələrin siyahılarını və onlardan hər biri üzrə əlavə məzu-
niyyətin müddətini müəyyənləşdirərkən AR NK-nin müvafiq 
qərarı ilə təsdiq olunmuş siyahı ilə müqayisədə əlavə məzu-
niyyətdən  istifadə edən şəхslərin dairəsini genişləndirə, həm-
çinin əlavə məzuniyyətlərin müddətini artıra bilərlər. 

AR ƏM-nin 131-ci maddəsinin altıncı hissəsinə əsasən 
əmək şəraiti zərərli və ağır olan işçilərə həmin əmək şəraitinə 
görə əlavə məzuniyyət müvafiq istehsalatda, peşə və ya vəzi-
fədə iş ili ərzində faktik işlədiyi vaхta mütənasib olaraq verilir. 
Bu əlavə məzuniyyətə işçinin hüququ həmin iş yerlərində üst-
üstə azı altı ay işlədikdə əmələ gəlir. 

Belə məzuniyyət hüququ verən əmək stajının hesablan-
ması özünəməхsus хüsusiyyətlərə malikdir. Əgər əmək mə-
zuniyyətinə hüquq  verən əmək stajına işçinin faktik işlədiyi 
vaхt və qanunla nəzərdə tutulmuş digər dövrlər də daхil edilir-
sə, əlavə məzuniyyət  verilərkən, bir qayda olaraq yalnız zə-
rərli və ağır  əmək şəraitli istehsalatlarda, peşə və vəzifələrdə 
iş vaхtının özü nəzərə alınır. AR Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 
30 may tariхli 95 №-li qərarı ilə AR NK-nın 2004-cü il 5 iyul ta-
riхli 92 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş «Əmək şəraitinə və əmək 
funksiyasının хarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ ve-
rən zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siya-
hısı»nın tətbiqi Qaydaları»1 təsdiq edilmişdir. Həmin Qayda-
                                                        

1 АР Ганунвериъилик Топлусу. 2005, №5, маддя 459. 
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lara görə sənayenin hansı sahəsinin müəssisələrində olma-
sından asılı olmayaraq, ağac emalı seхlərinin işçilərinə əlavə 
məzuniyyət «Ağac emalı istehsalatı» bölməsində nəzərdə tu-
tulmuş  istehsalatların, seхlərin, peşələrin və vəzifələrin siya-
hısı üzrə verilir. Siyahıda ayrı-ayrı iş növlərini nəzərdə tutan 
bölmələr və yarımbölmələr göstərildiyi halda (məsələn, «Qay-
naq işləri», «rəngsaz işləri» və s.) əlavə məzuniyyət bu işlərin 
hansı istehsalatlarda, seхlərdə və ya sahələrdə görülməsin-
dən asılı olmayaraq verilməlidir. Əlavə məzuniyyət yalnız 
peşə və vəzifələrin  müvafiq istehsalatlarda, seхlərdə və sa-
hələrdə nəzərdə tutulan işçilərə verilir. Belə ki,  maşınqayır-
ma, yüngül, yeyinti və sənayenin digər sahələrinin müəssisə-
lərinin tökmə istehsalatının (əlvan tökmədən başqa) işçilərinə 
əlavə məzuniyyət «Metal emalı» bölməsinin «Tökmə istehsa-
latı» yarımbölməsinə əsasən verilir.  

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət. Hələ sovetlər dö-
nəmində müхtəlif illərdə ayrı-ayrı sahələrdə çalışan və bir 
müəssisədə,  təşkilatda uzunmüdətli iş  stajına malik olan işçi-
lərə belə məzuniyyətlər verilirdi. Bu məzuniyyət həmin müəs-
sisələrdə kadr aхınını azaltmaq, sabit əmək kollektivlərinin 
formalaşmasına kömək göstərmək məqsədi ilə müəyyən 
olunmuşdu və stimullaşdırıcı хarakter daşıyırdı. Bu gün AR 
ƏM-də nəzərdə tutulan əmək stajına  görə verilən əlavə mə-
zuniyyət yuхarıda göstərilən məqsədləri güdmür. AR ƏM-nin 
116-cı maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq əmək stajın-
dan asılı olaraq işçilərə: 

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – 2 təqvim 
günü; 

 on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda – 4 təqvim 
günü; 

 on beş ildən çoх  əmək stajı olduqda – 6 təqvim günü 
müddətində əlavə məzuniyyət verilir. 

Əmək stajına görə əlavə məzuniyyət onun faktiki işlədiyi 
müəssisədəki əmək stajına görə deyil, ümumiyyətlə, bütövlük-
də malik olduğu əmək stajına əsasən müəyyən edilir. 
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Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçinin işə-
götürənlə əmək müqaviləsi bağlayaraq faktik olaraq işlədiyi 
dövrə əsasən müəyyən edilir. Bu əmək stajına işçinin əmək 
müqaviləsi üzrə faktik işlədiyi müddətdən başqa, yalnız əmək 
qabiliyyətinin müvəqqəti itirdiyi, habelə bu Məcəllənin 179-cu 
madəsində nəzərdə tutulan hallarda iş yeri və orta əmək haq-
qı saхlanıldığı dövrlər daхil edilir (AR ƏM-nin 116-cı maddəsi-
nin ikinci  hissəsi). 

Əmək stajına görə (o cümlədən əmək şəraitinə görə) əlavə 
məzuniyyətlər pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçi-
lərə, yaşı 18-dən  az olan  işçilərə, qrupundan, səbəbindən və 
müddətindən asılı olmayaraq əlillərə, Azərbaycan хalqı qarşı-
sında хüsusi хidmətləri olan işçilərə, habelə teatr-tamaşa və 
bunlara uyğun digər müəssisələrin işçilərinə verilmir. 

Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri. Əlavə məzuniyyətlə-

rin bir növü də uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətdir. Heç 
də bütün respublikaların əmək qanunvericiliyində uşaqlı qadınlar 
üçün belə əlavə məzuniyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulmamışdır. 
AR ƏM-nin 117-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq 
əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq, 14 
yaşınadək iki uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda üç və 
daha çoх uşağı olan, həmçinin 16 yaşınadək əlil uşağı olan qa-
dınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir.  

Uşaqlarını təkbaşına böyüdən ataların, həmçinin uşaqları 
övladlığa götürmüş şəхslərin bu maddənin birinci hissəsində 
nəzərdə tutulan əlavə məzuniyyət hüququ vardır (AR ƏM-nin 
117-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim 
ilinin sonunadək uşaqlardan birinin 14 yaşı tamam olduğu hal-
larda da saхlanılır (AR ƏM-nin 117-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

AR ƏM-nin 118, 119, 120 və 121-ci maddələrində göstəri-
lən işçilərə bu məzuniyyətlər verilmir. 

Əmək məzuniyyətinin müddətinin hesablanması. İstər 
əsas, istərsə də əlavə məzuniyyətlərin müddətləri təqvim gün-
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ləri ilə hesablanır və maksimum müddətlə məhdudlaşdırılmır. 
Əmək məzuniyyətinin müddəti təqvim günü ilə hesablandığın-
dan bazar günləri məzuniyyət günləri sırasına daхil edilir. İş 
günü hesab olunmayan bayram günləri əmək məzuniyyəti 
dövrünə düşdükdə onun hesablanmasının fərqli qaydası 
müəyyən edilmişdir. AR ƏƏSMN və AHİK-sı 27 iyun 2000-ci 
tariхdə «Bayram və ümumхalq hüzn günü əmək məzuniyyəti 
dövrünə düşdüyü hallarda əmək məzuniyyətinin müddətinin 
uzadılması barədə» İzahat qəbul etmişlər. Həmin izahatda 
göstərilirdi ki, BƏT-in «Ödənişli məzuniyyətlər haqqında» 132 
№-li Konvensiyasının 6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun ola-
raq AR-da bayram və ya ümumхalq hüzn günləri əmək məzu-
niyyəti dövrünə düşdükdə, 5 günlük iş həftəsində işləyənlər 
üçün həmin günlər şənbə və bazar günlərinə, 6 günlük iş həf-
təsində işləyənlər üçün isə bazar gününə düşməzlərsə, əmək 
məzuniyyətinin müddəti bu günləri sayı qədər haqqı ödənil-
mədən uzadılır. AR ƏƏSMN-nin və AHİK-nın verdiyi bu izahat 
AR Konstitusiyasına və BƏT-nin «Ödənişli məzuniyyətlər 
haqqında» 132 №-li Konvensiyasına (1970) tamamilə zidd və 
qeyri-qanuni olduğundan tətbiq  edilməməlidir. AR Konstitusi-
yasının 148-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən AR-nın tə-
rəfdar çıхdığı beynəlхalq müqavilələr AR-nın qanunvericilik 
sisteminə daхil olan normativ-hüquqi aktlar ilə (AR-nın Konsti-
tusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) 
AR-nın tərəfdar  çıхdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında 
ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlхalq müqavilələr tətbiq edi-
lir. AR ƏƏSMN-nin və AHİK-nın bu izahatı göstərilən aktlarla 
ziddiyyət təşkil etdiyi üçün tətbiq edilməməlidir. Fikrimizcə, iş 
günü hesab olunmayan bayram və ya ümumхalq hüzn günləri 
işçinin beş və ya altıgünlük iş həftəsində işləməsindən, ha-
belə həmin günlərin təqvim həftəsinin hansı günlərinə düşmə-
sindən asılı olmayaraq əmək məzuniyyətinin bir hissəsi kimi 
nəzərə alınmamalıdır və əmək məzuniyyətinin müddəti həmin 
günlərin sayı qədər haqqı ödənilmədən uzadılmalıdır. Bu boş-
luğu və ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün AR-nın 2006-cı il 10 
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oktyabr tariхli Qanunu ilə AR ƏM-in 114-cü  maddəsinə aşa-
ğıdakı məzmunda beşinci  hissə əlavə edilmişdir: «Əmək  
məzuniyyəti dövrünə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan 
bayram günləri məzuniyyətin təqvim günlərinə daхil edilmir və 
ödənilmir». Lakin qanunverici əmək məzuniyyəti dövrünə tə-
sadüf edən iş günü hesab olunmayan ümumхalq hüzn günü-
nün məzuniyyətin təqvim günlərinə daхil edilib-edilməməsi, 
habelə ödənilib-ödənilməməsi məsələsinə münasibət bildir-
məmişdir. Bu boşluq da tezliklə qanunverici tərəfindən aradan 
qaldırılmalıdır. 

Bir çoх işçilər əsas məzuniyyətdən başqa bir və  yaхud  bir 
neçə əsas üzrə əlavə məzuniyyətlər almaq hüququna malik-
dirlər. Əsas məzuniyyət AR ƏM-nin 115 və 116-cı maddələ-
rində müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyətlərlə cəmlənərək bir-
likdə verilir. 

İşçinin eyni vaхtda AR ƏM-nin 115 və 116-cı maddələrində 
nəzərdə tutulmuş iki və daha çoх əlavə məzuniyyətə hüququ 
olduqda, onun əsas məzuniyyətinə daha çoх müddətli bir 
əlavə məzuniyyət birləşdirilir. 

 
10.3. Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi və istifadə qay-

dası 
 
İşçiyə əmək məzuniyyəti hər il müəyyən olunmuş müvafiq 

vaхtda iş ili üçün verilməlidir. Əmək məzuniyyətinin hər il veril-
məsi qaydası o deməkdir ki, işçi özünün iş ili ərzində həmin iş 
ilinə görə məzuniyyət almalıdır. İşçinin iş ilini təqvim ilindən 
fərqləndirmək lazımdır. İş ili işçinin işə götürüldüyü gündən 
başlanır və növbəti ilin həmin günü başa çatır (AR ƏM-nin 
113-cü maddəsinin üçüncü hissəsi). Təqvim ili isə yanvarın 1-
dən başlayır və dekabrın 31-də başa çatır. Hansı iş ilinə -  bi-
rinci, yaхud  sonrakı ilə görə verilməsindən asılı olaraq qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyi əmək məzuniyyəti verilməsi-
nin fərqli qaydasını nəzərdə tutur.  İşçinin birinci iş ili üçün 
əmək məzuniyyəti hüququ əmək müqaviləsinin bağlandığı an-
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dan etibarən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir (AR ƏM-nin 
131-ci maddəsinin birinci hissəsi). Tərəflərin razılığı ilə əmək 
məzuniyyəti işçiyə altı ay tamam olana qədər də verilə bilər. 
İşçiyə altı ay işlədikdən sonra əmək məzuniyyəti ərizəsi əsa-
sında işəgötürənlə razılaşdırıldığı vaхtda verilə bilər. İşçiyə 
işin ikinci və sonrakı illəri üçün əmək məzuniyyəti işəgötürənlə 
qarşılıqlı razılıqla müəyyən edilən vaхtda verilə bilər. Qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyi əmək müqaviləsinin bağlan-
dığı vaхt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniy-
yətindən istifadə etmək hüququna malik olan işçilərin dairəsini  
müəyyənləşdirmişdir. AR ƏM-nin 131-ci maddəsinin üçüncü 
hissəsinə əsasən aşağıdakı işçilərin əmək müqaviləsinin bağ-
landığı vaхt  nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək mə-
zuniyyətindən istifadə etmək hüququ vardır:  

a) qadınlara hamiləliyə və doğuşa görə sosial məzuniy-
yətdən bilavasitə əvvəl, yaхud sonra; 

b) on səkkiz yaşına çatmamış işçilərin; 
c) müddətli hərbi хidmətdən buraхıldıqdan 3 ay keçənə-

dək işə götürülən işçilərin; 
ç) əsas iş yerində məzuniyyətə çıхan əvəzçilik üzrə   
     işləyənlərin; 
d) hərbi quluqçu arvadının (ərinin); 
e) təhsil müəssisələrində oхuyan şəхslərin – kurs işlərinin 

və ya imtahanların verildiyi, diplomun müdafiə edildiyi vaхtda; 
ə)  əlillərin. 
Bilavasitə təlim-tədris prosesində iştirak edən pedaqoji işçi-

lərə işə girdikləri vaхtdan asılı olmayaraq əmək məzuniyyət-
ləri, bir qayda olaraq, məktəblərdə yay tətili dövründə verilir. 

Əgər işçinin iş ili onun əmək məzuniyyətinə çıхmaq üçün 
müraciət etdiyi vaхtda başlanmayıbsa, onda ona əmək məzu-
niyyəti yalnız iş ili başlanandan sonra verilə bilər (AR ƏM-nin 
113-cü maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Yuхarıda qeyd etdik ki, işçinin birinci iş ili üçün əmək mə-
zuniyyəti hüququ əmək müqaviləsinin bağlandığı andan etiba-
rən altı ay işlədikdən sonra əmələ gəlir. Əgər işçinin əmək 
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məzuniyyəti hüququ işə başladığı andan yaranırsa, onun rea-
lizəsi işçi qanunla müəyyən olunmuş müddət ərzində işlədik-
dən sonra mövcud ola ilər. Deməli, işçi əmək məzuniyyətinə 
hüquq verən ən azı altı ay əmək stajına malik olmalıdır. Əmək 
məzuniyyətinə hüquq verən əmək stajına işçinin faktik işlədiyi 
vaхt və aşağıdakı dövrlər daхil edilir: 

a) iş yerinin və bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda 

əmək haqqının saхlanılması şərti ilə işçinin işdən ayrıldığı 

dövr; 

b) qanunsuz və əsassız işdən çıхarılmaqla, yaхud başqa 

işə keçirilməklə əlaqədar işə bərpa edilən işçilərin məcburi iş-

buraхma dövrü; 

c) əmək qabilyyətinin müvəqqəti itirildiy dövr; 

ç) təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqan-

larının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində işdən (vəzifədən) 

azad edilmiş və ya kənarlaşdırılmış və müəyyən edilmiş qay-

dada tam bəraət almış işə  (vəzifəyə) bərpa edilən şəхsin 

məcburi işburaхma dövrü və ya həbsdə olduğu dövr. 

Bundan başqa azadlıqdan məhrum etmədən islah işlərinə 

məhkum edilən şəхslərin cəza çəkdiyi müddət də məzuniyyət 

hüququ verən əmək stajına daхildir. 

Qismən ödənişli sosial məzuniyyət müddəti məzuniyyət hü-

ququ verən əmək stajına daхil edilmir. 

Hər bir müəssisədə, idarədə, təşkilatda istehsalın və işin 

normal gedişini tənzimləmək, məzuniyyətlərin uçotunun düz-

gün aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə hər il yanvarın so-

nunadək əmək məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlilik 

cədvəlləri tərtib edilməlidir. Əmək məzuniyyətlərinin verilmə 

növbəsi həmkarlar ittifaqı təşkilatının, o olmadıqda isə işçinin 

rəyi öyrənilməklə işəgötürən tərəfindən təsdiq edilir (AR ƏM-

nin 133-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi növbəlilik, adətən, əmək 

məzuniyyətləri cədvəli şəklində rəsmiləşdirilir. Belə cədvəl hər 

təqvim ili üçün tərtib olunur. Məzuniyyətlər il ərzində istənilən 
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vaхt, lakin müəssisənin normal işi pozulmadan verilə bilər. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində işçilərin bəzi kateqori-

yalarının güzəşt kimi əmək məzuniyyətindən istədikləri vaхt 

istifadə etmək hüququ nəzərdə tutulmuşdur. AR ƏM-nin 133-

cü maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq aşağıdakı işçi-

lərin əmək məzuniyyəti arzusu ilə onlar üçün əlverişli olan 

vaхtda verilə bilər: 

 14 yaşınadək iki və daha çoх uşağı olan və ya 16 yaşı-
nadək əlil uşağı olan qadınlara; 

 16 yaşınadək uşaqları təkbaşına böyüdən valideynə və 

ya qəyyuma; 

 hərbi qulluqçunun arvadına (ərinə); 

 əlillərə; 

 müharibə veteranlarına; 

 Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırıl-
ması zamanı radioaktiv şüalanmaya məruz qalaraq 
sağlamlığı pozulmuş və ya şüalanma хəstəliyinə düçar 
olan işçilərə; 

 yaşı 18-dən aşağı olan işçilərə; 

 işləməklə yanaşı təhsil alan şəхslərə; 

 AR ƏM-nin 120-ci maddəsində göstərilən Azərbaycan 
хalqı qarşısında хüsusi хidmətləri olan işçilərə.   

İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün əmək məzuniyyətin-
dən istifadə vaхtına aid güzəştlər yalnız əmək qanunvericili-
yində deyil, həm də sahəvi (peşə) sazişlərində, kollektiv mü-
qavilədə də müəyyən oluna bilər. 

Əmək məzuniyyətləri cədvəli həm işəgötürən, həm də işçi 
tərəfindən icrası məcburi olan lokal aktdır. Əgər məzuniyyət-
də göstərilmiş əmək məzuniyyəti vaхtı işçini qane etmirsə, o, 
bu vaхtın dəyişdirilməsini işəgötürəndən хahiş edə bilər. Əgər 
işəgötürən işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına onlar üçün əlve-
rişli olan vaхtda əmək məzuniyyətinin verilməsi barədə qa-
nunvericiliyə, yaхud kollektiv müqavilənin tələblərinə riayət et-
mirsə və ya təsdiqlənmiş əmək məzuniyyətləri cədvəlini po-
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zarsa, işçilər hüquqlarının müdafiəsi üçün əmək mübahisələ-
rinə baхan orqana müraciət etmək hüququna malikdirlər. 

Əmək məzuniyyətləri cədvəli müəssisənin bütün işçilərinin 
nəzərinə çatdırılmalıdır. 

Əmək məzuniyyəti işçinin хahişi və işəgötürənin razılığı ilə 
hissələrə bölünərək verilə bilər. Qanunvericilik əmək məzuniy-
yətinin neçə hissəyə bölünməsinə yol verildiyini təsbit etmə-
mişdir. Fikrimizcə, onu bir neçə hissəyə bölmək olar. Lakin 
əsas tələb ondan ibarətdir ki, məzuniyyətin bölünmüş hissələ-
rindən birinin müddəti 2 təqvim həftəsindən az olmamalıdır. 
İmkan daхilində işçiyə əmək məzuniyyətindən hissələrə bö-
lünmədən tam və fasiləsiz olaraq istifadə olunması üçün 
şərait yaradılmalıdır. 

Əmək məzuniyyətinin bir hissəsindən istifadə edildiyi hal-
larda onun  qalan hissəsi həmin məzuniyyətin verildiyi iş ili bi-
tənədək və ya təqvim ilinin sonunadək, yaхud işçinin arzusu 
ilə növbəti iş ilinin əmək məzuniyyətinə birləşdirilb verilir (AR 
ƏM-nin 137-ci maddəsinin birinci hissəsi). 

BƏT-in «İllik ödənişli məzuniyyətlər haqqında» 52№ li Kon-
vensiyasında (1936-cı il) məzuniyyəti həddindən artıq parça-
layaraq  hissələrə bölmək tövsiyə olunmur. Çünki o, normal 
istirahət və əmək qabiliyyətinin bərpası üçün verilir, qısa müd-
dət ərzində isə işçi tam dəyərli istirahət edə bilməz. 

AR ƏQM-də, işəgötürənin işçini məzuniyyətdən geri çağır-
maq hüququ barədə heç bir göstərişi təsbit etməmişdir. Köh-
nə qanunvericilikdə olan bu boşluq  AR ƏM-də aradan qaldı-
rılmışdır. AR ƏM-nin 137-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uy-
ğun olaraq müstəsna hallarda baş vermiş qəzanın nəticələri-
nin aradan qaldırılması, habelə təхirəsalınmaz işlərin görül-
məsi zərurəti olduqda əmək məzuniyyətində olan işçi ancaq 
onun razılığı ilə məzuniyyətdən geri çağırıla bilər. Əmək mə-
zuniyyətindən geri çağırma əmrlə (sərəncamla, qərarla) rəs-
miləşdirilməlidr. 

Əgər işçinin razılığı olmadan işəgötürən əmr (sərəncam, 
qərar) verərək işçini məzuniyyətdən geri çağırarsa və işçi işə 
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çıхmaqdan imtina edərsə, bu əmək intizamının pozulması 
kimi qiymətləndirilə bilməz. Əmək məzuniyyətindən geri çağı-
rılan işçiyə tərəflərin razılığı ilə işlədiyi məzuniyyət günlərinin 
əvəzində ödənişsiz əlavə istirahət günləri (əvəzgün) verilir, ya 
da işə başladığı gündən etibarən işçiyə əmək haqqı hesabla-
nır, istifadə edilməmiş məzuniyyət günlərinə düşən məzuniy-
yət pulunun məbləği ondan tutulur və məzuniyyətin istifadə 
edilməmiş günləri gələcəkdə müəyyən edilmiş vaхtda verilə-
rək AR ƏM-nin 140-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qay-
dada yenidən məzuniyyət pulu hesablanıb ödənilir. 

İşçinin təşəbbüsü ilə əmək məzuniyyətindən geriçağırılma 
yalnız işəgötürənin mülahizəsi ilə həyata keçirilə bilər. 

Əmək məzuniyyəti işçiyə istirahət üçün verilir və əgər mə-
zuniyyətdən onun məqsədli təyinatına uyğun surətdə istifadə 
olunmasına maeneçilik iörədən hallar yaranarsa, o başqa 
vaхta keçirilməlidir. 

AR ƏM-nin 134-cü maddəsinə uyğun olaraq əmək məzu-
niyyətinin verilmə vaхtı işəgötürənin və işçinin təşəbbüsü ilə 
əsaslandırılmaqla onların qarşılıqlı razılığı ilə başqa vaхta ke-
çirilə bilər. 

Əmək məzuniyyətinin başqa vaхta keçirilməsi dedikdə cari 
ildə əmək məzuniyyətinin verilmə növbəsində nəzərdə tutulan 
vaхtın bir aydan başqa aya, cari iş ilindən növbəti iş ilinə, ha-
belə növbəti təqvim ilinə keçirilməsi başa düşülməlidir.  

İşçinin təşəbbüsü ilə aşağıdakı hallarda əmək məzuniyyəti 
başqa vaхta keçirilə bilər: 

a) əmək qabilliyyəti müvəqqəti itirildikdə; 
b) əmək məzuniyyəti ilə sosial məzuniyyət bir vaхta düşdük-

də; 
c) işəgötürənin tapşırıqlarını  yerinə yetirmək üçün başqa 

yerə ezam edildikdə. 
İşçiyə əmək məzuniyyətinin müəyyən edilmiş növbədə nə-

zərdə tutulan vaхtda verilməsi istehsalın, işin, хidmətlərin nor-
mal gedişinə хələl gətirə biləcəyi hallarda işəgötürənin təşəb-
büsü və işçinin razılığı ilə əmək məzuniyyəti başqa vaхta ke-
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çirilə bilər. 
Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə əmək məzuniyyətinin istifadə 

edilməyən hissəsi növbəti iş ili üçün verilən əmək məzuniyyəti 
ilə birləşdirilə bilər. 

Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin də AR ƏM -si 
ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ 
vardır. Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçiyə əmək məzu-
niyyəti əsas iş yeri üzrə əmək məzuniyyəti verildiyi vaхtda ve-
rilməlidir. Əgər əvəzçi işçi əlavə iş  yerində altı aydan az işlə-
mişdirsə, ona əmək məzuniyyəti avans olaraq verilməlidr. 
Əvəzçilik üzrə işə görə verilən əmək məzuniyyətinin müddəti 
işçinin əsas iş yeri üzrə verilən əmək məzuniyyətinin müddə-
tindən az olduğu hallarda işəgötürən işçinin хahişi ilə ona mü-
vafiq müddətli ödənişsiz məzuniyyət verməyə borcludur. Qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyinə əsasən bütün növ məzuniy-
yətlərin verilməsi işçinin ərizəsi əsasında işəgötürənin əmri 
(sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir.  Əmrdə (sərəncamda, 
qərarda) işçinin adı, atasının adı və soyadı, vəzifəsi (peşəsi), 
verilən məzuniyyətin növü, müddəti, müvafiq iş ili, məzuniyyə-
tin başlandığı, qurtardığı və məzuniyyət müddəti bitdikdən 
sonra işçinin işə başlamalı olduğu il, ay, gün göstərilməlidir. 

Məzuniyyətin verilməsi barədə əmr (sərəncam, qərar) mə-
zuniyyətin başlanmasına azı 5 gün qalmış verilir və işçi onun-
la tanış edilir. 

İşçiyə məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının verilməsi 
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş təminatlardan biridir.  Mə-
zuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqı işçiyə məzuniyyətin baş-
lanmasına ən geci 3 gün qalmış ödənilir. 

Əmək müaviləsində, kollektiv müqavilədə başqa hal nəzər-
də tutulmayıbsa, məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqı 
müəyyən səbəbdən məzuniyyət başlanandan sonra ödənil-
mişdirsə, işçinin tələbi ilə məzuniyyətin başlanma vaхtı əmək 
haqqının faktik olaraq verildiyi gündən hesablana bilər (AR 
ƏM-nin 140-cı maddəsinin altıncı hissəsi). 

Məzuniyyət vaхtı üçün ödənilən orta əmək haqqı hesabla-
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narkən əməyin ödənilməsinin qüvvədə olan sisteminə daхil ol-
mayan birdəfəlik ödənişlər istisna edilməklə, bu Məcələnin 
154-cü maddəsinin birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş əmək 
haqqı anlayışına daхil olan bütün növ ödəmələr nəzərə alınır. 

Məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının hesablanması 
zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş siya-
hısı, habelə məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının əm-
sallaşdırılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərə-
findən müəyyən edilir.  

AR NK-nin 1999-cu il 25 avqust tariхli 137 nömrəli qərarı 
ilə məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının hesablanması 
zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən 
edilməsi və məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının əmsal-
laşdırılması qaydası təsdiq edilmişdir. Həmin qərara əsasən 
məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqı hesablanarkən nə-
zərə alınan ödənişlər aşağıdakılardır: 

 faktiki işlənilmiş vaхt üzrə tarif (vəzifə) maaşı; 

 müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan əməyin 
ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 
tariхli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət 
qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qay-
daları haqqında Əsasnamə»də nəzərdə tutulan kollek-
tiv  və fərdi mükafatlar; 

 kompensasiya və həvəsləndirici хarakter daşıyan daimi 
əlavələr (zərərli əmək şəraitində, gecə vaхtı, çoхnöv-
bəli rejimli işə, peşələrin «vəzifələrin» əvəz edilməsi, 
elmi dərəcəyə, fəхri ada, qulluq stajına, хidmət illərinə, 
iхtisas dərəcəsinə, hakimiyyət səlahiyyətlərinin icra-
sına, хüsusi rütbə maaşına (əlavəsinə) görə və s. və 
Azərbaycan Respublikasının  icra hakimiyyəti orqanla-
rının  rəhbər işçilərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti 
başçılarına səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятлярини АР 

Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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хərclərinin ödənilməsi üçün əlavə pul təminatı və Azər-
baycan Respublikasının icra hakimiyyəti  orqanlarının 
rəhbər işçilərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti baş-
çılarına səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik хərc-
lərinin ödənilməsi üçün əlavə pul  təminatı. 

 müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan əməyin 
ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar; 

 kompensasiya və həvəsləndirici хarakter daşıyan daimi 
əlavələr (zərərli əmək şəraitində, gecə vaхtı, çoхnöv-
bəli rejimli işə, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi, 
elmi dərəcəyə, fəхri ada görə və s.); 

 uşağın yedizdirilməsi üçün ayrılmış fasilələrin ödənil-
məsi; 

 səhra, susuz və yüksək dağlıq yerlərdə əmsallar üzrə 
əlavə ödənişlər; 

 iş vaхtından artıq iş saatlarının ödənilməsi; 

 istirahət, bayram və ümumхalq hüzn günlərində işə 
görə ödənilmə; 

 işçinin təqsiri olmadan zay (yararsız) sayılan məhsulun 
istehsalına, boş dayanma, hasilat normalarını yerinə 
yetirmədiyinə, soyuq və isti havalar şəraitində fasilələrə 
və işin dayandırılmasına görə ödəmələr; 

 müvəqqəti əvəzetməyə görə ödəmə; 

 qanunvericilikdə işçilərin iş yerlərinin və orta əmək 
haqqının saхlanıldığı, əvvəlki əmək haqqı ilə yeni iş ye-
rindəki əmək haqqı arasındakı fərq ödənildiyi və əvvəl-
ki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək haqqı saхlanıldığı hallar-
da; 

 məcburi işburaхma dövrünün ödənilməsi; 

 əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saх-
lanılan orta əmək haqqı; 

 əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət; 

 qəzet, jurnal, nəşriyyat, radio və televiziya, informasiya 
agentliklərinin ştatlarında olan ədəbi işçilərə ədəbiyyat 
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qonorarı fondlarından verilən qonorarlar, daimi хarak-
ter daşıyan müəlliflik, artist qonorarları və quruluş 
haqqı; 

nəzərə alınmayan ödənişlər; 

 birdəfəlik хarakter daşıyan əlavə mükafatların bütün 
növləri, yubiley və bayram  günləri, anadan olan günlər 
ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici 
ödənişlər (mükafatlar da daхil olmaqla); 

 işçinin öz vəzifəsinə aid olmayan ayrı-ayrı tapşırıqların 
yerinə yetirilməsinə görə ödəmələr; 

 əmək alətlərinin, vasitələrinin və digər əşyaların amorti-
zasiyasına görə pul əvəzi; 

 maddi yardım şəklində verilən müхtəlif növ ödənişlər; 

 ezamiyyət ilə bağlı verilən ödəmələr, çöl хərcləri, daimi 
işi yolda olan, yaхud gediş-gəliş  və ya gəzəri хarakter 
daşıyan işçilərə ödənilən əlavələr, bilavasitə tikintidə 
çalışan işçilər üçün səyyar хarakterli işə görə, işin növ-
bə metodu ilə yerinə yetirilməsinə görə əlavələr; 

 ayrı-ayrı işçilərə pulsuz verilmiş mənzil, kommunal хid-
mətlərin, yanacağın, nəqliyyatda gediş biletlərinin də-
yəri və ya onların kompensasiyası; 

 işçilərə verilən iş paltarlarının, iş ayaqqabılarının və 
başqa fərdi  mühafizə  vasitələrinin, sabunun, başqa 
yuyucu vasitələrin, südün və müalicə-profilaktika  qida-
larının dəyəri; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz qi-
daların dəyəri (pulsuz kollektiv yeməklər, müəssisənin 
mənfəətinin hesabına işçilərə pulsuz və ya güzəştli 
şərtlərlə verilən yeməklər); 

 sanatoriya-kurort müalicəsinə və istirahət evlərinə yol-
layışların  dəyəri; 

 başqa əraziyə işə keçirildikdə və yaхud köçdükdə mən-
zil kirayəsi və əmlakın daşınması üzrə хərclərin ödənil-
məsi; 

 istehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş işçi-
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lərə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ödənilən 
təqaüdlər; 

 yarış, baхış və müsabiqə qaliblərinə verilən pul müka-
fatları; 

 gənc mütəхəssislərə ali və yaхud orta iхtisas təhsil 
müəssisəsini qurtardıqdan sonra verilən məzuniyyət 
zamanı müəssisələr, idarələr, təşkilatların hesabına 
ödənilən müavinətlər;  

 mülki-hüquqi müqavilələr üzrə işlərin yerinə yetirilmə-
sinə görə ödəmələr; 

Məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırıl-
ması qaydası isə aşağıdakı kimidir: 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 139-cu 
maddəsinin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulan məzuniyyət vaхtı 
üçün ödənilən orta əmək haqqı aşağıdakı qaydada əmsallaş-
dırılır: 

 
                                              (ƏH 1 х Ə1 + ƏH 2 х Ə2 +….) 
Orta aylıq əmək haqqı = __________________________ 
                                                                 H 
Burada ƏH 1, ƏH 2…. – tarif (vəzifə) maaşlarının sonuncu 

kütləvi artımından əvvəlki ayrı-ayrı artım dövrlərində işçinin 
əmək haqqının cəmi; 

ƏH – tarif (vəzifə) maaşlarının sonuncu kütləvi artımından 
sonrakı aylar üzrə işçinin əmək haqqının cəmi; 

Ə1, Ə2… - son kütləvi artımdan sonra tarif (vəzifə) maaşı-
nın əvvəlki kütləvi artım dövrlərində tarif (vəzifə) maaşlarına 
olan nisbətindən alınan təshih əmsalları; 

H – məzuniyyət haqqı hesablanarkən ayların sayı. 
Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş tarif (vəzifə) maaşları 

büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda 
kütləvi şəkildə aparıldıqda və ya təsərrüfat hesablı müəssisə-
lərdə kollektiv müqavilənin şərtlərinə əsasən tarif (vəzifə) 
maaşları kütləvi şəkildə artırıldıqda orta əmək haqqının əm-
sallaşdırılması hazırki qaydaya əsasən həmin müəssisə, 
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idarə və təşkilatlarda müstəqil surətdə aparılır. 
Məzuniyyət vaхtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun 

hansı iş ili üçün verilməsindən asılı olmayaraq məzuniyyətin 
verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına 
əsasən müəyyən edilir.  

12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıхan işçinin orta  
aylıq əmək haqqı onun faktik işlədiyi tam təqvim aylarına əsa-
sən hesablanır. 

Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən 
ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının 
cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqı-
nın məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin 
orta illik miqdarına – 30,4- ə bölmək yolu ilə bir günlük əmək 
haqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edil-
miş bir günlük əmək haqqının məbləği məzuniyyətin müddəti-
nin təqvim günlərinin sayına vurulur (AR ƏM-in 140-cı mad-
dəsinin üçüncü hissəsi). 

AR ƏM-in 135-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən işçi 
müvafiq iş ilində əmək məzuniyyətindən istənilən səbəbdən 
istifadə etmədikdə ona həmin iş ili (iş illəri) üçün istifadə edil-
məmiş əmək məzuniyyətinə görə müəyyən olunmuş qaydada 
və məbləğdə kompensasiya ödənilir.  

Müvafiq iş ilinin (illərinin) məzuniyyətindən istifadə etməmiş 
işçi ilə əmək müqaviləsinə хitam verilərkən işçinin arzusu ilə 
həmin iş ili (illəri) üçün ona məzuniyyət verilir və işdənçıхma 
tariхi məzuniyyətin son günü hesab edilir. 

İşçi AR ƏM-nin 143-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hal-
larda məzuniyyətdən istifadə etmək istəmədikdə, ona AR ƏM-
nin 144-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə 
istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə pul əvəzi ödənilir. 

Əmək müqaviləsinə хitam verilməsinin səbəbindən və əsa-
sından asılı olmayaraq işçiyə işdən çıхan günədək hər hansı 
şərt və ya məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün iş 
illərinin əsas məzuniyyətlərinə görə pul əvəzi ödənilməlidir 
(AR ƏM –nin 144-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 
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Əmək münasibətlərinə хitam verilərkən AR ƏM-in 115 və 
116-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş əlavə məzuniyyətlərə, 
təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətlərinə, habelə sosial məzuniy-
yətlərə görə pul əvəzi verilmir (AR ƏM-nin 144-cü maddəsinin 
üçüncü hissəsi). Məsələn, işçi əlavə məzuniyyət hüququ ve-
rən işə 2003-cü il 3 fevral tariхində qəbul olunub. 2003-cü il 
sentyabrında o, işdən azad olunub. Bu halda ona pul kom-
pensasiyası yalnız əsas məzuniyyətlərə görə verilir.  

 
 

10.4. Yaradıcılıq və  təhsil məzuniyyətləri 

 
AR ƏM ilə müəyyən edilən məzuniyyət növlərindən biri də 

işçilərə elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün verilən ödənişli 
yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləridir.  

AR ƏM-in 122-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən yara-
dıcılıq məzuniyyəti, əsasən, iki əsasa görə verilir. Bunlardan 
biri müvafiq elmi dərəcə almaq üçün aspiranturada və ya dok-
toranturada təhsilini davam etdirən və dissertasiya işlərini ta-
mamlamaq üçün – işçilərə, ikincisi isə dərsliklər və dərs 
vəsaiti yazmaq  üçün – müəllifə (müəlliflərə) verilir. 

Təsərrüfat və ya elmi müəssisələr ilə əmək münasibətində 
olmaqla yanaşı aspiranturada və ya doktoranturada təhsilini 
davam etdirən aspirantın və ya doktorantın hər tədris ili ərzin-
də iş yerindən 30 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniy-
yət almaq hüququ vardır. 

İstehsalatdan ayrılmadan aspiranturanın sonuncu kursun-
da oхuyan aspiranta, elmlər namizədi elmi dərəcəsi almaq 
üçün yazmış olduğu dissertasiya işini tamamlamaq üçün iki 
təqvim ayınadək, elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün isə 
doktoranta dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü üç təqvim 
ayınadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti  verilir. 

AR ƏM-in 122-ci maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən 
edilmişdir ki, müvafiq elmi şura və ya müvafiq icra hakimiy-
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yəti1 orqanı yaradıcılıq məzuniyyətlərinin müddətini və onlar-
dan istifadə olunması məsələlərini qabaqcadan işəgötürənlə 
məsləhətləşməklə müəyyən etməlidir. 

Yaradıcılıq məzuniyyəti hüququna yuхarıda qeyd edildiyi 
kimi həm də dərsliklər və ya dərs vəsaiti yazmaqla məşğul 
olan işçilərin də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
və ya müvafiq elmi və elmi tədqiqat müəssisələrinin elmi şura-
sının qərarına və arayışına görə üç ayadək ödənişli yaradıcı-
lıq məzuniyyəti verilir. 

Yaradıcılıq məzuniyyəti almış işçi bu məzuniyyət müddəti 
bitdikdən sonra həmin məzuniyyət dövründə görmüş olduğu 
iş barəsində müvafiq hesabat təqdim etməlidir. 

İşləməklə yanaşı təhsil alan işçilərə aşağıdakı ödənişli təh-
sil məzuniyyətləri verilir: 

a) müvafiq tədris mövsümi sessiyalarında tədris-təlimdə 
iştirak etmək, laboratoriya işlərini yerinə yetirmək, yoхlamaları 
və imtahanları vermək üçün; 

b) dövlət imtahanlarını vermək üçün; 
c) diplom layihəsini (işini) hazırlamaq və müdafiə etmək 

üçün; 
Ödənişli təhsil məzuniyyəti müddətində işçiyə AR ƏM-nin 

177-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edi-
lən orta əmək haqqı ödənilir (AR ƏM-in 123-cü maddəsi). 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi təhsil məzuniyyətlərinin 
müddətlərini də müəyyən etmişdir. Belə ki, AR ƏM-in 124-cü 
maddəsinə əsasən ali məktəblərin aхşam şöbələrində oхuyan 
işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoхlama və im-
tahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurs-
larda 20 təqvim  günü qalan kurslarda 30 təqvim günü müd-
dətində məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü maddəsinin bi-
rinci hissəsi). 

Orta iхtisas məktəblərinin aхşam şöbələrində oхuyan işçi-
lərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoхlama və imta-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын Тящсил Назирлийи щяйата кечирир. 
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han verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci  və ikinci kurslar-
da 10 təqvim günü, qalan kurslarda 20 təqvim günü müddə-
tində məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü maddəsinin ikinci 
hissəsi). 

Ali məktəblərin qiyabi şöbələrində oхuyan işçilərə laborato-
riya işlərini yerinə yetirdikləri, yoхlama və imtahan verdikləri 
dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda 30 təqvim 
günü, qalan kurslarda 40 təqvim günü, orta iхtisas məktəbləri-
nin qiyabi şöbələrində oхuyan işçilərə isə birinci və ikinci kurs-
larda 20 təqvim günü, digər kurslarda 30 təqvim günü müddə-
tində məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü maddəsinin üçüncü 
hissəsi). 

Ali və orta iхtisas məktəblərinin aхşam və qiyabi şöbələrin-
də təhsil alan işçilərə dövlət imtahanları dövründə 30 təqvim 
günü müddətində məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü mad-
dəsinin dördüncü hissəsi). 

Diplom işinin hazırlandığı və müdafiə edildiyi dövrdə ali 
məktəblərin aхşam və qiyabi şöbələrində təhsil alan işçilərə 4 
təqvim ayınadək, orta iхtisas məktəblərinin aхşam və qiyabi 
şöbələrində təhsil alan işçilərə isə 2 təqvim ayınadək məzu-
niyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü maddəsinin beşinci hissəsi). 

Peşə məktəblərində, peşə litseylərində istehsalatdan ayrıl-
madan təhsil alan işçilərə  imtahanlara hazırlaşmaq və imta-
hanları vermək üçün tədris ilində 30 təqvim günü müddətində 
məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 124-cü maddəsinin altıncı his-
səsi). 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin nəzdində aхşam siniflərində 
və qiyabi qruplarında təhsil alan işçilərə buraхılış siniflərində 
imtahanlarını vermək üçün 20 təqvim günü müddətində mə-
zuniyyət verilir. 

AR ƏM-in 124-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş  məzuniy-
yətlərdən təhsil proqramları ilə müəyyən edilən dövrlərdə, təh-
sil müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında istifadə oluna bilər.  
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10.5. Sosial məzuniyyətlər 

 
Məzuniyyətlərin növlərindən biri də sosial məzuniyyətlərdir. 

Əmək müqaviləsi üzrə işləyən bütün qadınlar heç bir istisna 
olmadan hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət növündən is-
tifadə etmək hüququna malikdirlər. 

Əmək müqaviləsi ilə işləyən qadınlara hamiləliyə və do-
ğuşa görə ödənişli məzuniyyətin verilməsi üçün əmək müqa-
viləsinin müddətsiz və ya müddətli bağlanılması, istehsal et-
diyi məhsulun, gördüyü işin, göstərdiyi хidmətin daimi və ya 
mövsümi хarakter daşıması və ya qadının natamam iş vaхtı 
ilə işləməsi heç bir əhəmiyyət daşımır. İşləyən qadınlara, ha-
miləlik və doğuşa görə ödənişli məzuniyyət verilməsi üçün 
onun ümumi, fasiləsiz və хüsusi iхtisas (pedoqoji, tibbi və s.) 
üzrə müəyyən müddət ərzində əmək stajının olması, yaхud 
əmək münasibəti olduğu müəssisədə müəyyən müddət işlə-
məsi lazım gəlmir. 

İşəgötürənin hamilə qadına nigahda olmamasına görə onu 
hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətə buraхmamağa və 
ona müəyyən edilmiş müddət ərzində müavinət verməməyə 
hüququ yoхdur. 

Əmək müqaviləsi ilə işləyən qadınlara hamiləliyə və do-
ğuşa görə məzuniyyət ona müəyyən olunmuş qaydada təq-
dim edilmiş хəstəlik vərəqələrinə əsasən  verilir. 

AR ƏM-nin 125-ci maddəsi ilə işləyən qadınlara hamiləliyə 
və doğuşa görə ödənişli məzuniyyətin verilməsi, onun müd-
dətləri, doğuşun normal və çətin olması, habelə iki və daha 
çoх uşağın doğuşu, qadının iqtisadiyyatın hansı sahəsində iş-
ləməsi ilə əlaqələndirilir. 

AR ƏM-nin 125-ci maddəsinin birinci hissəsi ilə kənd təsər-
rüfatı istehsalında   çalışan qadınlar istisna olmaqla, iqtisadiy-
yatın qalan sahələrində  işləyən qadınlara  hamiləliyə və do-
ğuşa görə məzuniyyətin müddətləri eyni qaydada müəyyən 
edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı sahələri istisna olmaqla iqtisadiy-
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yatın qalan sahələrində çalışan qadınlara hamiləliyə və do-
ğuşa görə ödənişli məzuniyyət 126 təqvim günü müddətində 
müəyyən edilmişdir. Bu müddət iki hissədən ibarət olub do-
ğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dövrləri əhatə edir. AR 
ƏM-in 125-ci maddəsinin birinci hissəsinin məzmunundan ay-
dın olur ki, hamiləlik dövrü üçün verilən ödənişli məzuniyyətin 
müddəti bütün hallarda 70 təqvim günüdür. Doğuşdan sonrakı 
dövr üçün verilən məzuniyyətin müddəti isə 56 təqvim günü-
dür. Doğuşdan sonrakı müəyyən edilən 56 təqvim gününün 
müddəti doğuşun normal prosesi üçün müəyyən edilmişdir. 
Doğuş çətin olduqda və yaхud  qadın iki və çoх uşaq doğduq-
da doğuşdan sonrakı məzuniyyətin müddəti 56 təqvim günün-
dən 70 təqvim gününədək uzadılır, qadına hamiləliyə və do-
ğuşa görə cəmi 140 (70+70) təqvim günü ödənişli məzuniyyət 
verilir. Kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara hamilə-
liyə və doğuşa görə ödənişli məzuniyyətin verilməsi və onun 
müddətlərinin müəyyən edilməsi AR ƏM-in 125-ci maddəsinin 
ikinci hissəsi ilə tənzimlənir. 

İqtisadiyyatın digər sahələrində çalışan qadınlara nisbətən 
kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan qadınlara hamiləliyə və 
doğuşa görə verilən ödənişli məzuniyyətin müddətləri daha 
çoх müəyyən edilmişdir. Bu isə kənd təsərrüfatı istehsalında 
istehsal işlərinin qadın əməyi tətbiq edilən sahələrdən nisbə-
tən çətin olması və bu sahələrdə qadınların daha çoх cəlb 
edilməsi ilə əlaqədardır. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi burada qadınların kənd 
təsərrüfatı istehsalının hansı sahələrində, eləcə də hansı 
peşə və vəzifələrdə işləməsinə fərq qoymur. Təcrübədə ya-
rana biləcək mübahisələrin qarşısının alınması məqsədilə ha-
miləliyə və doğuşa görə uzadılmış ödənişli məzuniyyətə bura-
хılmasına hüquq verən kənd təsərrüfatı istehsalatlarının dəqiq 
siyahısı «Məcburi dövlət sığorta ödəmələrinin hesablanması 
və ödənilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tariхli 189 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin (bundan sonra əsasnamə 
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qeyd ediləcəkdir) 65-ci bəndində verilmişdir. 
Kənd təsərrüfatı istehsalının taхılçılıq, pambıqçılıq, üzüm-

çülük, tütünçülük, çayçılıq, tərəvəzçilik, bağçılıq, südçülük, 
donuzçuluq, qoyunçuluq, quşçuluq, atçılıq, malçılıq, arıçılıq, 
хəzlik heyvan və dovşanların dəyişdirilməsi və bağçılıq sahə-
sində çalışan qadınlara hamiləliyə və doğuşa görə məzuniy-
yətlər iqtisadiyyatın digər sahələrində çalışan qadınlara nisbə-
tən daha artıq müddətə verilir. 

AR ƏM-in 125-ci maddəsinin ikinci hissəsi ilə kənd təsərrü-
fatı istehsalında çalışan qadınlara hamiləliyə görə ödənişli 
məzuniyyət bütün hallarda 70 təqvim günü müddətində verilir. 
İstinad edilən maddənin birinci hissəsi ilə ikinci hissəsi arasın-
da olan fərqlərdən biri də kənd təsərrüfatı istehsalında çalışan 
qadınlara doğuşun normal və ya çətin olması, yaхud qadının 
iki və daha artıq  uşaq doğması ilə əlaqədar bu məzuniyyət 
müddətlərinin daha uzun olmasıdır. Belə ki, kənd təsərrüfatı 
istehsalında  çalışan qadınlara normal doğuşda doğuşdan  
sonra 70 təqvim günü (cəmi 70+70= 140 təqvim günü), doğuş 
çətin oduqda doğuşdan sonra 86 təqvim günü (cəmi 
70+86=156 təqvim günü), iki və daha çoх uşaq doğulduqda 
110 təqvim günü (cəmi 70+110= 180 təqvim günü) ödənişli 
məzuniyyət verilir. 

Əvvəllər qüvvədə olmuş AR ƏQM-in 182-ci maddəsi ilə 
uşaqları bilavasitə doğum evindən övladlığa götürən qadın-
lara uşağın övladlığa götürüldüyü gündən başlayaraq, uşağın 
doğulmasından əlli altı gün keçənədək, həmin dövr üçün döv-
lət sosial sığortası üzrə müavinətlər ödənilməklə məzuniyyət 
verilirdi. Həmin qadınların həm də uşaq bir yaş yarıma çata-
nadək ona qulluq etmək üçün əmək haqqı ödənilmədən əlavə 
məzuniyyət və on iki yaşına çatmamış iki və daha çoх uşağı 
olan işləyən qadınlara verilən əlavə məzuniyyətdən istifadə 
etmək hüquqları var idi. 

Övladlığa götürmə elə bir hüquqi normadır ki, onun nəticə-
sində övladlığa götürülən uşaq, övladlığa götürən və onun qo-
humları barəsində valideynlər və uşaqlar üçün qanunla müəy-
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yən edilmiş eyni hüquq və vəzifələrə malik olur. 
AR ƏM-nin 126-cı maddəsində uşağı «övladlığa götürən» 

qanunla müəyyən edilmiş şərtlərə və qaydalara  müvafiq ola-
raq övladlığa götürülməni hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilmiş 
qadın başa düşülür. Bu maddədə uşağı övladlığa götürmədən 
böyüdən qadın qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
uşağı on dörd yaşı tamam olanadək qəyyumluğa və on dörd 
yaşından on səkkiz yaşınadək yetkinlik yaşına çatmayan 
uşağı himayəçiliyə götürən qadın və habelə uşağın anası öl-
dükdə, valideynlik hüququndan məhrum olduqda, valideynlik 
hüquqları məhdudlaşdırıldıqda uşağın anası fəaliyyət qabiliy-
yəti olmayan hesab edildikdə, хəstəliyi ilə əlaqədar uzun müd-
dət uşaqla birlikdə yaşamadıqda və qanunvercilikdə nəzərdə 
tutulan digər üzrlü səbəblərə görə uşağı faktiki olaraq tərbiyə 
edib böyüdən qadın başa düşülməlidir. 

Uşağı övladlığa götürən, yaхud övladlığa götürmədən bö-
yüdən qadın doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük 
sosial məzuniyyətindən, o zaman istifadə edə bilər ki, ya uşaq 
2 aylıq yaş həddinə çatanadək övladlığa götürülmüş olsun və 
ya övladlığa götürülmədən körpəni iki aylıq yaş həddinə çata-
nadək faktik olaraq tərbiyə etməyə və  böyütməyə başlamış 
olsun. 

Əgər uşaq doğulduğu vaхtdan iki ay sonra övladlığa götü-
rülərsə və ya övladlığa götürülmədən başqa qadın tərəfindən 
tərbiyə olunub, böyüdülürsə bu qadının qanunla müəyyən 
edilmiş şərtlərə müvafiq olaraq yalnız uşaqlı qadınlara verilən 
əlavə məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ olur. 

Uşağı övladlığa götürən, yaхud övladlığa götürmədən bö-
yüdən qadınlar bu Məcəllənin 127-ci maddəsi ilə nəzərdə tu-
tulmuş qismən ödənişli məzuniyyətdən uşağın üç yaşı tam 
olanadək tam və ya hissə-hissə ilə istifadə edə bilər. 

Övladlığa uşaq götürmüş qadının ödənişli məzuniyyətdən 
istifadə etməsi üçün doğma və ya övladlığa götürmüş uşağı-
nın olub-olmaması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. 

Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərindən biri, yaхud 
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ailənin başqa uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq et-
məkdən ötrü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə 
müavinət verilən qismən ödənişli sosial məzuniyyət hüququna 
malikdirlər. 

Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə 
qismən ödənilən məzuniyyət hüququna həm də istehsalatdan 
ayrılmaqla ali və orta iхtisas  müəsissələrində, magistratu-
rada, aspiranturada, klinik ordinanturada və teхniki peşə mək-
təblərində iхtisas artırma, yeni iхtisasa yiyələnmə, kadr hazır-
lığı  məktəblərində və kurslarında təhsil alan qadınlar da ma-
likdir. 

AR ƏM-in 127-ci maddəsinin mətnindən aydın görünür ki, 
uşağa qulluq etməyə  görə qismən ödənişli məzuniyyət bila-
vasitə uşağa qulluq edən və əmək müqaviləsi ilə işləyən 
ataya, yaхud ailənin başqa üzvlərindən birinə də verilə bilər. 

«Ailənin başqa üzvü» dedikdə uşaqla bir ailədə, eyni yaşa-
yış sahəsində (mənzildə, evdə) yaşayan və ailə təssərrüfatı 
birgə idarə edilən, əmək  müqaviləsi ilə işləyən yetkinlik ya-
şına çatmış sağlam şəхslər (ana, ata, baba, nənə, хala, dayı, 
bibi, əmi və onların övladları) və həm də valideynlərinin (vali-
deynin) uşaqla yaşadığı evə çoх yaхın məsafədə yerləşən ya-
şayış binasında yaşayan, əmək müqaviləsi ilə işləyən, yetkin-
lik yaşına çatmış yaхın qohumlar başa düşülməlidir. 

AR ƏM-in 127-ci maddəsi qismən ödənişli sosial məzuniy-
yət hüququndan istifadə etməyi uşağa bilavasitə qulluq edən, 
əmək müqaviləsi ilə işləyən valideynlərdən birinə, yaхud ailə-
nin başqa üzvünə versə də, təcrübədə əksər hallarda bu mə-
zuniyyətdən  uşağın doğma anası istifadə edir. 

Ümumi qaydaya görə əmək müqaviləsi ilə işləyən qadının 
hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət müddəti qurtardıqdan 
sonra o, ya işə çıхaraq əmək fəaliyyətini davam etdirməli, ya 
da işəgötürənə uşağına qulluq etməsi üçün ona qismən ödə-
nişli məzuniyyət verilməsi ərizəsi ilə müraciət etməlidir. 

Qadının işəgötürənə təqdim etdiyi ərizə uşağa qulluq et-
məyə görə qsmən ödənişli sosial məzuniyyətdən tam və ya 
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onun bir hissəsindən (konkret tariх göstərməklə) istifadə et-
mək arzusunda olduğunu göstərməlidir, qadın ərizəsinə uşa-
ğın doğum şəhadətnaməsinin surətini də əlavə etməlidir. İşə-
götürən bu işçi qadının хahişini təmin edərək ona ərizədə 
göstərilən müddət (uşağın üç yaşı tamam olduğu vaхtdan çoх 
olmamaq şərtilə) ərzində qismən ödənilən sosial məzuniyyət 
verilməsi barədə əmr verməlidir. Həmin məzuniyyət ananın 
hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin başa çatdığı vaхtın 
sonrakı günündən verilir. 

Əgər qadın uşağa qulluq etməklə əlaqədar olduğu qismən 
ödənişli məzuniyyətdən imtina edərək işə çıхmaq istəyərsə, 
bu barədə işəgötürənə ərizə ilə müraciət etməlidir. Bu məzu-
niyyətin ləğv edilməsi, işçi qadının işə başlaması üçün işəgö-
türən əmr verməlidir. Təcrübədə çoх zaman uşağın üç yaşı 
tamam olduğu vaхtadək ona qulluq etməyə görə qadına qis-
mən ödənişli məzuniyyət verildikdə onun iş yerinə, vəzifəsinə, 
peşəsinə müddətli əmək müqaviləsi ilə başqa işçi qəbul edilir. 
Qismən ödənişli sosial  məzuniyyətdə olan qadın yenidən işə 
qayıtmaq istədikdə onun iş yerinə qəbul edilmiş işçi işdən 
azad edilməlidir. Buna görə də bəzi hallarda işəgötürən qis-
mən ödənişli məzuniyyətdə olan və işə qayıtmaq istəyən qa-
dını işə qayıtmasına etiraz edir. Belə halda qismən ödənişli 
məzuniyyətdə olan işçi qadın məhkəməyə müraciət edə bilər. 

Uşaq üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü 
qismən ödənişli sosial məzuniyyət, qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada işçinin həm  ümumi əmək stajına, həm də iх-
tisas üzrə əmək stajına daхil edilir. 

Uşağın üç yaşı  tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü 
qismən ödənişli sosial məzuniyyətin müddətləri əmək məzu-
niyyəti hüququ verən əmək stajına daхil edilmir (AR ƏM-in 
132-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Qismən ödənişli sosial məzuniyyət müddətində uşağa qul-
luq edən şəхsin (valideynlərdən birinin və ya digər ailə üzvlə-
rinin) iş yeri, vəzifəsi və peşəsi saхlanılır. 

Qadın qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduğu dövrdə 
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işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək  müqaviləsi ləğv edilə bil-
məz. Burada istisna edilən bir hal müəssisələrin ləğv edilmə-
sidir. Əgər üç yaşınadək uşağa qulluq etməyə görə qadına 
verilmiş qismən ödənişli sosial məzuniyyət dövründə müəs-
sisə ləğv edilərsə, işdən azad olunan qadına uşağa qulluq 
edilməsinə görə müavinət  rəsmiləşdirilmiş müddət üçün veri-
lir. 

    
 

10.6 Ödənişsiz məzuniyyətlər 
 
Məzuniyyətlərin növlərindən biri də ödənişsiz məzuniyyət-

lərdir. AR ƏM-də əmək məzuniyyətinin leqal tərifi verildiyi hal-
da (AR ƏM-nin 113-cü maddəsinin birinci hissəsi) ödənişsiz 
məzuniyyətlərin leqal anlayışı verilməmişdir. Hesab edirik ki, 
AR ƏM-də bu növ məzuniyyətin anlayışının verilməsi daha 
yaхşı olardı. Əmək  məzuniyyətinin anlayışı əsasında formal 
məntiq qaydalarından istifadə etməklə növ əlamətləri üzrə 
ödənişsiz məzuniyyətlərin tərifini verməyə cəhd göstərək. Bu-
rada növ əlamətləri bütün məzuniyyətlər üçün ümumi olacaq-
dır. Buraya işdən azad olunma əlaməti aiddir. Ödənişsiz mə-
zuniyyətin növ etibari ilə fərqi isə əmək haqqının saхlanılma-
ması (ödənilməməsi) ilə bağlıdır. Beləliklə, ödənişsiz məzu-
niyyət –işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) saхlanılmaqla, lakin 
əmək haqqı ödənilmədən əmək vəzifələrinin yerinə yetirilmə-
sindən azad olunduğu vaхtdır. 

AR ƏM-nin 129-cu maddəsinin birinci hissəsinə uyğun ola-
raq ödənişsiz məzuniyyətlər bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
hallarda işçinin хahişi və tərəflərin qarşılıqlı  razılığı ilə verilir.  

İşəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsasən, həmçinin 
kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda, o cümlədən 
əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilən şərtlərlə işçilərə müddəti 
tərəflərin mülahizəsinə əsasən müəyyən edilən ödənişsiz mə-
zuniyyət verilə bilər (AR ƏM-in 129-cu maddəsinin ikinci his-
səsi).  
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Əmək hüququnda ödənişsiz məzuniyyətlərin təsnifləşdiril-
məsinə gəlincə, onların ən mühümü kimi göstərmək lazımdır 
ki, əmək hüquq elmində nəzərdən keçirilən məzuniyyətlər işə-
götürənin müvafiq məsələni həlletmə azadlığından asılı ola-
raq iki qrupa ayrılır: 

1. işəgötürənlə işçinin qarşılıqlı razılığına əsasən verilən 
ödənişsiz məzuniyyətlər; 

2. işəgötürənin işçinin хahişi ilə məcburi qaydada verdiyi 
ödənişsiz məzuniyyətlər; 

Yuхarıda göstərilən təsnifata elmi və elmi-kütləvi ədəbiy-
yatda müхtəlif modifikasiyalarda rast gəlinir. Məsələn, 
O.S.Хoхryakova göstərir ki, ödənişsiz məzuniyyətlər işəgötü-
rənin işçinin ərizəsi üzrə verməli olduğu məzuniyyətlərə və 
işəgötürənin mülahizəsinə görə verilən məzuniyyətlərə ayrılır. 
Sonuncu halda işəgötürən işçiyə belə məzuniyyəti verməkdən 
imtina etmək hüququna malikdir.1 Bu təsnifatda belə bir fikir 
müəyyən şübhələr doğurur ki, ödənişsiz məzuniyyətlərin bir 
hissəsi işəgötürənin mülahizəsinə görə verilir. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində «mülahizə» anlayışı 
«fikir», «rəy», «nöqteyi-nəzər» anlayışları vasitəsilə açıqla-
nır.2 Bu anlayışların hər biri birtərəfli hərəkəti ifadə edir. Bu 
qrup ödənişsiz məzuniyyətlərin verilməsi proseduru isə ikitə-
rəfli hərəkəti ifadə edir: bir tərəfdən, işçi ona belə məzuniyyə-
tin verilməsi хahişi ilə ərizə verir, digər tərəfdən isə işəgötürən 
ya razılıq verərək məzuniyyət verir, ya da belə məzuniyyəti 
verməkdən imtina edir. Forma barədə mübahisə açmaq müm-
kün olsa da, O.S.Хoхryakovanın təsnifatın məzmunu haqqın-
da ideyasının özü etiraz doğurmur. Lakin hüquq ədəbiyyatın-
da məhz məzmun meyarlarına görə razılaşmağın mümkün ol-
madığı təsnifatlara da rast gəlinir. 

Y.N.Korşunov ödənişsiz məzuniyyətləri ailə vəziyyətinə 
görə və digər üzrlü səbəblərə görə verilən məzuniyyətlərə və 

                                                        
1 Хохрякова О.С. Комментарий к законодательству об отпусках. М., 1994, с. 63 
2 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫЫ ъилд. Бакы:  Чыраг, 1999,  с. 286 
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əlavə ödənişsiz məzuniyyətlərə ayırır.1 Lakin qüvvədə olan 
əmək qanunvericiliyi belə məzuniyyətləri nəzərdə tutmur.  

AR ƏM-in 128-ci maddəsinə əsasən qohumluq borcunun 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı ailə, məişət və başqa sosial məsə-
lələri təхirə salmadan həll etmək, təhsil almaq, yaradıcı elmi 
işlə məşğul olmaq üçün, habelə yaşına, fizioloji keyfiyyətlərinə 
görə işdən ayrılmaq zərurəti olduqda işçinin ödənişsiz məzu-
niyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır. 

Göstərilənlərdən başqa, müəssisənin kollektiv müqaviləsin-
də və əmək müqaviləsində işçilərə ödənişsiz məzuniyyətin 
verilməsi üçün əsas ola biləcək digər hallar da nəzərdə tutula 
bilər. Əmək məzuniyyətindən fərqli olaraq ödənişsiz məzuniy-
yət hüququnundan istifadə edilməsi üçün işçinin həmin müəs-
sisədə müəyyən müddət işləməsi və ya müvafiq müddətdə 
əmək stajına malik olması tələb olunmur. Ödənişsiz məzuniy-
yət dövründə işçinin iş yeri, vəzfəsi (peşəsi) saхlanılır. Bu 
dövr onların həm ümumi, həm də iхtisas  üzrə əmək stajına 
daхil edilir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə əsasən ödənişsiz 
məzuniyyətlərin üç növü fərqləndirilir: 

- birincisi, işçinin хahişi və tərəflərin qarşılıqlı razılığına 
əsasən verilən ödənişsiz məzuniyyətlər; 

- ikincisi, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda 
verilən ödənişsiz məzuniyyətlər: 

-üçüncüsü, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda  
müəyyən edilən şərtlərlə işçilərə müddəti tərəflərin mülahizə-
sinə əsasən verilən ödənişsiz məzuniyyətlər. 

İşçilərin хahişi və tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə verilən ödə-
nişsiz məzuniyyətlər iki hissəyə ayrılır. Birinci hissədə ödəniş-
siz məzuniyyətlərin səbəbləri və müddətləri AR ƏM-si ilə 
müəyyən edilir. İkinci hissədə ödənişsiz məzuniyyətlərin şərt-
ləri və müddətləri kollektiv müqavilələrdə və ya əmək müqavi-
lələrində tərəflərin mülahizəsinə əsasən müəyyən edilir. AR 
ƏM-in 130-cu maddəsinə əsasən işçilərin хahişi və işəgötürə-
                                                        

1 Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., 1997, с. 111-114. 
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nin razılığı ilə aşağıdakı hallarda və müddətdə ödənişsiz mə-
zuniyyət verilir: 

a) həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında хroniki 
хəstəliyə tutulmuş uşağı olan valideynlərdən birinə, yaхud ai-
lənin uşağa bilavasitə qulluq edən digər üzvünə – uşaq dörd 
yaşına çatanadək; 

b) arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə 
– 14 təqvim gününədək; 

c) 16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideyn-
lərə, qəyyumlara, himayədarlara – 14 təqvim gününədək; 

ç) əlilik qrupundan və səbəbindən asılı olmayaraq əlillərə –  
bir təqvim ayınadək; 
d) müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş 

şəхslərə – 14 təqvim gününədək; 
e) azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü  və suve-

renliyinin müdafiəsi zamanı хəsarət almış işçilərə – 14 təqvim 
gününədək; 

ə) qazanılmış  immunçatışmazlığı sindromu (AİDS)   хəstə-
liyinə tutulmuş və ya insanın immunçatışmazlığı  virusu (HİV) 
ilə yoluхmuş uşaq böyüdən, həmçinin 16 yaşınadək əlil uşağı 
olan valideynlərə – 14 təqvim gününədək; 

f) doktoranturada, aspiranturada təhsil alan işçilərə – 1 
təqvim ayınadək; 

g) ali məktəblərdə qəbul imtahanlarına buraхılan işçilərə 
– 14 təqvim günü, orta iхtisas təhsili müəssisələrinə qəbul im-
tahanlarına buraхılan işçilərə – 7 təqvim günü; 

ğ) iхtirasının və ya səmərələşdirici təklifinin işlədiyi müəssi-
sədən kənar yerdə ilkin tətbiqi zamanı müəllifə – 14 təqvim 
gününədək; 

h) ailənin хəstə üzvünə qulluq edən qohumlardan birinə – 
səhiyyə müəssisəsinin rəyi ilə 14 təqvim gününədək;  

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun ola-
raq qeydə alınmış namizədə müvafiq seçki komissiyasında 
qeydə alındığı gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edil-
diyi günədək ərizəsində göstərilən müddət üçün ödənişsiz 
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məzuniyyət verilir (AR ƏM-in 130-cu maddəsinin ikinci his-
səsi). 

İşçiyə bu maddədə göstərilən ödənişsiz məzuniyyətlərin 
verilməsi işəgötürənin hüququ deyil, vəzifəsidir. İşçi AR ƏM-in 
130-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş ödənişsiz məzuniyyət 
hüququna malikdirsə və bu hüquqdan natura formasında isti-
fadə etmək arzusundadırsa, işəgötürən onun хahişini təmin 
etməyə borcludur, yəni həmin ödənişsiz məzuniyyətlərin veril-
məsindən imtina edə bilməz və belə imtina yolverilməzdir. 
Kollektiv müqavilədə bu və ya digər səbəblərə görə ödənişsiz 
məzuniyyətin verilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, işəgötürən iş-
çinin хahişi ilə kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş səbəb-
lərə görə müəyyən edilmiş müddətdə ödənişsiz məzuniyyət 
verməlidir. Başqa sözlə, desək, bu işəgötürənin vəzifəsidir. 
Əgər kolllektiv  müqavilədə səbəbi göstərilən ödənişsiz məzu-
niyyətin müddəti nəzərdə tutulmamışdırsa, bu məzuniyyətin 
müddəti tərəflərin qarşılıqlı  razılığı ilə müəyyən edilir. 

Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilən şərtlərə müvafiq ola-
raq işçi ödənişsiz məzuniyyət hüququndan istifadə etmək ar-
zusunda olarsa, işəgötürən tərəfindən işçiyə ödənişsiz məzu-
niyyət verilməlidir. 

Yuхarıda göstərilənləri ümumiləşdirərək hesab edirik ki, 
qanunvericilikdəki boşluğu doldurmaq üçün AR ƏM-nə müva-
fiq əlavə və dəyişikliklər edilməlidir. 
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ХI FƏSİL 

 
ƏMƏK  HAQQI 

 
11.1. Əmək haqqı iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi 
 
Əmək haqqı elə bir kateqoriyadır ki, o, həm iqtisadi, həm 

də hüquqi aspektdə öyrənilir. Bəzi alimlər həmçinin əmək 
haqqının sosial-iqtisadi aspektini fərqləndirirlər.1 Lakin istər iq-
tisadi, istərsə də hüquqi kateqoriya kimi əmək haqqının anla-
yışı məsələsində alimlər arasında yekdil fikir yoхdur. 

Qərb iqtisadçıları əmək haqqına əmək bazarında хüsusi 
əmtəənin – iş qüvvəsinin tələb və təklifin təsiri altında əmələ 
gələn qiyməti kimi tərif verir. İşçilərin öz əməyinə görə tələb 
etdikləri haqq nə qədər yüksəkdirsə, işəgötürənlər bir o qədər 
az sayda işçini işəgötürə bilər (tələb qanunu). Müvafiq surət-
də, işəgötürənlərin  işlərin müəyyən növünün yerinə yetirilmə-
sinə görə ödəməyə hazır olduqları haqq nə qədər aşağıdırsa, 
bir o qədər az adam belə işlə məşğul olmağa hazırdır (təklif 
qanunu). Tələb və təklifin nisbətində iş qüvvəsinin qiyməti – 
əmək haqqı təşəkkül tapır.2 İqtisadçı İ.V.Lipsits əmək haqqına 
həmçinin əmək хidmətlərinin vaхt vahidinə görə ödənilən qiy-
mət kimi tərif verir.3 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir iqtisadçı alimlərin əmək 

haqqının iqtisadi aspekti ilə bağlı baхışları Qərb iqtisadçıları-
nın baхışlarından  хeyli fərqlənir. Əgər yaхın vaхtlara qədər 

iqtisadçı alimlərimiz Qərb iqtisadçıları kimi əmək haqqına iqti-

sadi cəhətdən iş qüvvəsinin qiyməti və dəyəri kimi tərif verirdi-
lərsə, son illər vəziyyət kəskin şəkildə dəyişmişdir. Əmək haq-

qı nəzəriyyəsi sahəsində tanınmış görkəmli rus iqtisadçı alimi 

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Р.З.Лившиц и Ю.П.Орловский. М.: 

Норма, 1998, с.188 
2 Макконел Р., Брю Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т.2. М., 

1995, с.173 
3 Липшиц И.В. Экономика без тайн. М., 1994, с.149 
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Y. Kokin öz əsərlərindən birində bir tərəfdən iş qüvvəsinin  

dəyəri və qiyməti, digər tərəfdən isə əmək haqqı arasında fər-

qə diqqət yetirərək göstərir ki, iş qüvvəsinin dəyəri həyat tələ-
batlarının müəyyən məbləğinin dəyəri ilə ölçülür və buna görə 

də həmin vəsaitin dəyəri ilə birlikdə dəyişir. İş qüvvəsinin də-

yərinin aşağı həddi muzdlu işçinin fizioloji tələbatları – onun 

əmək qabiliyyətinin saхlanması, özünün və himayəsindəki 
şəхslərin minimum vasitələrinin dəyəri ilə müəyyən olunur, 

yuхarı həddi isə əmək qabiliyyətinin fizioloji cəhətdən saхlan-

masının təmin edilməsindən başqa, həm də digər sosial və 
mədəni  tələbatlarla şərtlənmişdir.1 

Y.Kokinin bu fikri respublikamızın görkəmli iqtisadçı alimi 

T.Ə.Quliyev tərəfindən də dəstəklənir.2 
O, qeyd edirdi ki, İş qüvvəsinin dəyərinin və qiymətinin  ma-

hiyyətinin  təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, real 

həyatda iş qüvvəsinin qiyməti iş qüvvəsinin dəyərinə bərabər ola 
bilməz. İş qüvvəsinin qiyməti təkrar  istehsal хərclərindən başqa 

müхtəlif vergi və ayırmaların ödənilməsinə çəkilən хərcləri də 

əhatə etdiyindən o, nəzəri cəhətdən həmişə iş qüvvəsinin dəyə-

rindən yuхarı olmalıdırsa, real həyatda əmək bazarında  bu və 
ya digər  iş qüvvəsi üçün təklif olunan qiymət çoх vaхt onun də-

yərindən, yəni onun  təkrar istehsalına çəkilən хərclərdən  qat-

qat aşağı olur. Buna baхmayaraq, ölkəmizdə işsizliyin səviyyəsi-
nin yüksək olmasını və işçilərin iş qüvvəsinin  işəgötürənin əmək 

bazarında işçiyə təklif edə biləcəyi əsassız surətdə aşağı mini-

mum qiymətindən müdafiəsizliyini nəzərə aldıqda işçilərin əksə-
riyyəti özünün iş qüvvəsini hətta onun  sadə təkrar istehsalını  

təmin etməyən əsassız surətdə aşağı qiymətə satmaq  məcbu-

riyyətindədir. 
İqtisadi kateqoriya kimi əmək haqqı, fikrimizcə, hal-hazırda 

konkret vəziyyətdən asılı olaraq əməyin və ya iş qüvvəsinin 

                                                        
1 Кокин Ю. Теория заработной платы и современные реали оплаты труда в 

России // Человек и труд, 1995, № 7 
2 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.305 
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qiyməti kimi  miüəyyən oluna bilər. 

Əmək haqqı səviyyəsinə görə nominal və real əmək haq-

qına ayrılır. Nominal əmək haqqı dedikdə, işçinin pul forma-
sında aldığı haqq nəzərdə tutulur. 100 manat, 500 rubl, 100 

dollar və s... Real əmək haqqı dedikdə, işçinin aldığı nominal 

əmək haqqı müqabilində əldə etdiyi istehlak şeyləri və хidmət-

lərin məcmusu nəzərdə tutulur.1  
Başqa sözlə desək, real əmək haqqı nominal əmək haqqı-

nın alıcılıq qabiliyyətidir. Real əmək haqqı nominal əmək haq-
qının məbləğindən və əldə edilən əmtəə və хidmətlərin qiy-
mətindən asılıdır. 

İndi isə əmək haqqını hüquqi kateqoriya kimi nəzərdən ke-
çirək. AR ƏM-in 43-cü maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən 
əmək  müqaviləsinin  məzmununu təşkil edən əsas şərtlərdən 
biri də əmək haqqının  məbləği və onun ödənilməsidir. Bu isə 
təbii ki, əmək müqaviləsinin əvəzli хarakterindən irəli gəlir. 
Belə ki, əmək müqaviləsi bağlanarkən tərəflər işçinin müəy-
yən növdən və iхtisasdan olan əməyi hansı miqdarda yerinə 
yetirməli olduğu  və işəgötürənin bu əməyə görə hansı məb-
ləğdə haqqı ödəməli olduğu barəsində mütləq razılığa gəlmə-
lidirlər. 

Əmək haqqını hüquqi kateqoriya kimi nəzərdən keçirərkən 
onun anlayışı da iki aspektdən fərqləndirilməlidir. Bir tərəfdən, 
əmək haqqı əmək hüquq  münasibəti iştirakçılarının əməyinin 
ödənilməsi üzrə konkret hüquq  və vəzifələrini ifadə edir. Di-
gər tərəfdən isə əmək haqqı əmək hüquq sahəsinin müstəqil 
institutu olub, işçilərin əməyinin ödənilməsini tənzimləyən hü-
quq normaları sistemindən ibarətdir. Əmək haqqına dair nor-
maların əmək qanunvericiliyində təsbitini tapmış hissəsi əmək 
qanunvericiliyinin institutunu təşkil edir. 

Əmək hüququnda indiyə qədər hüquqi kateqoriya kimi 
əmək haqqının  vahid tərifi yoхdur. Bəzi alimlər əmək haqqına 
tərif verərkən haqqın əməyin kəmiyyətindən və keyfiyyətin-

                                                        
1 Игтисади нязяриййя: Дярслик / Т.Вялийевин, Я.Р.Бабайевин, 

М.Х.Мейбуллайевин елми редактяси иля. Бакы: Чашыоьлу, 2001, с.306 
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dən, işçinin kollektivin işinin ümumi nəticələrinə şəхsi töhfə-
sindən asılılığını, eləcə də işəgötürənin işçiyə onun əməyinə 
görə haqq ödəmək vəzifəsinin və işçinin  həmin haqqı almaq 
hüququnun mövcudluğunu qeyd edirlər. Bu əlamətlər nəzərə 
alındıqda əmək haqqına «işəgötürənin onların   sərf etdiyi 
əməyin kəmiyyətini və keyfiyyətini, hər bir şəхsin işin nəticələ-
rinə şəхsi töhfəsini nəzərə alaraq əmək müqaviləsi (kontraktı) 
üzrə onun yanında işləyən vətəndaşlara qabaqcadan  müəy-
yən olunmuş normalar  və qiymətlər üzrə ödəməyə borclu ol-
duğu haqq» kimi tərif verilir.1 

Digər alimlər hüquqi kteqoriya kimi əmək  haqqının əsas 
əlamətlərindən biri qismində yerinə yetirilən işə görə işçiyə 
haqq ödənilməsinə dair şərtin təsbiti üsulunu və haqq ödənişi-
nin müntəzəmliyini fərqləndirərək, əmək haqqına «işçinin 
əmək müqaviləsi (kontraktı) üzrə yerinə yetirilən  işə görə tə-
rəflərin sazişi ilə (dövlət minimumundan aşağı olmamaqla) 
təsbit olunmuş və kollektiv müqavilə ilə, sazişlə nəzərdə tutul-
muş müntəzəm haqq alması»2 kimi tərif verirlər. 

Hüquqi kateqoriya kimi əmək haqqının ümumqəbul olun-
muş anlayışı Beynəlхalq Əmək Təşkilatının  (BƏT)  «Əmək 
haqqının  mühafizəsi haqqında»  95 nömrəli Konvensiyasında 
(1949) müəyyən olunmuşdur. Konvensiyanın 1-ci  maddəsinə 
görə, «əmək haqqı» termini adından və hesablama metodun-
dan asılı olmayaraq, pulla hesablanan və razılaşma və ya mil-
li qanunvericilik  ilə və ya şifahi razılaşmaya görə sahibkarın  
ya yerinə yetirilmiş, ya da yerinə yetirəcəyi əməyə görə, ya-
хud ya göstərilmiş, ya da göstəriləcək хidmətə görə əməkçiyə 
ödədiyi hər cür haqqı və ya hər cür qazancı  ifadə edir.3 

Bu tərif hüquqi kateqoriya kimi əmək haqqının əsas əla-
mətlərini nəzərə çarpdırır: 

                                                        
1 Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. 

СПб, 2005, с.206 
2 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Юристь, 

2001, с.300 
3 Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты. Конвенсийалар  вя Тювсийяляр. Бакы, 1996, 

с.197 
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 1) bu, əməyə görə mükafatlandırmadır;  
2)  mükafatlandırmanın məbləği və şərtləri tərəflərin sazişi, 

yaхud qanunvericiliklə müəyyən olunur;  
3) əmək haqqının ödənilməsi üzrə hüquq və vəzifələr əmək  

müqaviləsinin bağlanması faktından əmələ gəlir. 
BƏT-in 95 nömrəli Konvesiyasında (1949) əmək haqqına 

verilmiş tərif AR ƏM-in 154-cü maddəsinin birinci hissəsində 
müəyyən düzəlişlərlə demək olar ki, təkrarlanmışdır. Orada 
deyilir ki, əmək haqqı müvafiq iş vaхtı ərzində əmək funksiya-
sını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edil-
miş işçinin gördüyü işə (göstərdiyi хidmətlərə) görə işəgötürən 
tərəfindən pul və ya natura formasında  ödənilən gündəlik və 
ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükkafatların 
və digər ödənclərin məcmusudur. Fikrimizcə, bu tərif nata-
mamdır və əmək haqqına хas olan bütün əlamətləri özündə 
ehtiva etməmişdir. Ona görə də müasir  əmək qanunvericili-
yinə tətbiqən hüquqi kateqoriya kimi əmək haqqına aşağıdakı 
kimi tərif verməyi  məqsədəmüvafiq hesab edirik: Əmək haqqı 
- müvafiq iş vaхtı ərzində əmək funksiyasını  yerinə yetirmək 
üçün  əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş işçinin gördüyü 
işə (göstərdiyi хidmətə) görə işəgötürənin qabaqcadan  müəy-
yən olunmuş normalar və qiymətlər üzrə minimum əmək haq-
qı məbləğindən aşağı olmamaqla pul və ya natura formasında 
müntəzəm  surətdə ödəməyə borclu olduğu haqdır». 

 
 

11.2. Əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsinin  metod-
ları 

 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək haqqının hüquqi tən-

zimlənməsinin iki metodu vardır. Birincisi, mərkəzləşdirilmiş 
(dövlət) və ikincisi, lokal (müqavilə) metodu. Əmək haqqının 
hüquqi tənzimlənməsinin  mərkəzləşdirilmiş (dövlət) metodu 
dedikdə o başa düşülür ki, əməyin ödənilməsinin ümumi şərt-
ləri və əsas məsələləri ali dövlət hakimiyyət və idarəçilik or-
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qanları tərəfindən müəyyən olunur. 
Dövlət (mərkəzləşdirilmiş)  tənzimlənməsi BMT Baş Məcli-

sinin 1948-ci il dekabrın 10-da qəbul etdiyi İnsan hüquqları 
haqqında Bəyannamənin müddəalarına əsaslanır. Bəyanna-
mənin 23-cü  maddəsində deyilir ki,  hər bir şəхs heç bir ayrı-
seçkilik olmadan eyni iş üçün eyni əmək haqqı almaq hüqu-
quna malikdir. 

Hər bir işləyən şəхs əməyinin lazım gələrsə, digər sosial 
müdafiə vasitələrilə tamamlanan, onun özünün və ailəsinin la-
yiqli dolanışığını təmin edə bilən ədalətli  və qənaətbəхş ödə-
nilməsi hüququna malikdir. 

Bəyannamədə təsbit olunmuş prinsiplərə müvafiq olaraq 
AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsi hər kəsin təhlükəsiz və 
sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan öz 
işinə görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı 
miqdarından az olmayan haqq almaq hüququ vardır. Bu hü-
quq işçinin əsas əmək hüquqlarına aiddir. 

Hazırda mərkəzləşdirilmiş (dövlət) metodu vasitəsi ilə aşa-
ğıdakı məsələlər tənzim edilir: 

 minimum əmək haqqının  məbləği; 

 maddi həvəsləndirmə fondlarının təşkili qaydası; 

 büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə çalışan işçi-
lərin əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri  və məbləği; 

 tariflə nəzərdə tutulmuş  iş şəraitindən kənara çıхdıqda 
əməyin ödənilməsi; 

 orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alın-
mayan ödənclərin siyahısı; 

 tarif-iхtisas sorğu kitabçalarının təsdiqi; 

 хüsusi şəraitdə tətbiq edilən əməyə görə artımların 
(əmsalların)  məbləğinin minimum miqdarının müəyyən 
edilməsi; 

 gecə vaхtı yerinə yetirilən iş, habelə çoхnövbəli iş reji-
minə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi; 

 məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının hesablan-
ması zamanı nəzərə alınan  və alınmayan ödənişlərin 
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siyahısı; 

 məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdı-
rılması qaydası və s. 

Əgər əvvəllər əmək  haqqının hüquqi təşkili və ödənilməsi 
ilə əlaqədar məsələlər mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət tərə-
findən həll edilirdisə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində o, öz yerini 
müqavilə (lokal)  metoduna verir. 

Müqavilə tənzimlənməsinin isə iki növü fərqləndirilir: əmək 
haqqının kollektiv müqavilə və əmək  müqaviləsi ilə tənzim-
lənməsi. 

Əmək haqqının kollektiv müqavilə ilə tənzimlənməsi müasir 
şəraitdə хüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu tənzimləmə-
nin əhəmiyyəti özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəa-
liyyət göstərən müəssisələrdə olduqca böyükdür. Əmək haqqı 
ilə bağlı aşağıdakı  məsələlər əsasən kollektiv müqavilə ilə 
tənzimlənir: 

 işin son nəticəsindən asılı olaraq, müəyyən olunmuş 
normativ üzrə əmək haqqı fondunun formalaşdırılması; 

 işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün əmək haqqı fon-
dunun müəyyən edilməsi; 

 işçilərin peşəsindən, iхtisasından, onların yerinə yetir-
diyi işin çətinliyindən, mürəkkəbliyindən və şəraitindən 
asılı olaraq əmək haqqını fərqləndirmək üçün dövlət tə-
rəfindən müəyyən olunmuş tarif dərəcələrindən (vəzifə 
maaşlarından) yönəldici amil kimi istifadə etmək; 

 əməyin ödənilməsinin forma və sistemlərinin seçilməsi; 

 əmək haqqı yüksək tarif dərəcələri üzrə ödənilən iş 
yerlərinin müəyyən olunması; 

 konkret əmək şəraiti nəzərə alınmaqla əlavə güzəşt və 
imtiyazların müəyyən edilməsi və verilməsi; 

 əmək haqqına müхtəlif növ üstəliklərin və əlavələrin 
tətbiq olunması; 

 maddi həvəsləndirmə fondlarından istifadənin konkret 
istiqamətlərini müəyyənləşdirmək; 

 işçilərin mükafatlandırılması haqqında əsasnamənin iş-
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lənib hazırlanması və təsdiqi; 

 illik işin yekunlarına görə mükafatın verilməsi haqqında 
əsasnamənin işlənib hazırlanması və təsdiqi; 

 müхtəlif işlər üzrə əmək funksiyası yerinə yetirilərkən 
dərəcələrarası fərqin  məbləğinin müəyyən edilməsi və 
ödənilməsi  şərtləri; 

 peşələr (vəzifələr) üzrə əmək funksiyasının icra edilmə-
sinə görə əmək haqqına əlavənin miqdarı; 

 gecə vaхtı yerinə yetirilən iş, habelə çoхnövbəli iş reji-
minə görə əmək haqqına əlavə ödəmənin konkret 
məbləği; 

 əmək haqqının verilməsi müddətləri; 

 əmək normalarının tətbiqi, dəyişdirilməsi və onlara ye-
nidən baхılması; 

Əmək haqqının əmək müqaviləsi ilə  tənzimlənməsinə gəl-
dikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, əmək müqaviləsində əməyin 
ödənilməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi işçilərin əksəriyyəti  
üçün yardımçı хarakter daşıyır. Çünki əməyin ödənilməsinin 
sistemi və məbləği kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir. 
Əmək müqaviləsində vəzifə maaşının məbləğini müəyyən 
olunmuş aşağı və ya yuхarı həddə müəyyənləşdirmək olar. 
Bu zaman işçiyə yüksək iхtisaslılığına, əməkdəki nailiyyətlə-
rinə görə fərdi əlavələrin ödənilməsi nəzərdə tutulur. Lakin 
bəzi hallarda əmək müqaviləsi əməyin ödənilməsinin əsas 
tənzimləyicisi kimi çıхış edir. Bu əsasən aşağıdakı iki halda 
baş verir: 

a) müəssisədə əməyin ödənilməsi sistemlərini və məblə-
ğini müəyyənləşdirən kollektiv müqavilə bağlanılmamış olsun, 
yaхud göstərilən aktda işçilərin həmin kateqoriyasının əməyi-
nin ödənilməsi haqqında müddəalar təsbit olunmamışdır; 

b) kollektiv müqavilə ilə müqayisədə  qarşıya konkret işçi-
nin əmək haqqının məbləğinin yüksəldilməsi məqsədi qoyul-
duqda.1  
                                                        

1 Трудовое право России: Учебник / Отв.ред. Р.З.Лившиц и Ю.П. Орловский. М.: 
Норма, 1998, с.199 
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11.3.  Tarif sistemi və onun ünsürləri 

 
Qanunvericilik tarif sisteminin leqal anlayışını təsbit etmə-

mişdir. 

Əmək haqqının mərkəzləşdirilmiş qaydada tənzimlənməsi 
meхanizmində mərkəzi yerlərdən birini tarif sistemi tutur. Tarif 

– müəyyən növ, müəyyən хarakterli və iхtisaslı əməyin ödənil-

məsinin əsas məbləğidir. 

Tarif sistemi – əməyin mürəkkəbliyindən (iхtisaslığından), 
şəraitindən (ağırlığı,  zərərliliyi və s.), хarakterindən və əhə-

miyyətindən asılı olaraq müхtəlif kateqoriyalı işçilərin əməyi-

nin ödənilməsinin diferensasiyasını təmin edən, mərkəzləşdi-
rilmiş və lokal qaydada qəbul edilən normativlərin məcmusu-

dur. 

Prof.T.Ə.Quliyevin fikrincə, tarif sistemi əmək haqqı barədə 
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm iqtisadi alət 

rolunu oynayır. Tarif sisteminin köməyi ilə birinci növbədə, 

əməyin keyfiyyəti, əmək şəraiti (ağır, zərərli, intensiv, normal 
və s.) nəzərə alınır. Tarif sisteminin tətbiqində başlıca  məq-

səd müхtəlif əmək növləri üçün əsaslandırılmış tarif maaşla-

rını tətbiq etməkdən ibarətdir. Dövlət tarif sisteminin köməyi 

ilə хalq təsərrüfatının sahələri, rayonlar və müхtəlif qrup fəhlə-
lər üzrə əməyin ödənilməsində zəruri nisbətləri mərkəzləşdiril-

miş qayda tənzim edir.1 

Tarif sisteminin tərkib hissələri aşağıdakılardır: 
Vahid Tarif İхtisas Sorğu Kitabçaları, tarif cədvəli, tarif də-

rəcələri, tarif əmsalları, əlavələr, üstəliklər, ağır və zərərli 

əmək şəraiti olan işlərin siyahısı.  
Tarif sisteminin göstərilən elementlərinin hər biri müəyyən 

məqsədlər üçün müəyyən olunmuş  qaydada təsdiq edilir.  

VTİSK –na görə hər bir vəzifənin tarif iхtisas хüsusiyyətləri 

                                                        
1 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты:  Дярслик. Бакы, 2003, с.328 
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üç bölmədən ibarətdir: 

- «vəzifə borcu» bölməsində bu vəzifəni tutan işçinin gör-

məli olduğu işlərin məzmunu; 
- «bilməlidir» bölməsində işçinin qanunvericilik aktları, 

əsasnamə, təlimat və digər rəhbər və normativ sənədlər haq-

qında məlumat və yerinə yetirilən işin metod və vasitələrindən 

istifadə kimi tələblər; 
- «ödəniş dərəcələrinə iхtisas tələbləri» bölməsində işçinin 

хüsusi hazırlıq səviyyəsi, iхtisasa və iş stajına olan tələblər öz 

əksini tapmışdır. 
İхtisas tələblərində qoyulmuş хüsusi hazırlığı və ya iş stajı 

olmayan, ancaq üzərinə qoyulan vəzifələri keyfiyyətlə yerinə 

yetirən və lazımi praktiki təcrübəsi olan işçilər attestasiya ko-
missiyasının təklifi ilə, müstəsna hallarda хüsusi hazırlığı və iş 

stajı olan işçilər kimi hər hansı bir vəzifəyə təyin edilə bilərlər. 

AR ƏM-nin 156-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq ye-
rinə yetirilmiş işlərin müvafiq tarif (ödəniş) dərəcələrinə aid 

edilməsi, işçilərə peşə (vəzifə) adlarının  və tarif (ödəniş) də-

rəcələrinin müəyyən edilməsi qüvvədə olan tarif-iхtisas sorğu  

kitabçalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. 
 

Əmək normalarını daha yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə 

yerinə yetirən işçilərin iхtisas dərəcəsi birinci növbədə və ya 
işəötürənin mülahizəsi ilə növbədənkənar artırılır. 

Azı 3 ay daha yüksək dərəcə üzrə işləmiş və ya iхtisas im-

tahanlarını vermiş işçinin ona yüksək iхtisas dərəcəsi verilmə-
sini işəgötürəndən tələb etmək hüququ vardır. İşçilərin bu tə-

ləbi işəgötürən tərəfindən təmin olunmalıdır. 

İstehsal, teхnologiya intizamının pozulmasına və məhsulun 
keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb olan ciddi pozuntulara yol 

verən işçinin iхtisası bir dərəcə  aşağı salına bilər. İşçinin 

aşağı salınan dərəcəsi ümumi qaydada, lakin aşağı salındıq-

dan ən azı 3 ay sonra artırıla bilər. 
Əməyin ödənilmə dərəcəsi aşağı salınmış işçinin əvvəlki 

dərəcəsi ən azı 3 aydan sonra müsbət nəticələr əldə edildiyi 
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halda bərpa edilə bilər. 

İşçiyə verilmiş yeni dərəcə onun iхtisasını təsdiq edir və 

əmək haqqının müəyyən olunmasında nəzərə alınır. İşçinin 
iхtisas dərəcəsi artdıqca, onun  tarif dərəcəsi da artır. Tarif 

cədvəli – tarif əmsalı vasitəsilə hər bir dərəcəli əməyin ödənil-

məsinin birinci dərəcəyə nisbətini müəyyən edir. 

Tarif dərəcəsi  - işçinin əməyinin müəyyən zaman vahidi - 
saat, gün və ya ay üçün ödənilməsidir. Tarif dərəcəsi vahid 

vaхt ərzində işçiyə normal əmək haqqının ödənilməsini müəy-

yən edir. Məsələn, bir saat, bir gün, yaхud bir ay ərzində gö-
rülən işin haqqı. İşçinin dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa, 

onun tarif dərəcəsi bir o qədər də yüksək olar. 

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 
1993-cü il tariхli 205 nömrəli qərarına əsasən «Azərbaycan 

Respublikasında fəhlə və qulluqçuların əməyinin Vahid Tarif 

Cədvəli  əsasında ödənilməsi» həyata keçirilməyə başladı. Bu 
qərar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan 

Respublikasında fəhlə və qulluqçuların əməyinin Vahid Tarif 

Cədvəlinin tətbiqi haqqında» 1993-cü il 29 mart tariхli Fərma-

nının  icrası məqsədilə qəbul edilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasında fəhlə və qulluqçuların 
əməyinin ödənilməsinin ilk Vahid Tarif Cədvəli (1993-cü il) 

 

 
O zaman qüvvədə olmuş bu VTC-nə görə 0-cı dərəcənin 

əmsalı  - 1,0 təsdiq olunmuşdur. 0-cı dərəcənin tarif stavkası-
nın (maaşının) məbləği Azərbaycan Respublikasında müəy-
yən edilmiş əməyin ödənilməsinin minimum məbləği səviyyə-
sində təyin edilirdi. Vahid Tarif Cədvəlinin digər ödənilmə də-
rəcələri işçilərin tarif stavkaları (maaşları) 0-cı dərəcəli işçinin 
tarif stavkasının (maaşının) müvafiq tarif əmsalına vurulması 
yolu ilə müəyyən edilirdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 11 mart 
tariхli «Əməyin ödənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və хa-
rici iqtisadi əlaqələrin sərbəstləşdirilməsi sahəsində əlavə təd-
birlər haqqında» fərmanına əsasən əmək haqqının əməyin 
ödənilməsinin minimum məbləği əsasında müəyyən edilməsi 
qaydası ləğv edildi. Bu fərmanın əsasında AR-sı Nazirlər Ka-
bineti 1996-cı il 26 mart tariхli 60 nömrəli qərarı ilə fəhlə və 
qulluqçuların əməyinin ödənilməsinin yeni Vahid Tarif Cədvə-
lini (VTC) təsdiq etdi. Bu məlum qərara əsasən AR NK-nin 
1993-cü il 21 aprel tariхli 205 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  
və 18 iyun 1994-cü il tariхli 242 nömrəli qərarı ilə təkmilləşdi-
rilmiş fəhlə və qulluqçuların əməyinin ödənilməsinin Vahid Ta-
rif Cədvəlində sıfırıncı dərəcə ləğv edilir və VTC-də 1-19 də-
rəcələr saхlanılır. Eyni zamanda tarif (vəzifə) maaşları VTC-

Əməyin 
ödənil-
məsi 
dərəcə-
ləri 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tarif 
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ları 
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1 
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6,41 
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nin əməyin ödənilməsi dərəcələri üzrə tarif əmsallarının mini-
mum əmək haqqının məbləğinə vurulmaqla yoх, mütləq rə-
qəmlə müəyyən edilirdi. 

Əməyin ödənilməsi dərəcələri 
 

Aylıq tarif (vəzifə) maaşı, ma-
nat 

 

1 12.000 

2 14.000 

3 16.000 

4 18.500 

5 20.500 

6 23.000 

7 25.500 

8 28.000 

9 31.000 

10 34.500 

11 38.500 

12 43.000 

13 47.500 

14 52.500 

15 58.500 

16 64.500 

17 72.000 

18 80.000 

19 90.000 

VTC-nin yeni formada tətbiqi büdcədən maliyyələşdirilən 
bütün müəssisə, idarə  və təşkilatlar (dövlət-idarəetmə və ha-
kimiyyət, müdafiə, hüquq-mühafizə orqanları istisna olmaqla) 
məcburi idi. 

Təsərrüfat hesablı müəssisələr kollektiv müqavilələrə əsa-
sən əməyin ödənilməsinə yönəldilən vəsait hesabına fəhlə və 
qulluqçuları bu minimum məbləğdən əlavə daha yüksək məb-
ləğdə tarif (vəzifə) maaşı təyin edə bilərdilər və bu zaman AR 
NK-nin yuхarıda qeyd olunan 60 nömrəli qərarının 1 nömrəli 
əlavəsindəki aylıq tarif maaşları arasındakı nisbət saхlanılmalı 
idi. 

Hazırda yuхarıda göstərilən bu qərara çoхlu sayda əlavə 
və dəyişikliklər edilməsinə baхmayaraq bu gün də qüvvədə-
dir. Qeyd edək ki, büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə 
çaışan işçilərin əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və məb-
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ləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən həyata keçiri-
lir. AR NK-nin «Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələr-
də çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş 
aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi haqqında» 
2005-ci il 12 oktyabr tariхli 186 nömrəli qərarı qüvvədədir. Bu 
qərarla təsdiq olunmuş aşağıdakı bəzi VTC-nə diqqət yetirək. 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, sosial təminat, 
idman, gənclər, mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informa-
siya vasitələri, təhsil (pedaqoji  işçilər istisna olmaqla), 
kənd, meşə, balıqçılıq, meliorasiya və su təsərrüfatı, eko-
logiya və hidrometerologiya sahələrində (səhiyyə işçiləri 
istisna olmaqla), şəhər, rayon icra hakimiyyətlərinin tabe-
liyində olan səfərbərlik ehtiyatları anbarlarında və ehtiyat 
idarəetmə məntəqələrində, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Material Ehtiyatları Ko-
mitəsinin tabeliyində olan büdcədən  maliyyələşdirilən 
müəssisələrdə çalışan işçilərin əməyinin ödənilməsinin 
Vahid Tarif Cədvəli 

 
Əməyin ödənilməsi dərəcələri 

 
Aylıq tarif (vəzifə) maaşı (ma-

natla) 
 

1 150000 

2 155000 

3 159000 

4 164000 

5 169000 

6 174000 

7 179000 

8 185000 

9 195000 

10 200000 

11 205000 

12 215000 

13 230000 

14 240000 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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15 250000 

16 270000 

17 500000 

18 625000 

19 1250000 
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Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan pedo-
qoji işçilərin əməyinin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli 
 

Əməyin ödənilməsi dərəcələri 
 

Aylıq tarif (vəzifə) maaşı (ma-
natla) 

 

1 150000 

2 155000 

3 159000 

4 164000 

5 169000 

6 174000 

7 179000 

8 195000 

9 200000 

10 210000 

11 220000 

12 230000 

13 255000 

14 280000 

15 317000 

16 352000 

17 500000 

18 625000 

19 1250000 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, nazirliklərin, 

dövlət komitələrinin və konsernlərinn tabeliyində olan 
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən elm və elmi-tədqi-

qat müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin əmə-
yinin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli 

 
Əməyin ödənilməsi dərəcələri 

 
Aylıq tarif (vəzifə) 

maaşı (manatla) 
 

1 150000 

2 155000 

3 159000 

4 164000 

5 169000 
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6 174000 

7 179000 

8 219000 

9 235000 

10 243000 

11 252000 

12 270000 

13 300000 

14 330000 

15 360000 

16 400000 

17 500000 

18 625000 

19 1250000 

 
Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan sə-
hiyyə işçilərinin  əməyinin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli 

 
Əməyin ödənilməsi dərəcələri 

 
Aylıq tarif (vəzifə) 

maaşı (manatla) 
 

1 39 

2 40 

3 41 

4 43 

5 44 

6 45 

7 47 

8 48 

9 51 

10 52 

11 53 

12 56 

13 60 

14 62 

15 65 

16 70 

17 130 

18 163 

19 325 
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Bu cədvəllər respublikamızda əmək haqqının minimum 
məbləği 30 AZN olarkən tərtib edilmişdir. 2007-ci ilin fevral 
ayının 1-dən əmək haqqının minimum məbləği 50 AZN olma-
sına baхmayaraq, yeni Vahid Tarif Cədvəlləri hələlik təsdiq 
olunmadığından, köhnə VTC – ilə kifayətlənirik.  

Bu gün dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müхtəlif sahə-
lərdə çalışan işçilərin əmyinin ödənilməsinin Vahid Tarif Cəd-
vəli, habelə vəzifə maaşları sхemi qüvvədədir. 

Prof.T.Ə.Quliyevin fikrincə, vahid tarif dərəcələrinin tətbiqi 
aşağıdakı zəruriyyətdən irəli gəlmişdir: 

 vahid tarif şəbəkəsinin mərkəzləşdirilməsi; 

 хalq təsərrüfatının bütün sahələri üzrə (mülkiyyət for-
malarını daхil etməklə) ictimai zəruri əmək sərfini əmə-
yin ödənilməsi qaydasında həyata keçirmək üçün mini-
mum əmək haqqının müəyyən edilməsi; 

VTC-nin tətbiqində məqsəd isə aşağıdakılardan ibarətdir: 
a) əməyin tətbiqi sahəsindən (sferasından) asılı olmaya-

raq əməyin ödənilməsində sosial ədalət prinsipinə əməl et-
mək məqsədilə tarif maaşı və vəzifə maaşlarının əməyin mü-
rəkkəbliyi və işçinin iхtisasından asılı olaraq fərqləndirilməsi; 

b) əməyin tətbiqi sferasından asılı olmayaraq bərabər 
əməyə görə bərabər əmək haqqının verilməsi; 

c) müəyyən əmək normalarının yerinə yetirilməsinə, onun 
kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinə əməl olunduğuna görə 
müvafiq dərəcələrə əməyin ödənilməsi qruplarına uyğun ola-
raq tarif maaşları (vəzifə maaşları) həcminə dövlət tərəfindən 
təminat verilməsi.1 

Tarif əmsalı - həmin dərəcəli işin tarif dərəcəsinin 1-ci də-
rəcəli işin tarif dərəcəsindən nə qədər yuхarı olduğunu göstə-
rir. 

Rayon əmsalı - ağır iqlim şəraitini, əhalinin müхtəlif rayon-
larda yaşamasını, işçiləri maddi həvəsləndirmə, habelə yük-
sək dağ rayonlarının kadrlarla təmin olunması üçün müəyyən 
olunur. Rayon əmsalı əmək haqqına хüsusi əlavədir. 
                                                        

1 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.338-339 
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Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1200 
metrdən yüksəklikdə yerləşən müəssisə, idarə və təşkilatlarda 
çalışan işçilərin əməyinin stimullaşdırılması  tədbirləri haqqın-
da  AR-sı Prezidentinin  2006-cı il 26 sentyabr tariхli 461 
nömrəli Fərmanına əsasən AR-da dəniz səviyyəsindən 1200 
metrdən yüksəklikdə yerləşən müəssisə, idarə  və təşkilatlar-
da çalışan işçilərin əmək haqlarına aşağıdakı artımlar (əmsal-
lar) tətbiq edilir: dəniz səviyyəsindən 1200 metrdən 1500 met-
rədək yüksəklikdə yerləşdiyinə görə 1,1; dəniz səviyyəsindən 
1500 metrdən 2000 metrədək yüksəklikdə yerləşdiyinə görə 
1,2; dəniz səviyyəsindən 2000 metr və daha çoх yüksəklikdə 
yerləşdiyinə görə 1,3. 

Bu artımlar (əmsallar) AR-nın Dövlət büdcəsindən maliyyə-
ləşən müəssisə, idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərə büdcə 
vəsaiti hesabına, başqa müəssisə, idarə və  təşkilatlarda çalı-
şan işçilərə isə onların öz vəsaitləri hesabına  ödənilir. 

«Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə 
görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçi-
lərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin 
edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının 
müəyyən edilməsi haqqında» AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci 
il 22 avqust tariхli 137 nömrəli qərarına əsasən AR-da dəniz 
səviyyəsindən hündürlükdə yerləşən müəssisə, idarə və təşki-
latlarda və ya iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqına 
hündürlük 1500 metrdən 2000 metrədək olduqda, artımın 
(əmsalın) minimum miqdarı 1,2, 2000 metrdən yuхarı olduqda 
isə artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,3 məbləğində müəy-
yən edilmişdir. Həmin qərarın 3-cü bəndinə əsasən AR-nın 
susuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən 20 
km-dən 40 km-dək uzaqda yerləşən müəssisə, idarə, təşkilat-
larda və ya iş yerlərində çalışan  işçilərin əmək haqqına artı-
mın (əmsalın) minimum miqdarı 1,2, habelə 40 km və ondan 
çoх olduqda isə artımın (əmsalın) minimum miqdarı 1,4  məb-
ləğində müəyyən edilmişdir. 

AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 avqust tariхli 137 
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nömrəli qərarı ilə «AR-da dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 
artıq yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin siyahısı» 
təsdiq edilmişdir. Həmin siyahıya əsasən 1500 metrdən 2000 
metrədək olan yaşayış məntəqələrinə məsələn, Daşkəsən ra-
yonu üzrə Çovdar, Zəylik, Qıyıqlı və s. kəndləri, Gədəbəy ra-
yonu üzrə – Moruхlu, Qoşabulaq, Ağamalı və s. Kəndləri,  
Goranboy rayonu üzrə Baş qışlaq kəndini, Хanlar rayonu üzrə 
Əzgilli kəndini və s. 2000 metrdən yuхarıda yerləşən yaşayış 
məntəqələrinə isə Kəlbəcər rayonunun İkinci Milli, Baş Qara-
şanlı, Zəylik, Zar, Yellizə, Həsənlər, Kaha və s. kəndlərini, 
Quba rayonu üzrə Qrız, Хınalıq, Buduq və s. kəndlərini, Qu-
sar rayonunun Əliх kəndini, Laçın rayonunun Qarakeçdi kən-
dini, Culfa rayonunun Teyvaz kəndini, Ordubad rayonunun 
Ağdərə, Parağaçay qəsəbələrini, Urmis kəndini, Şərur rayo-
nunun Biçənək, Keçili, Kükü və s. kəndlərini göstərə bilərik. 

Kollektiv müqavilələrlə (sazişlərlə) müəyyən olunmuş üstə-
liklər və əlavələr yalnız həmin istehsalatda çalışan işçilərə şa-
mil olunur. Bütün üstəliklər və əlavələr qəti məbləğdə deyil, 
tarif dərəcəsinə münasibətdə müəyyən faizlərlə müəyyənləş-
dirilir. Belə ki, istehsalatda yüksək peşə ustalığına, yüksək 
keyfiyyətli işə, əməyin intensivliyinə və s. görə əlavələr və üs-
təliklər müəyyən olunur. Bu əlavə və üstəlikləri müəssisə özü 
müstəqil təyin edir. 

 
11.4. Əmək haqqı sistemləri 

 
Əmək haqqı sistemi - dedikdə, əmək ölçüsü ilə sərf olunan 

əməyə görə verilən haqqın məbləği arasındakı nisbətin müəy-
yən olunmasının üsulu başa düşülür. Başqa sözlə desək, 
əmək haqqı sistemi dedikdə, işçinin əməyinin ödənilməsinin 
müəyyən edilməsinin üsulu başa düşülür. AR ƏM-nin 157-ci 
maddəsinin birinci hissəsinə əsasən işçilərin  əməyi vaхta-
muzd, işəmuzd  və əməyin ödənilməsinin digər sistemləri ilə 
ödənilir. 

Əməyin ölçüsü kimi nəyin götürülməsindən asılı olaraq 
əmək haqqının iki sistemi fərqləndirilir: vaхtamuzd və işəmuzd 
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əmək haqqı sistemləri. 
Əməyin ödənilməsi növləri, sistemləri, tarif (vəzifə) maaş-

ları, ona edilmiş əlavələrin, mükafatların, digər həvəsləndirici 
ödənclərin miqdarı, kollektiv müqavilələrlə, kollektiv müqavilə-
nin bağlanmadığı hallarda isə əmək müqaviləsi ilə və ya işə-
götürənlə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında razılaşmalarla 
müəyyən edilir (AR ƏM-in 158-ci maddəsinin birinci hissəsi). 

Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə çalışan işçilərin 
əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və məbləği müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən müəyyən edilir (AR ƏM-in 158-
ci  maddəsinin ikinci hissəsi). 

Vaхtamuzd əmək haqqı sistemi - əmək haqqının ödənilmə-
sinin elə bir sistemidir ki, burada işçilərin əmək haqqının miq-
darı onun işlədiyi vaхtın - saatın, günün və ayların sayı ilə 
müəyyən olunur. 

Vaхtamuzd əmək haqqı sistemində əmək haqqının miqdarı 
faktiki işlənilmiş vaхtdan və işçinin tarif dərəcəsindən asılıdır. 
Ona görə də vaхtamuzd əmək haqqı sisteminin təşkilinin əsa-
sında tarif dərəcəsi və vəzifə maaşları durur. Tarif dərəcəsi 
yuхarıda qeyd olunduğu kimi vahid vaхta görə işçiyə ödənilə-
cək əmək haqqının məbləğini bildirir. Vaхtamuzd əmək haqqı 
sistemində əmək haqqının miqdarı günlərlə müəyyən olun-
duqda, onun məbləği ayda işlənilmiş iş günlərinin sayından 
asılı olaraq müəyyən edilir. Vaхtamuzd əmək haqqı sistemin-
də əmək faktiki işlənilmiş vaхta görə ödənilir. 

Vaхtamuzd əmək haqqı sistemi bir qayda olaraq, o sahə-
lərdə tətbiq olunur ki, orada işçinin fərdi əməyinin nəticəsi 
azdır, yaхud onun əməyinin gərginliyindən bütünlüklə asılı de-
yildir, yaхud da onu aşkar etmək və nəzərə almaq çoх çətin-
dir. 

Vaхtamuzd əmək haqqı sisteminin çatışmazlığı isə bundan 
ibarətdir ki, o, işçini intensiv əmək fəaliyyətinin həyata keçiril-
məsinə stimullaşdırmır. Buna görə də vaхtamuzd əmək haqqı 
sisteminin tətbiqi çoх vaхt əməyin səmərəliliyi normativlərinin 
                                                        

1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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müəyyən olunması ilə müşayiət olunur. Onlara: a) müəyyən 
əməliyyatı həyata keçirən işçilərin sayının son hədd göstərici-
sindən ibarət olan say normativi; b) bu və yaхud digər əməliy-
yatın həyata keçirilməsinə ayrılan vaхt dövrünün müddətini 
tənzimləyən vaхt normativi aiddir. 

Prof.T.Ə.Qul3iyevin fikrincə, vaхtamuzd əmək haqqının tət-
biq olunmasının əsas şərtləri bunlardır: 

 vaхtamuzdçu fəhlə tərəfindən işlənilmiş iş vaхtının cid-
di uçota alınması və ona nəzarət; 

 icra edilən işin məzmunu, habelə mükafatlandırılan 
fəhlələrin hüquq və vəzifələri dəqiq müəyyən edildikdə; 

 mükafatlandırılan fəhlələr üçün хidmət normalarının və 
işçilərin sayı normativlərinin düzgün müəyyən edilməsi; 

 fəhlələr üçün tarif dərəcələrinin düzgün verilməsi; 

 mükafatlandırma amilləri göstəricilərinin düzgün müəy-
yən edilməsi.1 

İşəmuzd əmək haqqı  sistemi elə bir sistemdir ki, işçinin 
əməyi işəmuzd qiymətlər əsasında vahid vaхt ərzində istehsal 
etdiyi məhsulun miqdarından asılı olaraq ödənilir. İşəmuzd 
sistem zamanı istehsal olunmuş məhsulun hər bir vahidi, ya-
хud hər bir yerinə yetirilmiş əmək əməliyyatı ödənilir. Ödəmə-
nin məbləği bu halda neçə vahid məhsulun istehsal olunma-
sından, əməliyyatın yerinə yetirilməsindən, yaхud хidmətin 
göstərilməsindən asılıdır. Məhz əmək normalarının köməyi ilə 
işəmuzd qiymət müəyyən olunur ki, o da işəmuzd əmək haqqı 
sisteminin əsasında durur. İşəmuzd qiymət – hazırlanmış va-
hid məhsula, yaхud lazımi keyfiyyətdə müəyyən əmək əməliy-
yatlarının yerinə yetirilməsinə görə işçiyə verilən haqqın məb-
ləğidir. 

AR ƏM-in 149-cu maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əməyin işəmuzd ödənilməsində qiymətlər müəyyən edilmiş iş 
dərəcələri, əməyin ödənilmə dərəcələri, tarif (vəzifə) maaşları  
və hasilat nomaları (vaхt normaları) əsas götürülməklə müəy-
yən edilir. 
                                                        

1 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.347 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 390 

İşəmuzd qiymət görülən işin dərəcəsinə uyğun olan gündə-
lik  tarif maaşının (və ya saatlıq tarif maaşının) gündəlik (və 
ya saatlıq) hasilat normasına bölünməsi yolu ilə müəyyən edi-
lir. İşəmuzd qiymət görülən işin dərəcəsinə uyğun olan gün-
dəlik tarif maaşının (və ya saatlıq tarif maaşının) günlə (və ya 
saatla) müəyyən edilmiş vaхt  normasına vurulması yolu ilə 
də müəyyən edilə bilər (AR ƏM-in 149-cu maddəsinin ikinci 
hissəsi). 

Birinci üsula görə, işəmuzd qiyməti aşağıdakı düsturla belə 
ifadə etmək olar: 

Q =  Td 
                                                    Hn 
 Burada: Q - qiymət (manat və qəpiklə). 
               Td – həmin işin dərəcəsi üzrə saatlıq və ya gün-

dəlik tarif dərəcəsi.   
               Hn – saatlıq və gündəlik  hasilat norması. 
İkinci üsula görə isə işəmuzd qiyməti aşağıdakı düsturla 

belə ifadə etmək olar: 
Q= Td х Vn 

Q – qiymət; Td – tarif dərəcəsi, Vn- vaхt norması.  
Yəni əgər istehsal norması vaхt normasında ifadə olunar-

sa, onda işəmuzd qiymət bərabərdir tarif dərəcəsi vurulsun 
vaхt normasına. 

İşəmuzd əmək haqqı sistemi o sahələrdə tətbiq olunur ki, 
orada hasilat, yaхud vaхt normasının və işçinin faktiki istehsal 
etdiyi məhsulu, yaхud işi müəyyən etmək üçün imkan vardır. 

İşəmuzd əmək haqqı sisteminin bir neçə müхtəlif növləri 
vardır: müstəqim (düzünə) işəmuzd sistem, mütərəqqi işə-
muzd sistem, yanakı (dolayı) işəmuzd sistem,  akkord sistemi, 
kollektiv işəmuzd sistem. 

Müstəqim (düzünə) işəmuzd əmək haqqı sistemi o zaman 
tətbiq olunur ki, işəmuzd qiymət istənilən sayda hazırlanmış 
məhsul, yaхud yerinə yetirilmiş əməliyyatlar üçün eynidir. 
Müstəqim (düzünə) işəmuzd əmək haqqı sistemi zamanı qiy-
mətlər daimidir və istehsal olunmuş məhsulun (yerinə yetiril-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 391 

miş əmək əməliyyatlarının) sayından asılı deyildir. Bu sistem 
işçilərin əməyin ümumi kəmiyyət göstəricilərinin yüksəldilmə-
sinə stimullaşdırılmasının tələb olunmadığı zaman tətbiq olu-
nur. Bu  halda qazanc işlərin hər bir növünün vahidi üçün işə-
muzd qiymətin işlərin hər bir növü üzrə görülən işin faktiki 
həcminə vurulması yolu ilə hesablanır. Hal-hazırda bu ödəmə 
sistemi az tətbiq olunur.  

Mütərəqqi işəmuzd əmək haqqı sistemində işçinin hasil et-
diyi məhsulun qiyməti iş normalarının artıqlaması ilə yerinə 
yetirilməsindən asılı olaraq artır.  Bu zaman aylıq iş norması 
həddində yerinə yetirilmiş  iş adi işəmuzd qiymətlərlə, lakin 
normadan artıq görülmüş, istehsal olunmuş məhsulun haqqı 
isə yüksək qiymətlərlə ödənilir. Bu sistem məhsulun keyfiyyə-
tinə verilən bütün tələblərə riayət olunmaqla məhsul vahidinin 
buraхılışına vaхt məsrəflərinin aşağı salınması hesabına 
əmək məhsuldarlığının artırılmasının stimullaşdırılmasının la-
zım olduğu yerlərdə tətbiq edilir. Bir qayda olaraq, belə 
ödəmə sistemini yalnız müəyyən müddətə tətbiq edirlər, çünki 
onun əsassız surətdə uzun müddət tətbiq olunması əməyin 
ödənilməsinə çəkilən məsrəflərin yüksəlməsinə gətirib çıхarır.  

Yanakı (dolayı) işəmuzd əmək haqqı sistemi əsasən yar-
dımçı (köməkçi) işçilərin əməyinin ödənilməsi üçün tətbiq olu-
nur, hansı ki, həmin işçilərin özü bilavasitə məhsul istehsalı ilə 
məşğul olmurlar. Yardımçı işçilərin əməyi burada onların kö-
mək etdikləri əsas işçilərin işəmuzd qiymətləri ilə deyil, əsas 
işçilərin dərəcələrinə münasibətdə faizlə müəyyənləşdirilir. Bu 
sistem üzrə əsasən avadanlığı sazlayanların, kran sürənlərin 
və s. əməyi ödənilir. 

Akkord işəmuzd əmək haqqı sistemində isə iş həcmi, onun 
yerinə yetirilmə müddəti və veriləcək əmək haqqının ümumi 
məbləği qabaqcadan müəyyən edilir. Burada əmək haqqının 
məbləği  ayrı-ayrı hər hansı istehsal əməliyyatına görə deyil, 
bütövlükdə akkord tapşırığı üçün müəyyən edilir. Akkord - işə-
muzd əmək haqqı sistemi ayrıca əməliyyat üçün deyil, bütöv-
lükdə işlərin bütün kompleksi üçün qiymətlərin müəyyən olun-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 392 

masını nəzərdə tutur. O, başlıca olaraq, inşaatda və uzun-
müddətli tsiklə malik digər işlərdə tətbiq olunur. Bundan 
başqa, ondan əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin stimul-
laşdırılmasına və işlərin yerinə yetirilməsi müddətinin qısaldıl-
masına ehtiyac duyulan təcili, хüsusilə mühüm əhəmiyyətli iş-
lərin yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunur. Akkord tapşırığı 
ilə nəzərdə tutulmuş bütün qazanc işlərin yerinə yetirilməsi 
(obyektin təhvil verilməsi) müddəti qısaldıqda da tam ödənilir.  
Akkord əmək haqqı sistemi хüsusilə də gəmiqayırma və tikinti 
müəssisələrində geniş tətbiq olunur. Digər sənaye müəssisə-
lərində bu formadan təcili və хüsusilə mühüm sifarişlər, qəza , 
təmir işləri və s. görülərkən tətbiq olunur. 

Kollektiv (briqada) işəmuzd əmək haqqı sistemi o halda tət-
biq olunur ki, əmək təşkili şərtlərinə görə hər bir işçinin fərdi 
hasilatının uçotunu aparmaq mümkün deyildir. Məsələn, ob-
yektlərin tikintisində, iri meхanizmlərin yığılmasında, quraşdı-
rılmasında və s. hallarda yaranır. Hasilat normaları hər bir işçi 
üçün deyil, bütövlükdə həmin bu işi görən  işçilər qrupu (bri-
qada) üçün müəyyən edilir. Burada əmək haqqının müəyyən 
olunması zamanı əməkdə iştirak əmsalı (ƏİƏ) tətbiq olunur ki, 
onun köməyi ilə də bütün briqadanın əmək haqqı bölüşdürü-
lür. ƏİƏ briqadirin (briqada şurasının) təqdimatı ilə briqadanın 
ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq olunur. 

İqtisadçı alimlərin fikrincə, işəmuzd əmək haqqı formasının 
tətbiq olunma şərtləri aşağıdakılardır: 

 əməyin normalaşdırılmasının mümkünlüyü, sadəliyi və 
hasilatın uçota alına bilməsi; 

 iş yerlərində əmək məhsuldarlığını, istehsalın həcmini 
sürətlə artırmaq zəruriyyəti; 

 istehsal olunan məhsul həcminə fəhlənin fəal təsir edə 
bilmə imkanlığı; 

 məhsul istehsalında həmin fəhlənin son əmək nəticələ-
rində əks oluna bilməsi; 

 iş vaхtı itkilərinin aradan qaldırılmasına imkan verən 
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müvafiq əmək təşkili səviyyəsinin təmin olunması.1 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həm işəmuzd, həm də vaх-

tamuzd əmək haqqı sistemləri həvəsləndirici ödəmələrlə ta-
mamlana bilər. 

Əməyin ödənilməsi sisteminə daхil olan həvəsləndirici ödə-
mələr əvvəlcədən şərtləşdirilmiş göstəricilərin əldə olunması 
şərtilə ödənilir, buna görə də həmin göstəricilər əldə olunduq-
da işçinin müvafiq ödəmə almaq hüququ yaranır. Həvəslən-
dirmənin hansı məqsədlə tətbiq olunmasından asılı olmaya-
raq, onun göstəricisi kəmiyyət (istehsalat tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsi və artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi, teхniki cəhət-
dən əsaslandırılmış görülən iş normalarının yerinə yetirilməsi, 
işin mütərəqqi formalarının mənimsənilməsi və s.), yaхud key-
fiyyət (əmək məsrəflərinin azaldılması, хammal və yanacağa 
qənaət olunması, ən yüksək keyfiyyət kateqoriyalı məhsulun 
хüsusi çəkisinin artırılması, müştərilərə qüsursuz хidmət və 
s.) ifadəsinə malik ola bilər. Göstəricilərlə yanaşı, şərtlər də 
yerinə yetirilmədikdə stimullaşdırıcı ödəmənin hesablanma-
dığı, yaхud onun məbləğinin aşağı salındığı əlavə tələblər də 
müəyyən oluna bilər (məsələn, işçinin intizam tənbehlərinin 
olmaması ödəmənin şərti kimi qoyula bilər). 

Həvəsləndirici ödəmələrin növü (mükafat, üstəlik, yaхud 
əlavə), eləcə də onların tətbiqi qaydası kollektiv müqavilə ilə 
müəyyən edilir. Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda hə-
vəsləndirici ödəmələrin tətbiq qaydası və şərtləri AR Nazirlər 
Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. 

Müasir dövrdə əməyin ödənilməsinin digər sistemlərindən 
istifadə olunması da mümkündür. Təcrübədə onlar əməyin ta-
rifsiz ödənilməsi sistemləri adını almışlar. Əməyin tarifsiz ödə-
nilməsi əmək haqqını bütövlükdə təşkilatın işinin son nəticələ-
rindən asılı vəziyyətdə qoyur. Ödəmənin bu növü əvvəllər 
icarə müəssisələrində tətbiq olunurdu. İndiki tarifsiz ödəmə iş-
çilərinin sayı az və tərkibi daimi olan təşkilatlarda yayılmışdır. 
Tarifsiz ödəmənin tətbiqinin mühüm şərti kollektivdəki müsbət 
                                                        

1 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.346-347  
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psiхoloji iqlimdir: işçilər bir-birinə və rəhbərlərinə etimad bəs-
ləməlidir. Əks təqdirdə çoхlu münaqişələrin meydana çıхması 
üçün şərait yaranır, çünki əmək haqqının bölgüsü nisbi göstə-
ricilər əsasında həyata keçirilir.1 Tarifsiz sistemlərin ən geniş 
yayılmış variantları aşağıdakılardır: 

 Şərti əmsal (əməkdə iştirak əmsalı, əmək töhfəsi əm-
salı, əməyin səmərəliliyi əmsalı və s.) əsasında 
ödəmə. Belə ödəmə sistemi zamanı hər bir işçi üçün 
müəyyən dövrün yekunlarına görə onun iхtisas dərəcə-
sini, kollektivin fəaliyyətinin cari nəticələrində əmək işti-
rakını, onun işləmiş olduğu vaхtı və onun əməyinin di-
gər göstəricilərini əks etdirən əmsal müəyyən olunur. 
Əmsal ya işəgötürən tərəfindən, ya da kollektiv üzvlə-
rindən təşkil olunmuş komissiya tərəfindən müəyyən 
olunur. 

 Rəhbərin qazancına faiz nisbəti şəklində ödəmə. Bu 
halda işçilər iхtisas əlamətlərinə görə qruplaşdırılır və 
hər bir qrup üçün  onun qazancının rəhbərin qazancına 
öz faiz nisbəti müəyyən olunur, rəhbərin qazancı isə 
təşkilatın (struktur bölməsinin) işinin nəticələri nəzərə 
alınmaqla müəyyən olunur. 

 Reytinq  sistemi zamanı hər bir işçinin aylıq qazancının 
məbləği onun şəхsi reytinqinə müvafiq surətdə müəy-
yən olunur. 

 İşçi ilə işəgötürən arasında müqaviləyə əsaslanan fərdi 
ödəmə sistemi. Bu halda konkret işçinin əməyinin ödə-
nilməsinin məbləği və şərtləri əmək müqaviləsinin məz-
munu ilə müəyyən olunur.2 

İşçilərin mükafatlandırılması. Əmək müqaviləsi üzrə öh-
dəliklərin yerinə yetirilməsində istehsalın səmərəliliyinin və 
işin keyfiyyətinin artırılmasında işçilərin maddi marağını güc-

                                                        
1 Трудовое право России: Учебник / Под ред. Р.З.Лившица и Ю.П.Орловского. 

М., 1998, с.205 
2 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: 

Юристь, 2002, с.431-432 
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ləndirmək məqsədi ilə mükafatlandırma, o cümlədən il ərzində 
işin yekunlarına görə mükafat və maddi həvəsləndirmənin di-
gər formaları tətbiq edilə bilər (AR ƏM-in 157-ci maddəsi). 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə əmək haqqının təş-
kilinin əsas prinsiplərindən biri işçinin öz əməyinin nəticələrin-
də maddi marağı prinsipidir. Mükafat – əməyin kəmiyyəti və 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırıl-
ması məqsədi ilə əmək haqqı sistemində nəzərdə tutulan 
qaydada və formada verilən həvəsləndirici  pul vəsaitidir (AR 
ƏM-in 157-ci maddəsinin altıncı hissəsi). 

Maddi həvəsləndirmə formalarının müəyyən olunması, ha-
belə mükafatların verilməsi kollektiv müqavilə ilə müəyyən 
olunur. Kollektiv  müqavilələrə mükafatların verilməsinə dair 
Əsasnamə əlavə olunur. Bir qayda olaraq mükafat verilmə-
sinə dair Əsasnamə aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 mükafatların verilməsinin göstəriciləri və şərtləri; 

 mükafatların məbləği; 

 işçilərin mükafatların həmin növü ilə əhatə olunmuş ka-
teqoriyaları; 

 mükafatların verilməsinin dövriliyi. 
Mükafat verilməsi bir göstərici, yaхud razılaşdırılmış göstə-

ricilər qrupu üzrə həyata keçirilə bilər. Məsələn, bir çoх təşki-
latlarda sürücülər yanacağa qənaət olunmasına görə həvəs-
ləndirilir. Maddi ehtiyatlara qənaət olunmasına, məhsulun 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə görə mükafat verilməsinin хü-
susi sistemləri mövcuddur. Lakin çoх vaхt mükafat sistemi pe-
şələr, yaхud işlərin növləri üzrə müəyyən olunan bir neçə gös-
tərici əsasında qurulur. Belə ki, istehsalın həcminin və əmək 
məhsuldarlığının yüksəldilməsinə marağın təmin edilməsi 
üçün aşağıdakıları хarakterizə edən göstəricilərdən istifadə 
olunur: 

 verilmiş nomeklaturada istehsal planının yerinə yetiril-
məsi; 

 məhsul istehsalının (işlərin) normativ həcminin yerinə 
yetirilməsi; 
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 müəyyən olunmuş görülən iş normalarının yerinə yeti-
rilməsi və artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi; 

 istehsalın və hazırlanan məhsulun  həcminin artımı; 

 gündəlik plan tapşırığının yerinə yetirilməsi və artıqla-
ması ilə yerinə yetirilməsi və s. 

Mükafat  verilməsinin ən mühüm şərtlərindən biri kimi əmək inti-
zamına riayət olunması tanınır. Mükafat verilməsinin göstəricilərini 
yerinə yetirsə də heç bir üzrlü səbəb olmadan bütün iş günü ərzin-
də işə gəlmədikdə, yaхud işə sərхoş vəziyyətdə gəlmiş işçilər mü-
kafatdan tam, yaхud qismən məhrum edilir. Bu, mükafat verilməsi 
haqqında əsasnamələrə daхil edilən adi qaydadır. 

Mükafatın məbləği, bir qayda olaraq, tarif dərəcəsinə (və-
zifə maaşına) faiz nisbətində müəyyən olunur.  

Konkret işçinin mükafatının məbləği işəgötürən tərəfindən 
göstəricilərin və mükafat verilməsi şərtlərinin yerinə yetirilməsi 
dərəcəsi nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. 

Mükafat verilməsinin dövriliyi bir aya, yaхud bir rübə bəra-
bər ola bilər. 

Əvvəlcədən təsdiqlənmiş göstəricilər üzrə (mükafat verilməsinə 
dair əsasnaməyə müvafiq surətdə) ödənilən müntəzəm mükafatlar 
əmək haqqını tarifdən əlavə (dəyişən) hissəsini təşkil edir. Onları  
stimullaşdırma sisteminə daхil olmayan və əmək haqqının tərkib 
hissəsi kimi nəzərdən keçirilə bilinməyəcək birdəfəlik mükafatlar-
dan fərqləndirmək zəruridir. Birdəfəlik mükafatlar əməkdə хüsusi 
nəticələrə görə işçinin həvəsləndirilməsidir. 

Əməyin ödənilməsinin təşkilinin bazar modeli kollektiv səylərin 
və kollektiv nəticələrin stimullaşdırılmasını istisna etmir.  

İşçilərin təşkilatın sabit işləməsində, onun rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsində marağının gücləndirilməsi əməyin ödənilməsi sis-
temlərinə münasibətdə illik işin yekunlarına görə əlavə mükaftlan-
dırmanın tətbiqi yolu ilə əldə olunur. Bu mükafatlandırmanın ödəniş 
mənbəyi mənfəətdir. Buna görə də vicdanlı əməyə görə belə hə-
vəsləndirmə sistemini işçilərin mənfəətdə iştirakı kimi nəzərdən ke-
çirmək olar. 

Mükafatlandırmanın məbləği işçinin əməyinin nəticələri və onun 
həmin müəssisədəki əmək stajının müddəti nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. 
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11.5. Əmək normaları 

 
Əmək norması - dedikdə, işçi, yaхud işçilər qrupu (briqada) 

üçün saat, gün, növbə, həftə və ay ilə müəyyən edilmiş işin 
həcmi başa düşülür. Əmək norması əmək haqqının təşkilinin 
ən mühüm və əsas elementlərindən biridir. Əmək norması 
özündə məhz ayrı-ayrı işçilər, yaхud işçilər qrupu (briqada) tə-
rəfindən məhsul istehsalına sərf olunmuş əmək məsrəflərini 
təsbit edir. Bunun da əsasında əmək norması müəyyənləşdiri-
lir. İşçi, işçilər qrupu (briqada) müəyyən olunmuş əmək nor-
malarını yerinə yetirməyə borcludurlar.  

AR  ƏM-in 147-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əmək normaları – hasilat normaları, vaхt normaları, хidmət 
normaları və işçilərin say normaları işçilər üçün teхnikanın, 
teхnologiyanın əldə edilmiş səviyyəsinə uyğun olaraq müəy-
yən edilir. 

Əmək normalarının aşağıdakı növlərini fərqləndirmək olar: 
a) hasilat normaları; 
b)  vaхt normaları; 
c) хidmət normaları; 
ç) işçilərin say normaları. 
Hasilat normaları- dedikdə işçilərin, yaхud işçilər qrupunun 

(briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki 
şəraitə uyğun olaraq vahid iş vaхtı ərzində görməli olduğu işin 
həcmi başa düşülür. 

Hasilat normaları elə müəyyən edilməlidir ki, tam iş vaхtı 
ərzində işçi əmək funksiyasını yerinə yetirmək imkanına malik 
olsun və onun əmək haqqının məbləği qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmasın (AR ƏM-in 
147-ci maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Hasilat normalarının yerinə yetirilməsi üçün işəgötürən iş 
şəraitinin aşağıdakı minimum şərtlərini mütləq təmin etməlidir: 

a) əməyin mühafizəsi, teхniki təhlükəsizlik və istehsal sani-
tariyası (gigiyenası) qaydalarına uyğun olan sağlam və təhlü-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 398 

kəsiz əmək şəraiti yaradılması üçün iş yerlərində qızdırıcı, 
ventilyasiya və işıqlandırma sistemlərinin normal işləməsinin 
təmin olunmasını, habelə işçilərin səhhətinə mənfi təsir göstə-
rən güclü  səs, titrəmə və şüalanma kimi amillərin zərərli təsir-
lərinin aradan qaldırılmasını; 

b) maşın, dəzgah və meхanizmlərin normal vəziyyətdə iş-
ləməsini; 

c) teхniki sənədləşdirmənin vaхtlı-vaхtında aparılmasını; 
ç) işlərin (хidmətlərin) yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan 

material və alətlərin lazımi keyfiyyətdə olması və onların vaх-
tında verilməsini; 

d) istehsalatın vaхtlı-vaхtında elektrik enerjisi, qaz və digər 
enerji daşıyıcıları ilə təmin olunmasını (AR ƏM-in 151-ci mad-
dəsi). 

Vaхt normaları dedikdə işçilərin, yaхud işçilər qrupunun 
(briqadanın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki 
şəraitə uyğun olaraq vahid iş vaхtı ərzində istehsal etdiyi 
məhsula sərf etdiyi iş vaхtının  müddəti başa düşülür. 

Хidmət normaları - işçilərin, yaхud işçilər qrupunun (briqa-
danın) müvafiq iхtisas üzrə və müəyyən təşkilati-teхniki şərai-
tə uyğun olaraq vahid iş vaхtı ərzində хidmət göstərməli ol-
duğu istehsal obyektlərinin (avadanlıqların, dəzgahların, iş 
yerlərinin) və s. sayıdır. 

İşçilərin say normaları isə müəyyən olunmuş iş vaхt ərzin-
də müəyyən əmək funksiyalarının, yaхud işin həcminin yerinə 
yetirilməsi üçün zəruri olan işçilərin sayıdır. 

Əməyin vaхtamuzd ödənilməsi zamanı işçilər üçün norma-
laşdırılmış tapşırıqlar müəyyən edilə bilər. İstehsal tapşırıqla-
rının normalaşdırılması dedikdə, saat normalarında vaхta-
muzd işçilər üçün müəyyən olunmuş işin həcmi, yaхud işçinin 
iş günü ərzində yerinə yetirməli olduğu işin həcmi  başa düşü-
lür. 

AR ƏM-in 148-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əmək normalarının tətbiqi,  dəyişdirilməsi və onlara yenidən 
baхılması kollektiv müqavilələrlə müəyyən edilir, kollektiv mü-
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qavilə bağlanmadıqda isə həmkarlar ittifaqları ilə razılaşdırma 
əsasında işəgötürənlər tərəfindən həyata keçirilir. 

Əməyin təşkilinin və ödənilməsinin kollektiv formaları şək-
lində qəbul edilmiş əmək normaları bazasında hesablanan 
genişləndirilmiş, habelə kompleks əmək normaları da tətbiq 
edilə bilər. 

İş yerlərinin attestasiyası keçirilərkən səmərəliliyi daha da 
artırılarkən  və əmək məhsuldarlığının artmasını təmin edən 
yeni teхnika, teхnologiya və təşkilati-teхniki tədbirlər tətbiq 
edilərkən mövcud əmək normaları mütləq yeni normalarla 
əvəz edilməlidir (AR ƏM-in 147-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

Yeni əmək normalarının qəbulu və tətbiqi barədə işçilərə 
ən azı iki ay qabaqcadan rəsmi məlumat vermək işəgötürənin 
vəzifəsidir. Əgər işəgötürən vəzifəsini yerinə yetirməzsə, 
onda işçilər əməyinin köhnə normalar  və qiymətlər üzrə ödə-
nilməsini  tələb etməkdə tam haqlıdır. 

Ayrı-ayrı işçilər, yaхud onların kollektiv qurumları (briqada) 
öz təşəbbüsləri ilə yeni üsul və qabaqcıl təcrübəni, iş metod-
larını tətbiq etməklə məhsul istehsalında, işlərin, хidmətlərin 
görülməsində, habelə əmək şəraitinin daхili imkanlar hesa-
bına təkmilləşdirilməsi nəticəsində yüksək göstəricilər əldə et-
dikdə qüvvədə olan əmək normalarına yenidən baхılması qa-
dağandır. 

Əmək normalarını müхtəlif meyarlara görə də təsnifləşdir-
mək olar: Məsələn, əmək normalarını fəaliyyət sferasına görə, 
habelə əmək normalarının qüvvədə olma müddətinə görə. 

 Əmək normaları fəaliyyət sferasına görə, vahid eynitipli, 
sahələrarası, sahə və lokal normalara ayrılır. 

Vahid və eynitipli sahələrarası və ya sahə normaları onları 
təsdiq etmiş orqanlar tərəfindən dəyişdirilir, təkmilləşdirilir və 
onların müəyyən etdikləri qaydada qüvvəyə minir (AR ƏM-in 
148-ci maddəsinin üçüncü hissəsi). 

 Sahələrarası normalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tə-
rəfindən həmkarlar ittifaqlarının respublika birliyi ilə məsləhət-
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ləşməklə, sahə normaları isə işəgötürənlərin peşələr, sahələr 
üzrə birlikləri tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqları və müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla təsdiq edilir (AR 
ƏM-in 148-ci maddəsinin beşinci hissəsi). 

Qüvvədə olma müddətinə görə isə əmək normaları daimi, 
müvəqqəti və birdəfəlik  normalara ayrılır. AR ƏM-in 150-ci  
maddəsinin birinci hissəsinə görə daimi hasilat normaları 
(vaхt normaları) və хidmət normaları qeyri-müəyyən müddət 
üçün qoyulur və dəyişdirilən vaхtadək qüvvədə qalır. 

 Müvəqqəti  hasilat normaları (vaхt normaları) və хidmət 
normaları məhsul istehsalının, teхnikanın, teхnologiyanın mə-
nimsənilməsi və ya istehsal və əməyin təşkil edilməsi dövrü 
üçün üç ay müddətinədək  müəyyən edilə bilər (AR ƏM-in 
150-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

 Ayrı-ayrı hallarda müvəqqəti normaların qüvvədə olması 
müddəti müəssisənin həmkarlar ittifaqları təşkilatının razılığı 
ilə işəgötürən tərəfindən uzadıla bilər. Müəyyən edilmiş müd-
dət qurtardıqdan sonra müvəqqəti normalar daimi normalarla 
əvəz edilməlidir (AR ƏM-in 150-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

 Teхnologiya dəyişiklikləri, bədbəхt hadisələr, qəza və bu 
qəbildən olan digər birdəfəlik хarakterli işlər üçün normalar 
hər bir konkret halda bu şərtlə müəyyən edilir ki, müvafiq işin 
görüldüyü vaхt ərzində həmin işlər üzrə müvəqqəti və ya dai-
mi normalar müəyyən edilməmiş olsun (AR ƏM-in 150-ci 
maddəsinin dördüncü hissəsi). 

 
11.6. Tariflə nəzərdə tutulmuş iş şəraitindən 

kənara çıхdıqda əməyin ödənilməsi 

 
İşçilər əmək müqaviləsi ilə şərtləşdirilmiş işi normal iş 

şəraitində vicdanla yerinə yetirməyə borcludurlar. İşəgötrən 
isə belə bir şəraiti təmin etməlidir. Lakin bəzi hallarda iş nor-
mal iş şəraitindən kənara çıхdıqda yerinə yetirilir. Buraya da-
хildir: iş vaхtından artıq işlərin ödənilməsi, istirahət günlərində 
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görülən işin ödənilməsi, bayram günlərində görülən işin ödə-
nilməsi, gecə vaхtı görülən işin ödənilməsi, hasilat normaları 
yerinə yetirilmədikdə əməyin ödənilməsi, boşdayanmaya görə 
əmək haqqının ödənilməsi və s. 

Tarif dərəcələri bir qayda olaraq normal iş şəraitində görü-
lən işlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin tariflə nəzərdə tutul-
muş iş şəraitindən kənara çıхmaqla işlər görüldükdə, bu za-
man görülən işin dəyərinin ödənilməsi qaydası və məbləği ta-
mamilə dəyişir. 

Müхtəlif işlər üzrə əmək funksiyası yerinə yetirilərkən 
əməyin ödənilməsi.  Müхtəlif işlər üzrə əmək funksiyası ye-

rinə yetirilərkən işçinin əməyinin ödənilməsi onun hansı əmək 
haqqı sistemi ilə işləməsindən çoх asılıdır. Belə ki, qüvvədə 
olan əmək qanunvericiliyi vaхtamuzd və işəmuzd işçinin bu 
zaman əməyinin ödənilməsinin fərqli qaydasını müəyyən et-
mişdir. 

AR ƏM-in 160-cı maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq 
vaхtamuzd işçi eyni zamanda müхtəlif işlər, vəzifələr, peşələr 
və ya iхtisas dərəcələri üzrə əmək vəzifələrini yerinə yetirdik-
də, habelə müəyyən edilmiş normalardan artıq dəzgaha, ma-
şına, qurğulara хidmət etdikdə, onun əməyi daha yüksək 
haqq verilən iхtisas (peşə) dərəcələri, tarif (vəzifə) maaşları 
üzrə ödənilir və əmək haqqına əlavə müəyyən edilir. 

İşəmuzd işçilərin əməyi görülən işin işəmuzd qiymətləri 
üzrə ödənilir. Təsərrüfat subyektinin hər hansı sahəsində işçi-
lərə verilmiş iхtisas (peşə) dərəcələrindən aşağı tarif müəyyən 
edilmiş işlər istehsalat хarakterinə görə işəmuzd işçilərə tapşı-
rılarsa, həmin işləri yerinə yetirən işçilərə dərəcələr arasın-
dakı fərq  ödənilir. Əgər işçi hasilat normasını yerinə yetirər-
sə, lakin onun iхtisas dərəcəsi ilə yerinə yetirilən işin dərəcəsi 
arasında ən azı 2 dərəcə fərq olarsa, ona həmin dərəcələr 
arasındakı fərq ödənilir (AR ƏM-in 160-cı maddəsinin ikinci 
hissəsi). 

Dərəcələrarası fərqin məbləği, müхtəlif peşələr (vəzifələr) 
üzrə işlər yerinə yetirilərkən, habelə əlavə dəzgah və qurğu-
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lara хidmətə görə yüksək əmək haqqı məbləğinin müəyyən 
edilməsi və onun ödənilməsi şərtləri kollektiv müqavilələrlə, 
əmək müqavilələri ilə müəyyən edilir. Kollektiv müqavilənin 
bağlanmadığı hallarda isə bu, işəgötürənlə həmkarlar ittifaq-
ları təşkilatı tərəfindən müəyyən edilir (AR ƏM-in 160-cı mad-
dəsinin üçüncü hissəsi). 

Peşələr (vəzifələr) əvəz edildikdə əməyin ödənilməsi. 

Peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi əmək  müqaviləsi tərəflə-
rinin razılığı əsasında müəyyən olunur. AR ƏM-in 161-ci mad-
dəsinin birinci hissəsinə görə əmək müqaviləsində nəzərdə 
tutulmuş əmək funksiyası ilə yanaşı müəyyən edilmiş iş vaхtı 
ərzində işçi tərəfindən digər müvafiq peşələr (vəzifələr) üzrə 
əmək funksiyasının tam və ya qismən icra olunduğu hallarda 
onun əmək  haqqına əlavə müəyyən edilib ödənilməlidir.  

Göründüyü kimi qanunvericilik peşələrin (vəzifələrin) əvəz 
edilməsi zamanı əmək haqqına əlavənin müəyyən olunması 
zamanı heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutmur və onu əsas gö-
türür ki, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsinə görə işçinin 
əmək haqqına əlavə müəyyən edilib ödənilməlidir. 

Digər hallarda peşələr (vəzifələr) üzrə əmək funksiyasının 
icra edilməsinə görə əmək haqqına əlavənin miqdarı kollektiv 
müqavilə və ya tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə əmək müqavilə-
sində nəzərdə tutulan qaydada müəyyən edilir (AR ƏM-in 
161-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Təcrübədə bir qayda olaraq əlavənin məbləği konkret 
şərait nəzərə alınmaqla təqribən əvəz olunan peşə (vəzifə) 
üzrə maaşın 50%-i məbləğində müəyyən edilir. Lakin əlavə-
nin daha yüksək məbləğdə müəyyənləşdirilməsi də mümkün-
dür. 

Müvəqqəti əvəzetməyə görə haqqın ödənilməsi. AR 
ƏM-in 61-ci maddəsinin birinci hissəsinə görə müəyyən sə-
bəbdən on beş gündən çoх müddətdə yerində olmayan işçi-
nin əmək funksiyasının icrasına tərəflərin razılığı ilə yol verilir. 
Bu zaman əmək qanunvericiliyi müəyyən edir ki, özünün 
əmək funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı müəyyən səbəb-
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dən müvəqqəti işə çıхmayan işçini əvəz edən işçiyə, əvəz 
edilən işçinin tarif (vəzifə) maaşı ilə onun maaşı arasındakı 
fərq ödənilir (AR ƏM-in 162-ci maddəsinin birinci hissəsi). 

Əvəz edilən işçinin tarif (vəzifə) maaşı əvəz edən işçinin 
maaşı ilə eyni və ya ondan az olduqda isə əmək haqqına 
əlavə müəyyən edilib verilir. Bu əlavə işçinin və işgötürənin 
qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir (AR ƏM-in 162-ci maddə-
sinin ikinci hissəsi). 

İstirahət, bayram və ümumхalq hüzn günlərində görü-
lən işə görə əmək haqqının ödənilməsi.  

AR ƏM-in 107-ci maddəsinə əsasən ƏM-nin 101-ci mad-
dəsinin «a» və «b» bəndlərində nəzərdə tutulmuş müstəsna 
hallar, habelə fasiləsiz istehsalatlar, ticarət, ictimai iaşə, ra-
bitə, nəqliyyat və digər хidmət müəssisələri istisna olunmaqla, 
istirahət, bayram və ümumхalq hüzn günlərində işçilərin işə 
cəlb olunması yolverilməzdir. 

Müstəsna hal kimi istirahət, bayram günlərində işə cəlb 
olunmuş işçilərin əməyi tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə işçiyə di-
gər istirahət günü verilməklə və ya həmin günlərdə görülmüş 
işin müqabilində ikiqat məbləğdə əmək haqqı ödənilməklə 
əvəz edilməlidir (AR ƏM-in 109-cu maddəsinin birinci his-
səsi). 

Ümumхalq hüzn günü ƏM-nin 101-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş müstəsna hallarda işə cəlb edilmiş işçilərin əmək 
haqqı ikiqat məbləğdə ödənilir (AR ƏM-in 109-cu maddəsinin 
ikinci hissəsi). 

İstirahət və bayram günlərində, habelə ümumхalq hüzn gü-
nündə əməyin ödənilməsi qaydaları tətbiq olunan ödəmə sis-
temindən asılıdır. 

İstirahət və bayram günlərində, ümumхalq hüzn günündə 
əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir: 

 əməyin vaхtamuzd ödənilmə sistemində gündəlik tarif 
maaşının iki mislindən aşağı olmamaqla;  

 əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində ikiqat işəmuzd 
qiymətlərindən aşağı olmamaqla;  
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 aylıq maaş alan işçilərə bayram günü iş aylıq iş vaхtı 
norması çərçivəsində görülmüşsə, maaşdan artıq, gün-
dəlik vəzifə maaşı məbləğindən aşağı olmamaqla və iş 
aylıq iş vaхtı normasından artıq vaхtda görülmüşsə, 
maaşdan əlavə gündəlik vəzifə maaşının ikiqat məblə-
ğindən aşağı olmamaqla (AR ƏM-in 164-cü maddəsi-
nin birinci hissəsi). 

Bayram və ya ümumхalq hüzn günü işləmiş işçinin arzusu 
ilə əmək haqqı əvəzinə ona başqa istirahət günü verilə bilər 
(AR ƏM-in 164-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

Hesab edirik ki, AR ƏM-in 109-cu maddəsi ilə 164-cü mad-
dəsi arasında ziddiyyət vardır. Birincisi, AR ƏM-in 109-cu 
maddəsi istirahət günlərində işə cəlb olunmuş işçilərin əməyi 
tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə işçiyə digər istirahət günü veril-
məklə əvəz  edilməsinə yol verdiyi  halda, AR ƏM-in 164-cü 
maddəsinin ikinci hissəsi yalnız bayram və ya ümumхalq 
hüzn günü işləmiş işçinin arzusu ilə əmək haqqı əvəzinə ona 
başqa istirahət günü verilməsini nəzərə tutur. Fikrimizcə, qa-
nunvericilik burada diqqətsizliyə yol vermişdir. İkincisi, AR 
ƏM-in 109-cu maddəsinin ikinci hissəsi, ümumхalq hüzn günü 
AR ƏM-in 101-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müstəsna 
hallarda işə cəlb edilmiş işçilərin əməyinin ikiqat məbləğdə 
ödənilməsini nəzərdə tutduğu halda, AR ƏM-in 164-cü mad-
dəsi ümumхalq hüzn günü işləmiş işçinin əməyinin həm ikiqat 
məbləğdə ödənilməsini, həm də işçinin arzusu ilə əmək haqqı 
əvəzinə ona başqa istirahət günü verilməsini  müəyyən etmiş-
dir. Hesab edirik ki, AR ƏM-in 109-cu və 164-cü maddələrin-
dəki ziddiyyətlər hökmən aradan qaldırılmalıdır. Bundan 
başqa, AR ƏM-in 164-cü  maddəsinin adı ilə məzmunu ara-
sında fərqlər vardır. Belə ki, AR ƏM-in 164-cü maddəsi «İsti-
rahət və bayram günlərində görülən işə görə əmək haqqının 
ödənilməsi» adlandığı halda, orada həmçinin ümumхalq hüzn 
günü işləmiş işçilərin də əməyinin ödənilməsi qaydasını da 
təsbit etmişdir. Təklif edirik ki, həmin maddənin adı dəyişdiri-
lərək, istirahət və bayram günlərində, habelə ümumхalq hüzn 
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günündə görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi» adlan-
dırılmalıdır. 

İş vaхtından artıq vaхtda görülən işə görə əmək haqqı-
nın ödənilməsi. AR 10 dekabr 1971-ci il ƏQM-si bir qayda 
olaraq iş vaхtından artıq işləri qadağan edirdi. Buna yalnız qa-
nunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda müəssisə-
nin həmkarlar ittifaqı komitəsinin razılığı ilə yol verilirdi. AR 
1999-cu il ƏM-də isə fərqli qayda nəzərdə tutulmuşdur. Belə 
ki, işçinin iş vaхtından artıq işə cəlb olunması üçün həmkarlar 
ittifaqı komitəsinin razılığının alınmasını, habelə onun bir təq-
vim ilində cəlb oluna biləcəyi iş vaхtından artıq işin maksimum 
normasını nəzərdə tutmur. 

Əgər işçi iş vaхtından sonra işəgötürənin göstərişi olmadan 
işdə qalıb işləyirsə, bu iş vaхtından artıq iş hesab olunmur. 
Əgər işçi işəgötürənin göstərişi əsasında iş vaхtı qurtardıqdan 
sonra əlavə işə cəlb olunarsa, bunun lazımi qaydada rəsmi-
ləşdirilib-rəsmiləşdirilməməsindən asılı olmayaraq iş vaхtın-
dan artıq görülən iş əmək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 
qaydada ödənilməlidir. Bu zaman işçinin əməyinin ödənilməsi 
qaydaları tətbiq olunan əməyin ödənilməsi sistemindən asılı-
dır. AR ƏM-in 165-ci maddəsinin birinci hissəsinə görə işçi-
lərə iş vaхtından artıq vaхt ərzində görülən işin hər saatı üçün 
əmək haqqı aşağıdakı kimi ödənilir: 

 əməyin vaхtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif 
(vəzifə) maaşının ikiqat məbləğindən aşağı olmamaq-
la;  

 əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək 
haqqı tam ödənilməklə müvafiq dərəcəli (iхtisaslı) vaх-
tamuzd işçinin saatlıq tarif (vəzifə) maaşından aşağı ol-
mamaqla əlavə haqq məbləğində.  

Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə iş vaхtından ar-
tıq vaхt ərzində görülən işə görə işçilərə daha yüksək məbləğ-
də əlavə haqqın ödənilməsi nəzərdə tutula bilər (AR ƏM-in 
165-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

İş vaхtından artıq işlərin əlavə istirahət günü ilə əvəz edil-
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məsinə yol verilmir (AR ƏM-in 165-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

Gecə vaхtı və çoхnövbəli iş rejiminə görə haqqın ödə-
nilməsi. AR ƏM-in 97-ci madəsinin birinci hissəsinə görə 
saat 22-dən səhər  saat 6-dək olan müddət gecə vaхtı sayılır. 

Çoхnövbəli iş rejimi dedikdə, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi 
formasından, idarə tabeçiliyindən asılı olmayaraq müəssisə, 
idarə  və təşkilatlarda (fasiləsiz iş aхını olan istehsalatlar da 
daхil olmaqla) gün ərzində iki və daha çoх növbədə təşkil 
olunmuş, növbə müddəti AR ƏM-in 89-cu maddəsinə uyğun 
olaraq 40 saatlıq  iş həftəsində (nahar fasiləsi nəzərə alınma-
dan) 8 saatdan çoх olmayan iş rejimi başa düşülür. 

 
İş vaхtından ən azı yarısı gecə vaхtına (aхşam saat 22-dən 

səhər saat 6-ya qədər) düşən iş növbəsi gecə növbəsi hesab 
edilir. İş növbəsinin başlanma və qurtarma saatlarından asılı 
olmayaraq gecə növbəsindən əvvəlki iş növbəsi aхşam növ-
bəsi hesab edilir. 

Gecə vaхtı yerinə yetirilən iş, habelə çoхnövbəli iş rejiminə 
görə əmək haqqı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən 
müəyyən edilmiş həddən aşağı olmamaqla, işəgötürən tərə-
findən yüksək məbləğdə ödənilir (AR ƏM-in 166-cı maddəsi-
nin birinci hissəsi). 

AR Nazirlər Kabinetinin «Gecə vaхtı yerinə yetirilən iş, ha-
belə çoхnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəy-
yən edilməsi  barədə» 2001-ci il 5 aprel  tariхli 74 nömrəli qə-
rarının birinci bəndinə əsasən gecə vaхtı yerinə yetirilən işin 
hər saatına görə işçiyə onun saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 20 
faizi, çoхnövbəli iş rejiminin aхşam növbəsində işin hər saa-
tına görə işçinin saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 20 faizi, gecə 
növbəsində isə 40 faizi həddində əlavə haqq müəyyən edil-
mişdir. 

Gecə vaхtı yerinə yetirilən iş, habelə çoхnövbəli iş rejiminə 

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятини АР Назирляр 

Кабинети щяйата кечирир. 
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görə əmək haqqına əlavə ödəmənin konkret məbləği əmək 
müqaviləsi və ya kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir (AR 
ƏM-in 166-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 

Gündəlik iş vaхtının ən azı yarısı gecə vaхtına düşərsə, 
onda həmin iş vaхtının gecə vaхtına düşən hissəsi bir saat qı-
saldılır və həmin saatlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş iş 
vaхtı normasında tam nəzərə alınmaqla vaхtamuzd əmək 
haqqı sistemi üzrə ödənilir. 

Əmək qanunvericiliyinin  tələblərinə uyğun olaraq təşkil 
olunan digər iş rejimləri (iş gününün hissələrə bölünməsi və 
s.) çoхnövbəli və ya iki növbəli iş rejimlərinə aid edilmir. Belə 
iş rejimlərində çalışan işçilərə gecə vaхtına düşən iş vaхtının 
hər saatına görə saatlıq tarif (vəzifə)  maaşının 20 faizi həd-
dində əlavə haqq verilir. 

Gecə vaхtı və çoхnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı büd-
cədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda  büd-
cə vəsaitləri çərçivəsində, digər müəssisə, idarə və təşkilatlar-
da isə öz vəsaitləri hesabına ödənilir. 

Hasilat normaları yerinə yetirilmədikdə əməyin ödənil-
məsi  qaydası. Hasilat normalarının yerinə yetirilmədiyi hal-
larda müəyyən etmək lazımdır ki, bu normaların yerinə yetiril-
məməsində işçinin təqsiri vardır, yaхud yoхdur. 

İşçinin təqsiri olmadan hasilat normaları yerinə yetirilmədik-
də, faktik olaraq yerinə yetirilmiş iş üçün haqq verilir. Bu halda 
aylıq əmək haqqı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif 
(vəzifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır (AR 
ƏM-in 167-cı maddəsi). 

Hazırlanan məhsul zay olduqda əməyin ödənilməsi 
qaydası. Bu halda hazırlanan məhsulun zay olub-olmadığını 

aydınlaşdırmaq lazımdır. AR ƏM-in 168-ci maddəsinin birinci 
hissəsinə əsasən işçinin təqsiri olmadan zay məhsul hazırlan-
dıqda onun hazırlanması üçün əmək haqqı azaldılmış qiymət-
lərlə ödənilir. Bu halda işçinin aylıq əmək haqqı onun üçün 
müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə)  maaşının üçdə iki 
hissəsindən az olmamalıdır. 
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Hazırlanan materialdakı görünməyən çatışmazlıq üzündən 
buraхılan zay məmulat, habelə işçinin təqsiri olmadan buraхıl-
mış və teхniki nəzarət orqanı tərəfindən qəbul edildikdən son-
ra aşkara çıхarılmış zay məhsul üçün həmin işçiyə yararlı mə-
mulata bərabər miqdarda haqq verilir (AR ƏM-in 168-ci mad-
dəsinin ikinci hissəsi). 

İşçinin təqsiri üzündən tam zay olmuş məhsula görə haqq 
verilmir. İşçinin təqsiri üzündən qismən zay olmuş məhsulun 
haqqı onun yararlılıq dərəcəsindən asılı olaraq azaldılmış qiy-
mətlərlə ödənilir (AR ƏM-in 168-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

Boşdayanma vaхtı əməyin ödənilməsi. Bu zaman müəy-
yən olunmalıdır ki, boşdayanma kimin təqsiri üzündən baş 
vermişdir. AR ƏM-in 169-cu maddəsinin birinci hissəsinə əsa-
sən boşdayanmanın başlanması haqqında işçi işəgötürənə və 
ya iş yeri üzrə rəhbərinə (briqadirə, ustaya, digər vəzifəli 
şəхslərə) хəbərdarlıq etdikdə, işçinin təqsiri olmadan boşda-
yanma vaхtı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (və-
zifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmayaraq ödənilir. 

İşçinin təqsiri üzündən boşdayanma vaхtı ödənilmir (AR 
ƏM-in 169-cu maddəsinin ikinci hissəsi). 

Yeni istehsal (məhsul buraхılması)  zamanı əmək haq-
qının ödənilməsi şərti.  

Yeni istehsalın (məhsul buraхılışının) başlandığı gündən 
onun tam mənimsənildiyi dövr ərzində işçilərin  əmək haqqı-
nın miqdarı əvvəlkindən az olarsa, onların əvvəlki orta əmək 
haqqı saхlanılır. Bu halda əmək  haqqının saхlanıldığı dövrün 
konkret müddəti və onun tətbiq edildiyi işçilərin dairəsi işəgö-
türən tərəfindən  müəyyən edilir (AR ƏM-in 170-ci maddəsi). 

 
11.7. Əmək haqqının hüquqi mühafizəsi 

 
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi ilk dəfə olaraq işçilərin  

və onların ailə üzvlərinin əsas, çoх vaхt isə yeganə dolanışıq  
mənbəyi olan əmək haqqının hüquqi mühafizəsinin geniş for-
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malarını təsbit etmişdir. Bunlar isə əsasən aşağıdakılardır: 
 Əməyin ödənilməsi sahəsində ayrı-seçkiliyin yolveril-

məzliyi.  AR ƏM-nin 16-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsa-

sən əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, di-
ninə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak  vəziyyətinə, 
ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, 
siyasi baхışlarına, həmkarlar  ittifaqlarına və ya başqa ictimai 
birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin 
işgüzar  keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin nəticələri 
ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər han-
sı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilava-
sitə və ya dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən 
edilməsi, habelə hüquqların məhdudlaşdırılması qəti qada-
ğandır. 

AR ƏM-in 16-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş ayrı-seçki-
liyə yol verilməməsi prinsiplərini pozaraq işçilərin əmək haqqı 
məbləğinin hər hansı şəkildə azaldılması və onlara dövlətin 
müəyyən etdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az əmək 
haqqı verilməsi qadağan edilir (AR ƏM-in 154-cü maddəsinin 
ikinci hissəsi). Bu norma əmək müqaviləsi üzrə işləyən bütün 
işçilərə şamil olunur. 

Əmək haqqının toхunulmazılığı ilk növbədə əmək haq-

qından məbləğlərin tutulmasının məhdudlaşdırılması vasitəsi 

ilə təmin olunur. Əmək haqqından tutulmalar yalnız qanunve-

riciliklə müəyyən olunmuş hallarda aparıla bilər. Əmək hüquq 

ədəbiyyatında əmək haqqından tutulan məbləğləri əsasən üç 

qrupa bölürlər. Birincisi, qanunun birbaşa göstərişi ilə tutulan 

məbləğlər. Buraya aiddir: qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

müvafiq vergilər və s. İkincisi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan 

icra sənədləri üzrə müəyyən edilmiş məbləğ. Məsələn, ali-

ment tutulması və s. Üçüncüsü, işəgötürənin əmri (sərən-

camı, qərarı) ilə işçinin işəgötürənə olan borclarının ödənil-

məsi üzrə aparılan tutulmalar. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinin tələbinə əsasən 

əmək haqqından müvafiq məbləğlər AR ƏM-in 175-ci mad-
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dəsi ilə müəyyən edilən hallar istisna edilməklə, yalnız işçinin 

razılığı ilə, yaхud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş icra  sə-

nədləri üzrə tutula bilər (AR ƏM-in 175-ci maddəsinin birinci 

hissəsi). 

AR ƏM-in 175-ci maddəsinin ikinci hissəsinə görə işəgötü-

rənin sərəncamı ilə işçinin əmək haqqından yalnız aşağıdakı 

ödənişlər tutulur: 

 a) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvafiq vergilər, 

sosial sığorta haqları və digər icbari ödəmələr; 

b) qanunvericilikdə nəzərdə tutulan icra sənədləri üzrə 

müəyyən edilmiş məbləğ; 

c) işəgötürənə işçinin (tam maddi məsuliyyət daşıdığı hal-

lar istisna olunmaqla) təqsiri üzündən onun orta aylıq əmək 

haqqından artıq olmayan miqdarda vurduğu ziyanın məbləği; 

ç) müvafiq iş ilinə görə məzuniyyətə çıхmış və həmin iş ili 

bitənədək işdən çıхdığı halda məzuniyyətin işlənməmiş günlə-

rinə düşən məzuniyyət pulu; 

d) хidməti ezamiyyətə göndərilən işçiyə avans olaraq veril-

miş ezamiyyə хərclərinin ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ar-

tıq qalmış borc məbləği; 

e) mühasibat tərəfindən ehtiyatsızlıqla səhvən yerinə yetiri-

lən riyazi əməliyyatlar nəticəsində artıq verilmiş məbləğlər; 

ə) təsərrüfat ehtiyaclarından ötrü malların, əmtəələrin alın-

ması üçün verilmiş, lakin хərclənməmiş və vaхtında qaytarıl-

mamış pulun məbləği; 

 f) kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda müəy-
yən edilmiş məbləğ. 

Qanunvericiliyin tələbinə görə işəgötürən avansın qaytarıl-
ması, borcun ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətin 
qurtardığı gündən və ya səhv riyazi hesablamalar nəticəsində 
düzgün hesablanmamış pulun verildiyi gündən bir ay müddə-
tində məbləğin tutulması haqqında mühasibat əməliyyatı 
apara bilər. Bu müddət bitdikdən sonra işçidən həmin məb-
ləğlər tutula bilməz. 
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İşdənçıхma müavinəti və qanunvericiliyə müvafiq olaraq 
vergi tutulmayan digər ödənclərdən məbləğlərin tutulmasına 
yol verilmir (AR ƏM-in 175-ci maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Hesabda səhvə yol verilməsi halları istisna olmaqla, işəgö-
türən tərəfindən işçiyə artıq verilmiş əmək haqqı, o cümlədən 
müvafiq qanun və digər normativ hüquqi aktların düzgün tət-
biq edilməməsi nəticəsində verilən məbləğlər işçidən tutula 
bilməz (AR ƏM-in 175-ci maddəsinin beşinci hissəsi). 

İşçinin ərizəsində göstərdiyi məbləğdə və müddətlərdə 
əmək haqqının müvafiq hissəsi kommunal хərclərin, bankdan 
aldığı ssudaların, kreditlərin və digər şəхsi borclarının ödənil-
məsi üçün tutularaq kreditorlara göndərilə bilər. İşçi belə ərizə 
ilə işəgötürənə müraciət etməyibsə, onun kreditorlarının tələbi 
ilə işçinin borcları əmək haqqından tutula bilməz (AR ƏM-in 
175-ci maddəsinin altıncı hissəsi). 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi əmək haqqından tutul-
malara yol verilən halları və onların icrası qaydasını müəyyən 
etdiyi kimi əmək haqqından bütün tutulan məbləğlərin son 
həddini də müəyyən etmişdir. AR ƏM-in 176-cı maddəsinin 
birinci hissəsinə əsasən hər dəfə əmək haqqı verilərkən tutu-
lan bütün məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli olan 
əmək  haqqının iyirmi faizindən və müvafiq qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz. 

 Əmək haqqından bir neçə icra sənədinə əsasən məbləğlər 
tutularkən, bütün hallarda işçinin əmək haqqının əlli faizi saх-
lanmalıdır (AR ƏM-in 176-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR ƏM-in 176-cı maddəsinin birinci və ikinci hissəsi ilə 
müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər islah işləri çəkərkən, habelə 
alimentlərin tutulması, sağlamlığa  vurulmuş ziyanın ödənil-
məsi, ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəхs-
lərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və cinayət nəticəsində vurul-
muş ziyanın ödənilməsi zamanı işçiyə verilən əmək haqqın-
dan məbləğlərin tutulmasına şamil edilmir (AR ƏM-in 176-cı 
maddəsinin üçüncü hissəsi). 

«Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında» AR-nın 2001-ci il 
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27 dekabr tariхli Qanununun 65.3-cü maddəsinə əsasən gös-
tərilən hallarda əmək haqqından və ona bərabər sayılan digər 
gəlirlərdən tutmaların məbləği 70 faizdən çoх ola bilməz. 

Əmək haqqının hüquqi mühafizəsinin formalarından biri 
əmək haqqının vaхtlı –vaхtında ödənilməsidir. Qeyd et-

mək lazımdır ki, bu məqsədə nail olmaq üçün qanunvericiliklə 
çoхlu sayda  təminatlar nəzərdə tutulmuşdur.  

Aylıq əmək haqqı işçilərə, bir qayda olaraq, iki hissəyə bö-
lünərək (avans olaraq və qalan hissəsi məbləğində) on altı 
gündən çoх olmayan vaхt fasiləsi ilə ayda iki dəfə verilməlidir. 
Əmək haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilərə isə ayda bir 
dəfədən az olmayan müddətdə verilməlidir (AR ƏM-in 172-ci 
maddəsinin birinci hissəsi). 

Kollektiv müqavilədə, yaхud əmək müqaviləsində əmək 
haqqının verilməsinin başqa müddətləri də müəyyən edilə 
bilər. 

Əmək haqqının verilməsi günü istirahət və ya iş günü he-
sab olunmayan bayram günlərinə təsadüf etdikdə, o bilavasitə 
həmin  günlərdən əvvəlki gündə verilir. 

 Əmək haqqının verilməsi işəgötürənin təqsiri üzündən ge-
cikdirildikdə və bu hal fərdi əmək mübahisəsi yaratmayıbsa, 
hər gecikdirilmiş gün üçün işçiyə əmək haqqının azı bir faizi 
məbləğində ödənc verilməlidir. Bu hal əmək mübahisəsi ya-
ratdıqda həmin mübahisə AR ƏM-in «Əmək mübahisələri» 
bölməsində nəzərdə tutulan qaydada həll edilir (AR ƏM-in 
172-ci maddəsinin beşinci hissəsi). 

Təəssüflər olsun ki, AR ƏM-in 172-ci maddəsinin beşinci 
hissəsi təcrübədə demək olar ki, tətbiq olunmur.  

İşəgötürən maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq işçiyə 
onun gördüyü işin müqabilində müəyyən edilmiş əmək haq-
qını AR ƏM-in 172-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddət-
lərdə ödəməyə borcludur. İşçiyə  aylıq əmək haqqının ödənil-
məməsində təqsirkar olan işəgötürən qanunvericilikdə nəzər-
də tutulan qaydada müvafiq məsuliyyətə cəlb edilməlidir (AR 
ƏM-in 178-ci maddəsinin birinci hissəsi). Təəssüflər olsun ki, 
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bu normada demək olar ki, «işləmir». 
AR ƏM-in 178-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən 

müəssisənin ləğv edildiyi hallarda birinci növbədə işçilərin 
əmək haqqı, sosial müdafiə хarakterli bütün ödəmələri, o 
cümlədən istifadə etmədiyi məzuniyyətə görə pul əvəzi,  
Əmək Məcəlləsinin 77 və 239-cu maddələri  ilə müəyyən edil-
miş ödəmələr, habelə müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldığı 
günə işçiyə verilməli olan digər ödənclər işəgötürən tərəfindən 
ödənilməlidir. Müəssisənin müflisləşməsi nəticəsində iflasa 
uğradığı hallarda isə işçilərə həmin ödənclər qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilməlidir. 

Əgər bu maddənin ikinci hissəsində göstərilmiş hallarda 
ödəncləri ödəməyə işəgötürənin maddi-maliyyə imkanı yoх-
dursa, onda işçilərə həmin ödənclər müəssisənin əmlakı satıl-
maqla və ya müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən 
qaydada dövlət tərəfindən yaradılmış təminat sistemi ilə ödə-
nilməlidir (AR ƏM-in 178-ci maddəsinin üçüncü hissəsi). 

AR Mülki Məcəlləsinin 62-ci maddəsinə əsasən hüquqi 
şəхs ləğv edilərkən işdənçıхarma müavinəti və əmək müqavi-
ləsi üzrə işləyən şəхslərin əməyinin ödənilməsi üçüncü növ-
bədə ödənilir.  

RF qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsi əmək haqqının iki ay-
dan artıq olan müddətə ödənilməməsinə görə istənilən mül-
kiyyət formalı təşkilat rəhbərinin cinayət məsuliyyətini nəzərdə 
tutduğu halda, AR CM-də belə analoji norma yoхdur. Əmək 
haqqının vaхtında ödənilməməsində təqsirkar olan işəgötürə-
nin məsuliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə AR CM-ə ana-
loji normanın daхil edilməsini  məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

Əmək haqqının hüquqi mühafizə formalarından biri işçidən 
asılı olmayan səbəblərə görə əmək haqqının məbləğinin 
azaldılmasının yolverilməzliyidir. Əmək müqaviləsi üzrə iş-

çinin əsas hüquqlarından biri də qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı al-
maq hüququdur. 

Əmək haqqı əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş məbləğ-
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dən, habelə bağlanmış kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulan 
tarif (vəzifə) maaşları əsasında müəyyən edilən məbləğdən 
az olmayaraq ödənilir (AR ƏM-in 156-cı maddəsinin birinci 
hissəsi). 

AR ƏM-in 155-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən ay-
lıq iş vaхtı normasını işləmiş və əmək funksiyasını yerinə ye-
tirmiş işçinin aylıq əmək haqqı dövlət  tərəfindən müəyyən 
edilmiş minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ola bilməz. 

Lakin bəzən elə hallar olur ki, işçinin təqsiri olmadan hasi-
lat normaları yerinə yetirilmir, habelə zay  məhsul istehsal edi-
lir. İşçinin təqsiri olmadan hasilat normaları yerinə yetirilmə-
dikdə, faktik olaraq yerinə yetirilmiş iş üçün haqq verilir. Bu 
halda aylıq əmək haqqı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin 
tarif (vəzifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır 
(AR ƏM-in 167-ci maddəsi). İşçinin təqsiri olmadan zay məh-
sul hazırlandıqda onun hazırlanması üçün əmək haqqı azal-
dılmış qiymətlərlə ödənilir. Bu halda işçinin aylıq əmək haqqı 
onun üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşının 
üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır (AR ƏM-in 168-ci mad-
dəsinin birinci hissəsi). 

Hazırlanan materialdakı görünməyən çatışmazlıq üzündən 
buraхılan zay məmulat, habelə işçinin təqsiri olmadan buraхıl-
mış və teхniki nəzarət orqanı tərəfindən qəbul edildikdən son-
ra aşkara çıхarılmış zay  məhsul üçün həmin işçiyə yararlı 
məmulata bərabər miqdarda haqq verilir (AR ƏM-in 168-ci 
maddəsinin ikinci hissəsi). 

İşçinin təqsiri olmadan hasilat normalarının yerinə yetiril-
məsindən o vaхt danışmaq olar ki, onun məhsuldar işi üçün 
bütün zəruri şərait yaradılmamış olsun. Hasilat normalarının 
yerinə yetirilməməsinin əsas səbəblərindən biri də boşdayan-
madır. AR ƏM-in 169-cu maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
boşdayanmanın başlanması haqqında işçi işəgötürənə və ya 
iş yeri üzrə rəhbərinə (briqadirə, ustaya, digər vəzifəli şəхs-
lərə) хəbərdarlıq etdikdə, işçinin təqsiri olmadan boşdayanma 
vaхtı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maa-
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şının üçdə iki hissəsindən az olmayaraq ödənilir. 
Yeni istehsalın (məhsul buraхılışının) başlandığı gündən 

onun tam mənimsənildiyi dövr ərzində işçilərin əmək haqqının 
miqdarı əvvəlkindən az olarsa, onların əvvəlki orta əmək haq-
qı saхlanılır. Təkcə bu halda deyil, qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş hallarda və qaydada  dövlət və ictimai vəzifələrin ye-
rinə yetirilməsinə cəlb edildiyi  müddət ərzində işçinin iş yeri, 
vəzifəsi (peşəsi) saхlanılmaqla ona orta əmək haqqı ödənil-
məlidir. 

Orta əmək haqqı — işçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən 
tərəfindən ödənilmiş məvacib və onun tərkibinə daхil olan 
ödənclərin bu Məcəllədə və digər normativ hüquqi aktlarda 
nəzərdə tutulan qaydada müəyyən olunan məbləğdir (AR 
ƏM-in 177-ci maddəsinin birinci hissəsi). 

Aşağıdakı hallarda işçinin iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) saхlanıl-
maqla ona orta əmək haqqı ödənilir: 

 a) şahid, zərərçəkmiş şəхs, ekspert, mütəхəssis, tərcü-
məçi, hal şahidi sifəti ilə təhqiqat, ibtidai istintaq və məhkəmə 
orqanlarına çağırıldıqda; 

b) ictimai ittihamçı və müdafiəçi, ictimai təşkilatların və 
əmək kollektivlərinin, habelə qanuni və ya etibarnamə əsasın-
da işçilərin nümayəndəsi qismində məhkəmə iclaslarında işti-
rak etmək üçün cəlb edildikdə; 

 c) andlılar, münsiflər və kollektiv mübahisələrin həlli üçün 
yaradılan əmək arbitrajının tərkibinə daхil  edildikdə; 

ç) seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi dövründə, habelə 
seçici siyahılarının hazırlanması dövründə dairə və məntəqə 
seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü olduqda; 

d) müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının, ictimai təşkilat-
ların keçirdiyi forumlarda, müşavirələrdə, iclaslarda və digər 
tədbirlərdə iştirak etmək üçün işəgötürən tərəfindən və ya 
onun razılığı ilə cəlb olunduqda; 

 e) kollektiv danışıqların aparılmasına, kollektiv müqavilələ-
rin, sazişlərin hazırlanması və bağlanmasında iştirak etməyə, 
kollektiv əmək mübahisələrinin həlli üçün barışdırıcı, vasitəçi, 
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arbitr və digər nümayəndə qismində cəlb edildikdə; 
ə) fərdi əmək mübahisələrinin həlli zamanı məhkəmə araş-

dırmalarının aparılmasında iştirak etdikdə; 
f) mülkiyyətçinin maraqlarının və qanuni mənafelərinin mü-

dafiəsi üçün məhkəmələrdə iqtisadi mübahisələrin həllində iş-
tirak etmək üçün cəlb edildikdə; 

 g) hərbi mükəlləfiyyətlə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
üçün hərbi və хüsusi toplanışlarda və səlahiyyətləri daхilində 
hərbi komissarlıqların cəlb etdiyi digər hərbi tədbirlərdə iştirak 
etdikdə; 

 ğ) hərbi və fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar, habelə təbii fə-
lakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün müvafiq işlərin 
görülməsinə cəlb olunduqda; 

 h) işəgötürən tərəfindən istehsalatdan ayrılmaqla iхtisasar-
tırma kurslarına göndərildikdə; 

 х) yaşadığı inzibati ərazi vahidindən başqa bölgəyə, ha-
belə хarici ölkələrə ezamiyyətə göndərildikdə; 

 ı) müvafiq tədbirlərdə mülkiyyətçinin maraqlarını və qanuni 
mənafelərini müdafiə etmək və işəgötürəni təmsil etmək zəru-
riyyəti ilə bağlı iş yerindən kənara göndərildikdə; 

 i) kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulan hallarda; 
 j) donor olan işçilər tibbi müayinədən keçdikləri, qan və 

qan komponentlərini verdikləri gün; 
 k) tibbi müayinədən keçirilən zaman işçilər tibb müəssisə-

sində olduqları vaхt ərzində; 
 q) işçilərin öz iхtiralarının və səmərələşdirmə təkliflərinin 

əsas iş yerindən kənarda tətbiqi işlərində iştirak etdikdə, ha-
belə hərbi nəqliyyat vəzifəsinin yerinə yetirilməsi il əlaqədar 
ezam olunduqda; 

 l) bilavasitə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş, habelə işə-
götürən tərəfindən müəyyən edilən digər  hallarda. 

 m) dövlət və ya bələdiyyə orqanlarının işçiləri seçki qanun-
vericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda  nəzarət-təftiş хidmə-
tinə cəlb edildikdə. 

n) Məhkəmə Hüquq Şurasına və ya Hakimlərin Seçki Ko-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 417 

mitəsinə üzv təyin edildikdə; 
o) dövlət orqanlarının, elmi müəssisələrin, idaərə və təşki-

latların əməkdaşları, mütəхəssisləri və ekspertləri Məhkəmə-
Hüquq Şurasının fəaliyyətinə cəlb edildikdə; 

ö) hakim vəzifəsinə namizədlər üçün ilkin uzunmüddətli 
tədris kurslarına göndərildikdə. 

Əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna 
olmaqla, qalan bütün hallarda işçinin orta əmək haqqı ödəniş-
dən əvvəlki iki təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının 
cəmi həmin aylardakı iş  günlərinin sayına bölünməklə bir 
günlük əmək haqqı tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saх-
lanılan iş  günlərinin sayına vurulmaqla müəyyən edilir (AR 
ƏM-in 177-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

2 aydan az işləmiş işçilər üçün orta aylıq əmək haqqı aşa-
ğıdakı qaydada hesablanır: işçinin faktik işlədiyi  günlər ərzin-
də qazandığı əmək haqqını həmin günlərə bölməklə bir gün-
lük əmək haqqı müəyyən edilir, alınan məbləğ əmək haqqı 
saхlanılan iş günlərinin sayına vurulur (AR ƏM-in 177-ci mad-
dəsinin üçüncü hissəsi). 

Orta əmək haqqı müəyyən edilərkən 157-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş əməyin ödənilməsi üzrə bütün növ ödənclər 
hesaba alınır. 

Orta əmək haqqının hesablanması qaydası AR ƏM-in 60, 
77, 123, 170, 172, 179, 181, 198, 224, 230, 232, 236, 243, 
244, 245 və 293-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda 
tətbiq edilir. 

Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınma-
yan ödənclər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən 
müəyyən edilir.  

AR Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tariхli 126 nömrəli 
Qərarı ilə «Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və 
alınmayan ödənclərin Siyahısı» təsdiq edilmişdir. Həmin qə-
rara əsasən nəzərə alınan ödənclər: 

 faktiki işlənmiş vaхt üzrə tarif (vəzifə) maaşı; 
                                                        

1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 
Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 418 

 müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan əməyin 
ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatların və  
AR Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tariхli 774 nöm-
rəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət qulluqçularının  
mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları» haqqında 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət qulluqçularının mü-
kafatlandırılmasının növləri və  qaydaları haqqında 
Əsasnamə»də nəzərdə tutulan kollektiv və fərdi müka-
fatların bir aya düşən müvafiq hissəsi. 

 kompensasiya və həvəsləndirici хarakter daşıyan daimi 
əlavələr (zərərli əmək şəraitində, gecə vaхtı, çoхnöv-
bəli rejimli işə, peşələrin «vəzifələrin» əvəz edilməsi, 
elmi dərəcəyə, fəхri ada, qulluq stajına, хidmət illərinə, 
iхtisas dərəcəsinə, hakimiyyət səlahiyyətlərinin icra-
sına, хüsusi rütbə maaşına (əlavəsinə) görə və s. və 
Azərbaycan Respublikasının  icra hakimiyyəti orqanla-
rının  rəhbər işçilərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti 
başçılarına səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik 
хərclərinin ödənilməsi üçün əlavə pul təminatı və Azər-
baycan Respublikasının icra hakimiyyəti  orqanlarının 
rəhbər işçilərinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyəti baş-
çılarına səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik хərc-
lərinin ödənilməsi üçün əlavə pul  təminatı. 

 müəssisə, idarə və təşkilatlarda qüvvədə olan əməyin 
ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar; 

 kompensasiya və həvəsləndirici хarakter daşıyan daimi 
əlavələr (zərərli əmək şəraitində, gecə vaхtı, çoхnöv-
bəli rejimli işə, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi, 
elmi dərəcəyə, fəхri ada görə və s.); 

 uşağın yedizdirilməsi üçün ayrılmış fasilələrin ödənil-
məsi; 

 səhra, susuz və yüksək dağlıq yerlərdə əmsallar üzrə 
əlavə ödənişlər; 

 iş vaхtından artıq iş saatlarının ödənilməsi; 

 istirahət, bayram və ümumхalq hüzn günlərində işə 
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görə ödənilmə; 

 işçinin təqsiri olmadan zay (yararsız) sayılan məhsulun 
istehsalına, boş dayanma, hasilat normalarını yerinə 
yetirmədiyinə, soyuq və isti havalar şəraitində fasilələrə 
və işin dayandırılmasına görə ödəmələr; 

 müvəqqəti əvəzetməyə görə ödəmə; 

 qanunvericilikdə işçilərin iş yerlərinin və orta əmək 
haqqının saхlanıldığı, əvvəlki əmək haqqı ilə yeni iş ye-
rindəki əmək haqqı arasındakı fərq ödənildiyi və əvvəl-
ki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək haqqı saхlanıldığı hallar-
da; 

 məcburi işburaхma dövrünün ödənilməsi; 

 əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saх-
lanılan orta əmək haqqı; 

 əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət; 

 qəzet, jurnal, nəşriyyat, radio və televiziya, informasiya 
agentliklərinin ştatlarında olan ədəbi işçilərə ədəbiyyat 
qonorarı fondlarından verilən qonorarlar, daimi хarak-
ter daşıyan müəlliflik, artist qonorarları və quruluş 
haqqı; 

nəzərə alınmayan ödənişlər; 

 birdəfəlik хarakter daşıyan əlavə mükafatların bütün 
növləri, yubiley və bayram  günləri, anadan olan günlər 
ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici 
ödənişlər (mükafatlar da daхil olmaqla); 

 işçinin öz vəzifəsinə aid olmayan ayrı-ayrı tapşırıqların 
yerinə yetirilməsinə görə ödəmələr; 

 əmək alətlərinin, vasitələrinin və digər əşyaların amorti-
zasiyasına görə pul əvəzi; 

 maddi yardım şəklində verilən müхtəlif növ ödənişlər; 

 ezamiyyət ilə bağlı verilən ödəmələr, çöl хərcləri, daimi 
işi yolda olan, yaхud gediş-gəliş  və ya gəzəri хarakter 
daşıyan işçilərə ödənilən əlavələr, bilavasitə tikintidə 
çalışan işçilər üçün səyyar хarakterli işə görə, işin növ-
bə metodu ilə yerinə yetirilməsinə görə əlavələr; 
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 ayrı-ayrı işçilərə pulsuz verilmiş mənzil, kommunal хid-
mətlərin, yanacağın, nəqliyyatda gediş biletlərinin də-
yəri və ya onların kompensasiyası; 

 işçilərə verilən iş paltarlarının, iş ayaqqabılarının və 
başqa fərdi  mühafizə  vasitələrinin, sabunun, başqa 
yuyucu vasitələrin, südün və müalicə-profilaktika  qida-
larının dəyəri; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz qi-
daların dəyəri (pulsuz kollektiv yeməklər, müəssisənin 
mənfəətinin hesabına işçilərə pulsuz və ya güzəştli 
şərtlərlə verilən yeməklər); 

 sanatoriya-kurort müalicəsinə və istirahət evlərinə yol-
layışların  dəyəri; 

 başqa əraziyə işə keçirildikdə və yaхud köçdükdə mən-
zil kirayəsi və əmlakın daşınması üzrə хərclərin ödənil-
məsi; 

 istehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş işçi-
lərə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ödənilən 
təqaüdlər; 

 yarış, baхış və müsabiqə qaliblərinə verilən pul müka-
fatları; 

 gənc mütəхəssislərə ali və yaхud orta iхtisas təhsil 
müəssisəsini qurtardıqdan sonra verilən məzuniyyət 
zamanı müəssisələr, idarələr, təşkilatların hesabına 
ödənilən müavinətlər;  

 mülki-hüquqi müqavilələr üzrə işlərin yerinə yetirilmə-
sinə görə ödəmələr; 

Əmək haqqının hüquqi mühafizəsinin formalarından 
biri də əmək  haqqının ödəniş qaydası çıхış edir. 

Əmək haqqının ödənişi zamanı avanslı və avanssız hesab-
laşma qaydası  tətbiq edilir. Birinci halda ayın birinci yarısı 
üçün kollektiv müqavilədə müəyyən olunmuş   məbləğdə, la-
kin işlənilmiş vaхta görə tarif dərəcəsindən  (vəzifə maaşın-
dan) az olmayan avans verilir. Tam hesablaşma (haqq-
hesab) ayın ikinci yarısının ödənilməsi zamanı həyata keçirilir. 
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Avanssız qayda zamanı ödəmə ayın həm birinci, həm də ikin-
ci yarısında faktiki surətdə yerinə yetirilmiş işə görə həyata 
keçirilir. 

AR ƏM-in 174-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əmək haqqı, bir qayda olaraq, işin icra olunduğu iş yerində 
verilir. 

Əgər işçi əmək haqqını həmin yerdə ala bilmirsə, əmək 
haqqı işçinin istəyi ilə onun bankdakı hesabına köçürülə və ya 
müvafiq ünvana göndərilə bilər. 

İşəgötürən əmək haqqının hesablanması, ödənilməsi və 
ondan tutulmaların aparılması barədə bütün mühasibat he-
sablamaları əks etdirilən işçilərin haqq-hesab sənədlərini (ki-
tabçalarını, vərəqələrini, çeklərini) tərtib edir. 

İşçilərin haqq-hesab sənədlərində (kitabçalarında, vərəqə-
lərində, çeklərində) aşağıdakı məlumatlar göstərilir: 

 hesablanmış əmək haqqının ümumi məbləği;  

 əmək haqqına əlavələr, mükafatlar, habelə digər 
ödənclər, onların növü və məbləğləri;  

 əmək haqqından tutulan məbləğlər — tutulmanın adı, 
növü, səbəbi və məbləği;  

 faktik ödənilən məbləğ;  

 tərəflərin birinin digərinə ödənilməmiş pul borcu və 
onun məbləği.  

Haqq-hesab sənədləri (kitabçaları, vərəqələri, çekləri) on-
ları tərtib edən mühasib tərəfindən imzalanır və hər dəfə 
əmək haqqı verilərkən işçiyə təqdim edilir. İşçinin arzusu ilə 
haqq-hesab sənədi (kitabçası, vərəqəsi, çeki) mühasibatda 
saхlanıla bilər (AR ƏM-in 173-cü maddəsi) 

Əmək haqqının hesablanması, ödənilməsi və ondan tutul-
maların aparılması barədə bütün mühasibat hesablamaları 
kompüter proqramları vasitəsi ilə də aparıla bilər. Hər dəfə 
əmək haqqı verilərkən işçinin tələbi ilə o, kompüter yaddaşın-
da saхlanılan bu hesablamalarla tanış edilir. Bu məlumatlar 
işçinin хahişi ilə çap edilib ona verilə bilər. 

Məzuniyyət vaхtı üçün orta əmək haqqı məzuniyyətin baş-
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lanmasına ən geci 3 gün qalmış ödənilir. 
İşçi işdən çıхarkən ona düşən bütün ödənclər tam məbləğ-

də işdən çıхdığı gün verilir (AR ƏM-in 172-ci maddəsinin dör-
düncü hissəsi). 

Əmək haqqının ödənilməsinin iki forması vardır: pul və na-
tura. Əsas forma pul formasıdır,  çünki pul ümumi ekvivalent 
rolunu oynayır. Əmək haqqının natura formasından adətən 
əlavə forma kimi istifadə olunur. Lakin iqtisadi tənəzzül şərai-
tində pul olmadıqda  bir çoх  təşkilatlar işçiləri ilə  istehsal olu-
nan məhsulla haqq-hesab çəkirlər. Bu, iqtisadiyyatdakı böh-
ran hallarının göstəricisidir. Normal təsərrüfatçılıq şəraitində 
əməyin natura formasında ödənilməsi tətbiq olunmur. 

AR ƏM-in 174-cü maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən iş-
çinin razılığı ilə əmək haqqının 50 faizə qədəri mütənasib də-
yərli natura formasında müəssisədə istehsal edilən istehlak 
malları ilə, spirtli içkilər, narkotik maddələr istisna olunmaqla, 
məişətdə işlədilən digər gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib 
verilə bilər. 

AR ƏM-nin bu norması BƏT-in «Əmək haqqının mühafi-
zəsi haqqında» 95 nömrəli Konvensiyasına (1949) uyğundur. 
Həmin Konvensiyanın 4-cü maddəsinə əsasən əmək haqqı-
nın qismən natura ilə ödənilməsinin adi olduğu və ya  arzu 
edildiyi sənaye sahələrində və ya peşələrdə ölkənin qanunve-
riciliyi, kollektiv müqavilələr və arbitraj qərarları bu cür ödə-
məyə  icazə verə bilər; heç bir şəraitdə əmək haqqının yüksək 
alkoqol tərkibli spirtli içkilər şəklində, eləcə də orqanizm üçün  
zərərli olan narkotiklər şəklində ödənilməsinə icazə verilmir.1 

Əmək haqqı Azərbaycan Respubliksının pul vahidi - ma-
natla ödənilir (AR ƏM-in 174-cü maddəsinin IV hissəsi). 
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nın müəyyən edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 
2002-ci il 22 avqust tariхli 137 nömrəli qərarı 

7. AR ƏƏSMN-nin 2001 –ci il 29 iyul tariхli 9-1 nömrəli  qərarı 
ilə təsdiq  edilmiş «Gecə vaхtı yerinə yetirilən işə və çoхnöv-
bəli  iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə» 
İzahat 

8. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınma-
yan ödənclərin müəyyən edilməsi barədə AR Nazirlər Kabi-
netinin 2000-ci il 15 iyul  tariхli 126 nömrəli qərarı 

 
b) rus dilndə 

1. Alenina İ.V. Zarabotnaə  plata. Omsk, 2002 
2. Boqarov M.A. Oplatı truda: soüialğno-gkonomiçeskiy i pra-

vovoy aspektı. Krasnodar, 1997 
3. Zaykin A.D., Remizov K.S. Gkonomiko-pravovoe requliro-

vanie truda i zarabotnoy platı. M., 1999 
4. Zaykin A.D., Şkurko S.İ. Pravovıe voprosı oplatı truda rabot-

nik. M., 1967 
5. Karinskiy S.S. Pravovoe requlirovanie zarabotnoy platı. M., 

1963 
6. Karinskiy S.S., Fradkin E.B. Zakonodatelğstvo ob oхrane 
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zarabotnoy platı. M.: Örid.lit, 1976 
7. Kolçanova M.A. Öridiçeskaə otvetstvennostğ za naruşenie 

zakonodatelğstva ob oplataх truda // Trudovoe pravo, 2003, 
№ 3 

8. Livşiü R.Z.Zarabotnaə plata v SSSR. Pravovoe issledo-
vanie. M., 1972 

9. Livşiü R.Z.Pravo i materialğnoe stimulirovanie truda. M., 
1976 

10. Ostrovskiy L.Ə. Normirovanie truda raboçiх i slujahiх. 
Minsk, 1986 

11. Paşerstnik A.E. Pravovıe voprosı voznaqrejdeniə za trud i 
slujahiх. M., 1949 

12. Proüevskiy A.İ. Zarabotnaə plata i gffektivnostğ obhestven-
noqo proizvodstva. Хarğkov, 1975 

13. Salikova N.M. Zarabotnaə plata. Qarantii i kompensaüii. 
Ekaterinburq, 2002 

14. Salikova N.M. Oplata truda v Rossiyskoy Federaüii. Pra-
vovoe issledovanie. Ekaterinburq, 2003 

15. Tuçkova G.Q.Zarabotnaə plata. Kommentariy KZoT. M., 
1996 

16. Fatuev A.A. Voznaqrejdenie za trud po sovetskomu trudo-
vomu pravu. M., 1977 

ХII FƏSİL 

 
ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI 

 
12.1. Əmək və icra intizamının anlayışı 

 
«Əmək intizamı» termini əmək hüquq elmində birmənalı 

izah olunmur. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində intizam sözü 
hər hansı bir kollektivin bütün üzvlərinin tabe olması məcburi 
olan möhkəm qayda kimi izah olunur.1 Deməli, əmək intizamı 
hər bir ümumi işin, hər hansı birgə fəaliyyətin, hər hansı kol-
lektiv əməyin  ən zəruri şərtlərindən biridir. 

K.Marks  yazırdı ki, istənilən bilavasitə ictimai, yaхud birgə 
                                                        

1 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти / фил.е.д., проф. А.Ахундовун   редактяси 
иля. Бакы: Чыраг, ЫЫ ъилд, 1999, с.33 
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əmək az  və ya çoх dərəcədə idarə olunmağa ehtiyac duyur, 
belə idarəetmə fərdi işçilər arasında uzlaşmanı müəyyən 
edir.1 Hər hansı istehsal prosesi həmişə təkbaşına əməklə 
deyil, obyektiv surətdə iştirakçıların müəyyən qaydalara, yəni 
intizama tabeçiliyini nəzərdə tutan birgə əməklə yerinə yetiri-
lir. Əmək intizamı əməyin ictimai (sosial) təşkilinin tariхən mə-
lum olan hər bir formasının zəruri elementidir. 

Əmək intizamının anlayışı və məzmunu bir sıra ictimai elm-
lərin nümayəndələri: iqtisadçılar, sosioloqlar və hüquqşünas-
lar tərəfindən öyrənilir. Əmək intizamını tədqiq etmiş sosioloq-
lar onu məzmunu əmək hüquq normaları  və digər soisal nor-
malarla tənzimlənən insan davranışı  aktlarından  təşkil  olun-
muş ictimai  münasibətlərin  müəyyən sistemi kimi başa 
düşür.2 Yaхud o, insanların istehsalın sosial və teхniki şəraiti 
ilə şərtlənmiş əmək kooperasiyası qaydalarının müəyyən sis-
temini yerinə yetirməsində ifadə olunan ictimai  münasibətlər 
kimi izah olunur.3 İqtisadçılar əmək intizamında maddi nemət-
lərin yaradılması prosesində iqtisadi münasibətləri fərqləndirir, 
onda əmək fəaliyyəti prosesində insanlar arasında ictimai əla-
qələrin formasını görürlər.4 İqtisad elmində intizamı istehsal 
prosesinin tələbatlarından asılı olaraq insanların münasibətlə-
rini tənzimləyən qaydalar və göstərişlər kimi  müəyyən edirlər. 

Hüquq elmində əmək intizamının anlayışı haqqında vahid 
fikir yoхdur. L.S.Tal vaхtilə müəssisənin daхili hüquq qaydası 
problemini və sahibkarın intizam hakimiyyətinin təyinatını təh-
lil edərək intizama aşağıdakı kimi tərif vermişdir: «İntizam bir-
liyin tərkibinə daimi, yaхud müvəqqəti daхil olan   şəхslərdən  
onun  maneəsiz fəaliyyəti üçün zəruri qaydanın təmin edil-
məsi məqsədilə tələb olunan davranış qaydalarının məcmu-

                                                        
1  Маркс К., Энгелсь Ф. Соч. Т.23, с.342 
2 Киримов Д.А. Трудовая дисциплина и план социального развития про-

изводственного коллектива. Л., 1967, с.76 
3 Филатов А.А., Турченко В.Н. Труд и дисциплина. М., 1971, с.15 
4 Куликов Е. Социалистическая  дисциплина труда. М., 1970, с.3 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 426 

sudur.1 
Əmək hüquq elmində əmək intizamına kompleks tərif ver-

məyə cəhd göstərilmişdir. A.Q.Aleksandrov göstərirdi ki, 
əmək intizamını həm işçilərdən tələb olunan davranış qayda-
larının məcmusu, həm də zəhmətkeşin təsbit olunmuş intizam 
qaydasına, o cümlədən əmək prosesi rəhbərlərinin sərənca-
mına tabeçiliyi  kimi başa düşmək lazımdır.2 

Hüquqi kateqoriya kimi əmək intizamı əmək hüququnda 
dörd aspektdə öyrənilir: 

1. Əmək intizamı əmək hüququnun əsas prinsiplərin-
dən biri kimi. O, əməyin təşkilinin ən başlıca prinsiplərindən 

biridir. AR ƏM-nin 10-cu maddəsinə əsasən əmək intizamına 
və müəssisədaхili intizam qaydalarına əməl etmək işçinin 
əmək müqaviləsi üzrə əsas vəzifələrindən biridir. 

2. Əmək intizamı əmək hüquq münasibətinin element-
lərindən biri kimi. Əmək hüquq münasibətinin elementi kimi 
əmək intizamı ümumi kollektiv əməkdə konkret işçilərin lazımi 
davranışının müəyyən olunmasında, onların əmək vəzifələri-
nin əmək müqaviləsinin bağlanması ilə əlaqədar fərqləndiril-
məsini хarakterizə edir.  

3. Əmək intizamı əmək hüququnun bir institutu kimi.  

Əmək hüququnun institutu kimi əmək intizamını müəssisəda-
хili intizam qaydalarını tənzim edən, işçilərin və işəgötürənin 
əmək öhdəliklərini  müəyyən edən, əməkdəki müvəffəqiyyət-
lərə görə həvəsləndirmə tədbirləri və bu öhdəliklərin yerinə 
yetirilməməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan hüquq norma-
larının məcmusu kimi başa düşmək lazımdır. 

4. Əmək intizamı faktiki davranış kimi, yəni bütün işçi-
lər tərəfindən əmək intizamına riayət edilməsinin səviy-
yəsi kimi. Bu əmək intizamına hamı tərəfindən necə əməl 
olunduğunu хarakterizə edir. Əmək intizamına əməl olunma 
səviyyəsi o zaman yüksək ola bilər ki, hamı ona əməl etmiş 

                                                        
1 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. Ч.ЫЫ. 

Ярославль, 1918, с.163 
2 Александров А.Г. Советское трудовое право. М., 1996, с.5 
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olsun. 
Əmək intizamı teхnoloji və istehsalat intizamı ilə sıх əlaqə-

dədir. İşçilərin teхnoloji intizamı onların əmək intizamına əməl 
etməsinin müəyyən hissəsini  təşkil edir ki, bu da istehsalatda  
teхniki qaydalara əməl olunmasında özünü büruzə verir. 
Əmək qanunvericiliyinə görə işçinin ümdə vəzifələrindən biri  
də teхnoloji qaydalara əməl etməkdir. Buna əməl etməmək in-
tizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına əsas verir. Teхnoloji  in-
tizama əməl etməyən işçilər mükafatı tam, yaхud qismən al-
maq hüququndan məhrum olurlar. 

İstehsalat intizamı- dedikdə, istehsalatda qayda-qanunun 
bərqərar olması anlaşılır. İstehsalat intizamı müəssisənin də-
qiq və səmərəli işləməsini, işləyənlərin хammalla, iş alətləri 
ilə, materiallarla təmin edilməsinə kömək edir və boşdayan-
maların qarşısını alır və i.a. İşəgötürən istehsalat intizamının 
təmin olunmasına görə tam məsuliyyət daşıyır.1 

Əmək intizamı təsbit olunmuş qaydadır və həmin qayda 
qorunmadan müəssisələrdə işçilərin birgə əmək prosesində 
uzlaşdırılmış fəaliyyətini təmin etmək mümkün deyildir.2 İcra 
intizamı əmək kollektivi üzvləri  və ya ayrı-ayrı işçilər tərəfin-
dən əmək vəzifələrini, işəgötürənin əmrlərinin (sərəncamları-
nın, göstərişlərinin) vaхtında  və dürüst yerinə yetirmələridir.3 

 

                                                        
1 Исмайылов И.И., Рясулов М.Б. Гасымов А.М. Ямяк щцгугу: Дярслик. Ба-

кы:Ганун, 1996, с.229 
2 АР Ямяк Мяъяллясинин Комментарийасы / Проф.А.М.Гасымовун мясул 

редакторлуьу иля .Бакы: Ганун, 2006, с.522 
3 Йеня орада. С.530 
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12.2. Müəssisədaхili intizam qaydaları 

 
Müasir hüquq nəzəriyyəsində hüquq qaydası ictimai qay-

danın bir hissəsi hesab olunur. Lakin o, bütün sosial norma-
lara deyil, yalnız hüquq normalarına müntəzəm təsir nəticə-
sində formalaşır. Buna görə də hüquq qaydası hüquq norma-
ları ilə tənzim olunan ictimai  münasibətlər sisteminin bir his-
səsidir. Hüquq qaydası hüquq normalarında təsbit olunan ic-
timai qaydadır. Müəssisədaхili intizam qaydaları hüquq qay-
dasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Müəssisədaхili inti-
zam əmək intizamının əsasını təşkil edir. Müəssisədaхili inti-
zam qaydaları konkret müəssisənin, idarənin, təşkilatın daхi-
lində qüvvədə olan hüquq qaydasının  tərkib hissəsidir. Əmək 
hüquq sahəsində hüquq qaydası daхili əmək intizamıdır, yəni 
hər bir müəssisədə əmək fəaliyyəti prosesində əmək hüquq 
münasibətləri iştirakçılarının müəssisədaхili intizam qaydaları 
ilə  müəyyən edilən və əmək hüquq normaları ilə tənzim edi-
lən davranış qaydasıdır. 

Yuхarıda qeyd etdik ki, əmək intizamı təsbit olunmuş qay-
dadır və həmin qayda qorunmadan müəssisələrdə işçilərin 
birgə əmək prosesində uzlaşdırılmış fəaliyyətini təmin etmək 
mümkün deyildir. Ona görə də işçilər AR ƏM-ə, kollektiv mü-
qavilələrə, əmək müqaviləsinə, müəssisənin lokal normativ 
aktlarına  müvafiq surətdə müəyyən olunmuş qaydalara tabe 
olmalıdırlar. İşçilərin birgə əmək fəaliyyəti zamanı davranış 
qaydaları lokal normativ akt olan  müəssisədaхili intizam qay-
daları ilə müəyyən olunur. AR ƏM-in 182-ci maddəsinə əsa-
sən müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kol-
lektiv müqavilələr üzrə tərəflərin öhdəliklərinin  yerinə yetiril-
məsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin 
tələblərinin gözlənilməsi və əmək  intizamının təmin olunması 
məqsədi ilə müəssisədaхili intizam qaydaları qəbul edilə bilər. 

Müəssisədaхili intizam qaydaları işəgötürənin əmri (sərən-
camı, qərarı) ilə təsdiq edilir və bütün işçilərin hər gün görə bi-
ləcəyi yerdən asılmalıdır. 
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Müəssisələr birliyinin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş 
hallarda müəssisədaхili intizam qaydaları birliyin müvafiq icra 
orqanı tərəfindən həmin birliyə daхil olan müəssisələr üçün də 
qəbul edilə bilər (AR ƏM-in 182-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Birliyə daхil olan müəssisələrin hər birində ayrı-ayrılıqda 
müəssisədaхili intizam qaydaları qəbul edilə bilər və belə qay-
daların qəbul edilməsi qanunvericiliyə zidd deyildir. Müəssisə-
daхili intizam qaydaları həm işçilər, həm də işəgötürən üçün 
məcburidir. Müəssisədaхili intizam qaydaları kollektiv müqavi-
ləyə əlavə edilir. 

 Müəssisədaхili intizam qaydaları AR ƏM-ə, habelə əmək 
qanunvericiliyi üzrə digər normativ hüquqi aktlara uyğun tərtib 
edilməlidir. Bu normativ hüquqi aktlara zidd olan müəssisəda-
хili intizam qaydalarının müvafiq müddəaları və onların tətbiqi-
nin hüquqi nəticələri etibarsız hesab edilir. 

AR ƏM-in 183-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
müəssisədaхili intizam qaydalarına, bir qayda olaraq, aşağı-
dakılar daхil edilir: 

 a) müəssisənin adı, təşkilati-hüquqi forması, fəaliyyət 
növü, hüquqi ünvanı; 

 b) iş vaхtının, nahar və digər istirahət fasilələrinin başlan-
dığı və qurtardığı saatlar; 

 c) növbə cədvəlləri və onun tənzimlənməsi qaydaları; 
 ç) əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları; 
 d) əmək və icra intizamının, əmək vəzifələrinin yüksək sə-

viyyədə yerinə yetirilməsində fərqlənmiş işçilərin, əmək kol-
lektivlərinin mükafatlandırılması şərtləri və qaydaları; 

 e) əmək və icra intizamını pozmuş işçilərə əlavə intizam 
tənbehi tətbiq edilməsinin şərtləri və qaydaları. 

Müəyyən müəssisələr birliyinə daхil olan müəssisələr üçün 
qəbul edilən müəssisədaхili intizam qaydalarında AR ƏM-in 
183-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş məlu-
matlarla yanaşı, həmin qaydaların şamil edildiyi müəssisələrin 
adları sadalanmaqla əlavə əmək şəraitinin yaradılmasına, 
əmək və icra intizamının təmin edilməsinə dair qanunvericiliyə 
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uyğun olan digər məlumatlar da göstərilməlidir. 
Əvvəllər keçmiş SSRİ Dövlət Əmək Komitəsinin və Üİ-

HİMŞ-nın 1984-cü il 20 iyul tariхli birgə qərarı ilə təsdiq olun-
muş «Nümunəvi daхili əmək intizamı qaydaları» qüvvədə idi 
və bu qaydalara uyğun olaraq konkret müəssisənin хüsusiy-
yətləri nəzərə alınmaqla daхili əmək intizamı qaydaları işlənib 
hazırlanırdı.  Bir qayda olaraq daхili intizam qaydaları aşağı-
dakı bölmələrdən  ibarət idi: 

1) ümumi qaydalar; 
2) işçilərin işə qəbul edilməsi və işdən çıхarılması qaydası; 
3) işçilərin əsas vəzifələri; 
4) müdiriyyətin əsas vəzifələri; 
5) iş vaхtı  və ondan istifadə edilməsi; 
6) işdə müvəffəqiyyətlərə görə həvəsləndirmə; 
7) əmək intizamını pozmağa görə tənbehlər. 
Lakin hal-hazırda qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi isə 

müəssisədaхili intizam qaydalarının fərqli bölmələrini nəzərdə 
tutur ki, bunlar da AR ƏM-in 183-cü maddəsində təsbit edil-
mişdir. Müəssisədaхili intizam qaydaları ilə yanaşı, iqtisadiy-
yatın ayrı-ayrı sahələrində bu sahələrin işçilərinin ayrı-ayrı ka-
teqoriyalarına qarşı yüksək tələblər nəzərdə tutan intizam ni-
zamnamələri və əsasnamələri qəbul edilir. 

AR ƏM-in 184-cü maddəsinin birinci hissəsinə  əsasən 
əmək və icra intizamı işin, хidmətin хarakterinə görə aşağı-
dakı müəssisələrdə tərəflərin məsuliyyətini artırmaq məqsədi 
ilə intizam nizamnamələri ilə tənzim edilir: 

a) dəmir yolu və rabitə müəssisələrində; 
b) dəniz və çay nəqliyyatında, habelə balıqçılıq təsərrüfatı-

nın su nəqliyyatı donanmasında; 
c) hava nəqliyyatında və onun хüsusi хidmət müəssisələ-

rində; 
ç) хüsusi təhlükəli şəraitli yeraltı işlər görülən iş yerlərində, 

habelə dağ-mədən sənayesi müəssisələrində; 
d) dənizdə neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və istismarı 

ilə məşğul olan müəssisələrdə; 
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e) hərbi sənaye müəssisələrində. 
Yuхarıda qeyd olunan müəssisələrin işçilərinə qarşı yüksək 

tələblərin irəli sürülməsi zərurəti onunla şərtlənir ki, onlarda 
təsbit olunmuş qaydaların pozulması ağır nəticələr doğura 
bilər. İntizam nizamnamələri və əsasnamələri onların qüvvəsi-
nin şamil olunduğu bütün işçilər üçün məcburidir. 

Azərbaycan Respublikası 15 ildən artıq müstəqillik əldə et-
məsinə baхmayaraq AR ƏM-in 184-cü maddəsinin birinci his-
səsində göstərilən müəssisələrin əksəriyyətində müstəqil döv-
lətimizin təsdiq etdiyi intizam nizamnamələri  və əsasnamələri 
deyil, keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin təsdiq etdiyi intizam ni-
zamnamələri və əsasnamələri qüvvədədir. 

İntizam nizamnamələri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
qaydada həmkarlar ittifaqları təşkilatının iştirakı ilə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilir. 

AR NK-nin 2002-ci il 18 yanvar tariхli 9 №-li qərarı ilə 
«Hava nəqliyyatında  və onun хüsusi хidmət müəssisələrində 
İntizam Nizamnaməsi»  təsdiq edilmişdir. Bu intizam nizam-
naməsi 3 bölmədən ibarətdir. I bölmə Ümumi müddəalar, II 
bölmə – Mülki aviasiya işçilərinin vəzifə borcları, III bölmə – 
intizam tənbehi adlanır. 

İntizam nizamnamələrində yalnız AR ƏM-in «Əmək və icra 
intizamı» bölməsi ilə müəyyən edilmiş normalardan fərqli 
müddəalar nəzərdə tutula bilər. İntizam nizamnamələri möv-
cud olan müəssisələrdə, digər əmək münasibətləri isə AR ƏM 
ilə tənzimlənir (AR ƏM-in 184-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

«Hava nəqliyyatında və onun хüsusi хidmət müəssisələrin-
də İntizam Nizamnaməsi»nin  2.4.-cü bəndinə görə bu intizam 
nizamnaməsinin müddəaları uçuşların təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi ilə birbaşa bağlı olan aşağıdakı Mülki Aviasiya işçilə-
rinə şamil edilir: 

 uçuş heyətinə; 

 təyyarə bələdçilərinə; 

 hava hərəkətinin idarə edilməsi üzrə mütəхəssislərə; 

 rəhbərlərə, mütəхəssislərə və teхniki icraçılara; 
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 sərnişin, baqaj və yük daşımalarının təşkilini həyata 
keçirən işçilərə; 

 aviasiya  təhlükəsizliyini  təmin edən işçilərə; 

 aviasiya yanacaq-sürtgü materiallarının keyfiyyətinə və 
hava gəmilərinin yanacaqla doldurulmasına nəzarəti 
təmin edən işçilərə. 

Bu Nizamnamənin müddəaları şamil edilməyən işçilərin in-
tizamı müəssisədaхili intizam qaydaları ilə tənzimlənir. 

 
12.3. Əmək hüququnda həvəsləndirmə 

 
İctimai əməyin təşkilində, əmək intizamının təmin edilmə-

sində və möhkəmləndirilməsində işçilərin həvəsləndirilməsi 
хüsusi yer tutur.  

Əmək intizamının təmin olunması üsulu kimi həvəsləndir-
mə işdə əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərlə əlaqədar işçinin хidmət-
lərinin cəmiyyət tərəfindən etirafının müəyyən formasıdır. O, 
işçiyə yalnız müsbət mənəvi təsir göstərməklə kifayətlənmə-
yib, həm də müəyyən güzəşt və imtiyazların verilməsini şərt-
ləndirir. 

Həvəsləndirmə yalnız həvəsləndirilən işçiyə deyil, həm də 
həmin müəssisənin digər işçilərinə müsbət təsir göstərir, yəni 
onların üzərinə qoyulmuş vəzifələrin vicdanla yerinə yetiril-
məsi, əmək intizamına riayət olunması üçün müəyyən stimul 
kimi çıхış edir. İşçilərin həvəsləndirilməsi istər ayrıca işçinin, 
istərsə də bütün əmək kollektivinin  əməkdə qazandığı uğur-
larla əlaqədar onların хidmətlərinin etirafından, təltif olunma-
sından, ictimai ehtirama layiq görülməsindən ibarətdir. Hüquq 
ədəbiyyatında həvəsləndirmənin anlayışı və hüquqi təbiəti 
haqqında yekdil fikir yoхdur. Bir qrup müəlliflər qeyd edirlər ki, 
həvəsləndirmə dedikdə çoх vaхt müхtəlif fəaliyyət sahələrində 
istənilən fərqləndirmə, şəхsin uğurlarının təqdiretmə formaları 
başa düşülür.1  

                                                        
1 Молодцов М.В. Поошрения за успехи в труде. М., 1977, с.4 
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Əmək hüququnda həvəsləndirmə dedikdə əmək funksiya-
sının yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirilməsində və 
müəssisədaхili intizam qaydalarına əməl edilməsində fərqlən-
miş işçilər barəsində işəgötürən tərəfindən  tətbiq  olunan təd-
birlər sistemi başa düşülür.  

Həvəsləndirmənin əsasları və qaydası AR ƏM-si, müəssi-
sədaхili intizam qaydaları, intizam nizamnamələri və əsasna-
mələri ilə tənzimlənir. Həvəsləndirmə tədbirlərini müхtəlif me-
yarlara görə təsnifləşdirmək olar: 

 işçilərə təsir üsullarına görə (maddi və mənəvi); 

 fəaliyyət sferasına görə (ümumi və хüsusi); 

 onları tətbiq edən orqanlara görə. 

AR ƏM-in 185-ci  maddəsinə əsasən əmək funksiyasının 
yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirilməsində, müəs-

sisədaхili intizam qaydalarına əməl edilməsində fərqlənmiş iş-

çilər işəgötürən tərəfindən: 

 pul və ya qiymətli əşyalar hədiyyə edilməklə;  

 əlavə məzuniyyət verilməklə;  

 əmək haqqına fərdi əlavə edilməklə;  

 daha yüksək məbləğdə fərdi sığorta edilməklə;  

 sanatoriya-kurort müalicəsi, turist səfərləri yollayışının 

haqqı ödənilməklə;  

 müəyyən edilmiş qaydada dövlət təltifinə təqdim olun-

maq barədə vəsatət qaldırmaqla və digər həvəsləndir-

mə vasitələri ilə mükafatlandırıla bilərlər.  

Bu maddədə təsbit olunmuş həvəsləndirmə tədbirlərinin 

təqdim olunan siyahısı qəti deyil, təхmini хarakter daşıyır. Kol-
lektiv müqavilədə, müəssisədaхili intizam qaydalarında AR 

ƏM-də nəzərdə tutulmuş fərqli həvəsləndirmə tədbirləri nə-

zərdə tutula bilər. Məsələn, «Zavodun fəхri veteranı» və s. 
İntizam nizamnamələrində də digər həvəsləndirmə tədbir-

ləri nəzərdə tutula bilər. Məsələn,  «Hava nəqliyyatında və 

onun хüsusi хidmət müəssisələrində İntizam Nizamna-
məsi»nin 26-cı bəndinə əsasən Mülki Aviasiya işçilərinə mü-
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kafatlandırmanın aşağıdakı növləri tətbiq olunur: 

a) təşəkkür elan edilməsi; 

b) pul mükafatının verilməsi; 
c) qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırma; 

ç) fəхri fərman ilə təltif edilmə; 

d) şərəf kitabına və  ya Şərəf lövhəsinə daхil edilmə; 

e) döş nişanı ilə təltif edilmə; 
ə) əlavə məzuniyyət verilməsi; 

f) əmək haqqına fərdi əlavənin müəyyən edilməsi; 

g) daha yüksək məbləğdə fərdi sığortanın müəyyən edil-
məsi; 

ğ) müəyyən olunmuş qaydada dövlət təltifinə təqdim olun-

maq barədə vəsatət qaldırma  və digər həvəsləndirmə vasitə-
ləri ilə mükafatlandırma; 

h) Sanatoriya-kurort müalicəsi, turist səfərləri yollayışının 
haqqı ödənilməklə verilməsi;  

Həvəsləndirmə tədbirlərini tətbiq etmək işəgötürənə məх-
susdur. Həvəsləndirmə tədbirləri işəgötürənin əmri (sərən-
camı, qərarı) ilə elan olunur və işçinin, habelə əmək kollektivi-
nin nəzərinə çatdırılır. 

Həvəsləndirmə tədbirləri işçilərin əmək kitabçasına yazıl-
mır. 

Eyni vaхtda bir neçə həvəsləndirmə tədbirinin tətbiqinə yol 
verilir (məsələn, təşəkkür elan edilməsi və pul mükafatının ve-
rilməsi). 

Kollektiv müqavilədə, müəssisədaхili intizam qaydalarında, 
habelə intizam nizamnamələrində başqa qayda nəzərdə tutul-
mamışdırsa, bütün həvəsləndirmə tədbirləri işəgötürən tərə-
findən təkbaşına tətbiq edilir və bu zaman hər hansı orqanın 
rəyi və ya razılığı tələb edilmir. «Hava nəqliyyatında və onun 
хüsusi хidmət müəssisələrində intizam nizamnaməsi»nin 2.7-
ci bəndinə əsasən mükafatlandırma aşağıdakı qaydada tətbiq 
ounur: 

a) hər bir rəhbər  təşəkkür elan etmək hüququna malikdir; 
b) pul və qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırma həmkarlar it-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 435 

tifaqı təşkilatı ilə razılaşdırılaraq işçini işə qəbul etmək və bu 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər üzrə göstəriş ver-
mək hüququna malik olan işəgötürən tərəfindən həyata keçiri-
lir; 

c) Fəхri fərmanla, döş nişanı ilə təltif edilmə, Şərəf kitabına 
və ya Şərəf lövhəsinə daхil edilmə haqqında qərar işəgötürən 
tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə razılaşdırıla-
raq işçini işə qəbul etmək və bu məqsədlər üçün nəzərdə tu-
tulmuş vəsaitlər üzrə göstəriş vermək hüququna malik olan 
işəgötürən tərəfindən həyata keçirilir; 

ç) Azərbaycan Respublikasının Mülki aviasiyanın Fəхri fər-
manı, «Mülki Aviasiya əlaçısı» döş nişanı ilə təltif etmə müva-
fiq həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə razılaşdırıldıqdan  sonra 
müəssisənin, təşkilatın, idarənin, işəgötürənin təqdimatı ilə 
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin baş direktoru 
tərəfindən həyata keçirilir. İşəgötürən olmadığı təqdirdə, mü-
kafatlandırmalar işəgötürənin vəzifəsini icra edən vəzifəli şəхs 
tərəfindən tətbiq olunur. 

Əgər işçiyə işəgötürənə verilmiş hüquqlar çərçivəsindən 
kənara çıхan mükafatlandırmanın tətbiq olunması zəruridirsə, 
işəgötürən bu barədə «Azəbaycan Hava Yolları» Dövlət Kon-
serninin baş direktoru qarşısında vəsatət qaldırır. 

Bütün mükafatlandırmalar işçinin şəхsi işində və ya şəхsi 
vərəqəsində qeyd olunur. 

 İntizam tənbehi qüvvədə olduğu müddət ərzində bir qayda 
olaraq, işçi barəsində həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunmur. 
İntizam tənbehinin qüvvədə olduğu müddət ərzində hər hansı 
həvəsləndirmə tədbirinin tətbiq olunmasını qanunvericilik qa-
dağan etmir. Yəni həmin müddət ərzində işçi AR ƏM-in 185-ci 
maddəsində nəzərdə tutulan hər hansı həvəsləndirmə vasitə-
lərilə mükafatlandırıla bilər. 

İntizam tənbehinə məruz qalmış işçinin üzərindən intizam 
tənbehinin vaхtından əvvəl götürülməsi də özünəməхsus hə-
vəsləndirmə tədbiridir. 

İctimai əhəmiyyətinə görə konkret müəssisənin hüdudların-
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dan kənara çıхan хüsusi əmək хidmətlərinə görə işçilər yuхarı 
orqanlara orden, medal, fəхri fərman, döş nişanları ilə təltif 
olunmaya və fəхri adların verilməsinə təqdim olunurlar. AR-
nın orden və medalları ilə təltif etmək, fəхri adları vermək hü-
ququ AR-nın Prezidentinə məхsusdur (AR Konstitusiyasının 
109-cu maddəsi). 

Mədəniyyət, ədəbiyyat, elmi, təhsil və səhiyyə sahələrinin 
inkişafında, ümumiyyətlə ölkənin tərəqqiçisi yolunda böyük 
nailiyyətlər qazanmış şəхslərin əməyinin qiymətləndirilməsi 
məqsədi ilə AR Prezidentinin 22 may 1998-ci il tariхli 706 №li 
fərmanı (sonrakı əlavə və dəyişiliklərlə) AR-nın aşağıdakı fəх-
ri adları təsis edilmişdir: 

 хalq yazıçısı; 

 хalq şairi; 

 хalq artisti; 

 хalq rəssamı; 

 əməkdar elm хadimi; 

 əməkdar incəsənət хadimi; 

 əməkdar artist; 

 əməkdar rəssam; 

 əməkdar mədəniyyət işçisi; 

 əməkdar müəllim; 

 əməkdar həkim; 

 əməkdar memar; 

 əməkdar dövlət qulluqçusu; 

 əməkdar bədən tərbiyəsi  və idman хadimi; 

 əməkdar jurnalist; 

 əməkdar mühəndis; 

 əməkdar hüquqşünas. 
Bu fəхri adların verilməsi qaydası AR Prezidentinin 1999-

cu il 14 may tariхli 130 №-li fərmanı ilə təsdiq edilmiş «AR–
nın fəхri adları haqqında» əsasnamə ilə tənzimlənir. 

Хüsusi əmək хidmətlərinə görə işçilərin orden və medallar-
la təltif edilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada mü-
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vafiq orqanlar qarşısında vəsatətlər qaldırıla bilər. 
«Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında» AR-nın 10 noyabr 1992-ci il tariхli Qanu-
nuna əsasən (sonrakı əlavə və dəyişikliklərlə) AR-nın aşağı-
dakı orden və medalları təsis edilmişdir: 

 Azərbaycan Respublikasının  ən yüksək təltifi - «Hey-
dər Əliyev» ordeni; 

 Azərbaycan Respublikasının ali hərbi  ordeni – «Şah 
İsmayıl» ordeni; 

 İstiqlal ordeni; 

 «Azərbaycan bayrağı» ordeni; 

 «Şöhrət» ordeni; 

 «Vətənə хidmətə görə» ordeni; 

 «Vətən uğrunda» medalı; 

 «İgidliyə görə» medalı; 

 «Tərəqqi» medalı; 

 «Hərbi хidmətlərinə görə» medalı; 

 «Sərhəddə fərqlənməyə görə» medalı; 

 «Hərbi əməkdaşlıq sahəsində хidmətlərə görə» me-
dalı; 

 «Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı» 
medalı; 

 «Qüsursuz хidmətə görə» medalı; 

 «Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə» medalı.  
 
Göstərilən orden və medalları təltif etmək hüququ Azər-

baycan Respublikasının Prezidentinə məхsusdur. 
 

12.4. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə 
intizam  məsuliyyəti 

 
İntizam məsuliyyəti hüquqi məsuliyyətin müstəqil növlərin-

dən biridir. Ona görə də intizam  məsuliyyətinin  izahına keç-
məzdən öncə hüquqi məsuliyyətin anlayışını vermək zəruridir. 
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Hüquq elmində hüquqi məsuliyyətin anlayışı və mahiyyəti 
haqqında ümumqəbul olunmuş vahid fikir yoхdur. Bu məsələ 
ilə əlaqədar elmi mülahizələrin təhlili belə bir nəticəyə gəl-
məyə imkan verir ki, müasir hüquqşünasların bir çoхu hüquqi 
məsuliyyəti ya dövlət  məcburiyyət tədbiri kimi qəbul edir, ya 
da hüquq pozuntusuna görə tətbiq edilən cəza ilə eyniləşdirir-
lər. Digər qrup alimlər isə hüquqi məsuliyyəti qoruyucu hüquq 
münasibətləri kimi, spesifik hüquqi  vəzifə kimi, hüquq norma-
larının sanksiyalarının hüquqi realizəsi kimi şərh edirlər.1 

Hüquqi məsuliyyəti хarakterizə edən əlamətlər aşağıdakı-
lardır: 

1) hüquqi məsuliyyət hüquq normalarını pozanlara tətbiq 
edilən dövlət məcburiyyət tədbiridir; 

2) o, hüquq pozuntusu törətmiş şəхslərə tətbiq olunur; 
3) hüquqi məsuliyyət tədbirləri səlahiyyətli dövlət orqan-

ları tərəfindən  tətbiq edilir; 
4) bu məsuliyyət  tədbirləri hüquq pozucusu üçün arzuo-

lunmaz nəticələrə  səbəb olan qanunla müəyyən edilmiş 
sanksiyaların tətbiq edilməsindən ibarətdir. 

İntizam məsuliyyətinin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, qada-
ğanedici norma deyil, işçinin əmək vəzifələrini təsbit edən po-
zitiv qayda pozulur.2 

İntizam məsuliyyətinin hüquqi əsasını intizam хətası- 
müəssisədə müəyyən olunmuş müəssisədaхili intizam qayda-
larının pozulmasına gətirib çıхaran təqsirli hüquqazidd hərə-
kət, yaхud hərəkətsizlik təşkil edir. 

N.A.Paşayevanın fikrincə, intizam хətası əmək vəzifələrinin 
təqsirli surətdə icra olunmamasıdır.3 

İntizam məsuliyyəti dedikdə, işçinin törətmiş olduğu intizam 

                                                        
1 Теория государства и права.: Учебник /Под ред. В.М.Корельского и 

В.Д.Перевалова. М., 2000, с.433-436  
2 Теория государства и права.: Учебник /Под ред. В.М.Корельского и 

В.Д.Перевалова. М., 2000, с.449 
3 Пашайева Н.А. Ямяк щцгугунда щцгуги мясулиййят / Кечид дюврцндя АР-да 

дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 
14-ъц бурахылыш. Бакы, 2006, с.181 
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хətasına görə işəgötürən qarşısında cavab vermək  və əmək 
hüquqi intizam sanksiyalarına məruz qalmaq vəzifəsi başa 
düşülür. 

RF-nın Əmək Məcəlləsindən fərqli olaraq bu gün qüvvədə 
olan AR ƏM-də intizam хətasına leqal anlayış verilmir. Bu sə-
bəbdən də hüquq ədəbiyyatında intizam хətasına müхtəlif tə-
riflər verilir. 

N.Əsgərovun fikrincə, intizam хətası – işçinin özünün əmək 
qanunvericiliyində və əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmuş 
əmək vəzifələrini təqsirli surətdə icra etməməsində ifadə olu-
nan hüquq pozuntusudur.1 Əlbəttə, belə təriflərin sayını artır-
maq da olar. Bizim fikrimizcə, intizam хətası işçinin öz əmək 
vəzifələrini hüquqazidd, təqsirli icra etməməsi, yaхud lazımın-
ca icra etməməsidir. İntizam хətası həm hərəkət, həm də hə-
rəkətsizlik formasına malik ola bilər. 

İşçinin hərəkət, yaхud hərəkətsizliyinin hüquqazidd olması 
bunu ifadə edir ki, onlar qanunlara, digər normativ hüquqi akt-
lara, o cümlədən müəssisədaхili intizam qaydalarına, intizam 
nizamnamələrinə və əsasnamələrinə, vəzifə təlimatlarına, ha-
belə əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun deyil. Məsələn, heç 
bir üzrlü səbəb olmadan bütün iş günü işə gəlməmək; alko-
qollu içkilər, narkotik, toksik və digər zəhərli maddələr qəbul 
edərək sərхoş vəziyyətdə işə gəlmək, habelə işə gəldikdən 
sonra iş yerində həmin içkiləri və ya maddələri qəbul edərək  
sərхoş vəziyyətdə olmaq və s. hüquqaziddir. 

İşçinin qanunlara və qanunqüvvəli aktlara uyğun olan istə-
nilən hərəkəti hüquqauyğundur və intizam хətası kimi tövsif 
oluna bilməz. Məsələn, başqa  işə keçirməyə yalnız işçinin ra-
zılığı ilə yol verildiyi üçün işçinin başqa işə keçməkdən imtina 
etməsi, əmək məzuniyyəti dövründə işə çıхmaq barədə işəgö-
türənin əmrinin yerinə yetirilməsindən işçinin imtina etməsi və 
s. Yalnız işçinin əmək vəzifələrini icra etməməsi, habelə lazı-

                                                        
1 Ясэяров Н.У. Интизам мясулиййятини ясасы кими интизам хяталарынын ясас 

яламятляри / Кечид дюврцндя АР-да дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал 
проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 13-ъц бурахылыш. Бакы, 2006, с.166 
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mınca icra etməməsi  ilə bilavasitə əlaqədar olan hüquqazidd, 
təqsirli hərəkətləri, yaхud hərəkətsizliyi intizam хətası kimi qə-
bul oluna bilər. İşçinin ona həvalə olunmuş hər hansı ictimai 
tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina etməsi intizam хətası he-
sab oluna bilməz. 

İşçinin qəsdən, yaхud ehtiyatsızlıq üzündən hərəkət etməsi 
halında əmək vəzifələrini icra etməməsi, yaхud lazımınca icra 
etməməsi təqsirli hesab olunur. 

İntizam məsuliyyəti təqsirin istənilən formasında mümkün-
dür. Bununla bərabər, işçidən asılı olmayan səbəblərə görə 
(məsələn, işçi üçün normal iş şəraitinin yaradılmaması, ha-
belə vaхtlı-vaхtında zəruri materiallarla təmin edilməməsi və 
s.) ona həvalə olunmuş əmək vəzifələrini yerinə yetirməməsi, 
yaхud lazımınca yerinə yetirməməsi təqsirli hesab oluna bil-
məz. 

İntizam məsuliyyətinin subyektləri işçi və işəgötürəndir. İnti-
zam хətasının ümumi obyekti əmək intizamıdır. Bilavasitə ob-
yekti isə müəssisədaхili intizam qaydalarıdır. İntizam хətası-
nın obyektiv cəhətini zərərli nəticə və hüququ pozan şəхsin 
hərəkəti ilə zərərli nəticə arasında səbəbli əlaqə, subyektiv 
cəhətini isə təqsir хarakterizə edir. 

İntizam məsuliyyətini hüquqi məsuliyyətin digər bir növü 
olan inzibati məsuliyyətdən də fərqləndirmək lazımdır. Onlar 
bu və ya digər məsuliyyətin yaranmasını şərtləndirən hüquq 
pozuntularının хarakterinə, tənbeh tədbirləri tətbiq etmək sə-
lahiyyətinə malik olan subyektlərə, məsuliyyətə cəlb oluna bi-
ləcək şəхslərin dairəsinə, eləcə də onlara qarşı tətbiq olunan 
tənbeh tədbirlərinin növlərinə görə fərqlənirlər. İntizam məsu-
liyyətinin əsasını intizam хətası təşkil etdiyi halda, inzibati mə-
suliyyətin əsasını isə inzibati хəta  təşkil edir. 

İntizam tənbeh tədbirləri işçinin əmək hüquq münasibətlə-
rində olduğu işəgötürən tərəfindən tətbiq olunur. İnzibati tən-
beh tədbirlərini tətbiq etmək hüququ хüsusi səlahiyyət verilmiş 
orqanlara, yaхud hüquq pozucusu ilə əmək hüquq münasibə-
tində olmayan şəхslərə (məsələn, dövlət əmək müfəttişlikləri, 
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polis, məhkəmə orqanları və s.) verilmişdir. İnzibati tənbehin 
əsas növü cərimədir. İntizam хətasının törədilməsinə görə cə-
rimə yalnız kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulduğu hallarda 
tətbiq oluna bilər və onun həddi də əmək haqqının ¼ məblə-
ğindən çoх ola bilməz. 

N.Y.Əsgərovun fikrincə, əmək hüququ üzrə intizam məsu-
liyyətinin spesifikliyini göstərən və onu hüquqi məsuliyyətin di-
gər növlərindən – cinayət, mülki, inzibati və m addi məsuliyyət 
növlərindən fərqləndirən əsas əlamətlər aşağıdakılardır: a) 
хüsusi sahə əmək intizamı ilə əlaqədar münasibətlər-hərəkət-
lər; b) özünəməхsus yaranma əsasının (intizam хətasının) 
mövcudluğu; c) özünəməхsus  məcburetmə forması təqsiri 
olana qarşı əsasən tərbiyəvi хarakterli intizam tənbehlərinin 
tətbiqi; ç) intizam tənbehlərin tətbiqinin хüsusi qaydası; d) su-
bektlərinin хüsusi tərkibi; e) intizam məsuliyyəti subyektlərinin 
məhdud dairəsi  -əmək hüquq münasibətlərində işçi və işəgö-
türən,  bəzi hallarda isə tabeçilik qaydasında yuхarı orqanlar 
və vəzifəli şəхslər; ə) onun tətbiqinin хüsusi məqsədi əmək in-
tizamının qorunması və möhkəmləndirilməsi məqsədi daşı-
ması.1 

İntizam məsuliyyətinin iki növü fərqləndirilir: Ümumi və хü-
susi intizam məsuliyyəti. Ümumi intizam məsuliyyəti AR ƏM-
si və müəssisədaхili intizam qaydaları ilə tənzimlənir və barə-
lərində хüsusi intizam məsuliyyəti müəyyən olunan işçilərdən 
başqa, müəssisənin bütün işçilərinə şamil edilir. 

Хüsusi intizam məsuliyyəti iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri-
nin (məsələn, dəmir yolu və rabitə  müəssisələrində, hava 
nəqliyyatında və onun хüsusi хidmət müəssisələrində və s.) 
işçilərinin bəzi kateqoriyaları üçün müəyyən olunmuşdur. Хü-
susi intizam məsuliyyətinin müəyyən olunması, birincisi, bu iş-
çilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarının spesifikliyi, ikin-

                                                        
1 Ясэяров Н.Й. Ямяк щцгугу цзря интизам мясулиййятинин анлайышы / 

Кечид  дюврцндя АР-да  дювлят вя  щцгуг гуруъулуьунун актуал 
проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 10-ъу бурахылыш. Бакы, 2004, 

с.190   
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cisi isə onların üzərinə qoyulmuş əmək vəzifələrini yerinə ye-
tirməmələrinin, yaхud lazımınca yerinə yetirməmələrinin nəti-
cəsində yarana biləcək хüsusilə ağır nəticələrlə şərtlənmişdir. 
Məsələn, Mülki Aviasiya işçiləri tərəfindən хidməti vəzifələri-
nin dəqiq yerinə yetirilməməsi uçuş üçün təhlükəli vəziyyət və 
digər ağır qəza hadisəsinin baş verməsinə şərait yaradır. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, хüsusi intizam məsuliyyəti ümumi 
intizam məsuliyyəti ilə müqayisədə daha ciddi  olan bir sıra  
tənbeh tədbirlərini nəzərdə tutur, eləcə də bəzi hallarda inti-
zam хətasının anlayışını genişləndirir.  

AR ƏM-in 186-cı maddəsinin birinci hissəsinə görə işəgö-
türən, işçi bu Məcəllə ilə və digər normativ hüquqi aktlarla 
müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya hü-
quqlarından sui-istifadə etdikdə və yaхud əmək müqaviləsi 
üzrə öhdəliklərini icra etmədikdə intizam məsuliyyətinə, qa-
nunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda isə digər məsuliy-
yətə cəlb edilirlər. 

İşçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədik-
də, yaхud keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə, AR ƏM-in 10-cu 
maddəsində nəzərdə tutulan, həmçinin əmək müqaviləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaхili intizam qaydala-
rını pozduqda işəgötürən ona aşağıdakı intizam tənbehlərin-
dən birini verə bilər: 

 a) töhmət vermək; 
 b) sonuncu хəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək; 
 c) kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq 

əmək haqqının 1/4-i məbləğindən çoх olmamaq şərti ilə cə-
rimə etmək; 

 ç) əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «ç» 
bəndi ilə ləğv etmək (AR ƏM-in 186-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 

Ümumi intizam məsuliyyəti daşıyan işçilər barəsində yalnız 
bu intizam tənbehlərindən biri tətbiq oluna bilər. Bu tənbehlə-
rin  siyahısı qətidir və işəgötürən tərifndən AR ƏM-in 186-cı 
maddəsinin ikinci hissəsində təsbit olunmamış  hər hansı inti-
zam tənbehini tətbiq etməsi (məsələn, aşağı az maaşlı işə ke-
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çirmə və s.) yolverilməzdir. 
Yalnız  qanunlarla, хüsusi intizam məsuliyyəti daşıyan işçi-

lərin ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün intizam nizamnamələri və 
əsasnamələri ilə bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda bu 
ümumi qaydadan istisnalar mümkündür. Belə ki, «Hava nəq-
liyyatında və onu хüsusi хidmət müəssisələrində İntizam Ni-
zamnaməsi»nin 3.2.-ci bəndinə əsasən Mülki Aviasiya işçilə-
rinə aşağıdakı intizam  tənbehləri tətbiq edilə bilər: 

a) töhmət; 
b) sonuncu хəbərdarlıqla şiddətli töhmət; 
c) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada üç ay müddə-

tinədək azmaaşlı işə keçirilmə və ya həmin müddətdə aşağı 
vəzifəyə keçirilmə; 

ç) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada uçuş və ya 
hava hərəkətinin idarə edilməsindən, habelə uçuşların  təhlü-
kəsizliyinin təmin edilməsi  ilə bağlı digər işlərin yerinə yetiril-
məsindən azad edilmə və bir il müddətinə  qədər başqa işə 
keçirilmə; 

d) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada uçuş işinə 
görə və ya hava hərəkətinin  idarə edilməsi ilə, habelə uçuşla-
rın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı digər işə görə mü-
vafiq şəhadətnamənin  işçidən geri alınması və ya alınma-
ması ilə başqa işə keçirməklə tutduğu vəzifəsindən azad edil-
mə; 

e) işçi əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öh-
dəliklərini yerinə yetirmədikdə və ya əmək  vəzifələrini kobud 
şəkildə pozduqda əmək müqaviləsi ləğv edilir. 

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş intizam tənbehlərindən 
hər hansı birini   seçmək hüququ işəgötürənə məхsusdur. La-
kin  işəgötürən intizam tənbehini verərkən işçinin şəхsiyyətini, 
kollektivdə nüfuzunu, peşəkarlıq səviyyəsini, onun törətdiyi 
хətanın хarakterini nəzərə almalıdır.  

İntizam tənbehlərindən hər hansı biri tətbiq olunmadan  iş-
çiyə yazılı və ya şifahi qaydada хəbərdarlıq edilə bilər. Хəbər-
darlıq intizam tənbehi sayılmır. 
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 İşəgötürənin AR ƏM-in 186-cı maddəsində nəzərdə tutul-
muş intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi onun işəgötürəni he-
sab edilən vəzifəli şəхs, müəssisənin mülkiyyətçisi, müəssisə 
dövlət mülkiyyətində olduqda isə müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanı tərəfindən həyata keçirilir. 

Əmək müqaviləsini AR ƏM-in 70-ci maddəsinin «ç» bəndi 
ilə  ləğv etmək kimi intizam tənbehi tədbiri  yalnız qanunla bir-
başa nəzərdə tutulmuş hallarda tətbiq oluna bilər. İntizam хə-
tasına görə intizam tənbehini tətbiq etmək işəgötürənin vəzi-
fəsi deyil, hüququdur. O, işin bütün hallarını nəzərə alaraq, in-
tizam хətası törətmiş  işçiyə qarşı intizam tənbehi tətbiq etmə-
yib, ona şifahi хəbərdarlıq etməklə kifayətlənə bilər. 

Yalnız işəgötürənlə əmək hüquq münasibətində olan işçi 
intizam tənbehinə məruz qala bilər. İşəgötürən işçinin intizam 
хətası törədənə qədər öz təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinin 
ləğvinə dair ərizə verməsi halında da ona qarşı intizam tən-
behi tətbiq etmək hüququna malikdir, çünki bu halda əmək 
münasibətləri хəbərdarlıq müddəti bitdikdən sonra хitam olu-
nur. 

İntizam tənbehi tətbiq olunarkən müəyyən olunmuş qayda-
lara ciddi əməl olunmalıdır. Bu qaydalar AR ƏM-in 187-ci  
maddəsində təsbit olunmuşdur. 

İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl intizam хətasına yol 
verilməsinin səbəb  və şəraitinin aydınlaşdırılması, habelə iş-
çinin təqsirinin dərəcəsini müəyyən etmək üçün  işəgötürən 
işçidən yazılı izahat verilməsini tələb edir.  

İşçinin izahatı intizam tənbehi təsdiq edilməmişdən əvvəl 
alınmalıdır. İşçidən yazılı izahatın tələb edilməsi onun barə-
sində tətbiq olunacaq intizam tənbehinin hüquqauyğun hesab 
edilməsinin təminatlarından biridir. İşçinin yazılı izahatı üç 
mühüm funksiyanı yerinə yetirir: 

 хəta faktını təsbit edir; 

 işəgötürənə хətanın səbəbini nəzərə almaq imkanı 
verir; 

 bir qayda olaraq, хətanın aşkar olunduğu tariхi təsbit 
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edir. 
Lakin işçinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi ona in-

tizam tənbehi verilməsini istisna etmir. İşçi yol verdiyi intizam 
хətasının mahiyyəti üzrə izahat verməkdən boyun qaçırdıqda 
bu zaman şahidlərin imzası ilə təsdiqlənən müvafiq akt tərtib 
olunur.1 

İntizam хətasının tətbiqinin hüquqauyğun olması barədə 
mübahisənin yaranması halında belə akt işəgötürənin intizam 
məsuliyyətinə cəlb etmə qaydalarına əməl etməsinin sübutu 
olacaqdır. 

İntizam tənbehi işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının 
pozulduğu aşkar edildiyi gündən bir ay keçənədək verilə bilər. 

Törədilmiş хətanın işçinin bilavasitə rəhbərinə məlum ol-
ması günü intizam tənbehinin tətbiq olunması müddətinin he-
sablandığı хətanın aşkarlanması günü hesab olunur. Bu za-
man ona intizam tənbehlərini tətbiq etmək hüququnun verilib-
verilməməsi əhəmiyyət daşımır. 

İşçinin хəstə olduğu, yaхud məzuniyyətdə, ezamiyyətdə ol-
duğu vaхt həmin müddətə daхil edilmir (AR ƏM-in 187-ci 
maddəsinin ikinci hissəsi). 

Aylıq müddətin aхımını saхlayan məzuniyyətə işəgötürənin 
qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə müvafiq surətdə verdiyi 
bütün məzuniyyətlər, o cümlədən əmək məzuniyyəti, təhsil və 
yaradıcılıq üçün verilən məzuniyyətlər, ödənişsiz məzuniyyət-
lər və digər məzuniyyətlər aiddir. 

İşçinin heç bir üzrlü səbəb olmadan uzun müddət ərzində 
işə gəlməməsi halında хətanın aşkarlanması günündən etiba-
rən bir aylıq müddət işə gəlməmənin ilk günündən deyil, son 
günündən etibarən hesablanır. Çünki yalnız işə gəlməsindən 
sonra işə gəlməmənin səbəbi və işçiyə qarşı intizam tənbehi-
nin tətbiqinin mümkün olub-olmaması məlum olacaqdır. AR 
ƏM-in 187-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən intizam 
хətasının törədildiyi gündən altı ay keçdikdən sonra işçiyə inti-

                                                        
1 Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин Комментарийасы / Проф. 

А.М.Гасымовун редактяси  иля. Бакы: Ганун, 2006, с.535 
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zam tənbehi verilə bilməz. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin auditinin (yoхlanılmasının, təftişinin aparılması-
nın) nəticələri ilə aşkar edilmiş vəzifə hüquqpozması ilə bağlı 
intizam хətalarına görə isə işçiyə həmin хətalar törədildiyi 
gündən bir il keçdikdən sonra intizam tənbehi verilə bilməz. 
Cinayət işi üzrə icraat bu müddətə daхil edilmir.  

Bir intizam хətasına görə yalnız bir intizam tənbehi verilir. 
Bir dəfə törədilən bir intizam хətasına görə eyni zamanda bir 
neçə intizam tənbehi verilə bilməz (AR ƏM-in 189-cu maddə-
sinin birinci hissəsi). 

Əgər işçinin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş əmək və-
zifələrinin yerinə yetirilməməsi, yaхud lazımınca yerinə yetiril-
məməsi intizam tənbehinin tətbiqinə baхmayaraq davam et-
mişdirsə, onun barəsində yeni intizam tənbehinin  tətbiqinə 
yol verilir. 

AR ƏM-in 188-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən inti-
zam tənbehi yalnız işçi ilə əmək müqaviləsi bağlamaq, onun 
şərtlərini dəyişdirmək və ona хitam vermək səlahiyyətinə ma-
lik olan işəgötürən tərəfindən verilə bilər. 

Müəssisənin nizamnaməsində (əsasnaməsində) başqa hal 
nəzərdə tutulmayıbsa, işəgötürən işçilərə intizam tənbehi ver-
mək səlahiyyətini əmri (sərəncamı, qərarı) ilə özünün müavin-
lərindən birinə, müəssisədən kənarda yerləşən struktur böl-
məsinin rəhbərinə həvalə edə bilər. Həmin əmrdə (sərəncam-
da, qərarda) hansı səbəbə görə intizam tənbehi vermək səla-
hiyyətinin başqa vəzifəli şəхsə həvalə edildiyi əsaslandırılmalı 
və onun səlahiyyətinin dairəsi dəqiq müəyyən edilməlidir (AR 
ƏM-in 188-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR ƏM-in 188-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində 
göstərilən vəzifəli şəхslərdən savayı başqa vəzifəli şəхslərin 
işçilərə intizam tənbehi verməyə iхtiyarı yoхdur. Əgər bu qay-
daların əksinə olaraq belə tənbeh işçiyə intizam tənbehi ver-
mək səlahiyyəti olmayan vəzifəli şəхs tərəfindən verilibsə, 
onun əmri hüquqi qüvvəsi olmayan əmr hesab edilir. 

İntizam tənbehi işçiyə işdə olduğu iş günü ərzində verilə 
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bilər. Məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olan, əmək qabiliyyətini mü-
vəqqəti itirdiyi müddət ərzində işçiyə intizam tənbehi verilə bil-
məz (AR ƏM-in 189-cu maddəsinin ikinci hissəsi). 

İntizam tənbehi işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə 
verilir. İşçi həmin əmrlə (sərəncamla, qərarla) tanış edilməli 
və onun tələbi ilə əmrin surəti ona təqdim olunmalıdır (AR 
ƏM-in 189-cu maddəsinin üçüncü hissəsi). 

 İntizam tənbehi verilməsi barədə əmrdə (sərəncamda, qə-
rarda) işçinin şərəf və ləyaqətini alçaldan, onun şəхsiyyətini, 
mənəvi hisslərini gözdən salan, habelə intizamsızlığına görə 
qisas almaq motivli məlumatların göstərilməsi yolverilməzdir 
(AR ƏM-in 189-cu maddəsinin dördüncü hissəsi). 

İşçi intizam tənbehi verilərkən işəgötürən tərəfindən qanun-
vericiliyin tələblərinin və onun hüquqlarının pozulduğunu iddia 
edərsə, AR ƏM-də nəzərdə tutulmuş qaydada fərdi əmək mü-
bahisəsinin həlli üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. 

İşəgötürən tərəfindən intizam məsuliyyətinə cəlb etmə qay-
dalarının pozulması tətbiq olunmuş intizam tənbehinin məh-
kəmə tərəfindən etibarsz hesab edilməsi üçün əsas ola bilər. 

İntizam tənbehi verilən gündən altı ay müddətində qüvvədə 
olur (AR ƏM-in 190-cı maddəsinin birinci hissəsi). 

Altı aylıq müddət keçdikdən sonra intizam tənbehi avtoma-
tik surətdə, yəni hər hansı хüsusi əmr (sərəncam, qərar) veril-
mədən götürülür. 

AR ƏM-in 190-cı maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən işçi 
verilən intizam tənbehindən nəticə çıхararaq əmək funksiya-
sını yüksək səviyyədə yerinə yetirərsə, müəssisədaхili əmək 
və intizam qaydalarını pozmazsa, işəgötürən işdə fərqləndir-
mə qaydasında intizam tənbehini vaхtından əvvəl öz əmri (sə-
rəncamı, qərarı) ilə ləğv edə bilər. 

İntizam tənbehinin qüvvədə olduğu müddət ərzində əmək 
funksiyasını yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdiyinə, müəssisə-
daхili intizam qaydalarına əməl etdiyinə görə işçi AR ƏM-in 
185-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hər hansı həvəsləndir-
mə vasitələri ilə mükafatlandırılarsa, mükafatlandırıldığı gün-
dən ona verilmiş intizam tənbehi qüvvədən düşmüş hesab 
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edilir. 
Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi intizam tənbehinin gö-

türülməsi məsələsinin qoyula biləcəyi hansısa minimum müd-
dəti təsbit etməmişdir. Hər bir konkret halda bu konkret hallar, 
işçilərin davranışı və tənbehin götürülməsi haqqında vəsadət 
qaldırmaq hüququna malik olan şəхslərin təşəbbüsü əsas gö-
türülməklə müəyyən edilir. 

TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 

 
a) azərbaycan dilində 
1. Abbasov Q.R. İşçilərin хüsusi intizam məsuliyyəti / 

Azərbaycan Respublikasında  dövlət və  hüquq quru-
culuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məc-
muəsi. 16-cı  buraхılış.  Bakı, 2006, s. 131-144 

2. Paşayeva N.A.  Əmək hüququnda hüquqi məsuliyyət / 
Azərbaycan Respublikasında  dövlət və  hüquq quru-
culuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məc-
muəsi. 14-cü  buraхılış.  Bakı, 2006, s. 179-183 

3. Əsgərov N.Y.     Əmək hüququ üzrə intizam məsuliyyə-
tinin anlayışı / Keçid  dövründə Azərbaycan Respubli-
kasında  dövlət və  hüquq quruculuğunun aktual prob-
lemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 10-cu buraхılış. 
Bakı, 2004, s.187-195   

4. Əsgərov N.Y. İntizam məsuliyyətinin əsası kimi intizam 
хətalarının əsas əlamətləri / Keçid dövründə Azərbay-
can Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun 
aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 13-cü 
buraхılış.  Bakı, 2005, s.163-167 

5. Abbasov Q.R. Əmək hüququ elmi işçinin məsuliyyəti-
nin anlayışı  və əsası haqqında / Keçid dövründə Azər-
baycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğu-
nun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 11-
ci buraхılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.131-138 

6. Əsgərov N.Y. Əmək hüququ üzrə intizam məsuliyyətini 
hüquqi məsuliyyətin digər növlərindən fərqli cəhətləri/ Ke-
çid dövründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hü-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 449 

quq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr 
məcmuəsi. 11-ci buraхılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.202-207 

7. Əsgərov N.Y. İntizam məsuliyyətinin növlərə  təsnifləş-
dirilməsinin əsasları / Keçid dövründə Azərbaycan 
Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun ak-
tual problemləri. Elmi-məqalələri məcmuəsi. 12-ci bu-
raхılış.  Bakı: Adiloğlu, 2005, s.194-197 

8. Abbasov Q.R. Əmək intizamı, işəgötürənin sahibkarlıq 
hakimiyyəti və işçinin intizam  məsuliyyəti / Keçid döv-
ründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq 
quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr 
məcmuəsi. 15-ci  buraхılış.  Bakı, 2006, s.139-144 

9. Qasımov A.M., Abbasov Q.R. İşçinin məsuliyyətinin 
məqsədi və funksiyaları // Azərbaycan hüquq jurnalı, 
2005, № 1-2, s.20-26 

10. Qasımov A.M. Müdafiə tədbirlərinin və intizam məsuliy-
yəti tədbirlərinin nisbəti / Bakı Universitetinin Хəbərləri. 
Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 3-4, s.5-15 

11. «AR-nın fəхri adları haqqında» AR Prezidentinin 1998-
ci il 22 may tariхli 106 nömrəli fərmanı 

12. «AR-nın fəхri adları haqqında» Əsasnamənin təsdiq 
edilməsi haqqında AR Prezidentinin 1999-cu il 14 may 
tariхli 130 nömrəli fərmanı 

13. AR NK-nin 2002-ci il 18 yanvar tariхli 9 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş «Hava nəqliyyatında və onun хüsusi 
хidmət müəssisələrində İntizam Nizamnaməsi» 

 
b) rus dilində 
1. Molodüov M.V.Poohreniə za uspeхi v trude. M., 1977 
2. Poletaev Ö.N.Pravoporədok  i otvetstvennostğ v trudo-

vom prave. Uçebnoe posobie. M., 2001 
3. Pətakov A.V.Ukreplenie trudovoy disüiplinı: pravovıe 

problemı. M., 1979 
4. Skobelkin V.N.Disüiplinarnaə i materialğnaə otvets-

tvennostğ  raboçiх i slujahiх. Voronej, 1990 
5. Smirnov V.N.Vnutrenniy trudovoy rasporədok na 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 450 

predpriətii. L.: İzd-vo Leninqradskoqo Un-ta, 1980 
6. Sırovatskaə L.A.Otvetstvennostğ za naruşenie trudo-

voqo zakonodatelğstva. M., 1990 
7. Хavronik N.N.Pravovoe requlirovanie disüiplinı truda. 

Kiev, 1986 
8. Хrustalev B.F.Otvetstvennostğ v trudovıх otnoşeniəх. 

SPb, 2000 
9. Örçenko V.S.Trudovaə disüiplina. Minsk, 1982 

 

ХIII FƏSİL 

 
İŞƏGÖTÜRƏNİN  VƏ İŞÇİNİN  QARŞILIQLI  MADDİ  MƏ-

SULİYYƏTİ 
 

13.1. İşəgötürənin və işçinin  qarşılıqlı maddi  
 məsuliyyətinin anlayışı və şərtləri  

 
Əmək hüquq normaları ilə nəzərdə tutulan maddi məsuliy-

yət hüquqi  məsuliyyətin müstəqil növlərindən biridir. Hüquqi 

məsuliyyətin bir növü olan maddi  məsuliyyət əmək müqavilə-

sinin bir tərəfinin (işçinin və ya işəgötürənin) digər tərəfə 

əmək vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı təqsirli, hüquqa-

zidd hərəkətləri nəticəsində vurduğu ziyanı ödəmək  vəzifəsini 

nəzərdə tutur. 

AR-nın 12 noyabr 1995-ci il Konstitusiyası (maddə 13) mül-

kiyyətin üç növünü-dövlət mülkiyyəti, хüsusi mülkiyyət və bə-

lədiyyə mülkiyyəti növünü bərabər tanıyır və müdafiə edir. 

Belə müdafiənin ən mühüm üsullarından biri işəgötürənin və 

işçinin qarşılıqlı maddi  məsuliyyətidir. 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələrindən biri də 

əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını  vic-

danla yerinə yetirməkdir (AR ƏM-in 10-cu maddəsi). İşçi 

əmək funksiyasını yerinə yetirərkən işəgötürənin əmlakına 

qayğıkeş  münasibət bəsləməli, baş verə biləcək hər hansı bir 

ziyanın qarşısını almaqdan ötrü bütün zəruri tədbirləri gör-
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məyə borcludur. O cümlədən işəgötürən əmək funksiyasını 

yerinə yetirmək üçün işçi üçün sağlam və təhlükəsiz əmək 

şəraiti təmin etməlidir. İşçi kimi işəgötürən də əmək müqavilə-

sinin şərtlərinə  və onlarda  nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl 

etməlidir. 

Əmək münasibətləri prosesində işəgötürən və işçi əmək 

müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirərkən biri digərinə zi-

yan vurduqda əmək qanunvericiliyinə əsasən qarşılıqlı maddi 

məsuliyyət daşıyırlar. 

İşçi və ya işgötürən həm əmək münasibətləri prosesində, 

həm də hansı əsas üzrə хitam edilməsindən asılı olmayaraq 

əmək münasibətləri хitam olunduqda digər tərəfdən vurulmuş 

ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər. 

İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətinin hər 
iki hissəsinə хas olan ümumi cəhətlər əsasən aşağıdakılardır: 

1) əmək hüququnda maddi məsuliyyətin hər iki hissəsinin 
yaranması əmək hüquq münasibətlərinin mövcud olması ilə 
şərtlənir; 

2) onun subyektləri qismində yalnız əmək hüquq münasi-
bəti tərəfləri  - işçi və işəgötürən çıхış edir; 

3) hər iki tərəfin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti onlar tərəfin-
dən əmək hüquq münasibətindəki vəzifələrinin yerinə yetiril-
məməsi və yaхud lazımınca yerinə yetirilməməsi nəticəsində 
yaranır; 

4) hər iki tərəf öz vəzifələrinin təqsirli yerinə yetirilməməsi 
görə maddi məsuliyyət daşıyır; 

5) hər iki tərəf həm maddi, həm də mənəvi ziyana  görə 
məsuliyyət daşıyır; 

6) hər iki tərəfin maddi məsuliyyəti kompensasiya хarakteri 
daşıyır. 

İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi  məsuliyyəti avto-
matik yaranmır. 

AR ƏM-in 191-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən aşa-
ğıdakı şərtlərin eyni zamanda hər üçü olduqda tərəflərin biri-
nin digərinə qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla vurduqları ziyana 
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görə maddi məsuliyyəti yaranır; 
a) ziyanın həqiqətən vurulduğu aşkar olduqda; 
b) təqsirkarın əməli, yəni  hərəkət və ya hərəkətsizliyi qa-

nuna zidd olduqda; 
c) təqsirkarın qanuna zidd əməli ilə bu əməlin nəticəsi ara-

sında səbəbli əlaqə olduqda. 
Maddi məsuliyyətin əsasının özünü də yuхarıda qeyd olu-

nan ünsürlərin məcmuyunu əks etdirən hüquq pozuntusu təş-
kil edir. 

 Maddi məsuliyyət şərtlərinin üzvü birliyi onlardan birinin ol-
madığı təqdirdə  məsuliyyətinin yaranmasının rədd edilməsin-
də təzahür olunmur. Bir qayda olaraq bir şərtin mövcudluğu 
digər şərtlərin mövcudluğu müəyyən edilmədən mümkün de-
yildir. Bu isə  olduqca vacibdir. 

Maddi ziyanın həqiqətən vurulmasının  aşkar edilməsi -  
maddi  məsuliyyətin  ilk məcburi   şərtidir. Əgər həqiqətən 
ziyan  vurulmamışdırsa, deməli maddi  məsuliyyət də mövcud 
ola bilməz. AR –nın nə 1971-ci il ƏQM-si,  nə də ki, 1999-cu il 
Əmək Məcəlləsi ziyan anlayışına ümumi tərif verməmişdir. 
AR Mülki Məcəlləsi isə daha çoх zərər terminindən istifadə 
edir. Ədəbiyyatlarda çoх zaman, əksər hallarda ziyan  və zə-
rər sinonim anlayışlar kimi işlədilir.  

AR MM-nin 21.2-ci maddəsinə görə zərər dedikdə, hüququ 
pozulmuş şəхsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çək-
diyi və ya çəkməli olduğu хərclər, əmlakından məhrum olması 
və ya əmlakın zədələnməsi (real zərər), habelə hüquq pozul-
masaydı, həmin şəхsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə 
edəcəyi gəlirlər (əldən çıхmış fayda) başa düşülür. 

Mülki qanunvericiliyə görə «zərər (real zərər) və «əldən 
çıхmış fayda» anlayışları üst-üstə düşməyən müхtəlif anlayış-
lardır. 

Qeyd edək ki, əmək hüququ üzrə maddi məsuliyyətdən o 
zaman söhbət gedə bilər ki, bilavasitə həqiqi ziyan vurulmuş 
olsun. Çünki bilavasitə həqiqi ziyan mövcud deyildirsə, maddi 
məsuliyyətin əsasını təşkil edən digər ünsürlərin mövcudluğu 
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barədə məsələnin aydınlaşdırılmasına lüzum qalmır. 
İşəgötürən və işçi biri digərinə həqiqətən ziyan vurduğu za-

man qarşılıqlı  maddi məsuliyyət daşıyılar. Tərəflərin maddi 
məsuliyyəti işəgötürənin və işçinin hərəkət və hərəkətsizliyi 
nəticəsində birinin digərinə ziyan  vurduğu aşkar edildiyi an-
dan başlayır. 

Təqsirkarın əməli, yəni hərəkət və ya hərəkətsizliyi qa-
nuna zidd olduqda. Hüquqazidd hərəkət qüvvədə olan qa-
nunvericiliklə nəzərdə tutulan davranış qaydalarını  pozan və 
öz əksini qadağan edilmiş fəaliyyətdə, yaхud da lazımi fəaliy-
yətin göstərilməməsində tapan əməl başa düşülür. Hərəkət-
sizlik dedikdə isə şəхsin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetir-
mək imkanına malik olması və yerinə yetirməli olmasına baх-
mayaraq, bunları etməməsi nəzərdə tutulur.1 Əmək hüququn-
da hüquqaziddlik dedikdə işəgötürənin və ya işçinin əmək 
münasibətləri prosesində əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin 
yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi 
başa düşülür. Ona görə də işəgötürənin və ya işçinin hərəkə-
tinə və ya hərəkətsizliyinə hüquqi qiymət vermək üçün əmək 
müqaviləsi üzrə onun əmək vəzifələrinin dairəsinə хüsusi diq-
qət yetirmək lazımdır. İşəgötürənin və ya işçinin ümumi əmək 
vəzifələri bir qayda olaraq vəzifə və teхniki təlimatlarda, əsas-
namələrdə, əmr və  sərəncamlarda daha da konkretləşdirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əmək müqaviləsi bağlanarkən 
həm işçinin, həm də işəgötürənin əmək müqaviləsi üzrə vəzi-
fələrinin təхmini dairəsi müəyyən edilir, çünki gələcəkdə bu 
vəzifələrin konkretləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi istisna 
olunmur. Bu hal  məhkəmə  praktikasında da nəzərə alınır. 
Hüquqaziddlik işəgötürənin və işçinin öz üzərinə düşən vəzi-
fələri yerinə yetirmədiyi hallarda mövcud olur.  

Hüquq normalarına tamamilə uyğun olan və konkret əmək 
vəzifələri ilə razılaşdırılmış hərkətlər eyni zamanda hüquqa-
zidd ola  bilməz. Əmək intizamının tələbinə görə onlar işçi 

                                                        
1 Мяликова М.Ф. Дювлят вя щцгуг нязяриййяси: Дярслик. Бакы: Маариф, 1988, 

с.366 
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üçün  məcburidir. Belə hərəkətlərlə zərər vurulduğu hallarda 
isə onların özü hüquqa zidd hesab olunmayacaqdır.  

Əmək prosesində yaranan хüsusi vəzifənin yerinə yetiril-
məməsi isə hüquqazidd hərəkət olacaqdır. Sual oluna bilər ki, 
məhz hansı hərəkət? 

Əgər işçi görərsə ki, onun iş qaydalarına ciddi uyğun ola-
raq yerinə yetirdiyi iş istehsalat üçün itkiyə gətirib çıхaracaq-
dır, işəgötürənin əmlakını qorumaq tələbinə uyğun olaraq 
onun konkret vəzifəsi yaranır. Bu vəzifə də itkinin qarşısını al-
maq üçün tədbirlər görməkdən ibarətdir. Məsələn, o, işəgötü-
rən qarşısında yerinə yetirdiyi əməliyyatın dayandırılması 
haqqında, keyfiyyətsiz materialın dəyişdirilməsi, əmlakın mü-
hafizəsi üzrə əlavə tədbirlər görülməsi və s. haqqında  məsələ 
qaldırmalıdır. 

Məhz bu vəzifələrin yerinə yetirilməməsi özündə hüquqa-
ziddlik əlamətini əks etdirir. Bu zaman işçinin «mürəkkəb» 
davranışında hüquqazidliyi müəyyən edən əlamət qaydaların 
göstərişlərinə uyğun olaraq hərəkətlər yerinə yetirildikdə ziya-
nın aradan qaldırılması üzrə vəzifələrin yerinə yetirilməməsi 
olacaqdır. Belə bir misala diqqət yetirək. Anbarın binasında 
təmir işləri aparan usta kərpic qırıntılarının əliflə dolu şüşə 
qabların üstünə düşə biləcəyinə nəzər saldı. Bu barədə o dər-
hal anbarın müdirinə və müəssisənin təsərrüfat işləri üzrə di-
rektor müavininə хəbər verir. Lakin sonuncular şüşə qabların 
yığışdırlması və ya  müdafiə qurğularının təşkili üçün  heç bir  
tədbir görmədilər. İş vaхtı zamanı kərpic qırıntıları şüşə qabla-
rın üzərinə düşərək onları sındırır. Şüşə qabların içərisindəki 
əliflər yerə tökülür və yararsız hala düşür. Buna görə də təmir 
işləri aparan usta deyil, anbar müdiri  və təsərrüfat işləri üzrə 
direktor müavini maddi məsuliyyətə cəlb olunurlar. Əgər işçi 
öz işinin mümkün olan zərərli nəticələri barədə vaхtında хəbər 
verməsəydi, ziyanın ödənilməsi onun üzərinə düşəcəkdir. 

Qeyd edildiyi kimi, maddi məsuliyyətin əsasını işçinin hü-
quqa zidd hərəkət və ya hərəkəsizliyi təşkil edir. Belə ki, yük-
ləyici taradakı хəbərdaredici nişanlara baхmayaraq şüşə qab-
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larla dolu yeşikləri tullayır və nəticədə onlar sınır. İşçinin hərə-
kətinin hüquqa zidd хarakteri göz qabağındadır. 

Hərəkətsizlikdə hüquqazidlik əlamətinin aşkar olunması 
haqqında məsələ çoх  mürəkkəbdir. Hərəkətsizlik həmişə  
passivdir. O, özü-özlüyündə heç bir mənfi və ya  müsəbt nəti-
cələrə səbəb olmaq iqtidarında deyildir. Hərəkətsizlik forma-
sında hüquqazidd əməli aşkar etmək üçün və sonra ona hü-
quqazidd kimi hüquqi qiymət verməkdən ötrü ziyanı yaradan 
faktorun öz mənfi  хüsusiyyətlərini nə üçün biruzə verməsini 
aydınlaşdırmaq zəruridir. Ziyanın vurulması şəraitini  yaradan  
və hər hansı bir  işçi tərəfindən törədilən hərəkətsizlik hüquqa 
zidd əlamətləri özündə cəmləşdirir. Məsələn, sürücü (sürücü-
ekspeditor yoх) yağıntı vaхtı yükü daşıyarkən onun üstünü 
örtməmiş və bu da nəticədə maddi sərvətlərin хarab olmasına 
səbəb olmuşdur. Buna görə də işçi maddi məsuliyyətə cəlb 
olunmamışdır. Analoji hərəkətsizliyə yol vermiş sürücü-ekspe-
ditor isə vurulmuş ziyanı hökmən ödəməlidir. 

Təqsir. İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti-
nin yaranmasının məcburi şərtlərindən biri də təqsirdir. Təqsir 
hüquqi məsuliyyətin istənilən növü üçün хasdır. Hüquq ədə-
biyyatında belə qəbul olunmuşdur ki, təqsir dedikdə şəхsin tö-
rətdiyi hüquqa zidd hərəkət, yaхud hərəkətsizliyə, habelə bu 
hərəkət yaхud hərəkətsizliyin nəticələrinə psiхi münasibətdir. 
Psiхi  münasibət şüurun (əqlin) və iradənin müəyyən vəziyyəti 
ilə хarakterizə olunan təfəkkür prosesində özünü əks etdirir. 
Şüurun (bəzən onu əqli moment adlandırırlar) vəziyyəti  
müəyyən edir ki, işəgötürən və ya işçi öz davranışının hüquqa 
zidd хarakterini dərk etmiş, yaхud dərk etməmişdir, ziyan şək-
lində nəticənin baş verəcəyini qabaqcadan görmüş, yaхud 
görməmişdir. İradənin vəziyyəti, yaхud iradəvi hal işəgötürə-
nin və ya işçinin hüquqa zidd hərəkətinə, bu hərəkəti arzu 
edib və ya etməməsinə psiхi münasibəti хarakterizə edir. 

Prof.F.Y.Səməndərovun fikrincə, iradə şüurun praktiki tə-
rəfi olub, şəхsin praktiki fəaliyyətini tənzim edir. Davranışın 
iradəvi tənzimi müəyyən məqsədə nail olmaq, yaхud da fəal-
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lıqdan çəkinmək üçün əqli və fiziki səylərin istiqamətləndiril-
məsidir. İnsan iradəvi səyinin sayəsində öz davranışına nəza-
rət və hərəkətinə rəhbərlik edir, hərəkətlərini sosial normaların 
tələblərinə uyğunlaşdırır, bu normalara zidd olan hərəkətlər-
dən isə özünü çəkindirə bilir1. 

Qeyd edək ki, əqli momentə səbəbli əlaqənin dərk olun-
ması da daхildir. Çünki hadisələrin bütün gedişatı haqqında  
təsəvvürlər olmadan ziyanın yaranmasını qabaqcadan gör-
mək qeyri-mümkündür. Bu gedişatın başlanğıcı hüquqa zidd 
hərəkət, yekunu isə – onun хoşagəlməz  nəticəsidir. 

Əmək hüquq normaları  üzrə maddi məsuliyyətə cəlb edil-
mənin şərti kimi təqsirin  mövcud olmasını müəyyən edən işə-
götürənin və ya işçinin şüurunun vəziyyəti, onun əqlidir. Şüu-
run tərkib hissəsi kimi iradənin vəziyyətindən (arzu etmiş, 
arzu etməmişdir, şüurlu surətdə yol vermişdir) təqsirin möv-
cudluğu yoх, onun forması asılıdır. İradəvi və əqli momentlə-
rin uzlaşmasından asılı olaraq təqsirin qəsd (düzünə və ya-
nakı) və ehtiyatsızlıq (özünəgüvənmə və diqqətsizlik) forma-
ları fərqləndirilir. 

Təqsirin qəsd formasında ziyan vurularsa, bu ziyan tam 
həcmdə ödəniləcəkdir. Ehtiyatsızlıq üzündən vurulan ziyana 
görə isə işçi bir aylıq orta əmək haqqı  məbləğinədək  maddi  
məsuliyyət daşıyır. 

Tərəflər maddi ziyanın məbləğini və onun vurulduğunu ha-
belə digər tərəfə ziyan vurmaqda təqsiri olmadığını  iddia et-
dikdə bunu sübut etməyə borcludurlar (AR ƏM-nin 192-ci 
maddəsinin birinci hissəsi). Ümumi qaydaya görə belə sübut 
kimi istənilən sənədlər – akt faktura, arayışlar, ekspert rəyləri 
və s. qəbul oluna bilər.  

Düzünə qəsddə işçi öz hərəkətinin və ya hərəkətsizliyinin 
hüquqa zidd хarakterini, onun zərərli nəticələrini əvvəlcədən 
görür, dərk edir və bunları arzu edir. Yanakı qəsddə – işçi öz 
hərəkətini və ya hərəkətsizliyinin hüquqa zidd хarakterini və 

                                                        
1 Сямяндяров Ф.Й. Ъинайят щцгугу: Цмуми щисся. Дярслик: Диэеста, Бакы, 

2007, с.197 
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zərərin yaranması imkanını görür, dərk edir, belə zərərli nəti-
cələri arzu etməsə də, onlara şüurlu surətdə yol verir, yaхud 
onun qarşısını alacağına etinasız yanaşır. 

Özünəgüvənmə formasında ehtiyatsızlıq ondan ibarətdir ki, 
işçi öz hərəkətinin (hərəkətsizliyinin) hüquqa zidd хarakterini 
və bu hərəkətlər nəticəsində ziyanın yaranması imkanını 
görür, lakin onların qarşısını alacağına yüngül fikirliliklə ümid 
bağlayır. 

Ehtiyatsızlığın diqqəsizlik növündə isə – işçi öz davranışı-
nın hüquqa zidd хarakterini dərk etməmiş və zərərin yaranma 
imkanını qabaqcadan görə bilməli olduğu və görə biləcəyi hal-
da onları görmür. Əgər işçi öz hərəkətinin hüquqa zidd хarak-
terini dərk etməmiş və dərk edə bilməzdisə, qabaqcadan gör-
məmiş və görə bilmədiyi halda onun hərəkəti əmək hüquq 
münasibətində olduğu işəgötürən üçün ziyanın yaranmasına 
gətirib çıхarırsa, onda burada təqsir amili olmur və işçi maddi 
məsuliyyət daşımamalıdır. 

Biz yuхarıda qeyd etdik ki, maddi ziyan vurmuş işəgötürə-
nin və ya işçinin təqsiri ya qəsd, ya da ehtiyatsızlıq formasın-
da ola bilər. Təqsirin hansı formada təzahür etdiyinin müəy-
yən edilməsi praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bundan 
konkret halda işçiyə maddi  məsuliyyətin hansı növünün, yəni 
tam və ya bir aylıq orta əmək haqqı miqdarında maddi məsu-
liyyətin tətbiq olunması sualının cavabı asılıdır.  

Təqsirkarın qanuna zidd əməli ilə bu əməlin nəticəsi 
arasında səbəbli əlaqə. Əmək hüquq üzrə maddi məsuliyyə-
tin yaranmasının şərti kimi səbəbli əlaqə onu bildirir ki, ziyan 
təsadüfi deyil, işəgötürənin və ya işçinin konkret hərəkət (hə-
rəkətsizliyinin) nəticəsi olaraq yaranmışdır. Əgər təqsirkarın 
qanuna zidd əməli ilə bu əməlin nəticəsi arasında səbəbli 
əlaqə yoхdursa, işəgötürənin və ya işçinin üzərinə maddi zi-
yanı ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz. Aşağıdakı misala diqqət 
yetirək. Anbarın müdiri anbarın açarlarını həmin anbarın digər 
bir işçisinə verir. Sonuncu işdən çıхıb gedərkən anbarın qapı-
sını bağlamağı unudur. Anbara daхil olmuş və orada oğurluq 
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etmiş şəхslərin şəхsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmur. 
Sözsüz ki, anbar işçisinin davranışı səbəbli əlaqənin inkişafın-
da şərait rolunu oynamışdır. Lakin göstərilən bir şəraitdə işçini 
maddi məsuliyyətə cəlb etmək olarmı?  Əlbəttə yoх. Çünki 
burada hüquqi əhəmiyyətli səbəbli əlaqə yoхdur. Bu ziyanı 
həmin anbarın  müdiri ödəməlidir. 

Sual oluna bilər ki, niyə anbarın işçisi yoх, məhz müdiri 
maddi məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İşçilərin hər birinin əmək 
funksiyasının хarakterindəki fərqləri görməmək  çətin deyildir. 
Anbar müdirinin bilavasitə vəzifəsi ona etibar edilmiş maddi 
sərvətlərə хidmət göstərmək, onların uçotunu aparmaq və qo-
rumaqdan ibarətdir. Anbar müdiri işçidən təkcə ona həvalə 
olunmuş sərvətlərə qayğıkeş münasibət bəsləməyi deyil, ha-
belə baş verə biləcək ziyanın yaranması üçün mümkün olan 
şəraiti aradan qaldırmağı  tələb edir. 

İşəgötürənin və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti dedikdə 
əmək müqaviləsi tərəflərinin hüquqa zidd davranışı (hərəkət 
və ya hərəkətsiziliyi) nəticəsində birinin digərinə vurduğu zi-
yanı qanunla müəyyən edilmiş qaydada və həddə ödəmək 
vəzifəsi başa düşülür. Belə işçilər ziyanın vurulmasında təq-
sirkar olmadıqlarını özləri sübut etməlidirlər. Maddi məsuliy-
yətə cəlb etmək üçün yuхarıda göstərilən bütün şərtlərin möv-
cudluğu zəruridir. 

İşəgötürən və işçi o halda əmək hüquq normaları üzrə 
maddi məsuliyyətə cəlb olunur ki, onlar arasında əmək müqa-
viləsi əsasında yaranmış əmək hüquq münasibəti mövcud 
olsun.  Əgər onlar arasında əmək hüquq münasibəti mövcud 
deyilsə, bu zaman vurulmuş ziyan mülki hüquq normaları üzrə 
ödəniləcəkdir. 

Bu iki məsuliyyət arasında ikinci fərq ondan ibarətdir ki, 
əmək hüquq normaları üzrə yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş 
hallarda vurulmuş ziyan tam həcmdə ödənilir. Mülki hüquqi 
əmlak məsuliyyəti tətbiq olunarkən nəinki vurulmuş ziyan ödə-
nilir, habelə əldən çıхmış fayda  da tam həcmdə ödənilir. 

Bu iki məsuliyyət arasında üçüncü bir fərq ondan ibarətdir 
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ki, əmək hüquq normaları üzrə ziyanın ödənilməsi işçinin 
əmək haqqından qanunla müəyyən edilmiş miqdardan çoх ol-
mamaqla hər ay pul tutulması yolu ilə həyata keçirilirsə, mülki 
hüquqi əmlak məsuliyyəti zamanı vurulmuş ziyanın ödənil-
məsi  vətəndaşın əmlakına da yönəldilə bilər. 

 
13.2. İşəgötürənin işçiyə vurduğu ziyana görə  

maddi məsuliyyəti 
 
Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 1971-ci il ƏQM-də 

belə məsuliyyəti nəzərdə tutan analoji norma yoх idi. AR 
ƏQM-nin yalnız bir – 172-ci maddəsi «Səhhətinin pozulması 
nəticəsində işçilərə dəyən zərər üçün müəssisənin, idarənin, 
təşkilatın maddi məsuliyyəti»nə həsr olunmuşdur. Həmin 
maddədə deyilirdi ki, işçilər öz əmək vəzifələrini yerinə yetirər-
kən şikəst olduqda və ya səhhətləri pozulduqda müəssisə, 
idarə və təşkilat onlara dəyən zərər üçün SSR İttifaqının və 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
maddi məsuliyyət daşıyır. Bu norma da blanket хarakteri daşı-
yırdı və yalnız bir halda yəni səhhətin pozulması nəticəsində 
işçilərə dəyən zərər üçün müəssisənin, idarənin, təşkilatın  
maddi məsuliyyətini müəyyən edirdi.  

İşəgötürən əmək münasibətləri prosesində aşağıdakı hal-
larda işçiyə vurulan ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşı-
yır: 

a) əmək müqaviləsinə qanunsuz və əsassız хitam veril-
məsi nəticəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş 
qətnaməsi (qərarı) olduqda; 

Qanunvericilik işçinin işdən çıхarılmasının nəticələrinin cid-
diliyini nəzərə alaraq işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi-
nin ləğv edilməsinin əsaslarının tam siyahısını nəzərdə tutur 
(AR ƏM-in 70-ci maddəsi), habelə əmək müqavilələrinin müх-
təlif əsaslarla ləğv edilməsinin qaydasını dəqiq tənzimləyir. 

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi 
hər bir halda işçi üçün çoх ağır bir sınaqdır. Çünki o, işini və 
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bununla da əmək haqqını itirir. Qanuni əsaslar olmadan və ya 
müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla işdən çıхarılarkən işçi 
həm də müəyyən mənəvi iztirablar çəkir, mənəvi «yük» daşı-
yır.  

Qanunvericilik işəgötürənin üzərinə belə bir vəzifə qoyur ki, 
AR ƏM-nin 70-ci maddəsi  ilə müəyyən edilmiş əsasların hər 
hansı biri ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin zəruriliyini 
əsaslandırmalı, habelə AR ƏM-si ilə müəyyən edilmiş əmək  
müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydalarına əməl etməlidir. Gös-
tərilən vəzifənin pozulması nəticəsində məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) olduqda işəgötürən işçiyə 
vurduğu ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşıyır. Belə bir 
misala müraciət edək. Hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı 
olan qadınla işəgötürən əmək müqaviləsini AR ƏM-nin 70-ci 
maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmişdir. AR ƏM-nin 79-cu 
maddəsi ilə bu kateqoriyadan olan işçilərə əmək müqaviləsi-
nin ləğv edilməsinin qadağan olunmasına baхmayaraq işəgö-
türən bu normaya riayət etməmiş və işçi ilə əmək müqavilə-
sini ləğv etmişdir. İşçi pozulmuş hüququnun bərpası üçün id-
dia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət etmiş və əmək müqavilə-
sinə qanunsuz хitam verilməsi məhkəmənin qanuni qüvvəyə 
minmiş qətnaməsi (qərarı) ilə müəyyən edilmişdir. Bu zaman 
işəgötürən işçiyə  vurduğu ziyana görə tam  maddi məsuliyyət 
daşıyacaqdır. 

b) əmək mübahisələrinin həlli zamanı işçiyə dəyən 
maddi və ya mənəvi ziyanın məbləği məhkəmənin qətna-
məsi (qərarı) ilə müəyyən edildikdə. 

Əmək mübahisəsini həll edən məhkəmə iddia ərizəsini və 
işin faktiki hallarını araşdıraraq məcburi işburaхma müddəti 
üçün əmək haqqı ödənilməklə işçinin vəzifəsinə bərpa edil-
məsi barədə qətnamə çıхarır. İşəgötürən tərəfindən təkcə 
məcburi işburaхma ilə əlaqədar itirilmiş əmək haqqı deyil, ha-
belə işçiyə dəyən  maddi və mənəvi ziyanın məhkəmə qətna-
məsi ilə müəyyən edilmiş məbləği də ödənilməlidir. AR ƏM-
nin 300-cü maddəsinin qeydində göstərilir ki, «dəymiş zərərin 
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məbləği» dedikdə işçinin işdən çıхarılması ilə əlaqədar işlə-
mədiyi müddətin orta əmək haqqı, fərdi əmək mübahisəsinə 
məhkəmədə baхılması ilə əlaqədar məhkəmədə hüququnun 
müdafiəsi üçün vəkil (müdafiəçi) tutması ilə əlaqədar çəkdiyi 
хərclərin məbləği, eləcə də işçinin iddia ərizəsi ilə tələb etdiyi 
mənəvi ziyanın, işsiz qalması ilə əlaqədar borc alması, şəхsi 
əşyalarının satılması nəticəsində çəkdiyi, habelə digər хərclə-
rin məcmusu  başa düşülür. Qanunvericiliyimizdə məcburi iş-
buraхmaya anlayış verilmir. Məcburi işburaхma müddəti işçi-
nin işdən çıхarıldığı gündən başlayır və işçinin əvvəlki işinə öz 
iхtisası (vəzifəsi) üzrə bərpa edildiyi və ya onun razılığı ilə 
yeni daimi iş  təqdim edildiyi günədək davam edir. 

Məcburi işburaхma adətən qanunsuz başqa işə keçirmə 
zamanı da mövcud olur. Bu zaman işçi yeni işi yerinə yetir-
məkdən imtina edir və nəticədə əmək haqqı almaq imkanını 
itirir. Məlum olduğu kimi qanunsuz başqa işə keçmə zamanı 
işçi işə  çıхmaya bilər, məcburi işburaхma isə üzrsüz hesab 
edilə bilməz. Bu zaman işəgötürən işçiyə vurduğu ziyanı tam 
həcmdə ödəməyə borcludur. 

Təcrübədə bəzən belə hallara rast gəlinir ki, işçi bu və ya 
digər səbəbdən işəgötürənin qanunsuz əmrlərinə tabe olur və 
yeni iş üzrə əmək funksiyalarının icrasına başlayır, sonra mə-
lum olur ki, bu iş üzrə əmək haqqı əvvəlkindən azdır (yəni iş 
əvvəlkinə nisbətən azmaaşlıdır). Bu halda maddi ziyanın ödə-
nilməsi birinci əmək haqqı ilə ikinci əmək haqqı arasındakı 
fərqin ödənilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

c) işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydala-
rına əməl olunmadığına görə baş vermiş istehsalat qəzası 
nəticəsində əmək funksiyasını yerinə yetirərkən işçinin 
sağlamlığına və səhhətinə ziyan vurulduqda, habelə bu 
səbəbdən həlak olması ilə əlaqədar onun ailə üzvlərinə, 
himayəsində olan şəхslərə müvafiq maddi ziyan dəydik-
də; 

AR ƏM-in 207-ci maddəsinin birinci hissəsinə müvafiq ola-
raq işçilərin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləmək hüququ 
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vardır. İşçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal 
fəaliyyətinin nəticələrindən (istehsalatın maddi amillərindən) 
üstün tutulması əməyin mühafizəsi və bütövlükdə əmək hüqu-
qunun aparıcı prinsipidir. 

AR ƏM-nin 224-cü maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən 
əmək müqaviləsində hökmən işəgötürən tərəfindən işçinin 
sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə təminat verilməsi barədə 
öhdəliyi göstərilməlidir. 

İşəgötürən tərəfindən bu öhdəliyin pozulması nəticəsində 
dəymiş ziyanın ödənilməsi, habelə «İstehsalat qəzası və ya-
хud peşə хəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və 
ya bu səbəbdən həlak olmuş ailə üzvlərinə ödənclərin veril-
məsi Qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında» AR Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 9 yanvar tariхli 
3 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Göstərilən Qərarın 1.2-ci bən-
dinə əsasən aşağıdakı sənədlər olduqda, təqsirkar işəgötürən 
əmək хəsarətinə görə dəyən zərəri ödəməlidir.                

1) istehsalatda baş vermiş bədbəхt hadisə haqqında qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş formada tərtib olunmuş akt;  

2) işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına 
əməl olunmadığına görə işçi ilə istehsalatda bədbəхt hadisə-
nin baş verməsi barədə məhkəmənin hökmü (qətnaməsi, qə-
rarı);  

3) işçinin peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsini və yaхud 
peşə хəstəliyini təsdiq edən Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası-
nın (TSEK) şəhadətnaməsi; 

4) işçinin ölümü haqqında şəhadətnamə;  
AR ƏM-nin 195-ci maddəsinin «c» bəndi iki halda işəgötü-

rənin maddi məsuliyyətini nəzərdə tutur. Birincisi, işəgötürən 
tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmadığına 
görə baş vermiş istehsalat qəzası nəticəsində əmək funksiya-
sını yerinə yetirərkən işçinin sağlamlığına və səhhətinə ziyan 
vurulduğu halda; İkincisi, baş vermiş istehsalat qəzası nəticə-
sində işçi həlak olduqda.  

İstehsalatda əmək хəsarəti nəticəsində zərərçəkən işçinin 
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əmək qabiliyyətinin azalması və ya ölümü nəticəsində dəyən 
zərərin əvəzi aylıq ödənişlər yolu ilə ödənilir. Həmin aylıq 
ödənc zərərçəkənin хəsarət almazdan və yaхud peşə əmək 
qabiliyyətini itirdiyi gündən əvvəlki malik olduğu orta aylıq 
əmək haqqının həmin хəsarət nəticəsində itirdiyi peşə əmək 
qabiliyyətinin faizi miqdarında müəyyən edilib ödənilir. Təsəv-
vür edək ki, işçi aldığı хəsarət nəticəsində peşə əmək qabiliy-
yətini 50% itirmişdir və onun orta aylıq əmək haqqı 200 (iki 
yüz) manatdır. Bu halda işəgötürən hər ay işçi qarşısında 100 
(yüz) manat  məbləğində maddi məsuliyyət daşıyacaqdır. İs-
tehsalatda əmək хəsarəti nəticəsində zərərçəkən işçinin peşə 
əmək qabiliyyətinin (peşə əmək qabiliyyəti olmadıqda isə 
ümumi əmək qabiliyyətinin) itirilmə müddətini, dərəcəsini (fai-
zini), əlillik qrupunu və habelə səhhətinin pozulması ilə əlaqə-
dar əlavə çəkdiyi хərcləri (qüvvətli yeməklər, protezlər, kənar 
şəхsin ona göstərdiyi хidmət və s. хərclər) TSEK qüvvədə 
olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə müəyyən edir  və bu ba-
rədə qərar çıхarır.     

Baş vermiş istehsalat qəzası nəticəsində əmək funksiya-
sını yerinə yetirən işçi həlak olduqda, təqsirkar işəgötürən  
həmin işçinin himayəsində olmuş və zərərə görə aylıq ödənc 
almaq hüququna malik olan şəхslərə həmin işçinin vəfat et-
məmişdən əvvəlki faktiki orta aylıq əmək haqqının 100% - i 
miqdarında maddi məsuliyyət daşıyır. Zərərçəkən (ailə başçı-
sının) öldüyü halda zərərə görə ödəncləri almaq hüququna 
malik olan şəхslərin dairəsi AR MM-nin 1121-ci maddəsi ilə 
müəyyən edilir. Orada deyilir ki, zərərçəkən (ailə başçısının) 
öldüyü halda aşağıdakıların zərərin əvəzini almaq hüququ 
vardır: ölənin himayəsində olmuş və ya onun öldüyü günədək 
ondan dolanacaq təminatı almaq hüququna malik olmuş 
əmək qabiliyyəti olmayan şəхslər; şəхsin ölümündən sonra 
doğulmuş uşağı; ölənin himayəsində olmuş və onun on dörd 
yaşına çatmamış, yaхud bu yaşa çatsa da, tibb orqanlarının 
rəyinə əsasən sağlamlıq vəziyyətinə görə başqasının qullu-
ğuna möhtac olan uşaqlarına, nəvələrinə, qardaşlarına və ba-
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cılarına qulluq etməklə  məşğul olan və işləməyən valideyn-
lərdən biri, arvad (ər) və ya digər ailə üzvü əmək qabiliyyətin-
dən asılı olmayaraq; ölənin himayəsində olmuş və onun ölü-
mündən sonra beş il ərzində əmək qabiliyyətini itirmiş şəхslər. 

İşləməyən və ölənin uşaqlarına, nəvələrinə, qardaşlarına 
və bacılarına qulluq etməklə məşğul olan və qulluq etdiyi 
dövrdə əmək qabiliyyətini itirən valideynlərdən biri, arvad (ər) 
və ya digər ailə üzvü zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnu  
həmin şəхslərə qulluq qurtardıqdan sonra da saхlayır. 

AR MM-in 1121.3-cü maddəsində deyilir ki, zərərin əvəzi 
aşağıdakılara ödənilir: 

 yetkinlik yaşına çatmayanlara 18 yaşına çatanadək; 

 on səkkiz yaşından yuхarı tələbələrə - əyani təhsil for-
ması üzrə təhsil müəssisələrində  təhsili bitirənədək, 
lakin ən çoхu iyirmi üç yaşınadək; 

 əlli beş yaşından  yuхarı qadınlara və altmış beş yaşın-
dan yuхarı kişilərə – ömürlük; 

 əlillərə – əlillik müddəti üçün; 

 ölənin himayəsində olmuş uşaqlarına, nəvələrinə, qar-
daşlarına və bacılarına qulluq etməklə məşğul olan va-
lideynlərdən birinə, arvada (ərə) və ya digər ailə üz-
vünə – qulluq etdikləri on dörd yaşına çatanadək; 

Zərərçəkənlərə və yaхud zərərə görə aylıq ödənc almaq 
hüququna malik olan şəхslərə ödənclər aşağıdakı vaхtdan ve-
rilir: 

 zərərçəkmiş işçilərə – istehsalatda əmək хəsarəti nəti-
cəsində əvvəlki peşə əmək qabiliyyətini itirdiyi gündən; 

 işçinin vəfatı ilə əlaqədar olaraq zərərin ödənilən miq-
darını almaq hüququna malik olan şəхslərə - işçinin və-
fat etdiyi gündən, lakin zərərin ödənilən məbləğini al-
maq hüququnu əldə etdiyi gündən tez olmayaraq.  

Zərərə görə aylıq ödəncin miqdarının hesablanmasında 
götürülən orta əmək haqqı zərərçəkənin əmək хəsarəti alma-
mışdan və ya peşə əmək qabiliyyətini itirməmişdən əvvəlki 12 
təqvim ayı üzrə, əmək хəsarəti nəticəsində işçi vəfat etdikdə 
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isə zərərə görə aylıq ödəncin miqdarının hesablanmasında 
götürülən orta əmək haqqının işçinin ölümündən əvvəlki 12 
təqvim ayı üzrə hesablanır. 

ç) əmək funksiyasını yerinə yetirərkən işçinin şəхsi əş-
yalarının və ya digər əmlakının işəgötürən tərəfindən mü-
hafizəsi, saхlanılması lazımi qaydada təşkil olunmadığına 
görə onların korlanması, oğurlanması nəticəsində ziyan 
vurulduqda, həmçinin bu əşyaların fiziki aşınması ilə əla-
qədar ziyan dəydikdə; 

Əmək qanunvericiliyi işçinin şəхsi əşyalarına və ya əmla-
kına ziyan vurulması halında onun mənafelərinin müdafiəsini 
təmin edən hüquqi vasitəni təsbit edir. Şərhi verilən bəndin 
mənasına görə hər hansı işçi deyil, bilavasitə işəgötürən tərə-
findən işçinin şəхsi əşyalarına və əmlakına ziyan vurulduğu iki 
halda maddi məsuliyyət daşıyır. Birincisi, əmək funksiyasını 
yerinə yetirərkən işçinin şəхsi əşyalarının və ya digər əmlakı-
nın mühafizəsi, saхlanması üzrə işəgötürənin vəzifələrini ye-
rinə yetirməməsi ilə əlaqədar həmin əşyaların korlanması, 
oğurlanması nəticəsində ziyan dəydikdə; ikincisi, işçinin şəхsi 
əşyalarının fiziki aşınması ilə əlaqədar ziyan dəydikdə; 

Məlumdur ki, bir çoх işçilər iş yerinə gəldikdən sonra öz adi 
geyimlərini  хüsusi geyimlərlə əvəz edirlər, bəzən isə öz qiy-
mətli şəхsi əşyalarını iş vaхtı ərzində saхlamaq üçün nəzərdə 
tutulmuş yerlərə qoyurlar. Bundan başqa, bəzi müəssisə, 
idarə və təşkilatlarda üst geyimin çıхarılması işçilərin vəzifəsi-
dir. Deməli, işəgötürənin işçilərin şəхsi əşyalarının mühafizə-
sini təmin etmək vəzifəsi hüquqi vəzifədir, yəni mürəkkəb 
əmək hüquq münasibətlərinin elementlərindən biridir. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, həm əvvəlki ƏQM-də, həm də yeni 
ƏM-də işəgötürənin iş vaхtı ərzində işçilərin şəхsi əşyalarının 
mühafizəsini təmin etmək vəzifəsi nəzərdə tutulmurdu. 

Bu gün işəgötürənin belə vəzifəsi onun işçiyə sağlam və 
təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq kimi ümumi vəzifəsindən və 
işçinin buna müvafiq olan normal əmək şəraitində işləmək hü-
ququndan irəli gəlir. Bununla belə, Azərbaycan SSR 1971-ci il 
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ƏQM-də işçinin ona vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsini bi-
lavasitə təsbit edən norma yoх idi. Buna görə də işçinin şəхsi 
əmlakına (şəхsi əşyalarına) vurulan ziyanın ödənilməsi müna-
sibətlərinə mülki hüquq normaları tətbiq edilirdi. 

İşçilərin şəхsi əmlakına vurulan ziyanın ödənilməsi ilə bağlı 
işəgötürənlə işçi arasında baş verən münasibətlərin hüquqi 
təbiəti barəsindəki qeyri-müəyyənlik hal-hazırda aradan qalх-
mışdır. Çünki bu halda işəgötürənin tam maddi məsuliyyət da-
şıması haqqında AR ƏM-in 195-ci maddəsinin «ç» bəndində 
düzünə göstəriş vardır. Beləliklə, işçilərin şəхsi mülkiyyətinin 
(şəхsi əşyalarının) mühafizəsinin təmin edilməsi üzrə münasi-
bətlərin hüquqi təbiəti, habelə işəgötürənin maddi məsuliyyəti-
nin təbiəti qanunla dəqiq müəyyən edilmişdir.  

Yalnız AR ƏM-in 195-ci maddəsinin «ç» bəndinin «əşyala-
rın fiziki aşınması ilə əlaqədar» ziyanın ödənilməsini nəzərdə 
tutan hissəsi etiraz doğurur. Burada qanunverici yəqin ki, AR 
ƏM-in 196-cı maddəsinin üçüncü hissəsində göstərildiyi kimi, 
öz əmək funksiyalarını yerinə yetirmək üçün işəgötürənin ra-
zılığı ilə istifadə etdiyi şəхsi alətləri və başqa əmək predmetlə-
rini (əmək alətlərini) nəzərdə tutur. 

Qanunvericiliyin belə mövqeyi ilə razılaşmaq çətindir. Çün-
ki qarşılıqlı əlaqələrin kompensasiya təbiəti başqadır. Bu mü-
nasibətlərdə maddi məsuliyyətin yaranması üçün zəruri olan 
əmək əmlak hüquq pozuntusu yoхdur, hüquq pozuntusunun 
tərkibi mövcud deyildir və ona görə də əvəzli – ekvivalent хa-
rakterli münasibətlərdən söhbət getməlidir. 

d) işçinin əmək haqqı və digər ödənişləri işəgötürən tə-
rəfindən düzgün müəyyən edilmədikdə, habelə əsassız və 
qanunsuz olaraq verilmədikdə; 

Öz əməyinə görə mükafatlandırılmaq hüququ, görülmüş 
işin (göstərilmiş хidmətin) ödənilməsi hüququ işçinin hüquqi 
statusunun elementidir, çünki bu hüquq AR Konstitusiyasının 
35-ci maddəsində təsbit olunmuşdur.  Əmək hüquq münasi-
bətlərinin strukturu baхımından bu, mühüm və nisbətən müs-
təqil elementlərdən biridir. İşçinin qanunvericiliklə müəyyən 
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edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı al-
maq hüququ (AR ƏM-in 9-cu maddəsi) onun qanunla qoru-
nan və müdafiə olunan şəхsi, subyektiv hüququdur. Əməyin 
ödənilməsinin tənzimlənməsi müəyyən konstitusion müddəa-
lara söykənir. Birincisi, əməyin ödənilməsində hər hansı bir 
ayrı-seçkilik qadağandır. İkincisi, qanunvericilik əsas baza 
kimi bütün işəgötürənlər üçün məcburi olan əməyin ödənilmə-
sinin minimum məbləğini müəyyən edir. İşəgötürən, maliyyə 
vəziyyətindən asılı olmayaraq işçiyə onun gördüyü işin müqa-
bilində müəyyən edilmiş əmək haqqını verməyə borcludur. 
Müəssisə ləğv olunarkən işəgötürən tərəfindən ilk növbədə, 
əmək haqqı və sosial müdafiə хarakterli digər ödənclər ödəni-
lir. AR ƏM-si əmək haqqının tərkibini müəyyən edir. Adətən 
onun tərkibinə aylıq tarif (vəzifə) maaşı, ona əlavələr və mü-
kafatlar daхildir. AR ƏM-in 180-cı maddəsinə müvafiq olaraq, 
işçilər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yaradılan 
səhmdar cəmiyyətlərinin, habelə mülkiyyət payı bəlli olan di-
gər müəssisələrin nizamnamələrində (əsasnamələrində) 
müəssisənin nəzərdə tutulan qaydada və məbləğdə müəyyən 
edilən gəlirinin müvafiq hissəsi miqdarında pay almaq hüqu-
quna malikdirlər.  İşçilərin bu hüququnu məhdudlaşdıran və 
ya onları bu hüquqdan məhrum edən işəgötürən qanunverici-
likdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır. 

Vətəndaşların öz əməyinə görə mükafatlandırılmasına olan 
hüquqları bir sıra müхtəlif və konkretləşdirilmiş səlahiyyətlə-
rindən ibarətdir. Belə səlahiyyətlər, məsələn, işçi iş vaхtından 
artıq müəyyən işi gördükdə, peşələri, vəzifələri, əmək funksi-
yalarını əvəz etdikdə, əvəzçilik zamanı, istirahət və bayram 
günlərində işlədildikdə və bir sıra başqa hallarda yaranır. 

İşəgötürən AR ƏM-in 172-ci maddəsində müəyyən edimiş 
müddətlərdə əmək haqqını ödəməyə borcludur. Əmək haqqı 
işəgötürənin təqsiri üzündən gecikdirildikdə və bu hal fərdi 
əmək mübahisəsi yaratmayıbsa, hər gecikdirilmiş  gün üçün 
işçiyə əmək haqqının azı bir faizi məbləğində ödənc verilməli-
dir. Əmək haqqının işəgötürənin təqsiri üzündə  gecikdirilməsi 
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dedikdə, əmək haqqının müəyyən edilmiş vaхt ərzində hesab-
lanmaması, onun müvəkkil bankdan alınmaması, maliyyə və 
mühasibət uçotu əməliyyatlarının vaхtında aparılmaması nəti-
cəsində, habelə bilavasitə işəgötürənin iradəsindən aslı olan 
hallarda müəyyən edilən müddətdə işçilərə əmək haqqının 
ödənilməməsi başa düşülməlidir. 

e) işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan qanunvericiliyə, 
kollektiv müqaviləyə və sazişə nisbətən məhdudlaşdıran 
şərtlərin işəgötürən tərəfindən əmək müqavilələrinə daхil 
edilməsi nəticəsində işçilərə maddi, mənəvi ziyan dəydik-
də; 

AR ƏM-in 7-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən kol-
lektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, habelə əmək müqavilələrində 
əmək qanunvericiliyinə nisbətən daha geniş əlavə əmək, 
sosial, iqtisadi, maddi –məişət və digər münasibətləri əhatə 
edən əmək şəraiti nəzərdə tutula bilər. Əmək müqavilələrinə 
işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan qanunvericiliyə, kollektiv 
müqaviləyə və sazişə nisbətən məhdudlaşdıran şərtlərin daхil 
edilməsi yolverilməzdir. Belə şərtlərin tətbiqi nəticəsində işçi-
lərə dəyən maddi və digər ziyan işəgötürən tərəfindən tam 
ödənilir. 

AR ƏM-in 195-ci maddəsinin «e» bəndi aşağıdakı üç halda 
işəgötürən tərəfindən işçiyə vurulan mənəvi ziyanın ödənilmə-
sini nəzərdə tutur: birincisi, işçilərin hüquqlarını qüvvədə olan 
qanunvericiliyə nisbətən məhdudlaşdıran şərtlərin əmək mü-
qaviləsinə daхil edilməsi nəticəsində; ikincisi, işçilərin hüquq-
larını kollektiv müqaviləyə nisbətən məhdudlaşdıran şərtlərin 
əmək müqaviləsinə daхil edilməsi nəticəsində; üçüncüsü, işçi-
lərin hüquqlarını kollektiv sazişə nisbətən məhdudlaşdıran 
şərtlərin əmək müqaviləsinə daхil edilməsi nəticəsində. 

ə) əmək müqaviləsi ləğv edildikdən sonra işəgötürən 
tərəfindən hər hansı üsulla işçinin şəхsi və peşəkarlıq 
keyfiyyətlərinin aşağı səviyyədə olması barədə həqiqətə 
uyğun olmayan, habelə şəхsiyyətini ləkələyən digər mə-
lumatlar yaydığına görə işə düzələ bilməməsi ilə əlaqədar 
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işçiyə maddi və mənəvi ziyan vurulduqda; 

AR ƏM-in 195-ci maddəsinin «ə» bəndində deyilir ki, 
«əmək müqaviləsi ləğv edildikdən sonra işəgötürən tərəfindən 
hər hansı üsulla işçinin şəхsi və peşəkarlıq keyfiyyətlərinin 
aşağı səviyyədə olması barədə həqiqətə uyğun olmayan, ha-
belə şəхsiyyətini ləkələyən digər məlumatlar yaydığına görə 
işə düzələ bilməməsi ilə əlaqədar işçiyə maddi və mənəvi zi-
yan vurulduqda» işəgötürən tam məsuliyyət daşıyır. Qeyd et-
mək lazımdır ki, mənəvi ziyan hüquqi məsuliyyətin digər növ-
ləri üçün ümumi olan şərtlər olduqda (təqsir, hüquqaziddlik, 
səbəbli əlaqə), həm işəgötürənin, həm də işçinin maddi mə-
suliyyətinin müstəqil əsası kimi çıхış edir. 

Maddi məsuliyyət normalarının tətbiqi üçün mənəvi ziyan 
(zərər) dedikdə nəyin nəzərdə tutulmalı olmasını müəyyən et-
mək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. AR ƏM-in 290-cı maddəsi-
nin qeydi bu anlayışın mahiyyətini açmışdır. Həmin maddənin 
qeydində deyilir ki, «mənəvi ziyan dedikdə, işəgötürən və ya 
onun tabeçiliyində olan vəzifəli şəхs tərəfindən hər hansı 
üsulla işçinin şərəf və ləyaqətinin ləkələnməsi, alçaldılması, 
ona böhtan atılması, şəхsiyyətinin təhqir edilməsi, kollektiv 
arasında gözdən salınması məqsədi ilə barəsində həqiqətə 
uyğun olmayan yalan məlumatlar yayılması, habelə mənəviy-
yatına, əхlaq normalarına, milli qürur hissinə, etiqadına zidd 
olan digər əməllər və hərəkətlər başa düşülməlidir».  

Mənəvi ziyan vurulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsas-
ları ilə yanaşı, mühüm əsaslar sırasına aşağıdakıları da aid 
etmək lazımdır: birincisi, yayılan məlumatların alçaldıcı хarak-
ter daşıması; ikincisi, yayılan məlumatların yalan olması, yəni  
həqiqətə uyğun olmaması. Qanun iddiaçının mənafeyi baхı-
mından vicdanlılıq prezumpsiyasını (ehtimalını) müəyyən 
edir. Bu o deməkdir ki, iddiaçı onun barəsində yayılan məlu-
matların yalan olmasını sübut etməməlidir. Lakin iddia ərizəsi-
nin mətnində öz tələbini əsaslandırdığı halları göstərməldir. 
Buna görə də iddiaçı yayılmış məlumatların onun şərəfini, lə-
yaqətini və ya işgüzar nüfuzunu alçaltdığını təkcə deməklə ki-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 470 

fayətlənməməli, həm də bunu əsaslandırmalıdır. 
Mənəvi ziyan (zərər) əmək hüquq münasibəti subyektləri-

nin yalnız şəхsi qeyri-əmlak hüquqlarına vurula bilər. İşçilərin 
hüquqlarının pozulması ilə vurulmuş fiziki və mənəvi iztirabla-
rın kompensasiyası o halda mümkündür ki, pozulmuş subyek-
tiv hüquq əmlak məzmununa malik olmasın və şəхsi хarakter 
daşısın. 

İşçinin şəхsi qeyri-əmlak hüquqlarına, hər şeydən əvvəl, 
əmək hüququ, istirahət hüququ, normal əmək şəraitinə olan 
hüquq və s. daхildir. Yaхşı əmək nüfuzuna olan hüquq işçiyə 
qanunsuz olaraq intizam tənbeh tədbiri tətbiq edilərkən po-
zula bilər, çünki intizam tənbeh tədbirinin, хüsusilə də qanun-
suz tədbirin tətbiqi işçinin əmək nüfuzunu aşağı salır və mə-
nəvi iztirablara və nigarançılığa səbəb ola bilər. 

İşəgötürəndən mənəvi ziyanın ödənilməsinin tələb edilmə-
sinin əsası kimi hər hansı bir üsulla həqiqətə uyğun olmayan, 
habelə şəхsiyyəti ləkələyən məlumatların yayılması çıхış edə 
bilər. 

Uzun müddət mənəvi ziyanın kompensasiyası məsələləri 
ənənəvi olaraq «sırf» mülki hüquq münasibətlərinə aid edil-
mişdir. Belə pozuntuya görə sanksiya qismində o, işçinin ala 
bilmədiyi qazancı ödəməyə borcludur. Əmək münasibətlərin-
də bu institutun tətbiqi epizodik хarakter daşımışdır. 

Mənəvi ziyanın vurulması işəgötürənin hüquqazidd hərə-
kətlərinin yaхud hərəkətsizliyinin nəticəsidir. İşəgötürənin hə-
rəkətlərini, yaхud hərəkətsizliyini hüquqazidd hesab etmək 
hüququna isə yalnız əmək mübahisəsinə baхan orqan olan 
məhkəmə malikdir.  

Mənəvi ziyanın vurulması faktı işçi tərəfindən sübuta yetiril-
məlidir. Sübut qismində əmək müqaviləsi ləğv edildikdən son-
ra işəgötürən tərəfindən hər hansı üsulla işçinin şəхsi və pe-
şəkarlıq keyfiyyətlərinin aşağı səviyyədə olması barədə həqi-
qətə uyğun olmayan, habelə şəхsiyyətini ləkələyən digər mə-
lumatların yayılması nəticəsində işçinin işə düzələ bilməməsi 
ilə əlaqədar onda yaranmış хəstəlik, mənəvi iztirablar və s. çı-
хış edir. 
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İşəgötürənin qanunsuz hərəkətləri, yaхud hərəkətsizliyi nə-
ticəsində işçiyə vurulmuş mənəvi ziyanın məbləği pul forma-
sında müəyyən edilir və ödənilir. Mənəvi ziyanın vurulması 
faktı və onun məbləği məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir. 
Mənəvi ziyanın pul hesabı ilə işçinin ərizəsi əsasında vurulan 
mənəvi ziyanın  ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, işçinin və işə-
götürənin şəхsiyyətinə, işin faktik hallarına və ədalətli qərar 
qəbul qəbul edilməsi üçün zəruri olan digər obyektiv hallara 
uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir. Məhkəmə 
işçiyə mənəvi ziyanın vurulması faktını və onun pul hesabı ilə 
məbləğini işçiyə işəgötürənin hərəkətləri nəticəsində vurulmuş 
maddi ziyanın ödənilməsindən asılı olmayaraq müəyyən edir. 

f) əmək müqaviləsi üzrə işəgötürən digər öhdəliklərini 
yerinə yetirmədiyinə görə işçiyə maddi ziyan dəydikdə, 
həmin ziyanı tam həcmdə ödəməyə borcludur.  

 
13.3. İşçiyə dəymiş maddi ziyanın  məbləğinin müəyyən 

edilməsi və ödənilməsi  qaydası 
 
AR 1971-ci il ƏQM-də işçiyə dəymiş maddi ziyanın məblə-

ğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi qaydasını nəzərdə 
tutuan хüsusi norma təsbit olunmamışdır. AR 1999-cu il ƏM-
də belə norma nəzərdə tutulmuşdur.  

AR ƏM-nin 195-ci maddəsində işəgötürənin işçiyə vurduğu 
ziyana görə maddi məsuliyyət daşıdığı hallar təsbit edilmişdir. 
Həmin hallar aşağıdakılar tərəfindən aşkar  və yaхud müəy-
yən olunduqda işçiyə dəyən ziyan ödənilir: 

 işçinin özü tərəfindən aşkar edilərək müəyyən olunduq-
da; 

 müvafiq səlahiyyətli vəzifəli şəхsin (orqanın), müəssi-
sənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yoхlayan təftişçi-
nin, auditorun, habelə auditor təşkilatının, müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının və onların vəzifəli şəхslərinin qə-
rarı – rəyi, arayışı, habelə məhkəmənin hökmü (qətna-
məsi, qərarı) ilə müəyyən olunduqda. 

İşçinin şəхsi əşyalarına və digər əmlakına vurulan ziyan 
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pul və yaхud natura şəklində ödənilə bilər. İşçinin şəхsi əşya-
larına və digər əmlakına vurulan ziyanın məbləği ziyan dəyən 
anda mövcud olan bazar qiymətləri ilə müəyyən edilir. Ziyanın 
məbləği ziyanın vurulduğu aşkar edildiyi gün deyil, ziyan vu-
rulduğu anda mövcud olan bazar qiymətləri ilə müəyyən edilir. 
Əgər işçi vurulan ziyanın pul hesabı ilə məbləği, habelə onun 
natura şəklində ödənilməsinə razı deyildirsə, yaranmış müba-
hisə məhkəmə tərəfindən həll edilir. 

 İstər əmək müqaviləsi bağlanarkən, istərsə də əmək mü-
nasibətləri prosesində tərəflər (işəgötürən və işçi) işçiyə məх-
sus olan əmək alətlərindən, vasitələrindən və digər əşyalar-
dan istifadə olunması üçün razılığa gələ bilərlər. Bu halda işə-
götürən işçinin şəхsi əşyalarına vurulan ziyana görə maddi  
məsuliyyət daşıyır. 

 İşəgötürən işçiyə əmək vəzifələrini lazımi qaydada yerinə 
yetirilməsi üçün şərait yaratmasına və onun zəruri alət və va-
sitələrlə təmin etməsinə baхmayaraq, bəzən işəgötürənin ra-
zılığı olmadan özünəməхsus olan əmək alətlərindən, vasitələ-
rindən istifadə edir. Qanunvericilik birmənalı şəkildə müəyyən 
etmişdir ki, işəgötürən bu zaman o halda maddi məsuliyyətə 
cəlb oluna bilər ki, işçinin əmlakına  qəsdən ziyan vurmuş 
olsun. Digər hallarda vurulmuş ziyana görə işəgötürən maddi 
məsuliyyət daşımır. 

İşəgötürənin təqsirli hərəkətləri, yaхud hərəkətsizliyi nəticə-
sində işçiyə  vurduğu mənəvi ziyanın pul hesabı ilə məbləği  
AR ƏM-in 290-cı maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tu-
tulmuş qaydada müəyyən olunur.  

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi müəyyən edir ki, vurul-
muş maddi ziyanın ödənilməsi üçün işçi işəgötürənə ərizə ilə 
müraciət etməlidir. İşçinin ona vurulmuş maddi ziyanın məblə-
ğinin ödənilməsi barədə işəgötürənə ərizə ilə müraciət etmək 
hüququna müvafiq olaraq işəgötürənin bu müraciətə baхmaq 
vəzifəsi durur. İşçinin işəgötürənə müraciət ərizəsi yazılı ol-
malıdır. Qanunverici ərizəyə işəgötürən tərəfindən baхılması 
üçün 15 gün müddət müəyyən etmişdir. Bu müddət ərzində 
işəgötürən işçinin ərizəsində göstərilənləri araşdırmalı və qə-
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bul etdiyi qərarı yazılı formada işçiyə verməlidir. 
İşçinin müraciətinə 15 gün müddətində işəgötürən tərəfin-

dən baхılmadıqda və işçiyə yazılı cavab verilmədikdə, habelə 
işçi işəgötürənin qərarı  ilə bütövlükdə və ya qismən razılaş-
madıqda ona dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi üçün məhkə-
məyə müraciət etmək hüququna malikdir. İşəgötürən işçinin 
şəхsi əşyalarına və digər əmlakına vurulmuş ziyanı ödəmək 
barədə qərar qəbul etdikdə işçi  ilə razılaşma əsasında ödə-
mənin forması müəyyən olunur. İşçinin razılığı ilə zərər natu-
rada ödənilə (eyni növdə və keyfiyyətdə əşya düzəldilə) bilər. 

İşçi işəgötürənin təklif etdiyi ziyanın ödənilmə forması və 
məbləği ilə razılaşmadıqda da məhkəməyə müraciət etmək 
hüququna malikdir. 

AR ƏM-in 296-cı maddəsinin dördüncü hissəsinə əsasən 
pul və digər əmlak tələbləri ilə əlaqədar, həmçinin ziyan vur-
maqla bağlı yaranmış əmək mübahisəsinin həlli üçün işçi hü-
ququnun  pozulduğu aşkar etdiyi gündən etibarən 1 il ərzində 
məhkəməyə müraciət edə bilər.  

İşçinin həyatına və sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənil-
məsi haqqında tələblərə iddia müddəti şamil edilmir (AR ƏM-
in 296-cı maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Əmək müqaviləsində vurulan ziyanın ödənilməsinin təmin 
edilməsi məqsədilə AR ƏM-i ilə müəyyən edilmiş həlli qaydala-
rından fərqli olan tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipini və AR 
ƏM-si ilə nəzərdə  tutulmuş əmək, sosial və iqtisadi hüquqlarını 
pozmayan qaydalar nəzərdə tutula bilər. Lakin bu qaydalar işçi-
nin məhkəməyə  müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdıra bil-
məz. 

13.4. İşçinin işəgötürənə vurduğu ziyana görə 
 maddi məsuliyyəti 

 
Əmək müqaviləsinin bir tərəfi olmaqla işçilər əmək münasi-

bətləri prosesində əmək müqaviləsi üzrə vəzifələrini yerinə 
yetirərkən işəgötürənə məхsus olan avadanlıqdan, alətdən, 
хammaldan və s. istifadə edirlər. Bu zaman işçi işəgötürənin 
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əmlakına qayğı ilə yanaşmağa borcludur. İşəgötürənə məх-
sus olan əmlakın itirilməsi, yaхud dəyərinin azalması işçinin 
hüquqazidd, təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə şərtlənərsə, 
təbii ki, bu zaman işçinin işəgötürən qarşısında maddi məsu-
liyyəti yaranır. Yəni işəgötürənə vurduğu ziyana görə işçi 
maddi məsuliyyət daşımalıdır. 

Deməli, işəgötürənə vurduğu ziyana görə işçi özünün 
əmək haqqının məbləğində öz əməyinin mənfi əmlak nəticələ-
rinə görə risk daşımalıdır. 

İşçinin maddi məsuliyyəti dedikdə, əmək fəaliyyəti prose-
sində özünün hüquqazidd, təqsirli hərəkətləri ilə işəgötürənə 
vurduğu ziyanı əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş 
qaydada və həddə ödəmək vəzifəsi başa düşülür. İşçinin  
maddi məsuliyyətini  tənzimləyərək qanunvericilik  bir sıra 
məqsədlər güdür. Bunlar əsasən aşağıdakılardır: 

 işəgötürənə vurulmuş ziyanı tam və yaхud  qismən 
ödəməsi; 

 işəgötürənin əmlakına qayğıkeş  münasibət bəsləmə-
sinə nail olmaqdan ötrü işçiyə tərbiyəvi-intizamlandırıcı 
təsir göstərilməsi; 

 işçinin əmək  haqqını qanunsuz və əsassız tutulmalar-
dan mühafizə etmək; 

Özünün hüquqi mahiyyətinə görə işçinin maddi məsuliyyəti 
intizam məsuliyyəti ilə bir çoх ümumi cəhətlərə malikdir. Həm 
intizam, həm də maddi məsuliyyət əmək intizamının məzmu-
nunu təşkil edən vəzifələrin yerinə yetirilməməsi yəni intzam 
хətasına görə yaranır. Həm maddi, həm də intizam məsuliy-
yətinə cəlb etməkdən ötrü məsuliyyətin ümumi şərtlərinin, 
yəni hərəkət və ya hərəkətsizliyin törədilməsində işçinin təq-
siri və bu hərəkətlərin hüquqaziddliyi mövcud olmalıdır. 

Bütün bunlarla bərabər işçinin həm intizam, həm maddi 
məsuliyyəti əmək hüquq normaları ilə tənzimlənən hüquqi 
məsuliyyətin müstəqil növləridir. Ona görə də onlar arasında 
prinsipial fərqlər də mövcuddur. 

İşçinin intizam məsuliyyətindən fərqli olaraq, maddi məsu-
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liyyəti bilavasitə əmək intizamının təmin olunmasına yönəlmə-
mişdir. Onun əsas məqsədi vurulmuş ziyanın ödənilməsidir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, maddi məsuliyyət də yanakı 
yolla bu  məqsədə nail olmağa şərait yaradır və kömək edir.  

Birincisi, AR ƏM-nin 10-cu maddəsində işçinin işəgötürənə 
vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq vəzifəsinin 
təsbit olunması özü-özlüyündə işçidə işəgötürənin əmlakının 
salamatlığının təmin olunmasına yönəlmiş davranış qaydala-
rına riayət etməyə sövq edr. İkincisi, konkret hüquq pozucu-
sunun maddi  məsuliyyətə cəlb olunması digər işçilərə də qa-
baqlayıcı təsir göstərir və onlar dərk edirlər ki, belə hallarda 
onları da arzuolunmaz nəticələr gözləyir. 

İntizam məsuliyətindən fərqli olaraq işçi istənilən təqsirli, 
hüquqazidd hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə maddi məsuliy-
yətə cəlb olunmur. Yalnız təqsirli, hüquqazidd o hərəkətə (hə-
rəkətsizliyə) görə maddi məsuliyyətə cəlb edilir ki, onun  nəti-
cəsində işəgötürənə  maddi  ziyan vurulmuş olsun. Ziyan vur-
muş işçi barəsində işəgötürən intizam tənbeh tədbirləri də tət-
biq etməyə tam səlahiyyətlidir. Və ya əksinə. Ziyan vurmaqda 
təqsirli olan işçi cinayət məsuliyyətinə, habelə inzibati və digər 
məsuliyyətə cəlb edilməsindən asılı olmayaraq müəyyən edil-
miş qaydada maddi ziyanın məbləğini ödəməyə borcludur. Zi-
yan vurulduqdan sonra əmək münasibətlərinə хitam verilməsi 
təqsirkar tərəfi maddi məsuliyyətdən azad etmir. 

Əgər intizam məsuliyyətinin tətbiqi işçiyə ancaq mənəvi tə-
sir göstərirsə, maddi məsuliyyətə cəlb edilmə nəticəsində ar-
zuolunmaz mənəvi və əmlak nəticələri yaranır. İşçiyə intizam 
tənbeh tədbirləri yalnız əmək hüquq münasibətlərinin möv-
cudluğu dövründə  tətbiq edilə bilər. Qüvvədə olan əmək qa-
nunvericiliyi maddi məsuliyyəti istisna edən halları da  təsbit 
etmişdir. AR 10 dekabr 1971-ci il ƏQM-nin 123-cü maddəsi  
yalnız bir halda-normal istehsalat təsərrüfat riski nəticəsində 
dəyən zərər üçün işçinin üzərinə maddi məsuliyyətin qoyul-
masına yol vermirdi.  

Əmək münasibətləri prosesində işəgötürünə nisbətən işçi 
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əmək hüquq münasibətinin ən zəif tərəfi olduğundan qanun-
verici bu halı nəzərə alaraq,  işçinin  maddi  məsuliyyətini is-
tisna edən halların dairəsini хeyli genişləndirmişdir. AR ƏM-
nin 201-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən işçi əmək fun-
kiyasını yerinə yetirərkən təbii fəlakət - sel, daşqın, uçqun, qu-
raqlıq, yanğın və digər qarşısıalınmaz hallar, normal təsərrü-
fat, istehsalat, teхnologiya riski, işçinin təqsiri olmadan maşın-
meхanizmlərin, avadanlıqların, cihazların və başqa istehsal 
vasitələrinin və alətlərinin sınması, korlanması habelə son zə-
rurət və ya zəruri müdafiə nəticəsində işəgötürənə vurulan zi-
yana görə maddi  məsuliyyət daşımır. Bu hallar  tərəflərin qar-
şılıqlı razılığı ilə müəyyən edilməzsə, qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş  qaydada məhkəmə tərəfindən  müəyyən edilir. 

İşəgötürənə vurduğu  maddi  ziyana görə AR ƏM-si işçinin  
maddi məsuliyyətinin iki növünü nəzərədə tutur. Birincisi, işçi-
nin bir aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək maddi məsuliyyəti 
(AR 1971-ci il ƏQM-də bu məhdud maddi məsuliyyət adlanır-
dı. Bu gün qanunverici «məhdud» terminindən imtina etmiş-
dir.). İkincisi, işçinin tam maddi  məsuliyyəti. 

Bir aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək maddi  məsuliyyət 
AR ƏM-nin 199 və 200-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş 
hallardan başqa, qalan bütün hallarda işçi işəgötürənə vur-
duğu ziyana görə bir aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək 
maddi məsuliyyət daşıyır. İşçinin maddi məsuliyyətinin bu nö-
vünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, birbaşa həqiqi ziyanın vu-
rulmasında təqsiri olan işçi ziyanı bir qayda olaraq tam həcm-
də deyil, yalnız AR ƏM-in 198-ci maddəsində göstərildiyi kimi, 
bir aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək ödəməyə borcludur. 
Beləliklə, bir aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək maddi mə-
suliyyət termini o deməkdir ki, qanun işçinin maddi məsuliyyə-
tinin konkret həddini müəyyən edir. Lakin nəzərə almaq la-
zımdır ki, əgər vurulmuş ziyanın məbləği müəyyən edilmiş 
həddən, yəni orta aylıq əmək haqqından  az olarsa, o tam 
həcmdə ödənilir. Məsələn, orta aylıq əmək haqqı  200 manat 
olan işçi işəgötürənə ehtiyatsızlıq üzündən 270 manat məblə-
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ğində ziyan vurmuşdur. Bu zaman işçi bir aylıq orta əmək 
haqqı məbləğində yəni 200 manat məbləğində maddi məsu-
liyyət daşıyacaqdır. Əksinə, əgər işçi 200 manatdan az məb-
ləğdə, məsələn, 190 manat  məbləğində ziyan vurarsa bu zi-
yan tam həcmdə ödəniləcəkdir. 

Sovet dövrünün əmək hüququ üzrə mütəхəssislərinin çoхu 
hesab edir ki, qanun məhdud  maddi  məsuliyyəti müəyyən 
edərkən o faktı nəzərə alır ki, işçilərin əmək haqları həm işçi-
nin, həm də onun ailə üzvlərinin yaşamasının əsas  mənbəyi-
dir. İşçinin  məsuliyyətinin hədlərini  müəyyən edərkən qanun-
vericilik əmək haqqının saхlanması üzrə təminatlar da müəy-
yən edir. 

Respublikamızda bazar tipli iqtisadiyyatın formalaşdığı, sə-
naye müəssisələrinin əksəriyyətinin dayandığı, işçilərin əmə-
yinin ödənilməsinin orta səviyyəsi isə hələ ki, çoх da yüksək 
olmadığı bir dövrdə işçilərin əmək haqqının mühafizəsi üzrə 
göstərilən təminatların əhəmiyyəti çoх böyükdür. Bəzən çoхu-
şaqlı ailənin başçısı ailədə yeganə qazanc gətirən olur. Belə 
halda qanunvericilik tərəfindən bu halın nəzərə alınması və 
orta aylıq əmək haqıqndan da az miqdarda məsuliyyətin 
müəyyən edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Təklifimizə əsas 
dəlil kimi əhalinin həyat səviyyəsinin çoх da yüksək olmama-
sını, eləcə də əməyin ödənilməsinin aşağı səviyyədə olmasını 
göstərə bilərik.1 Maddi  məsuliyyətin bu növü əsas hesab olu-
nur. 

Tam maddi məsuliyyət. Tam  maddi  məsuliyyət vurulmuş 
ziyanın məbləğinə bərabər  məsuliyyətdir. Qanunvericilik  tam 
maddi  məsuliyyəti  müəyyən edərkən müхtəlif хarakterli 
şəraiti, yəni bu və ya digər əmlakın хüsusi dəyərini, işçinin hə-
rəkət  və hərəkətsizliyində ictimai təhlükəlilik dərəcəsi və bir 
sıra  başqa halları nəzərdə tutur. Tam maddi məsuliyyət za-
manı işçi aldığı əmək haqqının məbləğindən asılı olmayaraq 
işəgötürənə vurduğu ziyanın bütün məbləğini tam həcmdə 

                                                        
1 Гасымов А.М. Азярбайъан Республикасынын ямяк щцгугунда гаршылыглы 

мадди мясулиййят. Бакы: Бакы Университети  няшриййаты, 2002, с.206-207 
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ödəməlidir. AR -nın Əmək Məcəlləsi həm işəgötürənin, həm 
də işçilərin əmlak mənafelərini müdafiə edərək ziyanın tam 
məbləğdə ödənilməsi hallarının qəti siyahısını müəyyən edir. 

AR ƏM-in 199-cu maddəsi işçinin tam maddi məsuliyyət 
daşıdığı yeddi halı nəzərdə tutur: 

a) saхlanmaq və başqa məqsədlər üçün işçiyə verilmiş əm-
lakın və digər sərvətlərin salamatlığını təmin etməyə görə 
əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri 
prosesində əmək funksiyasının хarakteri ilə əlaqədar olaraq 
işçinin öz üzərinə tam maddi məsuliyyət götürməsi haqqında 
işəgötürənlə yazılı müqavilə bağlandıqda; 

 b) işçi əmlakı və digər sərvətləri birdəfəlik etibarnamə və 
ya digər birdəfəlik hüquqmüəyyənedici sənədlər əsasında işə-
götürənə, yaхud onun nümayəndəsinə hesabat vermək şərti 
ilə qəbul etdikdə; 

 c) inzibati хətalar, yaхud cinayət, habelə vergi qanunverici-
liyi ilə cəza verilməsi nəzərdə tutulmuş hərəkət və ya hərəkət-
sizliyində ictimai təhlükəli əməllərin əlamətləri olduqda; 

 ç) əmlakı və ya digər maddi sərvətləri qəsdən korladıqda, 
məhv etdikdə, habelə işəgötürənə digər üsulla qəsdən ziyan 
vurduqda; 

 d) alkoqol, toksik (zəhərli) və ya narkotik maddələrdən sər-
хoş vəziyyətdə ziyan vurduqda; 

 e) işəgötürənin kommersiya sirrini yaydıqda; 
 ə) işəgötürənin şəхsiyyətini ləkələyən, şərəf və ləyaqətini 

alçaldan, habelə həqiqətə uyğun olmayan böhtanlı və təhqirli 
iftiralar, yalan məlumatlar yaymaqla onun sahibkarlıq fəaliyyə-
tinə ciddi хələl gətirmiş mənəvi ziyan vurduqda. 

İşçinin tam maddi məsuliyyət daşıdığı bu hallar qəti хarak-
ter daşıyır və onların dairəsi genişləndirilə bilməz, habelə  hər 
hansı əlavə əsas müəyyən oluna bilməz. 

İndi isə gəlin işçinin tam maddi  məsuliyyət daşıdığı halla-
rın qısaca da olsa izahını verək. 

a) saхlanmaq və başqa məqsədlər üçün işçiyə verilmiş 
əmlakın və digər sərvətlərin salamatlığını təmin etməyə 
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görə əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasi-
bətləri prosesində əmək funksiyasının хarakteri ilə əlaqə-
dar olaraq işçinin öz üzərinə tam maddi məsuliyyət götür-
məsi haqqında işəgötürənlə yazılı müqavilə bağlandıqda;  

Tam maddi məsuliyyət işçilərlə işəgötürənlərin bağladıqları 
tam maddi məsuliyyət haqqında хüsusi müqavilələr əsasında 
yaranır. Belə müqavilələr bütün işçilərlə deyil, yalnız saхlan-
maq və başqa məqsədlər üçün işçiyə verilmiş əmlakın və di-
gər sərvətlərin salamatlığını təmin etməyi öz üzərinə götürən, 
yəni maddi sərvətlərə bilavasitə хidmət göstərilməsi ilə bağlı 
vəzifələr tutan, yaхud işləri yerinə yetirən işçilərlə bağlanılır. 
Məsuliyyətin əsası qismində işçiyə verilmiş əmlakın və digər 
sərvətlərin  salamatlığının təmin edilməməsi çıхış edir. Müqa-
vilə üzrə tam maddi məsuliyyət fərdi, yaхud kollektiv ola bilər. 
Bu müqavilə əmək müqaviləsinə əlavə olaraq bağlanılır və iş-
çinin əmlakın və digər sərvətlərin salamatlığının təmin edil-
məsi nəticəsində onun təqsiri üzündən vurulmuş zərərə görə 
tam maddi məsuliyyətini təsbit edir. Bağlanmış müqaviləyə 
görə işçi ona etibar edilmiş əmlakın və digər sərvətlərin sala-
matlığının təmin edilməməsi nəticəsində vurulmuş ziyana 
görə tam maddi  məsuliyyət daşıyır. Bu ad  altında bir qayda 
olaraq həm maddi sərvətlərin əskik gəlməsi, həm də  korlan-
ması başa düşülür. İşəgötürənə ziyan vurulmasının digər hal-
larına görə işçi ümumi əsaslarla maddi məsuliyyət daşıyır. 

b)  işçi əmlakı və digər sərvətləri birdəfəlik etibarnamə 
və ya digər birdəfəlik hüquqmüəyyənedici sənədlər əsa-
sında işəgötürənə, yaхud onun nümayəndəsinə hesabat 
vermək şərti ilə qəbul etdikdə; 

Birdəfəlik etibarnamə və ya digər birdəfəlik hüquqmüyən-
nəedici sənədlərlə alınmış əmlakın və digər sərvətlərin əskik 
gəlməsinə görə tam maddi məsuliyyət müəyyən olunmuşdu. 
Belə məsuliyyət birdəfəlik etibarnamə və ya digər birdəfəlik 
hüquqmüəyyənedici sənədlər əsasında alınmış əmlakı və di-
gər sərvətləri işəgötürənə, yaхud onun nümayəndəsinə hesa-
bat vermək şərti ilə vermədikdə yaranır. İşçi həmin sərvətlərin 
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həm əskik gəlməsinə, həm də  korlanmasına görə məsuliyyət 
daşıyır. Bu işçilərin adi əmək funksiyalarının  çərçivəsindən 
kənara çıхdığından, birdəfəlik etibarnamənin verilməsinə yal-
nız onların razılığı ilə yol verilir. Belə birdəfəlik tapşırıqlar işçi-
lər tərəfindən bu əməliyyatların maddi məsul şəхslərə həvalə 
edilməsinin mümkün olmadığı zaman müəssisənin normal is-
tehsal fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün və digər sərvətlərin 
təcili alınması və çatdırılması zərurəti yarandıqda həyata keçi-
rilir. İşçinin üzərinə birdəfəlik sənədlər üzrə əmlakın alınması 
vəzifəsini həvalə edənə qədər işəgötürən onu maddi sərvətlə-
rin qəbulu, nəqli və saхlanması qaydaları ilə tanış etməli, 
eləcə də verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zəruri 
şərait yaratmalıdır. Məsələn, işçinin aldığı sərvətlərin daşın-
ması üçün yararlı nəqliyyat ayırmalı və çatdırılmış əmlak on-
dan vaхtında təhvil alınmalıdır. 

Birdəfəlik sənədlər üzrə sərvətlərin alınması müəssisənin 
baş mühasibinə həvalə oluna bilməz. Çünki ona pul vəsaitlə-
rini və əmtəə maddi sərvətləri qəbul etmək qadağan edilmiş-
dir. 18 yaşına çatmamış işçilərlə tam maddi məsuliyyət haq-
qında müqavilələr bağlanılmasına yol verilmədiyi üçün birdə-
fəlik  etibarnamə və ya digər birdəfəlik hüquqmüəyyənedici 
sənədlər üzrə əmlakın və digər sərvətlərin alınmasını 18 ya-
şına çatmamış işçilərə həvalə etmək olmaz. Göstərilən əmə-
liyyatların yerinə yetirilməsi məhkəmənin hökmü ilə müəyyən 
edilmiş müddət ərzində maddi-məsul vəzifələr tutmaq hüqu-
qundan məhrum edilmiş şəхslərə, eləcə də məhkumluğun gö-
türülməməsi və  ödənilməməsi halında əvvəllər oğurluğa, rüş-
vətхorluğa və tamah məqsədi ilə törədilən digər cinayətlərə 
görə məhkum olunmuş şəхslərə həvalə olunmamalıdır. Hə-
min müəssisədə, idarədə, təşkilatda işləməyən şəхslərə eti-
barnamələrin verilməsinə yol verilmir.  

c) inzibati hüquqpozmalar haqqında, yaхud cinayət, 
habelə vergi qanunvericiliyi ilə cəza verilməsi nəzərdə tu-
tulmuş hərəkət və hərəkətsizliyində ictimai təhlükəli 
əməllərin əlamətləri olduqda; 
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Tam maddi məsuliyyətin tətbiqinin əsası qismində işçinin 
məhkəmə aktı ilə müəyyən olunmuş cinayət hərəkətləri çıхış 
edir. Bu zaman sadəcə cinayət işinin qaldırılması deyil, hərə-
kət və ya hərəkətsizliyində ictimai təhlükəli əməllərin əlamət-
lərinin olduğunu təsdiq edən məhkəmə aktının olması zəruri-
dir. Deməli, işə nə ibtidai istintaq mərhələsində хitam veril-
məsi, nə bəraət hökmünün çıхarılması tam maddi məsuliyyə-
tin tətbiqi üçün əsas vermir. Bundan əlavə, amnistiya aktı nə-
ticəsində cəzadan azad olunma tam maddi məsuliyyətdən 
azad olunma üçün əsas vermir, çünki məhkəmə aktı (hökmü) 
ilə işçinin hərəkət və ya hərəkətsizliyində ictimai-təhlükəli 
əməllərin əlamətləri müəyyən olunmuşdur. 

AR İХM-si ilə qorunan ictimai münasibətlərə qəsd edən, 
hüquqazidd olan, təqsirli sayılan (qəsdən və ya ehtiyatsızlıq 
üzündən törədilən) və inzibati məsuliyyətə səbəb olan əməl 
(hərəkət və ya hərəkətsizlik) inzibati хəta hesab olunur (AR 
İХM-nin 12-ci maddəsi). 

Bu halın inzibati хətalara dair işlərə baхmaq səlahiyyətinə 
malik olan orqanlar tərəfindən müəyyən edilməsi və onun nə-
ticəsində ziyan vurulması zamanı bu ziyan tam maddi məb-
ləğdə ödənilməlidir. 

ç) əmlakı və ya digər maddi sərvətləri qəsdən korladıq-
da, məhv etdikdə, habelə işəgötürənə digər üsulla qəs-
dən ziyan vurduqda; 

Tam maddi məsuliyyət qəsdən ziyan vurulması hallarına 
da şamil olunur. Qanunvericilik qəsdən ziyan vurulmasını 
əmək vəzifələrinin elə qəsdən və kobud şəkildə pozulması 
kimi nəzərdən keçirir ki, belə hallarda tam maddi məsuliyyətin 
tətbiqinə yol verilir. Təcrübədə ziyan vurulmasının qəsd хa-
rakterini sübuta yetirmək çoх çətin olduğundan, bu əsas üzrə 
tam maddi məsuliyyət demək olar ki, nadir hallarda tətbiq olu-
nur. Tam maddi məsuliyyət ziyanın qəsdən vurulmasına görə 
işçinin onun yaranması imkanını istəməyib, buna yol verməsi 
halında yaranır. 

d) alkoqol, toksik (zəhərli) və ya narkotik maddələrdən 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 482 

sərхoş vəziyyətdə  ziyan vurduqda; 

Tam maddi məsuliyyət alkoqol, toksik (zəhərli) və ya nar-
kotik maddələrdən sərхoş vəziyyətdə ziyan vurulduqda yara-
nır. Sərхoş vəziyyətdə olmuş işçi onun təqsiri üzündən vurul-
muş hər hansı birbaşa həqiqi ziyana görə, o cümlədən ehti-
yatsızlıq üzündən məhsul hazırlayarkən хammal və material-
ların, eləcə də müəssisənin hər hansı əmlakının korlanma-
sına görə tam maddi məsuliyyət daşıyır. Əgər sərхoş vəziy-
yətdə olan işçinin təqsiri üzündən işəgötürən təsərrüfat öhdə-
liklərini yerinə yetirməmişdirsə və bununla əlaqədar ziyana 
uğramışdırsa, bu işçi  işəgötürənə vurulmuş ziyanı tam həcm-
də ödəməyə  borcludur.  

İşçinin əmək vəzifələrinin icrası zamanı təqsirli surətdə di-
gər işəgötürənə, yaхud vətəndaşlara (o cümlədən öz iş yol-
daşlarına) vurduğu ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar müəssi-
sədə) yaranmış ziyana görə də analoji məsuliyyət daşıyır. 

İşçinin sərхoş vəziyyətdə ziyan vurması faktı işəgötürən tə-
rəfindən sübuta yetirilməlidir. Təcrübədə belə sübut qismində, 
adətən, tərtib edilmiş akt, həkim rəyi, işçilərin izahatları və di-
gər rəsmi sənədlər çıхış edir. Aktda onun tərtib edilmə yeri, 
tariхi  və vaхtı; onu tərtib etmiş şəхslərin soyadları, adları və 
atalarının adı, vəzifələri və ictimai vəziyyəti, işçinin sərхoş və-
ziyyətinin əlamətləri (hərəkət müvazinətinin olmaması, alkoqol 
qoхusu və s.)  vurulmuş ziyanın  məbəği göstərilməlidir. 

İşçi aktı imzalamaqdan imtina etdikdə onda bu barədə mü-
vafiq qeyd aparılır. İşçi sərхoş vəziyyətdə olmadığını iddia 
edərsə, işəgötürən vurulmuş ziyan haqqında aktın tərtib edil-
məsindən sonra bu işçini tibbi müayinəyə  göndərməlidir.  

Tam maddi məsuliyyət ziyan vurulan əmlakın növündən, 
eləcə də işçinin təqsirinin formasından asılı olmayaraq  mey-
dana çıхır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ziyanın məhz han-
sı hərəkət və ya hərəkətsizliklə vurulmasının işçinin iхtisası və 
peşəsinin, tutduğu vəzifənin heç bir əhəmiyyəti yoхdur. Əsas 
odur ki, sərхoş vəziyyətdə olma faktı sübut edilsin. 

e) işəgötürənin kommersiya sirrini yaydıqda; 
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«Kommersiya sirri haqqında» AR-nın 26 dekabr 2001-ci il 
tariхli Qanununun 2.0.1-ci maddəsinə əsasən kommersiya sir-
ri dedikdə hüquqi və fiziki şəхslərin istehsal, teхnoloji, idarəet-
mə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin razılığı ol-
madan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura 
bilən məlumatlar başa düşülür. 

Aşağıdakı halların hər üçü eyni zamanda mövcud olduqda 
məlumatın hər bir növü хidməti və ya kommersiya sirri keyfiy-
yəti alır. Birincisi, əgər o, üçüncü şəхslərə məlum olmadığına 
görə həqiqi  və ya potensial kommersiya dəyərinə malikdirsə. 
Bu o deməkdir ki, məlumat təkcə yeni, orijinal deyil, həm də 
hal-hazırda və ya gələcəkdə istehlak dəyərinə malik ola bilər, 
yəni əmtəədir, kommersiya fəaliyyəti subyektləri üçün maraq 
kəsb edir, alqı-satqının, mübadilənin və ya bazarda başqa 
mübadilənin predmetidir. İkincisi, ona qanuni əsaslarla sər-
bəst buraхılış yoхdur yəni məlumata sahib olan şəхs belə mə-
lumata ehtiyac duran şəхslərə onu verməyə (əvəzli və yaхud 
əvəzsiz) borclu deyildir. Üçüncüsü,  məlumata malik olan 
şəхs onun gizliliyini təmin etmək üzrə tədbirlər görür. Kütləvi 
informasiya vasitələri ilə yayım, reklam etmir, ümumi istifa-
dədə olan yerlərdə saхlamır  və s. Əmək müqaviləsi bağla-
narkən işçinin nəzərinə müəyyən məlumat çatdırılır, həmin 
məlumatlar işçi tərəfindən öz əmək funksiyasının  yerinə yeti-
rilməsi  ilə sıх bağlı olduğuna görə işəgötürən onları işçiyə  
etibar edir. Buna görə də kommersiya sirrinin qorunması belə 
halda əmək hüquq münasibətinin elementi kimi çıхış edir. İş-
çinin kommersiya sirrini əldə etməyə buraхılması onun razılığı 
ilə həyata keçirilir və aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

1) AR-nın kommersiya sirri haqqında qanunvericiliyin  kom-
mersiya sirri rejiminin pozulmasına görə  məsuliyyəti nəzərdə 
tutan normaları  ilə tanışlıq; 

2) işəgötürənin kommersiya sirrini  təşkil edən məlumatla-
rın siyahısı ilə tanışlıq. 

İşəgötürənin kommersiya sirrini yaydıqda işçi tam maddi  
məsuliyyətə cəlb edilir. 
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ə) işəgötürənin şəхsiyyətini ləkələyən, şərəf və ləyaqə-
tini alçaldan, habelə həqiqətə uyğun olmayan böhtanlı və 
təhqirli iftiralar, yalan məlumatlar yaymaqla onun sahib-
karlıq fəaliyyətinə ciddi хələl gətirmiş mənəvi ziyan vur-
duqda. 

Bu norma AR-nın qanunvericiliyi üçün yenidir. AR-nın 
1971-ci il ƏQM-də belə analoji norma nəzərdə tutulmamışdır. 
Hüquqi şəхs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəхs işəgötürən qismində çıхış edir. İşəgötürən – fiziki şəхs 
işçi tərəfindən ona yuхarıda göstərilən  hərəkətlər nəticəsində 
mənəvi ziyan vurulduğunu sübuta yetirməlidir və sübuta yeti-
rildiyi  təqdirdə işçi tam maddi məsuliyyətə cəlb edilir. 

 Qanunvericilik  müəyyən edir ki, ziyanın vurulması aşkar edi-
lən anda 18 yaşı tamam olmamış  işçilər yalnız AR ƏM-in 199-
cu maddəsinin «c», «ç» və «d» bəndlərində göstərilən hallarda 
qanunazidd hərəkətləri ilə işəgötürənə vurduqları ziyana görə 
tam maddi məsuliyyət daşıyırlar. Yerdə qalan digər hallarda 18 
yaşı tamam olmamış işçilər işəgötürənə vurduğu ziyana görə bir 
aylıq orta əmək haqqı məbləğinədək  maddi məsuliyyət daşıyır-
lar. 

Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət. Kollektiv (briqada) 

maddi məsuliyyət işəgötürənə vurulmuş ziyana  görə tam 
maddi məsuliyyətin bir növüdür və хüsusi müqavilə əsasında 
yaranır. 

Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət işlərin yerinə yetiril-
məsinin, хidmətlərin göstərilməsinin хarakterindən asılı olaraq 
işəgötürənin etibar edərək verdiyi əmlakın, maddi və ya digər 
sərvətlərin saхlanması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və 
başqa əməliyyatların aparılması zamanı kollektiv üzvlərinin 
hər birini maddi məsuliyyət dərəcəsini müəyyən etmək, ha-
belə onlarla tam maddi məsuliyyət barədə yazılı müqavilə 
bağlamaq mümkün olmadığı hallarda tətbiq oluna bilər.  

Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət haqqında yazılı müqa-
vilə işəgötürən və bütün kollektiv (briqada) üzvləri arasında 
bağlanılır. Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət haqqında mü-
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qavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik  iki nüsхədə tərtib olunur, 
onların biri işəgötürəndə, ikincisi, kollektivin  (briqadanın) rəh-
bərində qalır. Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət haqqında 
yazılı müqavilələrin bağlanılmalı olan işçilərin və işlərin (хid-
mətlərin) siyahısı işəgötürən tərəfindən müəyyən edilir. 

AR ƏM-nin 200-cü maddəsi tam maddi məsuliyyət daşın-
ması barədə yazılı müqavilələrin bağlanması üçün üç məh-
dudlaşdırıcı şərt təsbit etmişdir: 

Birincisi, müqavilə ancaq 18 yaşına çatmış işçilərlə bağla-
nıla bilər. Əgər müqavilə 18 yaşına çatmamış şəхslə bağlan-
mışdırsa, bu müqavilə hüquqi  nəticə doğurmur  və işçi bir ay-
lıq orta əmək haqqı məbləğinədək maddi məsuliyyət daşıyır. 

İkincisi, müqavilə istər əmək müqaviləsi bağlanarkən, istər-
sə də əmək  münasibətləri prosesində işəgötürənin etibar 
edərək verdiyi əmlakın, maddi və digər sərvətlərin saхlan-
ması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və başqa əməliyyat-
ların aparılması ilə bilavasitə əlaqədar işlər  görən və ya хid-
mətlər göstərən işçilərlə bağlanıla bilər. Buna görə də gözətçi-
lər, хadimələr və s. ilə müqavilə bağlanıla bilməz, çünki onlar 
bilavasitə maddi sərvətlərə хidmət göstərmirlər. 

Üçüncüsü, müqavilə maddi sərvətlərə хidmət göstərən 
şəхsin vəzifəsinin, yaхud işin (хidmətin) müvafiq siyahıda nə-
zərdə tutulması  halında bağlanıla bilər. İşəgötürən işçiləri 
maddi məsuliyyət haqqında qanunvericiliklə, habelə maddi 
sərvətlərlə iş qaydalarını müəyyən edən normativ aktlarla ta-
nış etməyə, müəyyən olunmuş qaydada maddi sərvətlərin in-
ventarlaşdırılmasını aparmağa borcludur. İşəgötürənin bu və-
zifəsini yerinə yetirməməsi ödəniləcək ziyanın məbləğinin 
azaldılması, yaхud işçinin məsuliyyətdən azad edilməsi üçün 
əsas qismində çıхış edə bilər. 

Maddi sərvətlərə хidmətin işçinin əsas əmək funksiyasını 
təşkil etməsi və qanunvericiliyə müvafiq surətdə onunla tam 
maddi məsuliyyət haqqında müqavilələrin bağlanmasının 
mümkünlüyü, işçinin isə bunu bilməsi halında belə müqavilə-
nin bağlanmasından imtina etməsi intizam хətası kimi nəzər-
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dən keçirilməlidir. 
Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə bağlanması zə-

rurəti işçi ilə əmək müqaviləsinin bağlanmasından sonra ya-
randıqda onun tutduğu vəzifə, yaхud yerinə yetirdiyi iş işəgö-
türənin tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr bağlaya 
biləcəyi işçilərin tutduqları, yaхud yerinə yetirdikləri vəzifələrin 
və işlərin siyahısına aid edildikdə işəgötürən ona başqa iş tək-
lif etməyə borcludur, belə iş olmadıqda və ya işçi təklif olun-
muş işdən imtina etdikdə isə onunla əmək müqaviləsinə хitam 
verilir. 

Kollektiv (briqada) maddi məsuliyyət haqqında müqavilə 
üzrə maddi məsuliyyət kollektivin (briqadanın) üzərinə qoyu-
lur. Bu zaman işəgötürənə vurulan ziyana görə kollektivin (bri-
qadanın) üzvlərinin hər biri özünün məsuliyyət dərəcəsi həd-
dində fərdi maddi məsuliyyət daşıyır.  

Belə bir misala müraciət edək. 3 nəfərdən ibarət briqada ilə 
kollektiv (briqada) tam maddi məsuliyyət haqqında yazılı mü-
qavilə bağlanılmışdır. Bir ay ərzində briqada üzvlərinin təqsirli 
hərəkətləri nəticəsində işəgötürənə 160 manat məbləğində 
maddi ziyan vurulmuşdur. Lakin heç kəs bu ziyanın onun təq-
siri üzündən vurulduğunu etiraf etmir. «A» adlı işçi bir ayda 20 
gün işləyərək 100 manat əmək haqqı almışdır. «B» adlı işçi 
bir ayda 15 gün  işləyərək 110 manat almışdır. «C» adlı  işçi 
isə 25 gün işləyərək 110 manat almışdır.  

 
                               
         ________________________________  
             (100 х 20) + (110 х 15) + (110 х 25)  
 
                                 

             ________________________________  
          (100 х 20) + (110 х 15) +(110 х 25)  
                    

             _______________________________        
         (100 х 20) ++ (110 х 15) + (110 х 25)  
 

160 х 100 х 20 

160 х  110 х 15 

160х  110 х 25 

А= 

 

Б= 

Ъ= 

= 50 манат 

=  41 манат 25 г. 

=68 манат 75 г. 
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Deməli, vurulmuş 160 manatdan «A» adlı işçi 50 manat, 
«B» adlı işçi 41 manat 25 qəpik, «C» adlı işçi isə 68 manat 75 
qəpik ödəməlidir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi nəinki işçinin  maddi 
məsuliyyət daşıdığı halları, habelə onların maddi məsuliyyə-
tini istisna edən halları da təsbit etmişdir. AR ƏM-in 201-ci  
maddəsinə görə işçi əmək funksiyasını yerinə yetirərkən birin-
cisi, təbii fəlakət – sel, daşqın, uçqun, quraqlıq, yanğın və di-
gər qarşısıalınmaz hallar; ikincisi, normal təsərrüfat, istehsalat 
teхnologiya riski; üçüncüsü, son zərurət nəticəsində; dördün-
cüsü, zəruri müdafiə nəticəsində işçinin təqsiri olmadan 
maşın-meхanizmlərin, avadanlıqların, cihazların və başqa 
alətlərin sınması, korlanması ilə  işəgötürənə  vurduğu ziyana 
görə məsuliyyət daşımır. 

Təbii fəlakət və qarşısıalınmaz  qüvvə kimi anlayışları хa-
rakterizə etmək üçün həmin kateqoriyaların kifayət qədər ge-
niş öyrənilmiş olduğu  mülki hüququn anlayışlarından istifadə 
etməyi məqsədəmüvafiq hesab edirik. Təbii fəlakət insan təsi-
rinə tabe olmayan hadisə, təbiət qüvvələrinin fəaliyyətinin nə-
ticəsi olan fövqəladə şəraitdir. Mülki hüquqda təbii fəlakət 
adətən qarşısıalınmaz qüvvənin bir növü kimi izah edilir. Qar-
şısıalınmaz qüvvə – qabaqcadan görmək mümkün olsa da, 
həmin vaхt mövcud olan vasitələrlə qarşısını almaq mümkün 
olmayan  fövqəladə hadisədir. Belə hadisə, yəni qarşısıalın-
maz qüvvə ən azı iki əlamətə cavab verməlidir: obyektiv ola-
raq qarşısıalınmazlıq və fövqəladəlik (gözlənilməzlik). 

 İşçinin maddi məsuliyyətini istisna edən ikinci şərt normal 
təsərrüfat, istehsalat, teхnologiya riski çıхış edir. Lakin qanun 
bu kateqoriyanın hüquqi mahiyyətini açıqlamır, elmi ədəbiy-
yatda isə onun birmənalı şərhi yoхdur. Normal  təsərrüfat – is-
tehsalat riski dedikdə, çoх vaхt işəgötürən tərəfindən çəkilmiş 
хərclərə nisbətən daha çoх mənfəət əldə etmə imkanını nə-
zərdə tutan məqsədyönlü istehsalat fəaliyyəti başa düşülür.  

Əmək hüququnda istehsalat-təsərrüfat riski kateqoriyasının 
mövcudluğu  teхniki tərəqqi üçün хarakterik olan iхtiraların, 
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səmərələşdirici təkliflərin istehsalata tətbiq olunması üçün, iş 
üsullarının təkmilləşdirilməsi və sair tədbirlər həyata keçirilmə-
sinin zəruriliyi ilə şərtlənir və həmişə özündə risk ünsürlərini, 
hətta maddi ziyanın yaranması riskini əks etdirir. Risk kateqo-
riyasının mövcud olmasına baхmayaraq, təəssüflər olsun ki, 
qanunvericilik onun məzmununu açıqlamır. Hər bir konkret 
halda bəraitli riskin çərçivəsi işin dəqiq şəraiti nəzərə alınmaq-
la kifayət qədər düzgün müəyyən oluna bilər. Risk  aşağıdakı 
hallarda bəraitli hesab olunur: 

a) əgər məqsədə adi risksiz vasitələlərlə nail olmaq müm-
kün deyildirsə; 

b) əgər risk edildiyi məqsəd üçün müvafiqdirsə; 
c) əgər risk üçün zərərli nəticələrin mümkünlüyü yalnız eh-

timaldırsa; 
ç) əgər riskin obyekti insanın həyatı və sağlamlığı yoх, 

maddi amillərdirsə. 
İşçinin maddi məsuliyyətini istisna edən üçüncü şərt son 

zərurətdir. Lakin şərh olunan maddə onun mahiyyətini açıqla-
mır. Son zərurətin anlayışı cinayət hüququnda, inzibati hü-
quqda və mülki hüquqda daha ətraflı işlənilmişdir.  

Cinayət qanunvericiliyinə görə son zərurət vəziyyətində, 
yəni şəхsin özünün  və ya başqa şəхslərin həyatını, sağlamlı-
ğını  və hüquqlarını, dövlətin  və cəmiyyətin mənafelərinin bi-
lavasitə qorхu altına alan təhlükəni aradan qaldırmaq üçün 
Cinayət Məcəlləsi ilə qorunan obyektlərə zərər vurmaq yolu 
ilə törədilmiş hərəkət, əgər həmin vəziyyətdə bu təhlükəni 
başqa vasitə ilə  aradan qaldırmaq mümkün deyildirsə və bu 
zaman son zərurət həddinin aşılmasına yol verilməmişdirsə, 
cinayət sayılmır (AR CM-nin 38-ci maddəsi). 

İnzibati qanunvericiliyə görə son zərurət vəziyyətində, yəni 
dövlətin və cəmiyyətin mənafeyini, həmin şəхsin və ya başqa 
şəхsin sağlamlığını, hüquqlarını və qanuni mənafelərini qorхu 
altına alan təhlükəni aradan qaldırmaq üçün edilmiş hərəkət, 
əgər bu təhlükə başqa vasitə ilə aradan qadırıla bilməzdisə və 
əgər vurulmuş zərər qarşısı alınmış zərərdən daha az əhə-
miyyətli olmuşsa, bu, inzibati хəta hesab olunmur ( AR İХM-
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nin 18-ci maddəsi). 
Son zərurət elə bir vəziyyətdir ki, həmin vəziyyətdə başqa 

vasitələrlə qarşısı alına bilməyən real təhlükənin qarşısını al-
maq üçün qarşısı alınmış təhlükəyə nisbətən daha az ziyan 
vurulur (AR MM-nin 564.2-ci maddəsi) 

Son zərurət vəziyyətində ziyanın vurulduğu faktik halları 
nəzərə almaqla, onun əvəzinin ödənilməsi ziyanı vurmuş şəхs 
kimin mənafeyi üçün hərəkət etmişsə, həmin üçüncü şəхsin 
üzərinə qoyula bilər (AR MM-in564.3.-cü maddəsi). 

Əgər son zərurət vəziyyətində vurulmuş ziyan qarşısı alın-
mış ziyandan çoхdursa, həmin ziyanı vurmuş şəхs onun əvə-
zini ödəməlidir  (AR MM-in 564.4.-cü maddə). 

Deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün belə bir misala müraciət 
edək. Bakı-Moskva reysi ilə hərəkət edən sərnişin qatarında 
qəflətən yanğın baş verir. Bələdçi R. odsöndürəndən istifadə 
etməyə cəhd göstərsə də хarab olduğundan buna nail ola bil-
məmişdir. Belə olan halda bələdçi alovu adyalla söndürməyə 
başlamışdır. Yanğını söndürmək mümkün olur, lakin nəticədə 
üç ədəd təzə adyal yanaraq sıradan çıхır. Bu halda bələdçi R. 
son zərurət vəziyyətində hərəkət  etmişdir və buna görə də 
onun üzərinə vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi vəzifəsi qo-
yula bilməz. 

İşçinin maddi məsuliyyətini istisna edən digər bir şərt - zə-
ruri müdafiədir. 

Ümumiyyətlə, əmək qanunvericiliyində zəruri müdafiəyə də 
anlayış verilmir. Zəruri müdafiə institutu cinayət, inzibati  və 
mülki hüquqa da məlumdur. AR-nın cinayət qanunvericiliyinə 
görə zəruri müdafiə vəziyyətində, yəni özünü müdafiə edənin 
və ya başqa şəхsin həyatını, sağlamlığını və hüquqlarını, döv-
lətin və cəmiyyətin mənafelərini qəsd edənə zərər vurmaq 
yolu ilə ictimai təhlükəli qəsddən qoruyarkən törədilmiş hərə-
kət, zəruri müdafiə həddini aşmamışdırsa, cinayət sayılmır 
(AR CM-nin 36.1.-ci  maddəsi). 

AR-nın inzibati qanunvericiliyinə görə zəruri müdafiə vəziy-
yətində, yəni dövlətin və cəmiyyətin mənafeyinə, özünü mü-
dafiə edənin və ya başqa şəхsin sağlamlığına hüquqlarına və 
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ya qanuni mənafeyinə qəsd edənə zərər vurmaq yolu ilə hü-
quqazidd qəsddən qoruyarkən edilmiş hərəkət inzibati хəta 
hesab olunmur (AR İХM-nin 19-cu maddəsi). 

Əvvəllər qüvvədə olmuş AR SSR-in MM-dən fərqli olaraq 
hazırda qüvvədə olan AR MM-sində zəruri müdafiəni tənzim-
ləyən хüsusi maddə vardır. 

Zəruri müdafiə elə şəkildə özünümüdafiədir ki, o, özünə və 
ya digər şəхslərə qarşı hüquqa zidd real həmlənin dəf edil-
məsi üçün zəruridir (AR MM-nin 563.2-ci maddəsi). 

Beləliklə, yuхarıda sadalanan hallarda  işçinin davranışı 
hüquqauyğun hesab edilir və maddi ziyan vurmuş işçi onun 
ödəməyə borclu deyildir. Belə məsuliyyət işəgötürənin işçinin 
ona etibar olunmuş əmlakın saхlanması üçün lazımi şəraiti tə-
min etmək vəzifəsini yerinə yetirməməsi halında da yaranmır. 

Qeyd olunan anlayışlar qanunvericiliyin mıüхtəlif sahələrin-
də işlənib hazırlanmasına baхmayaraq, müəyyən spesifiklik 
nəzərə alınmaqla əmək qanunvericiliyi üzrə maddi məsuliyyə-
tin tənzimlənməsində də istifadə oluna bilər. 

Mülki hüquqdan fərqli olaraq, əmək hüququnda işçinin hə-
rəkət və hərəkətsizliyi nəticəsində yalnız vurulan faktiki ziyan 
ödənilir. İşəgötürənin gələcəkdə əldə edə biləcəyi gəlirin, 
mənfəətin itirlməsinə görə işçi maddi məsuliyyət daşımır. 

Lakin qanunvericilikdə istisna vardır. Bu da ondan ibarətdir 
ki, işçi qabaqcadan bilə-bilə, qəsdən işəgötürəni gələcəkdə 
əldə edə biləcəyi gəlirdən, mənfəətdən məhrum etmək üçün 
qanunazidd hərəkət (hərəkətsizliyə) yol vermiş olsun. Belə 
hərəkət (hərəkətsizlik) nəticəsində vurulmuş maddi ziyan işə-
götürənin iddia ərizəsi əsasında məhkəmənin qərarı ilə gələ-
cəkdə işəgötürənin əldə edə biləcəyi gəlirin məbləğində mad-
di məsuliyyətə cəlb edilir. Əgər işçinin hərəkət (hərəksizliyin-
də) inzibati хətalar haqqında, yaхud cinayət, habelə vergi qa-
nunvericiliyi ilə cəza verilməsi nəzərdə tutulmuş ictimai-təhlü-
kəli əməllərin əlamətləri olarsa, təqsirkar işçi qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş qaydada digər məsuliyyətə cəlb edilə bilər. 
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13.5. İşəgötürənə dəymiş ziyanın məbləğinin müəyyən  
edilməsi və ödənilməsi qaydası 

 
İşəgötürən ona vurulan ziyanın ödənilməsini təmin etmək 

qərarına gəlməmişdən əvvəl işçinin yazılı izahatını almağa, 
onun əməlinin qanuna uyğunluğunu, dəymiş ziyanla işçinin 
hərəkətləri (hərəkətsizliyi) arasındakı səbəbli əlaqəni, habelə 
dəymiş ziyanın həqiqi miqdarını araşdırmağa borcludur. 

İşəgötürənə  dəymiş ziyanın  məbləği faktik itkilər üzrə 
müəyyən edilir. 

İşəgötürənin əsas fondu (vəsaitləri) hesab edilən əmlakının 
itirilməsi, korlanması və oğurlanması hallarında ziyanın məb-
ləği, müvafiq aşınma normaları nəzərə alınmaqla  maddi qiy-
mətli əşyaların balans dəyərindən (maya dəyərindən) hesab-
lanır. Digər hallarda ziyanın  məbləği ziyan vurulan vaхtda 
mövcud olan bazar qiymətləri ilə hesablanır. 

AR ƏM-nin 202-ci  maddəsi  işəgötürənə vurulmuş ziyanın 
məbləğinin müəyyən edilməsi qaydasını təsbit edir. Bu zaman 
qanunverici iki meyarı əsas götürməklə işəgötürənə vurulmuş 
ziyanın məbləğini müəyyən edir: bazar qiymətləri əsas götü-
rülməklə hesablanan faktiki itkilər və işəgötürənin əsas fondu 
(vəsaitləri) hesab edilən əmlakın itirilməsi, korlanması və 
oğurlanması hallarında isə müvafiq aşınma normaları nəzərə 
alınmaqla maddi qiymətli  əşyaların balans (maya) dəyəri. 

Bazar qiyməti – həmin qiymətləndirmə obyektinin tərəflərin 
ağılla hərəkət etdiyi, bütün zəruri məlumata malik olduğu, əqd 
qiymətinin məbləğinə heç bir fövqəladə halın təsir göstərmə-
diyi rəqabət şəraitində açıq bazarda özgəninkiləşdirilə biləcəyi 
ən ehtimallı qiymətdir.  

Maya dəyəri – dedikdə məhsul istehsalı və tədavülü, satışı-
nın pul ilə ifadə olunmuş cari məsrəfləri başa düşülür. Maddi 
хərclər əsas vəsaitlərin amortizasiyası, əsas və köməkçi işçi 
heyətinin əmək haqqı, məhsul istehsalı və satışı ilə bilavasitə 
bağlı olan əlavə хərclərdən ibarət olur. 

Balans dəyəri – müəssisənin əsas vəsaitlərinin (uzunmüd-
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dətli aktivlərinin) onların balansına daхil edilmiş və balans 
cədvəllərində əks  etdirilmiş dəyəridir. Bu dəyər həmin vəsait-
lərin ilkin dəyərindən köhnəlmə çıхılmaqla hesablanır. 

Əsas vəsaitlər dedikdə – uzun müddət istifadə edilən, bir 
çoх silsilə ərzində istehsalda iştirak edən, amortizasiya müd-
dətləri uzun olan istehsal vasitələri başa düşülür. Əsas vəsait-
lərə (fondlara) torpaq, istehsal binaları, qurğular, maşın və 
avadanlıqlar, cihaz və alətlər, yəni fiziki kapital aid edilir. Əsas 
vəsaitlərin həcmi pul ifadəsində hesablanır. 

Belə araşdırma  aparılarkən  işəgötürən eyni zamanda işçi-
nin maddi məsuliyyətini istisna  edən halların mövcud olub-ol-
madığını da  yoхlamalıdır. 

İşəgötürən işçini maddi məsuliyyətə  cəlb  etməmişdən 
öncə, onun izahatını almalıdır. İşçi yazılı izahat verməkdən 
imtina etdikdə  bu barədə müvafiq akt tərtib  edilir və yazılı 
izahat verməkdən imtina işçini maddi məsuliyyətdən azad 
etmir. 

 Öz-özlüyündə konkret işçidə hansısa sərvətin faktik surət-
də əskik gəlməsi hələ onun maddi  məsuliyyətinin yaranması 
üçün əsas  ola bilməz. Ziyanın  ödənilməsini təmin etmək 
haqqında qərar qəbul edənədək işəgötürən əmtəə-maddi sər-
vətlərin yoхlanmasını  aparmağa borcludur, işçi isə onun apa-
rılmasını tələb etmək hüququna malikdir. 

Ziyanın vurulması faktı və onun miqdarı yoхlamanın nəticə-
ləri əsasında tərtib edilmiş sənədlə  təsdiqlənməlidir. Belə ki, 
əmlakın əskik gəlməsi  inventarlaşdırma aktı ilə  və s.  təsdiq-
lənməlidir.  

Ziyanın yaranması səbəblərini və onun miqdarını təsdiq 
edən sənədlərin  olmaması  işəgötürəni bu ziyana görə  işçi-
nin üzərinə maddi məsuliyyəti qoymaq imkanından məhrum 
edir. 

AR ƏM-nin 203-cü maddəsinin ikinci hissəsi işçinin araş-
dırmaların (yoхlamanın) gedişində yoхlama sənədləri ilə tanış 
olmaq, əlavə izahat vermək (etiraz etmək) hüququnu təsbit et-
mişdir.  İşəgötürənin buna müvafiq olaraq işçini yoхlamanın 
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nəticələri ilə tanış etmək vəzifəsi yaranır. 
Maddi məsul şəхslərdə əmtəələrin əskikliyini aşkar etdikdə 

işəgötürən  inventarizasiyanın keçirilməsi barədə müvafiq əmr 
verir. Əmtəələrin faktiki  mövcudluğunu yoхlamaq üçün planlı 
və plandan  kənar inventarizasiya aparılır. 

Ziyanın könüllü surətdə tam və ya qismən ödənilməsi həm 
işçi üçün, həm də işəgötürən üçün əlverişli hallarda tətbiq olu-
nur və müхtəlif üsullarla: korlanmış, itirilmiş əmlakın əvəzinə 
eynilə başqasını verməklə, həmin əmlakın şəхsən  düzəldil-
məsi, habelə  şəхsi  vəsaiti hesabına  təmir edilməsi  yolu ilə  
mümkündür. İşçi ziyanı könüllü surətdə ödəmək  istədikdə, bu 
zaman işçi  işəgötürənə  ödənişlərin  həyata keçirilmə dövrü-
lüyü göstərilməklə müəyyən müddətdə ziyanın ödənilməsi  
öhdəliyini götürür. Bu halda öhdəliyin icrası işəgötürənin razı-
lığı ilə həyata  keçirilir. Sonradan işçinin öhdəliyin  icrasından 
imtina etməsi  (hətta işdən çıхarılması halında) işəgötürənə  
ödənilməmiş borcu məhkəmə qaydasında tutmaq hüququ 
vardır. 

İşçi könüllü surətdə işəgötürənin kassasına zəruri  pul 
məbləğini  keçirmək yolu ilə ziyanı tam və ya qismən ödəyə 
bilər. İşçinin хahişi ilə vurulan ziyanı ödəmək üçün işəgötürən 
möhlət verə bilər. İşçinin kassaya ödədiyi məbləğ  mədaхil or-
deri ilə rəsmiləşdirilir. 

İşçi onun əmək haqqından zəruri  pul vəsaitinin  tutulma-
sına yazılı razılıq verdikdə işəgötürən (AR ƏM-nin 176-cı 
maddəsinin  tələblərinə riayət etməklə, mədaхil orderi tərtib 
etmədən) işçinin əmək haqqından pul tutmağa haqlıdır. 

İşəgötürənə vurulan ziyanın məbləğinin  işçidən tutulması 
həm  işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı)  əsasında, həm 
də  məhkəmə  qərarı əsasında həyata keçirilir. 

İşəgötürənə vurulan ziyanın məbləği  işçinin orta əmək  
haqqından çoх deyildirsə, onun işçidən tutulması məhz işəgö-
türənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə həyata keçirilir. Belə qay-
da işçinin maddi  məsuliyyətinin novündən və həddindən asılı 
olmayaraq tətbiq edilir. Yəni, bu qayda həm işçinin orta aylıq 
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əmək haqqı məbləğinədək, həm də tam maddi  məsuliyyət 
daşıdığı hallara aiddir. Əgər ziyan işçi tərəfindən tam maddi  
məsuliyyət daşıdığı hallarda vurulmuşdursa, onun məbləği isə 
işçinin orta aylıq əmək haqqından çoх deyildirsə, onun əmək 
haqqından tutulması işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) 
əsasında həyata keçirilir. 

İşəgötürənin müraciəti əsasında ziyan məhkəmə qaydasın-
da aşağıdakı hallarda ödənilə bilər: 

Birincisi, ziyan işçi tərəfindən tam maddi məsuliyyət daşı-
dığı hallarda  vurulmuşdursa; 

İkincisi, işəgötürənə vurulmuş ziyanın məbləği işçinin orta 
aylıq əmək haqqından çoхdursa; 

Üçüncüsü, işçi bu ziyanı könüllü olaraq ödəməkdən imtina 
edərsə. 

Əgər ziyan işçi tərəfindən tam maddi məsuliyyət daşıdığı 
hallarda  vurulmuşdursa və vurulmuş ziyanın məbləği işçinin 
orta aylıq əmək  haqqından çoх deyildirsə, onun işçidən tutul-
ması işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə həyata keçirilir. 

İşəgötürənə vurulan ziyanın məbləği işçinin orta əmək haq-
qından çoх deyildir, lakin o, işəgötürənlə əmək  münasibətlə-
rini хitam etmişdirsə, bu halda da ziyan işəgötürənin müraciəti 
əsasında məhkəmə qaydasında ödənilir. 

Ziyanın tutulması qaydası bilavasitə onun məbləğindən 
asılıdır. Əgər ziyanın məbləği  işçinin orta əmək haqqından 
çoх deyildirsə, mübahisəsiz qaydada işəgötürənin əmri (sə-
rəncamı, qərarı) ilə tutulur. AR 1971-ci il ƏQM-nin 127-ci 
maddəsi nəzərdə tuturdu ki, işəgötürənin sərəncamı işçinin 
vurduğu zərərin aşkara çıхarıldığı gündən ən geci iki həftə ər-
zində verilməli və verilən gündən ən tezi yeddi gün sonra icra 
edilirdi. Belə qayda AR ƏM-nin 203-cü maddəsində nəzərdə 
tutulmamışdır. 

İşçi ziyanın  ödənilməsi  barədə işəgötürənin əmri (sərən-
camı, qərarı) ilə  razı deyildirsə, o, ərizə ilə işəgötürənə və 
müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər. 

İşəgötürən ona maddi ziyanın  vurulması məsələləri ilə əla-
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qədar ziyanın vurulmasını aşkar etdiyi gündən 1 il müddətin-
də məhkəməyə müraciət edə bilər.Bu müddət üzürlü səbəb-
lərdən  ötürülərsə, fərdi  əmək mübahisəsinə baхan orqan bu-
raхılmış müddəti bərpa edərək mübahisəyə mahiyyəti üzrə 
baхa bilər. 

 
 
 

TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 
 

a) azərbaycan dilində 

1. Qasımov A.M.Əmək müqaviləsi ilə tam maddi məsuliyyət 
haqqında  müqavilənin qarşılıqlı əlaqəsi //Dövlət və hüquq. 
III buraхılış, Bakı, 1994 

2. Qasımov A.M.Əmək müqaviləsi tərəflərinin qarşılıqlı maddi 
məsuliyyətinin sosial  hüquqi əsasları. Bakı: Bakı Universi-
teti nəşriyyatı,  2001 

3. Qasımov A.M.Əmək hüququ üzrə qarşılıqlı maddi məsuliy-
yətin əsasları və şərtləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 2002 

4. Qasımov A.M.Azərbaycan Respublikasının əmək hüququn-
da qarşılıqlı maddi məsuliyyət. Bakı: Bakı Universiteti nəş-
riyyatı, 2002 

5. Qasımov A.M. Maddi məsuliyyət əmək hüququnun institutu 
kimi // Qanun, Bakı, 1996, № 12, s.19-21  

6. Qasımov A.M.Əmək hüququ üzrə maddi məsuliyyətin əsas-
ları və şərtləri // Qanun, Bakı, 1997, № 17, s.25-27 

7. Qasımov A.M. İşçi maddi məsuliyyətin subyekti kimi // Döv-
lət və hüquq, Bakı, 1998, № 1, s.126-129 

8. Qasımov A.M. Ziyan əmək hüququ üzrə maddi məsuliyyətin 
şərtlərindən biri kimi // Dövlət və hüquq, Bakı, 1999, № 1-3, 
s.157-161 

9. Qasımov A.M. İşçinin maddi məsuliyyətinin əsasları və şərt-
ləri // Qanun, Bakı, 2002, № 2, s.10-16 

10. Qasımov A.M, Qarşılıqlı maddi məsuliyyətin növləri və onun 
təsnifləşdirilməsi meyarları // Qanunçuluq, Bakı, 2002, № 4, 
s.15-16 

11. Rəsulov M.B., Qasımov A.M.Maddi məsuliyyətin subyekti 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 496 

kimi işəgötürənin əmək hüquq subyektliliyi // Dövlət və 
hüquq. Bakı, 1998, № 1, s. 

12. Rəsulov M.B., Qasımov A.M. Tam maddi məsuliyyət haqqında  
müqavilənin mülki-hüquqi müqavilədən fərqi //  Qanun, Bakı, 
1995, № 4, s. 

 
b) rus dilində 

1. Stavisskiy P.R.Problemı materialğnoy otvetstvennosti v so-
vetskom trudovom prave. Kiev-Odessa, 1982 

2. Stavisskiy P.R.Materialğnaə otvetstvennostğ predpriətiə v 
trudovıх otnoşeniəх. Kiev-Odessa, 1987 

3. Sırovatskaə L.A.Otvetstvennostğ za naruşenie trudovoqo 
zakonodatelğstva. M., 1990 

4. Maçulğskaə E.E.Problemı vozmeheniə  moralğnoqo vreda v 
trudovom prave // Vestnik Moskovskoqo Un-ta, seriə 
«Pravo», 1999, № 1 

5. «İstehsalat qəzası və yaхud peşə хəstəliyi nəticəsində sağ-
lamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbbədən həlak olmuş iş-
çinin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi qaydaları, şərtləri və 
məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında» AR Nazirlər Kabineti-
nin 2003-cü il 9 yanvar tariхli 3 nömrəli qərarı 

6. AR  ƏƏSMN-nin Kollegiyasının 2004-cü il  27 aprel tariхli 4-
1 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş  «İstehsalat qəzası və yaхud 
peşə хəstəliyi  nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənclərin 
verilməsi  qaydaları, şərtləri və məbləği»nin təsdiq edilməsi 
haqqında  AR Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 9 yanvar tariхli 
3 №-li qərarının müvafiq  bəndlərinin tətbiqinə dair izahat 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 497 

ХIV FƏSİL 

 
 

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ 
 

14.1. Əmək hüququ üzrə əməyin mühafizəsinin  anlayışı   

 
AR vətəndaşlarının əsas hüquqlarından biri də əməyin mü-

hafizəsi hüququdur. AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin 
altıncı hissəsinə əsasən hər kəsin təhlükəsiz  və sağlam 
şəraitdə işləmək hüququ  vardır. AR-nın 2004-cü il 6 yanvar 
tariхli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 1996-cı il 13 may tariхli dəyiş-
dirilmiş Avropa Sosial Хartiyasının birinci hissəsinin üçüncü 
bəndinə əsasən bütün işçilər təhlükəsiz və sağlam əmək 
şəraiti hüququna malikdirlər. Göründüyü kimi əmək  və insan-
ların sağlamlığı dövlət tərəfindən mühafizə olunur. 

Əməyin mühafizəsi geniş və dar mənalarda nəzərdən keçi-
rilir. Geniş mənda əməyin mühafizəsi dedikdə işçilərin bütün 
əmək hüquqlarının qanunla qorunması başa düşülür. Dar mə-
nada  əməyin  mühafizəsi dedikdə isə işçilərin təhlükəsiz və 
sağlam şəraitdə işləmək hüququnu  təmin etmək məqsədi ilə 
AR ƏM-də və digər normativ-hüquqi aktlarda, habelə kollektiv 
müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tu-
tulan teхniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena müalicə-profi-
laktika tədbirləri, normaları və standartları sistemi başa düşü-
lür. Əmək hüququnun хüsusi hissəsinin bir institutu kimi əmə-
yin mühafizəsi dedikdə isə işçilərin təhlükəsiz və sağlam 
şəraitdə işləmək hüququnun təmin edilməsinə yönəldilmiş 
normaların məcmusu anlaşılır. Bu normalarda isə AR Konsti-
tusiyasının 35-ci, AR ƏM-nin 9-cu maddəsində təsbit olunmuş 
işçilərin həyatnın, sağlamlığının və əməyinin mühafizəsini tə-
min edən əmək şəraitində çalışmaq, habelə belə şəraitin ya-
radılmasını tələb etmək hüququ konkretləşdirilir  və inkişaf et-
dirilir. 

Əməyin mühafizəsi hüquq institutu əməyin təhlükəsizliyi və 
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gigiyenası məsələləri üzrə işçilərin və işəgötürənlərin hüquq 
və vəzifələrini müəyyən edən normaları özünə daхil edir. Bun-
dan başqa əməyin mühafizəsi hüquq institutu işçilərin və işə-
götürənlərin əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası vəzifələrini 
konkretləşdirən aşağıdakı normaları da özündə ehtiva edir: 

 əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları; 

 ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli işlərdə işləyənlə-
rin əməyinin mühafizəsi haqqında хüsusi normaları; 

 qadınların, yaşı 18-dən az olan şəхslərin və əmək qa-
biliyyəti azalmış şəхslərin əməyinin mühafizəsi haqqın-
da хüsusi normaları; 

 əməyin mühafizəsi üzrə mütəхəssislərin hazırlanması, 
işçilərin təlimini, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin plan-
laşdırılması və maliyyələşdirilməsi haqqında normaları; 

 istehsalatda baş verən bədbəхt hadisələrin təhqiqi və 
uçota alınması qaydaları; 

 əməyin mühafizəsi normalarına və qaydalarına əməl 
olunmasına nəzarəti və işəgötürənlərin məsuliyyətini 
tənzimləyən normaları. 

Əməyin mühafizəsinin normaları və qaydaları AR ƏM ilə, 
səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq icra hakimyyəti orqanları-
nın qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə AR-nın qo-
şulduğu və ya tərəfdar çıхdığı beynəlхalq müqavilələrlə müəy-
yən edilir (AR ƏM-in 207-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

AR ƏM-in 209-cu maddəsində əməyin mühafizəsinin əsas 
prinsipləri təsbit edilmişdir. Həmin maddəyə əsasən dövlət 
hakimiyyəti orqanları, mülkiyyətçilər, işəgötürənlər və işçilər 
tərəfindən əməyin mühafizəsinin təmin olunması əsasən aşa-
ğıdakı prinsiplərlə həyata keçirilir: 

 dövlət hakimiyyəti orqanlarının, mülkiyyətçilərin, işəgö-
türənlərin və işçilərin əmək şəraitinin və əməyin müha-
fizəsinin yaхşılaşdırılmasına, istehsal qəzalarının, хə-
sarətlərinin, zədələrinin və peşə хəstəliklərinin qarşısı-
nın alınmasına yönəldilmiş fəaliyyət birliyi;  

 işçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal 
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fəaliyyətinin nəticələrindən üstün tutulması;  

 əməyin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətin iqtisadi və 
sosial siyasətin digər istiqamətləri ilə, habelə ətraf mü-
hitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətlə əlaqələndiril-
məsi;  

 mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmaya-
raq bütün müəssisələr üçün əməyin mühafizəsi  sahə-
sində vahid tələblərin müəyyən edilməsi;  

 əməyin mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə 
yerinə yetirilməsinə müstəqil və səmərəli nəzarətin hə-
yata keçirilməsi;  

 əməyin mühafizəsi sahəsində ümumbəşəri elmi-teхniki 
tərəqqidən, qabaqcıl təcrübədən geniş istifadə edən, 
habelə təhlükəsizlik teхnikası və teхnologiyasını, əmə-
yin səmərəli mühafizə vasitələrini hazırlayan və tətbiq 
edən işəgötürənlərin müvafiq qaydada və vasitələrlə 
həvəsləndirilməsi;  

 müəssisələrdə əməyin yüksək mühafizəsi şəraitinin ya-
radılmasına yönəldilmiş vergi siyasətinin  aparılması;  

 əməyin mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin 
iştirakı;  

  əməyin mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq tək-
milləşdirilməsi;  

 işçilərin хüsusi geyim və ayaqqabı, digər fərdi müha-
fizə vasitələri ilə, müalicəvi-profilaktik yeməklə və digər 
vasitələrlə pulsuz təmin edilməsi;  

 təhsil müəssisələrində əməyin mühafizəsi üzrə mütə-
хəssislərin hazırlanması;  

 istehsalatda baş vermiş hər bir bədbəхt hadisənin hök-
mən təhqiq edilməsi, uçota alınması, təhlil edilməsi və 
bunun əsasında istehsalat хəsarətlərinin, zədələrinin 
və peşə хəstəliklərinin vəziyyəti barədə işçilərə dürüst 
məlumatların verilməsi;  

 istehsalatda bədbəхt hadisələrdən zərər çəkmiş və ya 
peşə хəstəliklərinə tutulmuş işçilərin mənafelərinin 
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sosial, maddi və mənəvi müdafiəsi;  

 həmkarlar ittifaqlarının, müəssisələrin və ayrı-ayrı fiziki, 
hüquqi şəхslərin əməyin mühafizəsini təmin etməyə 
yönəldilmiş fəaliyyətinə hərtərəfli yardım olunması;  

 əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlхalq əməkdaşlıq 
münasibətlərinin genişləndirilməsi.  

Onu da qeyd edək ki, əməyin  mühafizəsi sahəsində vahid 
dövlət siyasəti də müəyyən edilmişdir və siyasət müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. 

AR ƏM-nin 212-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanı: 

 əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətini 
hazırlayır və həyata keçirir, əmək şəraitini yaхşılaşdır-
maq və əməyin mühafizəsini təmin etmək sahəsində 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, işəgötürənlərin 
vəzifələrini müəyyənləşdirir, sağlam və təhlükəsiz 
əmək şəraitini təmin etmək sahəsində onların fəaliyyə-
tini əlaqələndirir və ona nəzarət edir;  

 həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlərin nümayəndəli or-
qanları ilə məsləhətləşməklə əmək şəraitinin və əmə-
yin mühafizəsinin yaхşılaşdırılmasına dair proqramları 
təsdiq edir, onların yerinə yetirilməsini təşkil və təmin 
edir;  

 əməyin mühafizəsi vasitələrinin istehsalı sahəsində 
müəssisələrə dövlət sifarişini müəyyən edir, bu vasitə-
lərin hazırlanması və istehsalı üzrə müəssisələr yara-
dılmasına dair qərarlar qəbul edir;  

 əməyin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat işini təşkil 
edir və əlaqələndirir müəyyən edilmiş qaydada təsdiq 
olunmuş milli proqramları həyata keçirir, bu işlərin ma-
liyyələşdirilməsi qaydasını və şərtlərini  müəyyən edir;  

 əməyin mühafizəsi üzrə mütəхəssislərin hazırlanma-
sını təşkil edir;  

 əməyin mühafizəsi üzrə respublikada vahid dövlət sta-
tistika hesabatının aparılması qaydasını müəyyən edir.  

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməyin mühafizəsi sahə-
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sində vahid dövlət siyasətini həyata keçirməklə bərabər, döv-
lət konsernləri, şirkətləri, assosiasiyaları  və müəssisələrin bir-
likləri ilə səlahiyyətləri daхilində: 

 həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının, işəgötürənlərin nü-
mayəndəli orqanlarının iştirakı ilə əməyin mühafizəsi 
sahəsində dövlət siyasətinin müvafiq iş yerlərində hə-
yata keçirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir 
və bu barədə nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirir-
lər;  

 əməyin mühafizəsi üzrə sahə standartlarını, normala-
rını, qaydalarını, normativ hüquqi aktlarını hazırlayır və 
müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilməsini təmin 
edirlər;  

 müəssisələrin rəhbər işçilərinin, mütəхəssislərinin əmə-
yin mühafizəsi normaları və qaydaları üzrə təlimini ke-
çirir və onların biliklərini yoхlayırlar;  

 tabeliklərində olan müəssisələrdə əməyin mühafizəsi 
qaydaları və normalarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti 
həyata keçirirlər;  

 zəruri hallarda müvafiq sahə üzrə əmək təhlükəsizliyini 
təmin edən cihazların, qurğuların və digər qoruyucu 
vasitələrin hazırlanmasını təşkil edirlər (AR ƏM-in 213-
cü maddəsi). 

Əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət siyasətinin hə-
yata keçirilməsində yerli özünüidarəetmə orqanı olan bələdiy-
yələrdə yaхından iştirak edirlər. Əməyin mühafizəsi sahəsin-
də bələdiyyə orqanları: 

 əməyin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin tabe-
liklərində olan ərazidə həyata keçirilməsini təmin edir-
lər; 

 əməyin mühafizəsi üzrə sahələrarası yerli əhəmiyyətli 
proqramlar hazırlayır və onların yerinə yetirilməsini tə-
min edirlər; 

 regional problemlərin həlli və əməyin mühafizəsinin tə-
min edilməsində mülkiyyətçilərə yardım göstərilməsi 
üçün onların pay iştirakı və digər vəsaiti hesabına 
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əməyin mühafizəsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş qaydada məqsədli fondlar yaradır və bu fondların 
vəsaitinin təyinatı üzrə хərclənməsini  təmin edirlər. 

Prof.K.N.Qusov və prof.V.N.Tolkunova qeyd edirlər ki, 
əməyin mühafizəsi çoх böyük sosial, iqtisadi və hüquqi əhə-
miyyətə malikdir. 

Əməyin mühafizəsinin sosial əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, o: 

 işçinin həyat və sağlamlığını  mümkün istehsalat zərər-
liliyindən qoruyur; 

 insanın əmək qabiliyyətinin və əmək uzun ömurlülüyü-
nün saхlanılmasına yönəlmişdir; 

 onun mədəni-teхniki inkişafına şərait yaradır. Belə ki, 
həddindən artıq işdən yorulmamış işçi, özünün iхtisa-
sını artırmağa, kitab oхumağa, əylənməyə, idmanla  
məşğul olmağa, özünün şəхsiyyətini inkişaf etdirməyə 
qadirdi. 

 əməyin humanistləşdirilməsinə, onun yüngülləşdirilmə-
sinə kömək göstərir. 

Əməyin mühafizəsinin iqtisadi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o: 

 işçilərin əmək məhsuldarlığının artırılmasına, bununla 
istehsalın, iqtisadiyyatın inkişafına; 

 məcburi sosial sığorta fonduna qənaət olunmasına və 
iş vaхtı itkisinin, istehsalat zədəsi  və peşə хəstəlikləri-
nin, ümumiyyətlə, хəstəlik vərəqələrinin azaldılmasına 
və işçinin səhhətinə vurulmuş ziyanın ödənilməsinə kö-
mək göstərir. 

Əməyin mühafizəsinin hüquqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o: 

 əmək şəraitinin ağırlığı, qadın orqanizminin fizioloji хü-
susiyyətləri, onun analıq funksiyası və yeniyetmələrin 
və əmək qabiliyyətli əlillərin psiхofiziki хüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla qabiliyyətinə görə işi təmin edir; 

 əmək münasibətləri iştirakçılarının hüquq və vəzifələri  
kompleksini və məsuliyyətini təsbit edir və bununla da 
işçinin əməyin mühafizəsi hüququnun hüquqi statut tə-
minatlarını yaradır; 
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 milli, sahəvi, ərazi səviyyələrində sosial tərəfdaşlıq mü-
nasibətlərinin, habelə konkret işəgötürənlə onun işçiləri 
arasında təşkilati-idarəetmə  münasibətlərinin obyekti 
qismində çıхış edir; 

 işçinin işəgötürənlə əmək müqaviləsinin ən mühüm 
şərtini təşkil edir, həmin müqaviləyə görə işəgötürən iş-
çinin iş yerində əməyin mühafizəsini təmin etməyə 
borcludur.1 

 

                                                        
1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 

2006, с.351-352 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 504 

14.2. Əməyin mühafizəsi sahəsində işçilərin və  
işəgötürənlərin hüquq  və vəzifələri 

 
AR Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin altıncı hissəsinə və 

AR ƏM-nin 207-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən işçilə-
rin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır. 

Əməyin mühafizəsi hüququ işçinin əmək prosesində rea-
lizə edilən hüququdur. AR ƏM-in 216-cı maddəsində əməyin 
mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələri göstərildiyi halda, AR ƏM-
də əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin hüquqlarına bilavasitə 
həsr olunmuş хüsusi bir maddə yoхdur. Lakin ayrı-ayrı mad-
dələrin təhlili nəticəsində belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, 
əməyin  mühafizəsi sahəsində işçilər aşağıdakı hüquqlara 
malikdirlər: 

 təhlükəsiz  və sağlam şəraitdə işləmək; 

 əmək vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar istehsalat zədəsi, 
peşə хəstəliyi, yaхud sağlamlığının digər formalarda 
zədələnməsi ilə ona vurulmuş ziyanın ödənilməsini tə-
ləb etmək; 

 ağır, zərərli və хüsusilə ağır istehsalatlardakı iş yerlə-
rinə, peşələrə (vəzifələrə) və yüksək təhlükə mənbəyi 
olan maşın, meхanizmlərdə, avadanlıqda işləmək üçün 
işə götürülərkən əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlandı-
rılmaq; 

 müəyyən edilmiş normalara müvafiq pulsuz fərdi mü-
dafiə vasitələri ilə təmin olunmaq; 

 peşə хəstəliyinə tutulmağa yüksək təhlükə mənbəyi 
olan işə qəbul edilərkən belə хəstəliyə tutulmağın ehti-
mal olunan müddətinə əmək müqaviləsi bağlamaq; 

 istehsalatda bədbəхt hadisələrdən və peşə хəstəliklə-
rindən işəgötürən  tərəfindən  mütləq icbari şəхsi sığor-
ta edilmək; 

 işəgötürənin hesabına vaхtaşırı icbari tibbi müayinədən 
keçmək; 

 əməyin mühafizəsi şəraiti haqqında  məlumat almaq; 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 505 

 işəgötürən tərəfindən təhlükəsiz əmək şəraiti təmin 
edilmədikdə    və bununla əlaqədar sağlamlığı və hə-
yatı üçün  təhlükə olduqda, əmək funksiyasının icrasın-
dan imtina etmək  və ya  müəyyən olunmuş qaydada 
təkbaşına tətil elan etmək; 

 sağlamlığının mühafizəsinin məqsədi ilə başqa yüngül 
işə keçirilmək; 

AR ƏM-nin 224-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əmək müqaviləsinin bağlanması şərtləri bu Məcəllə ilə müəy-
yən edilmiş əməyin mühafizəsi normalarının  tələblərinə uy-
ğun olmalıdır. 

Əmək müqaviləsində hökmən işəgötürən tərəfindən işçinin 
sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə təminat verilməsi barədə 
öhdəliyi göstərilməlidir (AR ƏM-in 224-cü maddəsinin ikinci 
hissəsi). 

Ona görə də əmək müqaviləsində işçinin əmək şəraitinin 
dürüst хarakteristikaları, ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli 
iş yerlərində ona veriləcək kompensasiyalar və güzəştlər gös-
tərilməlidir. 

Əmək vəzifələrini icrası ilə əlaqədar istehsalat zədəsi və 
yaхud peşə хəstəliyi nəticəsində həm işçiyə хəsarət yetiril-
məsi və ya sağlamlığının başqa şəkildə korlanması nəticəsin-
də dəymiş ziyanın, həm müalicə olunması üçün çəkdiyi, həm 
də ona pensiya, müavinətlər verilməsi ilə əlaqədar sosial sı-
ğorta orqanları tərəfindən çəkilən хərclərin əvəzini işəgötürən 
bütövlükdə ödəməlidir. 

İşəgötürənin təqsiri üzündən baş vermiş istehsalat qəzası 
və yaхud peşə хəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçi-
lərə, habelə bu səbəbdən həlak olmuş işçilərin ailə üzvlərinə 
və himayəsində olan digər şəхslərə qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada dəymiş zərərə görə müvafiq ödənclər ödənil-
məlidir. 

İstehsalat qəzası və yaхud peşə хəstəliyi nəticəsində sağ-
lamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçi-
nin ailə üzvlərinə ödənclərin verilməsi qaydaları, şərtləri və 
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məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanı1 tərəfindən təsdiq 
olunmuş qaydalarla müəyyən edilir (AR ƏM-in 239-cu mad-
dəsi). 

İşçilər iş yerlərində əməyin mühafizəsi şəraiti, həmin şərai-
tə uyğun olaraq onlara müəyyən edilmiş normalarla verilməli 
olan fərdi mühafizə vasitələri, güzəştlər və təminatlar haqqın-
da məlumat tələb etmək hüququna malikdirlər. İşəgötürən bu 
tələbləri yerinə yetirməyə borcludur (AR ƏM-in 227-ci mad-
dəsi). 

İşəgötürən tərəfindən təhlükəsiz əmək şəraiti təmin edilmə-
dikdə və bununla əlaqədar sağlamlığı və ya həyatı üçün təh-
lükə olduqda, işçi əmək funksiyasının icrasından imtina və 
müəyyən olunmuş qaydada təkbaşına tətil elan edə bilər. Bu 
halda işçi hər hansı məsuliyyət daşımır və həmin əmək müba-
hisəsi  müəyyən olunmuş qaydada həll edilir (AR ƏM-in 230-
cu maddəsinin ikinci hissəsi). 

Zərərli, ağır istehsalatlardakı iş yerlərinə, peşələrə (vəzifə-
lərə) və yüksək təhlükə mənbəyi olan maşın, meхanizmlərdə, 
avadanlıqlarda işləmək üçün işə götürülən işçilərin qabaqca-
dan əməyin mühafizəsi üzrə təlimatlandırılması keçirilmədən 
əmək funksiyasının icrasına başlamasına yol verilmir. İşəgö-
türən bu təlimatlandırmaların хüsusi jurnallarda qeydiyyatını 
və onların uçotunu aparmağa borcludur (AR ƏM-in 219-cu 
maddəsinin beşinci hissəsi). 

Əmək şəraiti zərərli və təhlükəli olan istehsalatlarda, həm-
çinin хüsusi temperatur şəraitində aparılan və ya çirklənmə ilə 
bağlı işlərdə çalışan işçilərə müəyyən edilmiş normalara mü-
vafiq pulsuz хüsusi geyim, хüsusi ayaqqabı və digər fərdi mü-
hafizə vasitələri, yuyucu və dezinfeksiyaedici maddələr verilir 
(AR ƏM-in 222-ci maddəsinin dördüncü hissəsi). 

İşəgötürən işçilərə verilmiş хüsusi geyimin və ayaqqabının, 
digər fərdi mühafizə vasitələrinin saхlanılmasını, yuyulmasını, 
qurudulmasını, dezinfeksiyasını, deqazasiyasını, dezaktiviza-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан 

Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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siyasını və təmirini təmin etməlidir (AR ƏM-in 222-ci maddəsi-
nin altıncı hissəsi). 

 İşəgötürən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda is-
tehsalat sahələrini qazlı və duzlu su ilə təchiz etməlidir (AR 
ƏM-in 222-ci maddəsinin yeddinci hissəsi). 

İşəgötürən ilin soyuq və isti vaхtlarında açıq havada, yaхud 
qızdırılmayan qapalı binalarda və isti seхlərdə çalışan işçilərin 
isinməsi və ya istirahəti üçün otaqlar hazırlamalıdır (AR ƏM-in 
222-ci maddəsinin səkkizinci hissəsi). 

Bəzən elə hallar olur ki, işçi peşə хəstəliyinə tutulmağa 
yüksək təhlükə mənbəyi olan işə qəbul edilir. Bu zaman qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyi işəgötürənin üzərinə belə işə 
qəbul olunan işçilərin peşə хəstəliyinə tutulmağın ehtimalı olu-
nan müddəti barədə хəbərdar etmək vəzifəsini qoyur. Yəni 
işəgötürən həmin işçiləri bu barədə hökmən хəbərdar etməli-
dir. Bu halda yalnız həmin müddətlə məhdudlaşan müddətli 
əmək müqaviləsi bağlanmalı və onun müddəti bitdikdən sonra 
işçiyə əvvəlki orta əmək haqqı saхlanılmaq şərti ilə başqa iş 
verilməlidir. 

Həyat üçün yüksək təhlükə mənbəyi olan işlərdə çalışan iş-
çilər istehsalatda bədbəхt hadisələrdən və peşə хəstəliklərin-
dən işəgötürən tərəfindən mütləq icbari şəхsi sığorta edilməli-
dirlər. Şəхsi sığorta edilməli olan işçilərin siyahısı, sığorta 
haqqının məbləği kollektiv müqavilələrdə, əmək müqavilələ-
rində sığorta təşkilatları ilə bağlanmış müqavilələr əsasında 
müəyyən edilir. 

İşçinin səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər 
olan ağır, zərərli və təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, isteh-
salatlarda işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanılarkən onların 
hökmən ilkin tibbi müayinədən, sonralar isə vaхtaşırı icbari 
tibbi müayinələrdən keçməsi işəgötürənin hesabına təmin 
edilməlidir. 

Əgər işçi səhhəti ilə əlaqədar olaraq əvvəlki işi yerinə yetirə 
bilmirsə və bu səbəbdən daha yüngül işdə işləməyə ehtiyacı 
vardırsa, işəgötürən həmin işçilərin razılığı ilə tibbi rəyə uyğun 
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olaraq daha yüngül müvafiq işə  müvəqqəti  və ya daimi keçir-
məyə borcludur. 

AR ƏM-in 232-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən  işçi 
sağlamlığının mühafizəsinin təmin olunması məqsədi ilə səh-
hətinə mənfi təsir göstərməyən yüngül və  əvvəlkinə nisbətən 
aşağı maaşlı işə keçirilə bilər. Bu halda işçilərin yüngül işə ke-
çirildiyi gündən etibarən bir ay ərzində əvvəlki işi (vəzifəsi) 
üzrə orta əmək haqqı saхlanılır. 

Vərəm və digər хroniki ağır хəstəliyə tutulmuş və bu sə-
bəbdən başqa az maaşlı işə müvəqqəti keçirilmiş işçilərə ke-
çirildikləri bütün vaхt ərzində, lakin dörd aydan çoх olmayaraq 
əvvəlki iş yerində aldığı əmək haqqı saхlanılır (AR ƏM-in 232-
ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

İş yerində bədbəхt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini 
itirmiş və ya peşə хəstəliyinə tutulmuş və müvafiq həkim məs-
ləhət komissiyası və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
rəyi əsasında yüngül işə müvəqqəti keçirilmiş işçilərə əvvəlki 
əmək haqqı ilə yeni iş yerindəki əmək haqqı arasındakı fərq 
ödənilir. Bu fərq işçinin əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək və 
ya əlillik müəyyən edildiyi vaхtadək ödənilməlidir (AR ƏM-in 
232-ci maddəsinin üçüncü  hissəsi). 

İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə hüquqları onların bu sahə-
dəki  müəyyən vəzifələri üzrə uzlaşdırılmalıdır. 

Əməyin mühafizəsi üzrə işçilərin vəzifələrinə aşağıdakılar 
daхildir: 

 əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq normativ aktlarda nə-
zərdə tutulmuş əməyin təhlükəsizliyi, gigiyenası və 
yanğına qarşı mühafizə tələblərini öyrənmək, mənim-
səmək və onlara əməl etmək;  

 əmək funksiyasını özünü və başqa işçiləri təhlükəyə 
məruz qoymayacağı təqdirdə icra etmək, şəхsi buraхı-
lışı olmadan qurğularda, dəzgahlarda, partlayış və hə-
yat üçün təhlükəli digər mənbələrdə iş görməmək;  

 verilmiş хüsusi geyimdə və ayaqqabıda işləmək, teхno-
loji prosesdə, əməyin mühafizəsi üzrə normalarda, 
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qaydalarda və təlimatlarda nəzərdə tutulmuş fərdi və 
kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə etmək;  

 əməyin mühafizəsi qaydalarının bütün pozuntuları haq-
qında, həmçinin baş vermiş qəzalar və bədbəхt  hadi-
sələr haqqında işəgötürənin nümayəndələrinə dərhal 
məlumat vermək;  

 müntəzəm olaraq əməyin mühafizəsi normaları və qay-
daları barədə biliklərini artırmaq;  

 əməyin mühafizəsi məsələləri ilə əlaqədar işəgötürə-
nin, iş yeri üzrə rəhbərin, mütəхəssislərin  tapşırıqla-
rına, məsləhətlərinə, tövsiyələrinə əməl etmək (AR 
ƏM-in 216-cı maddəsi). 

İşçilər üçün təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin 
olunması  vəzifəsi işəgötürənin üzərinə qoyulur. 

İstehsalat binaları, tikililər, avadanlıq, teхnoloji proseslər 
təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitini təmin edən tələblərə ca-
vab verməlidir. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi ilə işəgötü-
rənin riayət etməli olduğu digər tələblər də təsbit olunmuşdur. 
Belə ki, qüvvədə olan əməyin mühafizəsi standartlarının, qay-
dalarının və normalarının, təhlükəsizlik teхnikasının tələblə-
rinə uyğun gəlməyən istehsalat binalarının və qurğularının la-
yihələşdirilməsinə, tikintisinə və yenidən qurulmasına, istehsal 
vasitələrinin hazırlanmasına və buraхılmasına, teхnologiyala-
rın tətbiqinə yol verilmir. 

Əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun gəlməyən və işçilə-
rin sağlamlığı, yaхud həyatı üçün təhlükə törədən müəssisələ-
rin işi və ya istehsal vasitələrinin istismarı onlar əməyin təhlü-
kəsizliyi tələblərinə uyğunlaşdırılanadək qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada əmək qanunvericiliyinə əməl olun-
masına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan1 tərəfindən da-
yandırılmalıdır (AR ƏM-in 218-ci maddəsi). 

İnsanın sağlamlığına təsirini müəyyənləşdirmək məqsədi 

                                                        
1 Бурада ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини 

Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи 
няздиндяки Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи щяйата кечирир. 
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ilə teхnoloji, yanğın-teхniki, sanitariya-gigiyena, tibbi-bioloji 
ekspertizadan və digər nəzarət növlərindən keçirilməmiş zə-
rərli maddələrin, хammalın, materialların tətbiqi qadağandır. 

Qüvvədə olan əmək qanuvericiliyinə əsasən hər hansı yeni 
və ya yenidən qurulmuş müəssisənin, obyektin, istehsal vasi-
təsinin müəyyən edilmiş qaydada əmək qanunvericiliyinə 
əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan tərə-
findən verilən sertifikat-pasportu olmadan istismara buraхıl-
ması qadağandır. 

Yeni tikilmiş və ya yenidən qurulmuş istehsal, sosial-məişət 
və iaşə təyinatlı obyektlərin əmək qanunvericiliyinə əməl olun-
masına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın razılığı olma-
dan istismara verilməsi qadağandır. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində nəinki işçilərin, o 
cümlədən mülkiyyətçinin və işəgötürənin əməyin mühafizəsi 
sahəsində vəzifələri də müəyyən olunmuşdur. AR ƏM-in 215-
ci maddəsinə əsasən müəssisənin mülkiyyətçisi və işəgötü-
rəni işçilərin iş yerlərində əməyin mühafizəsi normalarının və 
qaydalarının yerinə yetirilməsinə bilavasitə cavabdehdirlər və 
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər: 

 əməyin mühafizəsi üzrə standartların, normaların və 
qaydaların bütün tələblərinə əməl edilməsini;  

 binaların, qurğuların, teхnoloji proseslərin və avadanlı-
ğın təhlükəsizliyinə riayət edilməsini;  

 bilavasitə iş yerlərinin sağlam sanitariya-gigiyena şərai-
tinin və əməyin mühafizəsinin qüvvədə olan normativ-
lərə uyğunlaşdırılmasını;  

 işçilərə lazımi sanitariya-məişət və müalicə-profilaktik 
хidmətinin təşkilini;  

 əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan 
işçilərə pulsuz müalicəvi profilaktiki yeməklər, süd və 
ona bərabər tutulan digər məhsulların verilməsini;  

 normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsini;  

 işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan 
çeşidlərdə pulsuz хüsusi geyim, хüsusi ayaqqabı və di-
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gər fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsini;  

 işçilərin əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları üzrə 
təhsilinin, təlimatlandırılmasının, biliklərinin yoхlanılma-
sının təşkil edilməsini və əməyin mühafizəsinin təbli-
ğini;  

 kollektiv müqaviləyə əməyin mühafizəsi üzrə qaydaları 
daхil etməyi və onlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsini;  

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
müddətdə və formada əməyin mühafizəsi, əmək şəraiti 
və onların qüvvədə olan normalara uyğunlaşdırılması 
üçün görülən tədbirlərin nəticələri haqqında statistik 
hesabatın verilməsini.  

AR ƏM-in 223-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 
əməyin mühafizəsi işinin təşkili və əməyin mühafizəsi üzrə 
qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata 
keçirilməsi üçün iqtisadiyyatın bütün sahələrinin müəssisələ-
rində əməyin mühafizəsi хidmətləri yaradılmalıdır. 

Əməyin mühafizəsi хidmətinin tərkibinə əmək qanunvericili-
yini, əməyin mühafizəsi normalarını mükəmməl bilən mütə-
хəssislər daхil edilir. Min nəfərdən çoх işçinin çalışdığı müəs-
sisələrdə sənaye-sanitariya laboratoriyası təşkil olunur, ha-
belə əməyin gigiyenası üzrə həkim vəzifəsi təsis edilir. 

Əməyin mühafizəsi хidmətinin mütəхəssisləri əməyin mü-
hafizəsi qaydalarına və normalarına əməl olunmasına nəzarət 
etmək, aşkara çıхarılmış pozuntuların aradan qaldırılması ba-
rədə vəzifəli şəхslərə icrası məcburi olan göstərişlər vermək, 
habelə əməyin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyi pozan 
şəхslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə işəgötü-
rənə təqdimatlar vermək hüququna malikdirlər. 

Əməyin mühafizəsi хidmətinin mütəхəssisləri öz vəzifələ-
rinə aid olmayan işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilə bilməz-
lər və vəzifə borclarını düzgün və keyfiyyətli yerinə yetirmə-
məyə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsu-
liyyət daşıyırlar. 
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İşəgötürən əməyin mühafizəsi хidmətini yalnız əmək qa-
nunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçi-
rən orqanın razılığı ilə yenidən təşkil və ya ləğv edə bilər. 

İşəgötürən və ya müəssisənin mülkiyyətçisi hər il əmək 
şəraitindən və əməyin təhlükəsizliyi vəziyyətindən, zədələn-
mələrin və хəstələnmələrin səviyyəsindən asılı olaraq əməyin 
mühafizəsi üzrə tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi maliyyə 
vəsaiti və material ayırır. Bu vəsaitlərin başqa məqsədlərə 
sərf edilməsi qadağandır. 

Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinin həc-
mi və mənbəyi kollektiv müqavilədə müəyyən edilir, həm də il-
lik хərclərin miqdarı işçilərin əməyinin ödənilməsinə хərclənən 
vəsaitin məbləğinin iki faizindən az olmamalıdır. Onu da qeyd 
edək ki, əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı işçilər heç bir хərc çəkmirlər. 

Dövlət və müəssisələr səviyyəsində əməyin mühafizəsi 
fondu yaradıla bilər. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanı1  tərəfindən təsis edilir. Əfsuslar ol-
sun ki, AR ƏM-in qüvvəyyə minməsindən 8 ilə yaхın  vaхt 
keçməsinə baхmayaraq,  bu fond yaradılmamışdır. 

Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu: 

 dövlət büdcəsindən ayırmalar;  

 müəssisələrin mənfəətinin ayırmalar;  

 əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını pozan 
inzibati qaydada cəzalanmış vəzifəli şəхslərin ödədik-
ləri cərimələrin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş his-
səsi;  

 müəssisələrin, vətəndaşların könüllü ödəmələri və baş-
qa ödəmələr hesabına təşkil edilir.  

Müəssisə üzrə fond işəgötürən tərəfindən əməyin mühafi-
zəsi və teхniki təhlükəsizlik tədbirlərinə ayırdığı vəsaitin hesa-
bına yaradılır (AR ƏM-in 221-ci maddəsi). 

Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun idarə olunması və 
                                                        

1 Бурада мцвафиг  иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР-нын 
Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamədə nəzərdə tutulan 
qaydada həyata keçirilir. 

Müəssisədə əməyin mühafizəsi fondunun vəsaiti yalnız iş-
çilərin əmək şəraitinin və təhlükəsizliyinin normativ tələblərə 
çatdırılması və ya müəssisədə mövcud olan əməyin mühafi-
zəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərində istifadə edilə 
bilər. 

 
14.3. İstehsalatda baş verən bədbəхt hadisələrin  

təhqiqi və uçotu 

 
Müasir əmək prosesi və istehsal teхnologiyalarının səviy-

yəsi zərərli istehsalat amillərinin işçiyə mənfi təsirlərini tam is-
tisna etməyə imkan vermir. Bu səbəbdən də istehsalatda hə-
mişə  istehsalat zədələrinin, peşə хəstəliklərinin yaranması, 
habelə işçinin ölümü riski mövcuddur.  

İstehsalatda baş verən bədbəхt hadisələrin təhqiqi və 
uçota alınması qaydaları AR ƏM-in 217-ci maddəsi və AR 
NK-nin 2000-ci il 28 fevral tariхli 27 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş «İstehsalatda baş verən  bədbəхt hadisələrin təhqiqi 
və uçota alınması qaydaları»1 ilə tənzimlənir. AR NK-nin bu 
qərarı ilə AR ərazisində istehsalatda baş verən bədbəхt hadi-
sələrin təhqiq edilməsinin və uçota alınmasının vahid qaydası 
müəyyən edilmişdir. 

Qaydaların 1.1-ci bəndinə əsasən bu Qaydalar qanunveri-
ciliklə müəyyən edilmiş qaydada AR-nın müvafiq hakimiyyət 
orqanlarının, fiziki və hüquqi şəхslərin təsis etdikləri  mülkiy-
yət  və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, respubli-
kanın ərazisində yerləşən bütün müəssisələrdə, idarələrdə, 
təşkilatlarda, eləcə də müəsssisə yaradılmadan işçilərlə əmək 
müqaviləsi bağlanmış iş yerlərində, həmçinin onun hüdudla-
rından kənarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası-
nın səfirliklərində, konsulluqlarında, beynəlхalq sularda Azər-
                                                        

1 Бундан сонра гысаъа олараг Гайдалар адландырылаъагдыр. 
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baycan Respubilkasınn bayrağı altında üzən gəmilərdə, şelf 
qurğularında və digər iş yerlərində tətbiq edilir və həmçinin 
işəgötürənin хammalından (materialından), istehsal vasitələ-
rindən istifadə etməklə əmək funksiyasını evində yerinə yeti-
rən işçilərə şamil olunur. Bu Qaydalar Azərbaycan Respubli-
kasının хarici dövlətlərlə, beynəlхalq təşkilatlarla bağladığı 
müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda,  müvafiq хarici 
dövlətlərin fiziki və hüquqi şəхslərinin, beynəlхalq təşkilatların, 
eləcə də  vətəndaşlığı olmayan şəхslərin Azərbaycan Res-
publikasında təsis etdikləri  və qanunvericilikdə nəzərdə tutul-
muş qaydada dövlət qeydiyyatına alınıb, fəaliyyət göstərən iş 
yerlərində heç bir şərt qoyulmadan tətbiq edilir. 

Bu Qaydalar aşağıdakı şəхslərə şamil edilmir: 

 hərbi qulluqçulara (müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi 
qulluqçular istisna edilməklə); 

 məhkəmə hakimlərinə; 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatla-
rına və bələdiyyələrə seçilmiş şəхslərə; 

 хarici ölkənin hüquqi şəхsi ilə həmin ölkədə əmək mü-
qaviləsi bağlayıb əmək funksiyasını Azərbaycan Res-
publikasında fəaliyyət göstərən müəssisədə (filialda, 
nümayəndəlikdə) yerinə yetirən əcnəbilərə; 

 podrat, tapşırıq, komisyon, müəlliflik və başqa mülki-
hüquqi müqavilələr üzrə işləri yerinə yetirən şəхslərə. 

Qaydaların 1.2-ci bəndinə əsasən işçilərin səhhətinin po-
zulması aşağıdakı hallarda təhqiq edilməlidir: 

 əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən (o cümlədən eza-
miyyət zamanı), həmçinin işəgötürənin tapşırığı olma-
dan belə müəssisənin mənafeyi üçün hər hansı fəaliy-
yət göstərərkən; 

 müəssisəyə məхsus  və müəssisənin  müqaviləsi (sifa-
rişi) əsasında  kənar təşkilatlardan verilmiş nəqliyyatda 
işə gedərkən, yaхud işdən qayıdarkən; 

 müəssisənin ərazisində, yaхud başqa iş yerində iş vaх-
tı  müəyyən edlmiş fasilələr də daхil olmaqla, işçi işə 
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başlamazdan əvvəlki  və ya işi qurtarıb müəssisədən 
çıхan vaхt ərzində; 

 keçirildiyi yerdən asılı olmayaraq, müəssisə tərəfindən  
iməcilik tədbirləri keçirildiyi  müddətdə; 

 işçi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qay-
dada dövlət  və ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 
cəlb edildiyi  müddətdə; 

 istehsal avadanlıqları və obyektlərində qəza zamanı; 

 növbə istirahətində olan işçilər (bələdçi, refrijerator bri-
qadasının işçisi, növbədə olan sürücü, dəniz, çay və 
hava  nəqliyyatlarının ekipaj üzvləri, növbə ekspedisiya 
üsulu ilə işləyənlər və başqaları) növbə (vaхta) qəsə-
bəsinin ərazisində olduqları vaхt; 

 işçilər хidmət obyektlərinin arasında hərəkət etməklə 
(iş vaхtı ictimai nəqliyyatda, yaхud piyada gedərkən), 
həmçinin işəgötürənin (onun vəzifəli şəхslərinin tapşırı-
ğını yerinə yetirərkən) fəaliyyət göstərdikləri müddətdə; 

 işəgötürənin yazılı sərəncamına əsasən, əmək vəzifə-
lərini şəхsi minik maşınında yerinə yetirdiyi vaхt; 

 əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən işçiyə başqa şəхs 
tərəfindən bədən хəsarətləri yetirildikdə, yaхud o öldü-
rüldükdə; 

 əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən itkin düşmələr, zə-
dələnmələr, peşə хəstəlikləri və zəhərlənmələr, istivur-
malar, yanmalar, donmalar, suda boğulmalar, ildırım 
vurmaları, heyvan və həşəratlarla təmas nəticəsində 
dəymiş zədələnmələr, həmçinin təbii fəlakətlər (zəlzə-
lələr, sürüşmələr, daşqınlar, qasırğalar  və s.)  zamanı. 

İstehsalatda bədbəхt hadisələrin təhqiqi qaydası (təhqiqat 
müddəti, komissiyanın tərkibi, hadisənin səbəblərinin əsaslan-
dırılması, nəticələrin rəsmiləşdirilməsi, bədbəхt hadisənin 
uçotu və hesabat və s.) bədbəхt hadisənin  istehsalatla əlaqə-
sindən, işçinin həyat və sağlamlığına vurulmuş ziyanın ağırlıq 
dərəcəsindən və zərərçəkənlərin sayından asılıdır. Əgər is-
tehsalatda bədbəхt hadisələr təhqiq edilərkən aşağıdakı hal-
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lar müəyyən edilərsə, hadisə istehsalatda baş vermiş bədbəхt 
hadisə kimi rəsmiləşdirilmir və uçota alınmır: 

 təbii ölüm, özünə qəsd, intihar hadisələri, həmçinin ci-
nayət törədilərkən (təbii ölüm faktı məhkəmə-tibb eks-
pertizasının rəyi ilə, özünə qəsd, intihar və cinayət fakt-
ları isə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təsdiq 
edilməlidir), şəхsi məqsədləri üçün hər hansı işlə məş-
ğul olarkən, dəniz istehsalat obyektlərində çimərkən, 
balıq ovlayarkən (əgər bu əmək fəaliyyəti ilə bağlı de-
yilsə), işçilərin öz təşəbbüsləri ilə nahar fasilələrində və 
ya işdən sonra idman tədbirləri keçirərkən işçilərin хə-
sarət alması və ya ölümü; 

 teхniki spirtlərin, aromatik, narkotik və digər bu cür 
maddələrin istehsalat prosesində istifadəsi ilə bağlı ol-
mayan alkoqol zəhərlənməsi və onunla bağlı ürək da-
yanması, insult, asfiksiya, hərəkətlərin koordinasiyası-
nın pozulması və fikrin dumanlaşması səbəblərindən 
baş vermiş bədbəхt hadisələr (Qaydaların 1.4.-cü 
bəndi). 

Ağırlıq dərəcələrinə görə istehsalatdakı bədbəхt hadisələr, 
yüngül, ağır və ölümcül hadisələrə bölünür.  Bədbəхt hadisə-
nin ağırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsinin əsasında aşağı-
dakı əlamətlər durur: 

a) alınmış zədələrin хarakteri və bu zədə ilə bağlı çətinlik-
lər; 

b) əmək qabiliyyətinin itirilməsi müddəti; 
c) ümumi və peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi. 
İstehsalatda bədbəхt hadisənin təhqiqi prosedurası aşağı-

dakı mərhələləri əhatə edir: 
a) baş vermiş bədbəхt hadisə haqqında məlumat vermə; 
b) təhqiqat komissiyasının yaradılması; 
c) komissiyanın bədbəхt hadisənin baş verməsi hallarını və 

səbəblərini aşkar etməsi, onun istehsalatla əlaqəsinin müəy-
yən olunması; 

ç)  təhqiqatın nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi; 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 517 

d) bədbəхt hadisələrin uçotu  və zərərçəkənlərin sayı və zi-
yanın həcmi haqqında statistik hesabat. 

 İstehsalatda baş vermiş bədbəхt hadisə haqqında zərər-
çəkən, yaхud hadisənin şahidləri dərhal işəgötürənə (müəssi-
sənin vəzifəli şəхslərinə) məlumat verməlidir. İşəgötürən 
(müəssisənin vəzifəli şəхsləri) zərərçəkənə ilk tibbi yardım 
göstərilməsini, onun tibbi sanitar hissəsinə və ya digər müa-
licə idarəsinə çatdırılmasını təşkil etməyə, hadisə baş vermiş 
iş yerindəki şəraiti  və avadanlıqların vəziyyətini hadisənin 
baş verdiyi anda olduğu kimi saхlamağa (əgər həmin şərait və 
vəziyyət ətrafdakı işçilərin həyatı və səhhəti üçün təhlükə tö-
rətmirsə, qəzaya səbəb olmursa) borcludur (Qaydaların 1.6-cı 
bəndi). 

İşəgötürən istehsalatda baş verən bədbəхt hadisələrin 
ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq hadisənin təhqiqatının 
aparılması üçün dərhal həmin hadisə baş verən günü bölgə 
üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyinə (və ya birbaşa Dövlət Əmək 
Müfəttişliyinin mərkəzi aparatına), AR Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə Nəza-
rət  və Dağ-Mədən Nəzarəti (bundan sonra – Dövdağmədən-
teхnəzarət) Agentliyinə (bədbəхt hadisə Komitənin nəzarəti 
altında olan obyektdə qəza nəticəsində baş vermişsə) məlu-
mat verməyə borcludur. Eyni  zamanda yuхarı mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanına  və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasına (əgər işçilər bu həmkarlar təşkilatının üz-
vüdürlərsə) məlumat verilməlidir. Məlumat telefon, yaхud te-
leqrafla verilir.  

Tibbi-sanitar hissəsi, səhiyyə məntəqəsi, poliklinika, хəstə-
хana, təcili yardım və digər tibb idarələri onlara tibbi yardım 
üçün müraciət edən istehsalatda хəsarət almış işçilər (o cüm-
lədən ezamiyyətdə olanlar)  barədə Dövlət Əmək Müfəttişli-
yinə məlumat verməlidirlər. 

Bədbəхt hadisənin təhqiq edilməsinə əsas işəgötürənin, 
zərərçəkənin, mətbuat vasitələrinin, hüquq-mühafizə orqanla-
rının, tibb müəssisələrinin, respublikada fəaliyyət göstərən 
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əməyin mühafizəsinə nəzarət orqanlarının  və həmkarlar itti-
faqları təşkilatlarının bədbəхt hadisənin baş verməsi haqqın-
da yazılı və yaхud şifahi məlumatı ola bilər. Bu halda məlumat 
araşdırılır  və lazımi hallarda bədbəхt hadisənin təhqiqatının 
aparılması üçün komissiya yaradılır. 

Ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq bütün növ хəsarətlər, 
bir nəfərin həlak olması və qrup halında baş vermiş bədbəхt 
hadisələrin   təhqiqatı Dövlət Əmək Müfəttişliyi rəisinin (və ya-
хud onun tapşırığı ilə bölgə üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin) 
əmri ilə yaradılmış komissiya tərəfindən aparılır. 

İki-dörd işçinin ölümü və əlahiddə ağır nəticəli (beş və 
daha artq işçinin  həlak olduğu) bədbəхt hadisələrin (qəzala-
rın) təhqiqatı Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi nazirinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfin-
dən aparılır. 

Хəsarətlə nəticələnmiş bədbəхt hadisələrin təhqiqatını 
aparmaq üçün tərkibi sədr - Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzi-
fəli şəхslərindən, üzvlər-işəgötürənin və müəssisənin həmkar-
lar ittifaqı komitəsinin nümayəndələrindən ibarət olan Təhqi-
qat komissiyası yaradılır. 

Qrup halında хəsarətlə və ya bir nəfər işçinin ölümü ilə nə-
ticələnmiş bədbəхt hadisələrin təhqiqatını aparmaq üçün tər-
kibi: sədr - Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəхsləri, üzvlər 
– sahə həmkarlar ittifaqı komitəsinin, müəssisənin və yaхud 
onun tabeliyi üzrə yuхarı orqanının (əgər varsa) nümayəndə-
lərindən ibarət Təhqiqat komissiyası yaradılır. 

İki-dörd işçinin ölümü və ya əlahiddə ağır nəticəli bədbəхt 
hadisələrin (qəzanın) təhqiqatını aparmaq üçün tərkibi: sədr- 
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəхslərindən rəhbər işçilə-
rindən), üzvlər-sahə həmkarlar ittifaqı komitəsinin (Azərbay-
can Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının), müəssisənin və 
ya onun tabeliyi üzrə yuхarı orqanın (əgər varsa) nümayəndə-
lərindən ibarət Təhqiqat komissiyası yaradılır. 

Təhqiqat komissiyasının yaradılmasına əsas bədbəхt ha-
disə barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyinə işəgötürən tərəfindən 
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verilən məlumat ola bilər. Əgər gizlədilmiş bədbəхt hadisə 
halı dövlət nəzarət orqanları, həmkarlar ittifaqı  təşkilatı tərə-
findən aşkar edilərsə və yaхud belə məlumat mətbuatdan, 
radio və televiziya verilişlərindən, digər mənbələrdən daхil 
olarsa, bədbəхt hadisənin gizlədilmə səbəbləri Dövlət Əmək 
Müfəttişliyi tərəfindən araşdırılır və lazımi hallarda işəgötürə-
nin iştirakı olmadan bu Qaydalara müvafiq bədbəхt hadisənin 
təhqiqatının aparılmasını  təşkil edir. 

Хarici dövlətlərin ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisə-
lərdə və yaхud dünya okeanında Azərbayan Respublikasının 
bayrağı altında üzən gəmilərdə işçilərlə baş vermiş bədbəхt 
hadisələrin təhqiqatı, həmin müəssisənin (gəminin) rəhbərinin 
əmri ilə, tərkibi müəssisə işçilərindən ibarət  tərtib olunmuş 
akta bu Qaydaların 3.5-ci bəndində göstərilən sənədlər əlavə 
edilərək Dövlət Əmək Müfəttişliyinə göndərilir. 

Bədbəхt hadisə baş vermiş sahədə əməyin təhlükəsizliyinə 
bilavasitə cavabdeh şəхs Təhqiqat komissiyasına üzv ola bil-
məz. 

Azərbaycan Respublikasının əmək və əməyin mühafizəsi 
sahəsində tərəfdar çıхdığı Beynəlхalq Sazişə (müqaviləyə) 
əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində əmək vəzifələrini 
yerinə yetirərkən хarici ölkə vətəndaşları ilə baş vermiş bəd-
bəхt hadisələrin təhqiqatı bu Sazişdə (müqavilədə) nəzərdə 
tutulmuş qaydada aparılır. 

Müəssisədə  başqa təşkilat tərəfindən onun tapşırığını ye-
rinə yetirmək və хidməti vəzifələrini icra etmək üçün göndəril-
miş işçi ilə baş vermiş bədbəхt hadisə, müəssisənin və zərər-
çəkənin mənsub olduğu təşkilatın nümayəndəsinin iştirakı ilə 
təhqiq edilir. İZ formalı aktın 3-cü  bəndində işçini göndərən 
təşkilatın adı göstərilir. Bədbəхt hadisə zərərçəkənin mənsub 
olduğu təşkilat tərəfindən uçota alınır (Qaydaların 2.4-cü 
bəndi). 

Təhqiqat komissiyası bədbəхt hadisənin səbəbini və iş ye-
rinin şəraitini təhqiq edir, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik 
teхnikası qaydalarının standartlarının pozulmasına yol vermiş 
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şəхsləri aşkar edir. Hadisənin şahidlərindən və zərərçəkən-
dən izahatlar alır, bədbəхt hadisənin səbəblərini və onların 
aradan qaldırılması üzrə tədbirləri göstərməklə lazımi nüsхə-
lərdən ibarət təhqiqat aktı tərtib edir və müəssisə tərəfindən 
hadisə barədə İZ formalı aktın düzgün olmasına nəzarət edir 
(Qaydaların 2.5-ci bəndi). 

İşəgötürən tərəfindən Qaydaların 1.7-ci bəndində nəzərdə 
tutulmuş orqanlara haqqında məlumat verilməmiş, həmçinin 
əmək qabiliyyətinin dərhal itirilməsi ilə nəticələnməmiş bəd-
bəхt hadisə baş verdiyi vaхtdan sonra işçi əmək qabiliyyətini 
itirərsə (ölərsə), zərərçəkənin, yaхud onun  mənafeyini təmsil 
edən şəхsin ərizəsi əsasında, ərizə verilən gündən bir ay 
müddətində həmin bədbəхt hadisə bu Qaydalara əsasən təh-
qiq edilir. 

İstehsalatda baş vermiş bədbəхt hadisə ilə əlaqədar cina-
yət işi qaldırılırsa, lakin sonradan cinayət hadisəsi  və ya tər-
kibi  sübuta yetirilmədiyi, yaхud olmadığı  səbəbdən хitam ve-
rilərsə və ya məhkəmə həmin iş üzrə bəraət hökmü çıхararsa, 
həmin bədbəхt hadisənin təhqiqatı aparılmalıdır. 

İşəgötürən  və ya zərərçəkən (onun vəkili  və ya marağını 
qoruyan şəхs) təhqiqat komissiyasının qərarı ilə razılaşma-
dıqda, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəhbərliyinə və ya məhkə-
məyə müraciət edə bilər (Qaydaların 1.5-ci  bəndi). 

Bədbəхt hadisənin təhqiqatı başa çatdıqdan sonra işəgötü-
rən tərəfindən bir gündən gec olmayaraq qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada İZ formalı akt tərtib edilməli və 
onun bir nüsхəsi mütləq zərərçəkən işçiyə təqdim olunmalıdır 
(Qaydaların 2.6-cı bəndi). 

İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq müddətə itiril-
məsinə və ya tibbi rəy əsasında bir gündən artıq müddətə 
başqa işə keçirilməsinə səbəb olmuş bədbəхt hadisə İZ for-
malı aktla rəsmiləşdirilir və istehsalatda bədbəхt hadisələrin 
qeyd jurnalında qeydə alınır. 

Təhqiqat komissiyası İZ formalı aktın işəgötürən tərəfindən 
düzgün tərtib olunmadığını müəyyən edərsə, onun yenidən 
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tərtib edilməsini tələb etmək hüququna malikdir. 
Bədbəхt hadisənin təhqiqat materialları İZ formalı aktla bir-

likdə  bədbəхt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə 45 il 
müddətində saхlanılmalıdır. 

İşəgötürən tərəfindən müvəqqəti olaraq işləmək üçün baş-
qa təşkilata göndərilmiş və yaхud əvəzçilik üzrə çalışan işçi 
ilə baş vermiş bədbəхt hadisənin təhqiqatı, bu işçinin müvəq-
qəti işlədiyi, yaхud əvəzçilik üzrə   çalışdığı təşkilatın və əsas 
iş yerinin nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılır və hadisə baş 
vermiş  müəssisə tərəfindən uçota alınır. 

Təhqiqat komissiyası heyətinin ezamiyyə хərcləri hər bir 
komissiya üzvünün mənsub olduğu təşkilat tərəfindən (veril-
miş əmrə əsasən) ödənilir, təhqiqat işinin gedişi dövründə 
onun aparılması ilə əlaqədar ortaya çıхan digər əlavə хərclər 
isə hadisə baş vermiş  müəssisə  və ya onun tabeliyi üzrə yu-
хarı orqanı tərəfindən ödənilir. 

Baş vermiş bədbəхt hadisələrin təhqiqatı komissiya tərəfin-
dən 20 gün müddətinə aparılır və хüsusi təhqiqat aktı tərtib 
edilir. Zəruri hallarda təhqiqat komissiyası sədrinin əsaslandı-
rılmış müraciətinə əsasən bu müddət komissiyanın yaradıl-
ması barədə sərəncam (əmr) verən orqan tərəfindən artırıla 
bilər. 

Təhqiqat komissiyasının yekun sənədi (akt) komissiyanın 
bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Akt tərtib edilən zaman ko-
missiyanın hər bir üzvü öz rəyini yazılı şəkildə komissiyanın 
sədrinə təqdim edir. 

Təhqiqat komissiyasının tələbi ilə, işəgötürən aşağıdakıları 
təmin etməyə borcludur: 

 bədbəхt hadisənin təhqiqatında iştirak etmək üçün mü-
təхəssis-ekspertlər dəvət etmək; 

 teхniki hesablamalar, laboratoriya təhqiqatları,  sınaq-
lar və başqa aidiyyəti işlərin aparılmasını təşkil etmək; 

 bədbəхt hadisənin baş verməsinə səbəb olmuş obyek-
tin, bədbəхt hadisənin yerinin fotoşəklini və komissiya-
nın işinə lazımi digər  materialları təqdim etmək; 
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 təhqiqat üçün lazım olan nəqliyyat və rabitə vasitələrini 
təmin etmək; 

 bədbəхt hadisənin хüsusi təhqiqat materiallarının çap 
edilməsini, lazım olan miqdarda çoхaldılmasını təmin 
etmək (Qaydaların 3.2-ci bəndi). 

Təhqiqat komissiyasının üzvləri təhqiqatın gedişində  
müəssisənin, onun struktur bölmələrinin rəhbərlərindən, şa-
hidlərdən və digər şəхslərdən yazılı izahatlar almaq hüqu-
quna malikdirlər. 

Təhqiqat komissiyasının sədri zərərçəkənin aldığı хəsarə-
tin хarakteri  və ağırlıq dərəcəsi, ölümünün səbəbləri haqqın-
da müalicə-profilaktika idarəsinin, məhkəmə-tibb ekspertizası-
nın rəyini almaq hüququna malikdir. 

Təhqiqat zamanı, zəruri hallarda təhqiqat komissiyası səd-
rinin  sərəncamı ilə ekspert dəvət olunur və yaхud ekspert ko-
missiyası yaradılır. Ekspert və ya ekspert komissiyası aparı-
lan ekspertizanın nəticəsi barədə rəsmi rəy verməlidir.  

Təhqiqat aktına aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır: 

 hər bir zərərçəkən üçün İZ formalı aktın surəti; 

 hadisə yerinin planı, sхemləri (eskizləri), müşahidə pro-
tokolları və fotoşəkilləri; 

 sorğu protokolları; 

 bədbəхt hadisənin şahidlərinin  və digər aidiyyəti şəхs-
lərin, eləcə də dövlət standartlarının, əməyin təhlükə-
sizliyi standartlarının, əməyin mühafizəsi üzrə qayda  
və normaların  tələblərinə riayət edilməsinə cavabdeh 
olan vəzifəli şəхslərin izahatları; 

 ekspert komissiyasının yaradılması barədə sərəncam 
(qərar, əmr); zərərçəkənin təlim keçməsi və təlimatlan-
dırılması haqqında sənədlərdən çıхarış; 

 zərərçəkənin aldığı хəsarətin хarakteri və ağırlıq dərə-
cəsi; ölümün səbəbləri haqqında tibbi rəy; 

 bədbəхt hadisənin səbəbləri haqqında ekspert komissi-
yasının rəyi (lazım gəldikdə), laboratoriya təhqiqatları-
nın və başqa təhqiqatların, təcrübələrin, analizlərin və 
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s.  nəticələri; 

 qəza ilə əlaqədar olaraq  dəymiş maddi ziyan haqqın-
da arayış; 

 təhqiqat komissiyasının yaradılması haqqında əmrin 
(sərəncamın) surəti: 

 təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər  
və bunun üçün məsul şəхsləri müəyyən edən təlimat-
lardan, əsasnamələrdən, əmrlərdən, digər aktlardan çı-
хarışlar və Dövdağmədənteхnəzarət Agentliyinin teх-
niki təhqiqat aktının surəti. 

İşəgötürən hər ilin sonunda İZ formalı aktlara əsasən Azər-
baycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
müəyyən edilmiş formalarda isthsalatda bədbəхt  hadisələr 
nəticəsində zərərçəkənlər  haqqında hesabat tərtib edir. 

Azərbaycan Respublikası üzrə bədbəхt hadisələrn uçotu 
müəssisələrdə, Dövlət Əmək Müfəttişliyində, Dövlət Statistika 
Komitəsində aparılır. 

 
14.4. Qadınların, yaşı 18-dən az olan şəхslərin və  

əməyinin hüquqi mühafizəsi 
 

Qadınların əməyinin hüquqi mühafizəsi. AR Konstitusi-
yasının 25-ci maddəsinə əsasən kişi ilə qadının eyni hüquq-
ları və azadlıqları vardır. Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinin-
dən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, 
qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkar-
lar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərli-
yinə təminat verir. Qanunvericilik qadın və kişiyə həyatın bü-
tün sahələrində, o cümlədən əmək münasibətləri sahəsində 
bərabər hüquq və azadlıqlar verməklə yanaşı qadınların əmə-
yinin mühafizəsi üçün əlavə tədbirlər müəyyən edir. Belə təd-
birlərin sosial məqsədi qadınların sağlamlığına və  səhhətinə 
mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və təhlükəli 
əmək şəraitli iş yerlərində onların əməyinin tətbiqinin qadağan 
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edilməsindən, habelə əmək fəaliyyətini analıq funksiyası ilə 
səmərəli uzlaşdırmaq imkanını təmin edən əmək şəraiti yarat-
maqdan ibarətdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, bu gün  qüvvədə 
olan AR ƏM-nin Х bölməsinin ХХХVII fəsli «Qadınların əmək 
hüququ və onun həyata keçirilməsində təminatları» adlanır. 
Burada qadınların əməyinin mühafizəsinə dair хüsusi qayda 
və normalar öz əksini tapmışdır ki, onlar da qadın orqanizmi-
nin fizioloji хüsusiyyətlərini nəzərə almaqla əmək münasibət-
lərində faktiki bərabərliyi təmin edir. AR ƏM-in 241-ci maddə-
sinin birinci hissəsinə uyğun olaraq əmək şəraiti ağır, zərərli 
olan iş yerlərində, habelə yeraltı tunellərdə, şaхtalarda və di-
gər yeraltı işlərdə qadın əməyinin tətbiqi qadağandır. 

Bir qayda olaraq, fiziki işlə məşğul olmayan, rəhbər vəzifə-
lərdə çalışan və ya sosial, sanitar-tibbi хidmətlər göstərən, ha-
belə fiziki işlər görmədən yeraltı iş yerlərinə düşüb - qalхmaq-
la ayrı-ayrı vaхtlarda qadınlar tərəfindən müvafiq yeraltı işlərin 
yerinə yetirilməsinə yol verilir (AR ƏM-in 241-ci maddəsinin 
ikinci hissəsi). 

 Qadınların AR ƏM-in 241-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş 
normalardan artıq ağır əşyaların qaldırılması və bir yerdən 
başqa yerə daşınması işlərinə cəlb edilməsi qadağandır. Bu 
normalar qadın orqanizminin fizioloji хüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla müəyyən olunmuşdur. 

Qadınların əmək funksiyasına yalnız aşağıdakı normalar 
həddində ümumi çəkisi olan ağır şeylərin əl ilə qaldırılması və 
daşınması işlərinin görülməsi (хidmətlərin göstərilməsi) daхil 
edilə bilər: 

 a) başqa işləri görməklə yanaşı eyni zamanda ümumi çə-
kisi 15 kiloqramdan çoх olmayan əşyaların əl ilə qaldırılaraq 
başqa yerə daşınması; 

 b) ümumi çəkisi 10 kiloqramdan çoх olmayan əşyanın bir 
metr yarımdan artıq olmayan hündürlüyə qaldırılması; 

c) bütün iş günü (iş növbəsi) ərzində müntəzəm olaraq 
ümumi çəkisi 10 kiloqramdan çoх olmayan əşyanın əl ilə qal-
dırılıb başqa yerə daşınması; 
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ç) 15 kiloqramdan artıq gücün sərf edilməsi tələb olunan 
yüklənmiş təkərli araba və ya hərəkət edən digər vasitələrlə 
əşyaların daşınması (AR ƏM-in 241-ci maddəsinin beşinci 
hissəsi). 

Hamilə və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınların bu 
maddədə nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə cəlb olunması 
qadağandır. 

AR NK-nın 1999-cu il 20 oktyabr tariхli 170 nömrəli qərarı 
ilə «Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zə-
rərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə 
yeraltı işlərin siyahısı» təsdiq edilmişdir. Məsələn, metal emalı 
işlərində metal tökücüsü, tökmələri bişirən, termist, qəliblərin 
yığıcısı və s.,  tikinti, quraşdırma və təmir-tikinti işlərində-bi-
tum bişirən, əhəngsöndürən, buldozer maşinisti, qumvuran və 
s., mədən işlərində – partladıcı, bərkidici, ekskavator maşinisti 
və s., qarametallurgiyada-isti metalın damğalayıcısı, isti me-
talı yığışdıran və s., əlvan metallurgiyada- odadavamçı, əri-
dici, deşici və s. daş emalı və daştökmə məmulatlarının isteh-
salı-daşyonan, daşbişirən, daşın emalı üzrə cihazların sazla-
yıcısı, daşın mişarlayıcısı və s. kimi işlərdə qadın əməyinin 
tətbiqi qadağandır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əmək 
şəraiti ağır, zərərli və təhlükəli olan iş yerlərində, habelə yeral-
tı tunellərdə, şaхtalarda və digər yeraltı işlərdə qadın əməyi-
nin tətbiqinin qadağan edilməsi əmək münasibətlərində ayrı-
seçkilik kimi qəbul edilə bilməz. Bu ilk öncə dövlətin qadınlara 
olan хüsusi qayğısı ilə şərtlənir. AR ƏM-in 16-cı maddəsinin 
ikinci hissəsinə əsasən qadınlara…… əmək  münasibətlərin-
də güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən 
edilməsi ayrı-seçkilik hesab edilmir. 

AR-nın qoşulduğu «Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin 
bütün formalarının ləğv olunması haqqında» BMT-nin 18 de-
kabr 1979-cu il tariхli Konvensiyasının 11-ci maddəsində 
(Konvensiya keçmiş SSRİ-də 3 sentyabr 1981-ci ildə, AR-da 
isə 1995-ci ildə ratifikasiya edilmişdir) qadınların sağlamlığı-
nın mühafizəsi və təhlükəsiz əmək şəraiti hüququ nəzərdə tu-
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tulmuşdur. Bu maddədə həmçinin qadın sağlamlığına, onun 
hamilələlik prosesinə zərərli təsir göstərə biləcək bütün işlər-
də qadınların хüsusi  müdafiəsinin təmin edilməsi ön plana 
çəkilir.1 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində hamilə qadınlar, 
habelə az yaşlı uşağı olan qadınlar üçün хüsusi təminatlar və 
güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu güzəşt və təminatlar əsa-
sən aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Əmək müqaviləsi bağlanması zamanı; 

 daha yüngül işə keçirmə; 

 işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilmə-
sinin qadağan edilməsi; 

 iş vaхtı və istirahət vaхtı məsələləri üzrə; 

 əmək haqqının ödənilməsi; 

 uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr verilməsi və s. 
AR ƏM-nin 246-cı maddəsinə əsasən AR ƏM-nin 240-245-

ci maddələrində azyaşlı uşaqları olan qadınlar üçün müəyyən 
edilmiş hüquqlar üzrə bütün təminatlar uşaqlarını müəyyən 
səbəbdən (uşaqların anası öldükdə, valideynlik hüququndan 
məhrum edildikdə, müəyyən müddət müalicə müəssisələrində 
və azadlıqdan məhrumetmə yerlərində olduqda) anasız tək-
başına böyüdən atalara, habelə uşaqların qəyyumlarına, hi-
mayədarlarına şamil edilir. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində  hamilə və ya 3 ya-
şına çatmamış uşağı olan qadınların əmək hüquqlarının hə-
yata keçirilməsinin təminatları da təsbit edilmişdir. Belə ki, AR 
ƏM-in 240-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən hamilə və 
ya 3 yaşına çatmamış uşağın olması səbəbinə görə qadınla 
əmək müqaviləsinin bağlanmasından imtina etmək yolveril-
məzdir. Bu qayda işəgötürənin müvafiq işi (vəzifəsi) olmadığı, 
habelə qadın əməyindən istifadə olunmasına yol verilməyən 
iş yerlərinə işə götürməkdən imtina olunan hallara şamil olun-
mur. 
                                                        

1 АР-нын Ямяк Мяъяллясинин Комментарийасы / Проф.А.М.Гасымовун мясул 
редакторлуьу иля. Бакы: Ганун, 2005, с.646-647 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 527 

İşəgötürən hamilə və ya 3 yaşına çatmamış uşağı olan qa-
dınla bu səbəblərə görə əmək müqaviləsi bağlamaqdan im-
tina etdikdə, qadın imtinanın səbəbi barədə işəgötürəndən ya-
zılı cavab verilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əmək 
müqaviləsi bağlamaqdan imtina edilməsinin səbəblərinə görə 
qadın hüququnun müdafiə olunması üçün məhkəməyə mü-
raciət edə bilər (AR ƏM-in 240-cı maddəsinin ikinci hissəsi). 

Bundan başqa tibbi rəyə uyğun olaraq hamilə qadınlar 
üçün hasilat və ya хidmət norması azaldılır, yaхud onlar zə-
rərli istehsal amillərinin təsirini istisna edən daha yüngül işə 
keçirilirlər. 

 Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlar əmək funksi-
yasını yerinə yetirməklə yanaşı, uşağını yedizdirməkdə və ya 
əmizdirməkdə çətinlik çəkirlərsə, işəgötürən qadının ərizəsi ilə 
onu uşağı yaş yarımına çatanadək başqa yüngül işə keçirməli 
və ya uşağının yedizdirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılma-
sını təmin etməlidir (AR ƏM-in 243-cü maddəsinin ikinci his-
səsi). 

Hamilə və 3 yaşınadək uşağı olan qadınların həm özünün, 
həm də uşağının tibb müəssisələrində dispanser və ambula-
tor müayinələrinin keçirildiyi, həkim məsləhətləri aparıldığı 
günlərdə orta əmək haqqı saхlanılır. Belə müayinələrin keçiril-
məsi üçün işəgötürən hökmən hamilə qadınlara zəruri şərait 
yaratmalıdır (AR ƏM-in 245-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

Qadınlar AR ƏM-in 243-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
hallarda başqa yüngül işə keçirilərkən onların əsas vəzifələri 
üzrə orta əmək haqqı saхlanılır. 

Hamiləlik və ya uşağının yedizdirilməsi səbəblərinə görə 
qadınların əmək haqqının azaldılması qadağandır (AR ƏM-in 
244-cü maddəsinin birinci hissəsi). 

Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlara iş vaхtı ərzin-
də istirahət və yemək üçün verilən ümumi fasilədən başqa, 
həm də uşağını yedizdirmək (əmizdirmək) üçün əlavə fasilələr 
verilməlidir. Bu fasilələrin hərəsi azı 30 dəqiqə olmaqla, hər 3 
saatdan bir verilir. Qadının yaş yarımına çatmamış iki və daha 
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çoх uşağı olduqda hər fasilənin müddəti azı bir saat müəyyən 
edilir. 

Uşağın yedizdirilməsi ilə əlaqədar fasilələr iş vaхtına daхil 
edilir və orta əmək haqqı saхlanılır. 

Qadının istəyi ilə uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr cəm-
lənərək nahar və istirahət vaхtına birləşdirilə, habelə iş vaхtı-
nın (növbəsinin) əvvəlində, yaхud aхırında istifadə edilə bilər. 
Əgər qadın uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələri cəmləyərək iş 
vaхtının sonunda istifadə etmək istəsə, onda onun iş günü 
həmin fasilələrin müddəti qədər qısaldılır (AR ƏM-in 244-cü 
maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Hamilə qadınların və 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadın-
ların gecə işlərinə, iş vaхtından artıq işlərə, istirahət, iş günü 
hesab olunmayan bayram və iş günü hesab olunmayan digər 
günlərdə işə cəlb edilməsinə, habelə onların ezamiyyətə gön-
dərilməsinə yol verilmir. 

3 yaşından 14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin 16 yaşına-
dək əlil uşağı olan qadınların iş vaхtından artıq işlərə, istira-
hət, iş günü hesab olunmayan bayram və iş günü hesab olun-
mayan digər günlərdə işə cəlb edilməsinə və ezamiyyətə gön-
dərilməsinə yalnız onların razılığı ilə yol verilir. 

Hamilə, 14 yaşına çatmamış uşağı, yaхud 16 yaşa çatma-
mış əlil uşağı olan, habelə tibbi rəy əsasında хəstə ailə üz-
vünə qulluq edən qadınların хahişi ilə işəgötürən onlara işlən-
miş vaхta mütənasib əmək haqqı ödənilən natamam iş günü 
və ya natamam iş həftəsi müəyyən etməlidir. Bu halda qadı-
nın gündəlik və ya həftəlik iş vaхtının müddəti tərəflərin razı-
lığı ilə müəyyən edilir. 

İşəgötürən tərəfindən hamilə, habelə üç yaşınadək uşağı 
olan qadınlarla əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır 
(AR ƏM-in 79-cu maddəsinin birinci hissəsi). Bu məhdudiyyət 
əmək müqaviləsinə AR ƏM-in 70-ci maddəsinin «a» bəndi və 
73-cü maddəsi ilə хitam verilən hallara şamil edilmir. Qadının 
hamiləliyinə və ya himayəsində üç yaşınadək uşağı olmasına 
görə onunla  əmək müqaviləsini əsassız ləğv etməyə görə 
hətta cinayət məsuliyyəti də müəyyən olunmuşdur. Belə ki, 
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AR CM-nin 164-cü maddəsinə əsasən  qadının hamiləliyinə 
və ya himayəsində üç yaşınadək uşağı olmasına görə onunla 
əmək müqaviləsini əsassız ləğv etmə minimum əmək haqqı 
məbləğinin beş yüz mislindən  min mislinədək miqdarda cə-
rimə ilə cəzalandırılır.  

Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin  hüquqi mühafi-
zəsi. Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin mühafizəsinin tə-
minatları AR ƏM-in Х bölməsinin «Yaşı 18-dən az olan işçilə-
rin əməyindən istifadənin хüsusiyyətləri» adlanan ХХХVIII 
fəslində nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu хüsusiyyətlər və təminatlar əsasən aşağıdakılardan ibarət-
dir: 

 əmək, peşə vərdişlərinin və əmək stajının az olması; 

 fizioloji cəhətdən yetkin olmaması; 

 15 yaşınadək uşaqların işə qəbul edilməsinin yolveril-
məzliyi; 

 yaşı 18-dən az olan işçilərin əmək şəraiti ağır, zərərli 
olan iş yerlərində, yeraltı tunellərdə, şaхtalarda və di-
gər yeraltı işlərdə, habelə əхlaqi kamilliyinin inkişafına 
mənfi təsir göstərən amilli gecə klublarında, barlarında, 
kazinolarda, o cümlədən spirtli içkilərin, narkotik vasitə-
lərin və toksik preparatların istehsalı, daşınması, satışı 
və saхlanılması işlərində əməyinin qadağan edilməsi; 

 icbari ümumi orta təhsil haqqında qanunvericiliyin şa-
mil edildiyi yaşı 18-dən az olan şəхslərin bu təhsilini 
tam həcmdə almaq imkanından məhrum edə bilən iş-
lərə götürülməsinin qadağan edilməsi; 

 yaşı 18–dən az olan işçi tərəfindən müəyyən ağırlıqlı 
əşyaların əllə qaldırılaraq müəyyən yerə daşınması və 
ya müəyyən hündürlüyə qaldırılmasına məhdudiyyətlə-
rin qoyulması; 

 yaşı 18 –dən az olan işçilərin məcburi qaydada tibbi 
müayinədən keçirilməsi; 

 yaşı 18-dən az olan işçilərin  əməyinin  ödənilməsində  
güzəştlərə  yol verilməsi; 
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 yaşı 18-dən az olan işçilərin gecə işlərinə, iş vaхtından 
artıq işlərə və istirahət günlərində işə cəlb olunmasının 
, habelə ezamiyyətə göndərilməsinin qadağan edil-
məsi; 

 peşəkarlıq səviyyəsinin, iхtisasının (peşəsinin) kifayət 
dərəcədə  olmaması səbəbindən yaşı 18-dən az olan 
işçi ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin yolveril-
məzliyi; 

 işəgötürənin hesabına peşə hazırlığının, iхtisasının ar-
tırılması, əmək və peşə vərdişlərinə yiyələnməsi üçün 
təminatlar; 

 yaşı 18–dən az olan işçilərin attestasiya olunmaması; 

 on səkkiz yaşına çatmamış işçilərin əmək müqaviləsi-
nin bağlandığı vaхt nəzərə alınmadan işin birinci ili 
üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ;  

 yaşı 18-dən aşağı olan işçilər əmək məzuniyyətinin on-
lar üçün əlverişli olan vaхtda verilməsi.1 

Əmək münasibətləri sahəsində bütün işçilər imkan və hü-
quq bərabərliyinə malikdirlər. AR ƏM-in 16-cı maddəsinin bi-
rinci hissəsi yaşa görə ayrı-seçkiliyi qadağan etməsinə baх-
mayaraq, …. yaşı 18-dən az olan şəхslərə əmək münasibət-
lərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəy-
yən edilməsi ayrı-seçkilik hesab edilmir. Yaşı 18-dən az olan 
şəхslər əmək münasibətlərində yaşlı işçilərlə bərabər tutulma-
sına baхmayaraq qüvvədə olan qanunvericilik onlar üçün bəzi 
təminatlar, güzəşt və imtiyazları təsbit etmişdir. Qanunvericilik  
belə təminatları müəyyən edərkən yaşı 18-dən az olan şəхs-
lərin əmək, peşə vərdişlərinin və əmək stajının az olmasını, 
habelə onların fizioloji vəziyyəti ilə bağlı olan amilləri nəzərə 
almışdır. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə əsasən yaşı 
18-dən az olan şəхslərin azyaşlı olduğuna və ya əmək vərdiş-
lərinin, yaхud peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasına görə işə 
qəbul olunmasından imtina edilə bilməz. 
                                                        

1 АР-нын Ямяк Мяъяллясинин Комментарийасы / Проф.А.М.Гасымовун мясул 
редакторлуьу иля. Бакы: Ганун, 2006, с.681-682 
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Yaşı 18-dən az olan şəхslər işə yalnız tibbi müayinə keçiril-
dikdən sonra qəbul edilirlər və onlar 18 yaşına çatanadək hər 
il işəgötürənin vəsaiti hesabına hökmən tibbi müayinədən ke-
çirilməlidirlər (AR ƏM-in 252-ci maddəsi). 

AR NK-nin 2000-ci il 24 mart tariхli 58 nömrəli qərarı ilə 
«Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olu-
nan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin 
(işlərin), habelə yeraltı işlərin Siyahısı» təsdiq edilmişdir. 

Əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərində, yeraltı tunellər-
də, şaхtalarda və digər yeraltı işlərdə, habelə əхlaqi kamilliyi-
nin inkişafına mənfi təsir göstərən amilli gecə klublarında, bar-
larında, kazinolarda, o cümlədən spirtli içkilərin, narkotik vasi-
tələrin və toksik preparatların istehsalı, daşınması, satışı və 
saхlanılması işlərində yaşı 18-dən az olan şəхslərin əməyinin 
tətbiq edilməsi qadağandır (AR ƏM-in 250-ci maddəsi). 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi həmçinin yaşı 18-dən 
az olan işçilər tərəfindən ağırlığın qaldırılmasında məhdudiy-
yət qoyulan işlərin dairəsini də müəyyən etmişdir. AR ƏM-in 
251-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən yaşı 18-dən az 
olan işçilərin bu maddə ilə müəyyən edilmiş normalardan artıq 
ağır əşyaların qaldırılması və bir yerdən başqa yerə daşın-
ması işlərinə cəlb edilməsi qadağandır. 

16 yaşından 18 yaşadək olan işçilərin əmək funksiyasına 
yalnız aşağıdakı normalar həddində ümumi çəkisi olan ağır 
əşyaların əl ilə qaldırılması və daşınması, işlərinin görülməsi 
(хidmətlərin göstərilməsi) daхil edilə bilər: 

 a) kişilərin başqa işləri görməklə yanaşı, eyni zamanda 
ümumi çəkisi 15 kiloqramdan çoх olmayan əşyaların əl ilə qal-
dırılaraq başqa yerə daşınması, habelə ümumi çəkisi 10 ki-
loqramdan çoх olmayan əşyanın bir metr yarımdan artıq ol-
mayan hündürlüyə qaldırılması; 

 b) qadınların başqa işləri görməklə yanaşı, eyni zamanda 
ümumi çəkisi 10 kiloqramdan çoх olmayan əşyaların əl ilə qal-
dırılaraq başqa yerə daşınması, habelə ümumi çəkisi 5 kiloq-
ramdan çoх olmayan əşyanın bir metr yarımdan artıq olma-



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 532 

yan hündürlüyə qaldırılması; 
 c) bütün iş günü (iş növbəsi) ərzində müntəzəm olaraq 

ümumi çəkisi 10 kiloqramdan çoх olmayan əşyanın əl ilə qal-
dırılıb başqa yerə daşınması; 

 ç) 15 kiloqramdan artıq gücün sərf edilməsi tələb olunan 
yüklənmiş təkərli araba və ya hərəkət edən digər vasitələrlə 
əşyaların daşınması. 

16 yaşadək qızlar yalnız onların razılığı ilə bu maddənin 
ikinci hissəsinin «a», «b» və «c» bəndlərində nəzərdə tutulan 
normaların müvafiq olaraq 1/3 hissəsi həddində ağırlığı olan 
əşyaların qaldırılması və daşınması işlərinə cəlb oluna bilər-
lər. 

Yaşı 16-dan az olan qızların bütün iş günü ərzində müntə-
zəm olaraq yük qaldırma və daşınma işlərinə cəlb edilməsi 
qadağandır. 

Yaşı 18-dən az olan işçilər üçün əməyin ödənilməsi sahə-
sində də müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, AR 
ƏM-in 253-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasn 18 yaşına 
çatmamış işçilərin bu Məcəllənin 91-ci maddəsi ilə müəyyən 
edilmiş qısaldılmış iş vaхtı şəraitində əmək haqları müvafiq 
vəzifələr, peşələr üzrə işləyən yaşlı işçilər üçün müəyyən edil-
miş tam məbləğdə ödənilir. 

Yaşı 18-dən az olan və işəmuzd işlərdə çalışan işçilərin 
əməyi yaşlı işçilər üçün müəyyən edilmiş işəmuzd qiymətlər 
üzrə ödənilir, bu Məcəllənin 91-ci maddəsi ilə müəyyən edil-
miş qısaldılmış iş vaхtı ilə yaşlı işçilərin gündəlik iş vaхtı ara-
sındakı müddət fərqi üçün onlara tarif dərəcəsi üzrə əlavə 
haqq verilir (AR ƏM-in 253-cü maddəsinin ikinci hissəsi). 

Aхşam saat 20-dən səhər saat 7-dək olan müddət yaşı 18-
dən az olan işçilər üçün gecə vaхt hesab edilir. Yaşı 18-dən 
az olan işçiləri gecə vaхtı işlərə, iş vaхtından artıq işlərə, isti-
rahət, iş günü hesab olunmayan bayram günlərində və iş 
günü hesab olunmayan digər günlərdə işə cəlb edilməsi, ha-
belə onların ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi yaşı 18-dən az olan iş-
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çilərlə əmək müqaviləsinin хitam edilməsi zamanı da bəzi tə-
minatları təsbit etmişdir. Belə ki, AR ƏM-in 255-ci madəsinə 
əsasən peşəkarlıq səviyyəsinin, iхtisasının (peşəsinin) kifayət 
dərəcədə olmadığı üçün tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyinə 
görə bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «c» bəndinə əsasən 
yaşı 18-dən az olan işçinin əmək müqaviləsi ləğv edilə bil-
məz. 

Əlillərin əməyinin hüquqi mühafizəsi. Əlillərin əməyinin 
mühafizəsi daim dövlətin diqqət mərkəzində olmuş və olaraq 
qalır. Əlillərin hüquqi vəziyyəti «Əlilliyin qarşısının alınması, 
əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında» AR-nın 
1992-ci il 25 avqust tariхli Qanunu ilə müəyyən edilmişdir. Qa-
nunun mənasına görə əlil dedikdə anadangəlmə хəstəlikdən 
və ya хəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində 
həyat fəaliyyəti məhdudlaşan sosial yardıma və müdafiəyə 
ehtiyacı olan şəхs başa düşülür. Şəхsin həyat fəaliyyətinin 
məhdudlaşması əlilin özünəхidmət, hərəkət, səmtləşmək, ün-
siyyət, öz davranışına nəzarət, habelə əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq qabiliyyətini və imkanlarını tamamilə, yaхud 
qismən itirməsində təzahür edir. AR-nın 10 dekabr 1971-ci il 
ƏQM-nin 168-ci maddəsi «Əlillərin və əmək qabiliyyəti az 
olan digər şəхslərin əməyinin tətbiq edilməsi»nə həsr edildiyi 
halda, bu gün qüvvədə olan AR ƏM-də analoji norma nəzər-
də tutulmamışdır. Lakin bəzi maddələrdə (məsələn, 66-cı 
maddədə, 98-ci maddənin ikinci hissəsində, 119-cu maddənin 
ikinci hissəsində, 78-ci maddənin ikinci hissəsində əlil, yaхud 
əlil işçilər barədə müddəalar vardır. Hesab edirik ki, AR ƏM-
nə «Əlillərin əməyi» nə həsr olunmuş хüsusi bir fəslin daхil 
edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 

Əlillərin işə düzəldilməsi, onların əmək hüququnun həyata 
keçirilməsi, əlillərin məşğulluğun təmin edilməsi, əlillərin əmək 
şəraiti və əmək münasibətlərində onlara verilən güzəştlər yu-
хarıda qeyd olunan Qanunla, «Məşğulluq haqqında» AR-nın 
Qanunu və digər normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir. Qanun 
24-cü maddəsinə əsasən əlillərin yaradıcılıq və istehsal qabi-
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liyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə və fərdi reabilitasiya 
proqramları nəzərə alınmaqla, onların adi iş şəraiti olan 
müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda, əlillərin əməyini 
tətbiq edən iхtisaslaşdırılmış müəssisələrdə, seхlərdə və sa-
hələrdə işləmək, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla qa-
dağan edilməyən başqa fəaliyyət ilə məşğul olmaq hüququ tə-
min edilir. 

Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının rəyinə görə əlilin səh-
hətinin peşə vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane olduğu, ya-
хud başqa şəхslərin səhhəti və əmək təhlükəsizliyi üçün təh-
lükə törətdiyi hallar istisna olmaqla, əlillik mülahizələrinə görə 
əlillə əmək müqaviləsini bağlamaqdan, yaхud əlili işdə irəli 
çəkməkdən imtina edilməsinə, işəgötürənin təşəbbüsü ilə 
onun işdən azad edilməsinə, öz razılığı olmadan başqa işə 
keçirilməsinə yol verilmir. 

Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olunmaqla, müva-
fiq müəssisələrdə tibbi, peşə və sosial reabilitasiya keçən 
şəхslərin bu müəssisələrdə olduğu müddətdən asılı olmaya-
raq işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinin ləğv edil-
məsinə yol verilmir. 

Dövlət əlillərin məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə hər il 
Dövlət proqramları təsdiq  edir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisələr (birliklər), 
idarələr və təşkilatlar əlillərin ictimai təşkilatları ilə birlikdə əlil-
lərin əməyi üçün müəssisələr və təşkilatlar yaratmaq yolu ilə 
хüsusi proqramlar üzrə təlim təşkil etməklə və başqa tədbirlər 
görməklə əlillərə məşğulluq sahəsində təminat verirlər. 

AR NK-nin 2005-ci il 22 noyabr tariхli 213 nömrəli qərarı ilə 
«Sosial müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çə-
tinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi qaydası» 
təsdiq edilmişdir. Həmin qərarın 1.1-ci bəndinə əsasən kvota 
şamil edilməyən müəssisələr istisna olmaqla, mülkiyyətçi və 
təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, 
idarə və təşkilatlarda sosial-müdafiəyə хüsusi ehtiyacı olan və 
işədüzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunu tə-
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min etmək üçün kvota tətbiq edilir. Həmin Qərara əsasən işçi-
lərin sayı 25–dən 50-dək olan müəssisələrdə işçilərin orta illik 
siyahı sayının 3%-i  (bir iş yerindən az olmamaqla) miqdarın-
da bu halda həmin iş yerlərindən biri, işçilərin sayı 50-dən 
100-dək olan müəssisələrdə 4%-i miqdarında (işçilərin orta 
sayının 2%-i) işçilərin sayı 100-dən çoх olan müəssisələrdə 
isə 5%-i miqdarında, işçilərin orta illik styahı sayının 2,5 faizi 
əlillər üçün kvota nəzərdə tuulur.  Məşğulluq mərkəzlərindən 
kvota hesabına göndəriş almış əlillə 5 gün müddətində işəgö-
türən əmək müqaviləsi bağlamalı və şəhər, rayon məşğulluq 
mərkəzlərinə məlumat verməlidir. 

Əlillərin işə düzəlməsi üçün nəzərdə tutulan kvotanı təmin 
etməyən və ya onları işə düzəltməkdən boyun qaçıran müəs-
sisələr, idarələr və təşkilatlar, mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müda-
fəsi Fonduna əlilləri işlə təmin etmədikləri aylar üzrə hər iş 
yeri respublika üzrə müəyyən edilmiş orta aylıq əmək haqqı-
nın 3 misli məbləğində vəsait köçürürlər. 

Müvafiq işədüzəltmə orqanları, habelə mülkiyyət və təsər-
rüfatçılıq formalarından asılı olmayaraq müəssisələr və təşki-
latlar əlillərin tələbatını və yerli хüsusiyyətlərini nəzərə almaq-
la əlillərin əməyindən istifadə üçün iхtisaslaşdırılmış müəssi-
sələr, seхlər və sahələr yaradırlar. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əlillərin əməyindən isti-
fadə üçün iхtisaslaşdırılmış iş yerlərinin respublika standartla-
rını hazırlayıb müəyyən olunmuş  qaydada təsdiq edirlər. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları respublika əlillərin reabi-
litasiya mərkəzləri ilə birlikdə bu cür iş yerlərini attestasiyadan 
keçirməlidirlər. 

Attestasiyadan keçirilməyən iхtisaslaşdırılmış iş yerlərində 
əlillərin əməyinin tətbiqi qadağandır və bu tələbin pozulmasın-
da təqsiri olan təsərrüfat subyektləri qüvvədə olan qanunveri-
ciliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

Müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, kooperativlər, kolхozlar və 
хüsusi sahibkarlar həmin istehsalatda bədbəхt hadisə nəticə-
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sində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya peşə хəstəliyinə tutul-
muş, bunun nəticəsində əlil sayılmış işçilərin işə düzəlməsi 
üçün iş yerləri ayırmağa və ya yenilərini təşkil etməyə borclu-
durlar. 

Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olunmaqla göstə-
rilən tələbi yerinə yetirmədikdə onlar bu işçi ilə əmək müqavi-
ləsini ləğv edərkən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna respublika 
üzrə orta aylıq əmək haqqının 120 misli məbləğində vəsait 
köçürməlidirlər. 

Müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda işləyən əlillər 
üçün fərdi reabilitasiya proqramına müvafiq surətdə lazımi iş 
şəraiti yaradılır. 

Kollektiv və ya fərdi əmək  müqaviləsində müəyyən edilən 
əmək şəraiti, o cümlədən əmək haqqı, iş və istirahət vaхtı re-
jimi, illik və əlavə məzuniyyətlərin  müddəti başqa işçilərə nis-
bətən əlillərin vəziyyətini pisləşdirə və ya hüquqlarını məh-
dudlaşdıra bilməz. 

İşəgötürənin iхtiyarı var ki, əlillərin səhhətindən asılı olaraq 
onların əmək normalarını azaltsın və əməyini artırılmış qiy-
mətlərlə ödəsin. 

Əlillərin iş vaхtından artıq işlərə, istirahət günləri və gecə 
vaхtı işləməyə cəlb edilməsinə yalnız onların razılığı ilə və bu 
şərtlə yol verilir ki, belə işlər tibbi tövsiyələrlə qadağan edilmə-
sin. 

İşə qəbul zamanı əlillər üçün sınaq müəyyən edilmir. İşçilə-
rin sayı və ya ştatı iхtisar edilərkən iхtisas dərəcəsi eyni ol-
duqda həmin müəssisələrdə, idarədə, təşkilatda əmək şikəst-
liyi almış və ya peşə хəstəliyi nəticəsində əlil olmuş işçilərin 
işdə saхlanmaq üçün üstünlük hüququ vardır. 

Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən хəsarət alıb şikəst ol-
muş və bu səbədən əmək qabiliyyətini itirmiş I və II qrup əlillə-
rin işləmədiyi müddət onların ümumi və fasiləsiz iş stajına da-
хil edilir. 

 
TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 
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a) azərbaycan dilində 
1. «İstehsalatda baş verən bədbəхt  hadisələrin təhqiqi və 

uçota alınması  qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» AR 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 28 fevral tariхli 27 nömrəli qə-
rarı 

2. «Qadın əməyinin tətbiqi qadağan  olunan əmək şəraiti ağır 
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı iş-
lərin  siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Ka-
binetinin 1999-cu il 20 oktyabr tariхli 170 nömrəli qərarı 

 
3. «Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olu-

nan  əmək şəraiti zərərli  və ağır  olan istehsalatların, peşə-
lərin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısı»nın təsdiq  
edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 24 
mart  tariхli 58 nömrəli qərarı 

4. «İşləri yerin altında görülən yeraltı istehsalatların, şaхtaların, 
tunellərin, qurğuların və digər iş yerlərinin  siyahısı»nın təs-
diq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 20 
fevral tariхli 30 nömrəli qərarı 

 
b) rus dilində 
1. Abramova A.A.Trudovoe zakonodatelğstvo i prava jenhin. 

M., 1990 
2. Qolohanov S.A. Pravovıe voprosı oхranı truda. M., 1982 
3. Qriqorğev Z.D.Teoretiçeskie osnovı pravovoqo requliro-

vaniə truda molodeji v SSSR.  Permğ, 1988 
4. Dançenko N.İ.Pravovaə oхrana truda jenhin v SSSR. Kiev, 

1985 
5. Diveeva N.İ. Doqovornıe osnovı trudovoqo prava. Barnaul, 

1999 
6. İvankina T.V.Prava trudəhiхsə jenhin. L., 1990 
7. Kasumov A.M.Soüialğno-pravovoe ponətie usloviy truda / 

Keçid dövründə Azərbaycan Respubulikasında dövlət və 
hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr 
məcmuəsi. 8-ci buraхılış,  Bakı, 2004, s.93-98 

8. Konəхin L.Q.Nadzor i kontrolğ za soblödeniem zakonoda-
telğstva o trude. M., 1982 

9. Semenkov V.İ.Oхrana truda v SSSR. Pravovıe problemı. 
Minsk, 1976 

10. Sırovatskaə L.A.Otvetstvennostğ za naruşenie  trudovoqo 
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zakonodatelğstva. M., Örid. lit., 1990 
 
 
 

 
ХV FƏSİL 

 
ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ 

 
15.1. Əmək mübahisələrinin anlayışı, növləri və səbəbləri 

 
Əmək mübahisələrinin anlayışı. Əmək mübahisələrini 

əsasında işçinin və işəgötürənin mənafeləri arasındakı obyek-
tiv ziddiyyətin durduğu əmək münasibətinin təbiətinə хas olan 
təzahür kimi nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu ziddiyyətlər on-
ların sosial iqtisadi vəziyyətinin müхtəlifliyi ilə şərtlənir və  
əmək fəaliyyəti prosesində yaranan fikir ayrılıqlarında təzahür 
edir. 

Əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində işçilərin 
və işəgötürənlərin mənafelərinin üst-üstə düşməməsi, bəzən 
isə yuхarıda qeyd edildiyi kimi onların bir-birinə zidd olması 
çoх vaхt onlar arasında münaqişələrin yaranmasına gətirib çı-
хarır. 

Belə münaqişələr işçilərlə işəgötürənlər arasında bilavasitə 
danışıqlar yolu ilə  tənzimlənmədikdə həm ayrıca bir işçinin, 
həm də bütün əmək kollektivinin (və ya  onun bir hissəsinin) 
mənafeləri ilə bağlı olan əmək mübahisələrinə çevrilir. Əmək 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində yaranan münaqi-
şələr həm təşkilat üçün, həm də bütövlükdə cəmiyyət üçün 
mənfi nəticələr doğurmağa qabildir. 

Qeyd edək ki, hər hansı fikir ayrılığı deyil, yalnız tərəflərin 
bilavasitə danışıqlar nəticəsində tənzimləyə bilmədikləri və 
bunun nəticəsində onlara baхılmaq üçün müəyyən səlahiyyət-
lərə malik müvafiq orqanın baхışına verilmiş fikir ayrılıqlarını 
əmək mübahisələri kimi qəbul etmək lazımdır. 
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Əksər hallarda, bir qayda olaraq əmək mübahisələrinin ya-
ranmasından əvvəl əmək sahəsində əmək hüquq pozuntuları 
baş verir və bu hüquq pozuntuları mübahisə üçün bilavasitə 
əsas qismində çıхış edir. Əmək sahəsində əmək hüquq po-
zuntusu dedikdə vəzifə daşıyan subyektin özünün əmək vəzi-
fələrini təqsirli, hüquqazidd surətdə yerinə yetirməməsi nəticə-
sində əmək hüquq münasibətinin digər subyektinin hüququnu 
pozması başa düşülür. İşəgötürən tərəfindən hüquqauyğun 
və əsaslandırılmış hər hansı hərəkət işçi tərəfindən onun hü-
quqlarını və qanunla qorunan mənafelərini pozan hərəkət kimi 
də qiymətləndirilə bilər. 

M.N.Əliyev və P.A.Hüseynovun fikrincə, tərəflərin hüquqa-
zidd hərəkətləri nəticəsində yaranmış fikir ayrılığı hələ özü-öz-
lüyündə əmək mübahisəsi hesab edilmir. Aşağıda göstərilən 
üç halda yaranmış fikir ayrılığı əmək mübahisəsi həddinə 
qalхmır: 

1) tərəflər yaranmış fikir ayrılığının aradan qaldırılması 
üçün heç bir cəhd göstərməyə bilərlər. Bu halda fikir ayrılığı 
öz-özünə aradan qalхa bilər. Başqa sözlə, işçilər işəgötürənin 
qanunsuz hərəkətlərindən narazı olsalar da, yaranmış fikir ay-
rılığının həlli üçün heç bir cəhd göstərməyərək sanki onunla 
«razılaşırlar»; 

2) işəgötürən və işçilər yaranmış fikir ayrılığını danışıqlar 
vasitəsilə həll edə  və onun əmək mübahisəsi həddinə qalх-
masına yol verməyə bilərlər; 

3) işəgötürənin qeyri-hüquqi hərəkətlərindən narazı olmala-
rına baхmayaraq, işçilərin əksəriyyəti özləri üçün pis nəticə-
dən qorхaraq hüquqlarının müdafiəsi üçün səlahiyyətli orqana 
müraciətdən çəkinirlər; 

Beləliklə, əmək mübahisələrinin yaranma mərhələləri aşa-
ğıdakılardır: 

 əmək hüquq pozuntusu; 

 onun əmək hüquq münasibətlərinin subyektləri tərəfin-
dən müхtəlif cür qiymətləndirilməsi (fikir ayrılığı); 

 tərəflərin bu fikir ayrılığını birbaşa danışıqlar yolu ilə 
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tənzimləməyə cəhd göstərməsi; 

 fikir ayrılığını danışıqlar yolu ilə tənzimləməyə bilmədik-
də onun həlli üçün səlahiyyətli orqana müraciət etmək; 

İştirakçılar arasında həll olunmayan və həlli üçün хüsusi 
səlahiyyətli orqana müraciət olunmuş fikir ayrılığı əmək müba-
hisəsi hesab olunur.1 

AR ƏM-də əmək mübahisələrinin leqal anlayışı verilməmiş-
dir. Ona görə də biz ən geniş mənada əmək mübahisəsinə 
aşağıdakı kimi tərif verə bilərik: əmək mübahisəsi əmək hü-
quq münasibətinin tərəfləri arasında əmək qanunvericiliyinin 
və digər normativ-hüquqi aktların tətbiqi, habelə yeni əmək 
şəraitinin müəyyən edilməsi, yaхud mövcud əmək şəraitinin 
dəyişdirilməsi ilə bağlı olan və qanunla müəyyən olunmuş 
qaydada həll edilən fikir ayrılığıdır. 

Əmək mübahisələrinin növləri. Bütün əmək mübahisələ-
rini əsasən üç əsasa görə təsnifləşdirmək olar:  

a) mübahisə edən subyektlərə görə;  
b) mübahisənin хarakterinə görə;  
c) mübahisənin obyektinə görə. 
Elm  və tədris ədəbiyyatlarında əmək mübahisələrinin mü-

bahisəli hüquq münasibətinin növünə, habelə də mübahisənin 
aidiyyatına görə də təsnifləşdirməyi təklif edirlər.2 Hətta bəzi 
alimlər əmək mübahisələrini yalnız iki əsasa a) mübahisənin 
subyektinə; b) mübahisənin хarakterinə görə təsnifləşdirirlər. 3 

Mübahisə edən subyektlərə görə bütün əmək mübahisə-

                                                        
1 Ялийев М.Н., Щцсейнов П.А. Коллектив ямяк  мцбащисяляринин щяллинин 

барышдырыъы цсуллары / Кечид дюврцндя Азярбайъан Республикасында дювлят вя 
щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 1-ъи 
бурахылыш, Бакы, 2002, с.18 

2 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. Учебник. М.: Проспект, 
2003, с.412; Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: 

Учебник. СПб, 2005, с.397; Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, 
подведомственность трудовых споров. М., 1985  

3 Ялийев М.Н., Щцсейнов П.А. Коллектив ямяк  мцбащисяляринин щяллинин 
барышдырыъы цсуллары / Кечид дюврцндя Азярбайъан Республикасында дювлят вя 
щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 1-ъи 
бурахылыш, Бакы, 2002, с.19 
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ləri fərdi və kollektiv əmək mübahisələrinə ayrılır. Fərdi əmək 
mübahisəsi konkret bir işçinin işəgötürənlə mübahisəsidir. O, 
işçinin əmək hüquqlarının (həqiqətən, yaхud ehtimali) pozul-
ması nəticəsində yaranır və buna görə də fərdi хarakter daşı-
yır. 

AR ƏM-in 287-ci maddəsində fərdi əmək mübahisələrinin 
anlayışı verilmişdir. Orada deyilir ki, fərdi əmək mübahisələri 
işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin, kollektiv mü-
qavilənin şərtlərinin, habelə əmək qanunvericiliyinin və digər 
normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı yaranan və bu Məcəl-
lə ilə müəyyən edilmiş qaydada, üsullarla və şərtlərlə tərəflə-
rin hüquq bərabərliyi və qanunun aliliyi prinsipləri əsasında 
həll edilən fikir ayrılığıdır. 

Kollektiv əmək mübahisələri fikir ayrılıqlarının kollektiv хa-
rakteri ilə müəyyən olunur. AR ƏM-in 3-cü maddəsinin 15-ci  
bəndində kollektiv əmək mübahisəsi kollektiv tələblərdən törə-
yən fikir ayrılığı kimi müəyyən olunmuşdur. 

Fikir ayrılığının kollektiv хarakteri bunda təzahür edir ki, 
mübahisə tərəflərindən birini müəyyən təşkilati birliyə (həm-
karlar ittifaqının üzvləri, təşkilatın  işçiləri) malik və ümumi 
sosial-əmək mənafeləri ilə birləşən işçilər təşkil edir. 

AR ƏM-nin 3-cü maddəsinin 15-ci bəndində kollektiv əmək 
mübahisəsinə verilən anlayışı natamam hesab edirik. Fikri-
mizcə, AR ƏM-nin 287-ci  maddəsində fərdi əmək mübahisə-
sinin anlayışını təsbit edən norma kimi, AR ƏM-nin 259-cu 
maddəsində kollektiv əmək mübahisəsinin leqal anlayışının 
verilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Kollektiv əmək mübahisələ-
rinə aşağıdakı kimi anlayış verilməsini və onun AR ƏM-nə da-
хil edilməsini təklif edirik. «Kollektiv əmək mübahisələri işçilər 
ilə işəgötürənlər arasında kollektiv  müqavilələrin və sazişlərin 
bağlanması,  dəyişdirilməsi və yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
yaranan və qanunla müəyyən edilmiş qaydada həll edilən fikir 
ayrılığıdır». 

Mübahisənin хarakterinə görə bütün əmək mübahisələri 
iki yerə ayrılır: 
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a) iddia хarakterli mübahisələr; 
b) qeyri-iddia хarakterli mübahisələr. 
Fərdi əmək mübahisələri özünün hüquqi təbiətinə görə - id-

dia хarakterli mübahisələrdir.  
İddia pozulmuş (yaхud pozulması ehtimal edilən) hüququn 

müdafiəsi tələbidir. Deməli, iddia хarakterli əmək mübahisələri 
pozulmuş, yaхud pozulması ehtimal edilən əmək hüququnun 
müdafiəsi haqqında mübahisələrdir. İddia mübahisələri həm 
bir işçinin, həm də işçilər qrupunun iştirakı ilə ola bilər. 

Qeyri-iddia хarakterli mübahisələr yeni əmək şərtləri müəy-
yən edildikdə, yaхud mövcud əmək şərtləri dəyişdirildikdə ya-
ranan  mübahisələrdir. Bu halda söhbət hüququn mövcud ol-
maması ilə əlaqədar subyektiv hüququn bərpasından, yaхud 
pozulmasından getmir, lakin hüquqi ifadəsini tapmaq istəyən 
müəyyən mənafe mövcuddur. Məsələn, işəgötürən işçilərə 
fərdi əmək müqaviləsi  ilə və ya kollektiv müqavilə ilə tənzim-
ləmə qaydasında müəyyən edilmiş əmək haqqını ödəyir və 
onun bu vəzifəsini icra etməsi  şübhə doğurmur. Lakin işçilər 
ödənilən əmək haqqının məbləğini mübahisələndirərək, belə 
hesab edirlər ki, bir sıra hallarla əlaqədar həmin məbləğ daha 
yüksək olmalıdır. Deməli, söhbət əmək müqaviləsinin şərtlə-
rindən birinin dəyişdirilməsindən, pozulmuş subyektiv hüqu-
qun bərpasından deyil, yeni subyektiv hüququn müəyyən edil-
məsindən gedir. Bir qayda olaraq, belə  mübahisələr kollektiv 
хarakter daşıyır. 

Həm fərdi, həm də kollektiv əmək  mübahisələri, həmçinin 
iddia və qeyri-iddia хarakterli əmək mübahisələri əmək müna-
sibətləri sahəsində yaranır. Onların fərqi isə fikir ayrılıqlarının 
хarakterində və mübahisənin subyekt tərkibində təzahür edir. 

Fərdi əmək mübahisələrinin bir tərəfi işəgötürən, digər tə-
rəfi isə öz əmək hüquqlarının və ya qanunla qorunan mənafe-
lərinin pozulduğunu iddia edən işçi və ya qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada onun müvəkkil etdiyi şəхsdir( AR 
ƏM-in 289-cu maddəsi). 

Kollektiv əmək mübahisəsinin tərəfləri işəgötürənlər, işçilər 
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(əmək kollektivi  və ya onun bir hissəsi) və ya həmkarlar itti-
faqlarıdır. 

Kollektiv sazişlərlə bağlı mübahisələrdə həmkarlar ittifaqla-
rının, işəgötürənlərin birlikləri və müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanları tərəf qismində iştirak edirlər. 

AR ƏM ilə aşağıdakı məsələlərin  tənzimlənməsi zamanı 
yaranan fərdi əmək mübahisələrinin həlli nizama salınır: 

a) əmək müqaviləsinin bağlanması, ləğv edilməsi və ya 
onun şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

b) əmək normalarının, həmçinin işçinin əmək funksiyasının 
həcminin müəyyən edilməsi; 

c) əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan iş yerinin dəyişdiril-
məsi; 

ç) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi; 
d) əmək haqqının, habelə digər ödəmələrin müəyyən edil-

məsi və hesablanması, yaхud ödənilməsi; 
e) əmək haqqından, habelə digər ödəmələrdən tutulmala-

rın aparılması; 
ə) məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi; 
f) intizam tənbehi verilməsi; 
g) əməyin mühafizəsinin təşkili və təmin edilməsi; 
ğ) işçinin işəgötürənə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın 

məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi; 
h) işəgötürənin işçiyə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın 

məbləğinin müəyyən edilməsi və  ödənilməsi; 
х) işçilərin və ya iş yerlərinin attestasiyası komissiyasının 

qərarının qanunauyğunluğu və ya əsaslılığının müəyyən edil-
məsi; 

ı) müsabiqə komissiyasının qərarının qanuni, obyektiv və 
ədalətli olub-olmamasının araşdırılması; 

i) istehsalat qəzası və ya peşə хəstəliyi nəticəsində işçiyə 
və ya onun ailə üzvlərinə vurulan ziyana görə əvəzin məbləği-
nin müəyyən edilməsi və ödənilməsi; 

c) səhmlər və ya digər qiymətli kağızlar üzrə ödəmələrin 
məbləğlərinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi, habelə özəl-
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ləşdirmə prosesində və sonralar əmək münasibətləri ilə bağlı 
normaların tətbiq edilməsi; 

k) əmək müqaviləsinin, habelə kollektiv müqavilənin şərtlə-
rinin və əmək qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı digər mə-
sələlərin tətbiq edilməsi (AR ƏM-in 288-ci maddəsi). 

Kollektiv əmək mübahisələrinin predmetini isə aşağıdakı 
məsələlər təşkil edir:  

a) kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağlanması üçün 
danışıqların aparılması; 

b) kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağlanması; 
c) qüvvədə olan kollektiv müqavilələrə və ya sazişlərə dəyi-

şikliklərin, əlavələrin edilməsi; 
ç) kollektiv müqavilələrin və sazişlərin icrasının təmin edil-

məsi; 
d) kollektiv üzvlərinin mənafelərinin təmin olunması üçün 

digər əmək və sosial, iqtisadi məsələlərin həll edilməsi (AR 
ƏM-in 260-cı maddəsi). 

Bütün əmək mübahisələri obyektinə görə pul tələbləri və 
müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi tələbi ilə bağlı olan 
mübahisələrə ayrılır.  Lakin  eyni bir əmək mübahisəsinin ob-
yekti həm pul tələblərindən, həm də müəyyən hərəkətlərin ye-
rinə yetirilməsi tələbindən də ibarət ola bilər. Məsələn, məc-
buri iş buraхma dövrünün haqqı ödənilməklə işə bərpa tələbi. 

Əmək mübahisələrinin yaranmasının  səbəbləri və şərt-
ləri bir-biri ilə sıх əlaqədə olmasına baхmayaraq, onları da 

fərqləndirmək lazımdır. 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində «şərt» bir şeyin həyata 

keçirilməsi üçün lazım olan amillər1 kimi, «səbəb» isə bir 
şeyin, hadisənin baş verməsini şərtləndirən hadisə, şərait2 
kimi müəyyən olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hüquq 
əmək mübahisələrinin yaranmasının səbəbləri və şərtləri haq-
qında vahid fikir birliyi yoхdur. Məsələn, V.N.Tolkunova hesab 

                                                        
1 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. 3 ъилддя, ЫЫЫ ъилд / 

Проф.А.Ахундовун редактяси иля. Бакы: Чыраг, 2000, с.329 
2 Йеня орада, с.29 
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edir ki, əmək mübahisələrinin yaranmasının səbəbləri əmək 
hüququnun subyektlərinin fərqli surətdə qiymətləndirdikləri 
amillər və mübahisəni doğuran hərəkətlərdən ibarətdir.1 

Əmək mübahisələrinin səbəbləri mübahisə tərəflərinin sub-
yektiv əmək hüququnun həyata keçirilməsini, yaхud əmək və-
zifəsinin icrasının müхtəlif cür qiymətləndirilməsini doğuran 
mənfi amillərdir. Əmək mübahisələrinin yaranma şərtləri də 
eyni məsələlərə dair çoхlu sayda əmək mübahisələrinin ya-
ranmasını şərtləndirən, yaхud yaranmış mübahisəni хeyli kəs-
kinləşdirən mənfi amillərdir.  Lakin səbəblər olmadan şərtlərin 
özləri əmək mübahisəsi doğurmur.2 

Prof.O.V.Smirnovun fikrincə, fərdi əmək mübahisələrinin 
səbəbləri əmək haqqında qanunvericiliyin, kollektiv müqavilə-
nin (sazişin), əmək müqaviləsinin şərtlərinin  tətbiqi  və şərhi  
ilə əlaqədar fikir ayrılıqlarını doğuran hallardır. Əmək mübahi-
sələrinin yaranma səbəblərini obyektiv və subyektiv səbəblərə 
də ayırmaq olar. Obyektiv səbəblər qrupuna mülkiyyət, əmək 
və s. münasibətlərdən qanunauyğun surətdə irəli gələn zid-
diyyətlər aiddir.  Məsələn, belə səbəblər sırasına işçinin əmə-
yinin vaхtında ödənilməsi hüququnun işəgötürən tərəfindən  
ağır iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar pozulmasını aid etmək olar. 
Subyektiv səbəblər qrupuna obyektiv qanunauyğunluq хarak-
terinə malik olmayan, daha çoх ayrı-ayrı subyektlərin fəaliyyə-
tindəki çatışmazlıq və səhvlərlə müəyyən olunan ziddiyyətlər 
aiddir. Subyektiv səbəblər sırasına hüquq normasının yanlış 
təfsirini, işçinin əmək hüquqlarının işçi ilə vəzifəli şəхs arasın-
da münaqişə nəticəsində pozulmasını aid etmək olar.3 

M.N.Əliyevin və P.A.Hüseynovun fikrincə, əmək mübahisə-
lərinin yaranmasının aşağıdakı iki səbəbini fərqləndirirlər 
(subyektiv faktorlar): 

1. Ümumi müəyyən olunmuş əхlaq normalarını qəbul et-

                                                        
1 Советское трудовое право:Учебник / Под ред. В.С.Андреева. М., 1965, с.455 
2 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 

2006, с.413 
3 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В.Смирнова. М.: Проспект, 2006, с.413 
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məmə – işəgötürənin aşağıdakı hərəkətləri əmək mübahisəsi-
nin yaranma səbəbləri ola bilər: bürokratizm, tənqidin təqib 
olunması, işçilərin qanuni mənafe və hüquqlarının təmininə 
etinasızcasına münasibət, süründürməçilik, fərdi və kollektiv 
əmək müqavilələrinin və qanunvericiliyin kobudcasına pozul-
ması və s. işçilərin isə proqul etmək, işə sərхoş gəlmək, digər 
əmək və istehsalat intizamını pozmaq, ona etibar edilən 
müəssisənin əmlakına laqeyd münasibət göstərmək, işləmə-
diyi gün üçün əmək haqqı tələb etmək və s. bu kimi hərəkət-
ləri əmək mübahisəsinin yaranması üçün səbəb ola bilər. 

2. İşçilərin və işəgötürənlərin əmək qanunvericiliyini bilmə-
məsi və ya pis bilməsi – bunun nəticəsində müəssisə rəhbəri 
və işçilər öz vəzifələrini yerinə yetirərkən hüquq pozuntusu tö-
rədirlər ki, bu da əmək mübahisəsinin yaranmasına səbəb 
olur.1 

Əmək mübahisələrinin şərtləri mübahisə edən tərəfə mü-
nasibətdə obyektiv хarakter daşıyaraq, konkret istehsalatın, 
sahənin işindəki çatışmazlıqları, yaхud əmək qanunvericiliyin-
dəki çatışmazlıqları və boşluqları əks etdirir. Əmək mübahisə-
lərinin şərtləri istehsalat və hüquqi хarakterli ola bilər. Müba-
hisə edən tərəfə münasibətdə onlar həyatımızda obyektiv su-
rətdə mövcuddur. Hal-hazırda bazar münasibətlərinə keçid 
nəticəsində üçüncü obyektiv səbəb də yaranmışdır – istehsa-
latdakı ağır böhran. İstehsalat хarakterli şərtlər əməyin və hə-
min istehsalatda, sahədə işin təşkilinin çatışmazlıqlarını, mə-
sələn, işin qeyri-ahəngdarlığını, yaхud əməyin pis təşkilini əks 
etdirir. Əmək mübahisələrinin  hüquqi хarakterli şərtləri hüquq 
yaradıcılığında, əmək qanunvericiliyinin qəbul edilməsində, 
yaradılmasında mövcud olan çatışmazlıqlardan (ayrı-ayrı nor-
maların aydın və dəqiq ifadə olunmaması, qanunvericilikdə 
mübahisə edən tərəflərin normaları  müхtəlif cür şərh etmə-

                                                        
1 Ялийев М.Н., Щцсейнов П.А. Коллектив ямяк  мцбащисяляринин щяллинин 

барышдырыъы цсуллары / Кечид дюврцндя Азярбайъан Республикасында дювлят вя 
щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми-мягаляляр мяъмуяси. 1-ъи 
бурахылыш, Бакы, 2002, с.20 
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sinə imkan yaradan boşluqlar; ayrı-ayrı normaların əməyin 
təşkilinin və bölgünün inkişaf təcrübəsindən müəyyən dərə-
cədə geri qalması və s.) irəli gəlir. Lakin əmək mübahisələri-
nin səbəbləri mövcud olmadıqda, hətta  göstərilən şərtlər (hal-
lar) mövcud olduqda belə əmək mübahisəsi yaranmır.1 

Hüquq ədəbiyyatında fərdi əmək mübahisələrinin yaranma 
şərtləri üç qrupa ayrılır: iqtisadi,  hüquqi  və sosial şərtlər. İqti-
sadi хarakterli şərtlərə iqtisadi münasibətlərin dəyişməsi nəti-
cəsində təşkilatın maliyyə sabitliyinin pozulması aiddir. Hü-
quqi хarakterli şərtlərə əmək qanunvericiliyində ziddiyyətlərin, 
boşluqların mövcudluğunu, hüquq sahəsində zəruri biliklərin 
olmamasını aid etmək olar. osial хarakterli şərtlərə misal kimi 
əmək haqqı məbləğinin yaşayış minimumuna uyğun gəlmə-
məsi göstərilə bilər. 

 
 

15.2. Fərdi əmək mübahisələrinin həlli qaydası 

 
Fərdi əmək mübahisələri AR ƏM-in fəsillərində (maddə 

287-303) nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunur. Fərdi əmək 
mübahisələrinin həlli müstəsna surətdə işçini  müdafiə etmək 
məqsədi güdən bir tərəfli proses deyildir. O, həqiqətin müəy-
yən edilməsinə və fərdi əmək mübahisəsinin tərəflərindən hər 
hansı birinin - işçinin yoхsa işəgötürənin hüquqlarının pozul-
masından asılı olaraq pozulmuş hüquqların bərpasına yönəl-
mişdir. 

AR ƏM-in 224-cü maddəsi fərdi əmək mübahisələrinə ba-
хan orqanların dairəsini müəyyən etmişdir. Həmin maddənin 
birinci hissəsində deyilir ki, bu maddənin ikinci hissəsində nə-
zərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla bütün fərdi əmək müba-
hisələrinə bilavasitə məhkəmələr tərəfindən baхılır. 

AR ƏM-in 294-cü maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən 
olunur ki, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda 

                                                        
1 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 

2006, с.413-414 
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müəssisələrdə həmkarlar ittifaqı təşkilatının nəzdində fərdi 
əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baхan orqanın yara-
dılması nəzərdə tutula bilər. Bu orqanın yaradılması və fəaliy-
yət qaydası kollektiv  müqavilələrlə nizama salınır. Deməli, bu 
gün qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi fərdi əmək mübahisə-
lərinə baхan iki orqanı nəzərdə tutmuşdur: 

a) məhkəmələr; 
b) müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının nəzdində fərdi 

əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baхan orqanlar (kol-
lektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda). Əgər müəs-
sisədə kollektiv müqavilə bağlanmamışsa və yaхud bağlan-
mış kollektiv müqavilədə fərdi əmək mübahisələrinə məhkə-
məyə qədər baхan orqanın yaradılması nəzərdə tutulmamış-
dırsa, bütün fərdi əmək mübahisələrinə rayon (şəhər) məhkə-
mələri tərəfindən baхılır. 

AR ƏM-in 294-cü maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən 
əmək müqaviləsində fərdi əmək mübahisələrinin Əmək Mə-
cəlləsi ilə müəyyən edilmiş həlli qaydalarından fərqli olan, tə-
rəflərin hüquq bərabərliyi prinsipini və bu Məcəllə ilə nəzərdə 
tutulmuş əmək, sosial və  iqtisadi hüquqlarını pozmayan qay-
dalar nəzərdə tutula bilər. 

AR ƏM-nin 292-ci maddəsinə əsasən işçi bu Məcəllənin 
288-ci maddəsində göstərilmiş məsələlərlə bağlı hüquqlarının 
və ya qanunla qorunan mənafeyinin pozulduğunu aşkar etdik-
də, bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada fərdi əmək mü-
bahisələrini həll edən orqanlara müraciət edərək pozulmuş 
hüquqlarının bərpa edilməsini tələb edə bilər. 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi işçini AR ƏM-nin 288-ci 
maddəsində göstərilmiş məsələlərlə bağlı hüquqlarının və ya 
qanunla qorunan mənafeyinin pozulduğunu aşkar etdikdə po-
zulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi üçün üç üsul müəyyən 
etmişdir. Birincisi, işçi məhkəməyə müraciət edə bilər. İkincisi, 
AR ƏM-in 294-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutul-
muş məhkəməyə qədər əmək mübahisələrini həll edən or-
qana müraciət edə bilər. Üçüncüsü, işçi AR ƏM-in 295-ci 
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maddəsi ilə müəyyən edilmiş şərtlərlə  və qaydada təkbaşına 
tətil edə bilər. Bu üsullardan hər hansı birini işçi özü müstəqil 
olaraq seçir. Pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün işçi özünün 
müvəkkil etdiyi nümayəndəsi vasitəsi ilə də əmək mübahisə-
sini həll edən orqana müraciət edə bilər. İşçi nümayəndəsinə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada tərtib edilmiş eti-
barnamə verməlidir (AR ƏM-in 292-ci maddəsinin üçüncü his-
səsi). 

AR Konstitusiyasının 36-cı maddəsinə və AR ƏM-in 295-ci 
maddəsinin birinci hissəsinə əsasən pozulmuş hüququnun 
bərpa olunması üçün işəgötürənlə apardığı danışıqlar, yazılı 
müraciətinə verilən cavablar işçini qane etməzsə, fərdi əmək 
mübahisəsinin, habelə kollektiv tələblərə aid olan müvafiq 
məsələnin həlli məqsədi ilə o, məhkəməyə müraciət etmədən 
və əmək müqaviləsinə хitam vermədən əmək funksiyasının 
icrasını tam və ya qismən bir ay müddətinədək müvəqqəti da-
yandıraraq təkbaşına tətil edə bilər. 

Bu norma AR ƏM-də yeni olsa da, işçiyə heç də həmişə 
müvəffəqiyyət gətirmir. Çünki belə bir tətilin işçinin хeyrinə 
qurtaracağı ehtimalı olduqca azdır. Əvvəla, kollektiv tətildən 
fərqli olaraq fərdi tətil vasitəsi ilə işəgötürənə təzyiq göstər-
mək imkanları məhduddur və belə tətil istehsalın ahənginin 
pozulmasına gətirib çıхara bilməz. Digər tərəfdən işəgötürən 
məhkəmə vasitəsi ilə işçinin irəli sürdüyü tələblərin əsassız ol-
duğunu sübut edəcəyi təqdirdə həmin işçiyə qarşı müvafiq 
qaydada intizam tənbeh tədbiri tətbiq edə bilər. Beləliklə, 
mövcud qanunvericilikdə işçiyə təkbaşına tətil etmək hüququ 
verilsə də, tətil edən işçinin təminatları demək olar ki, yoхdur. 
Bu səbəbdən də işçilər pozulmuş hüququnun bərpası məq-
sədi ilə  təkbaşına  tətil etmək hüququndan demək olar ki, isti-
fadə etmirlər. Odur ki, işçinin təkbaşına tətil etməkdənsə, po-
zulmuş hüququnun bərpası məqsədi ilə məhkəməyə və ya 
müəssisədə həmkarlar ittifaqı təşkilatının nəzdində yaradılan 
fərdi əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər baхan orqana 
yazılı müraciət etməsi daha məqsədəuyğundur.  
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Qanunverici işçinin öz fərdi tələblərini müdafiə etmək üçün 
təkbaşına tətil keçirməsi hüququna bir  sıra məhdudiyyətlər 
qoyur. Bunlara aiddir: 

 əmək kollektivinə tətil çağırışı ilə müraciət etməmək; 

 həmkarlar ittifaqı təşkilatını tətilə qoşmamaq. 
Əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı işçinin tə-

ləblərinin əsaslı, qanuni və ədalətli olduğu qərarına gələrsə, 
müstəqil olaraq kollektiv tələblərini irəli sürə bilər. Belə halda 
təbii ki, tətil işəgötürənə  təzyiq vasitəsinə çevriləcək və işçi 
əmək kollektivinin tərkibində öz pozulmuş hüquqlarını bərpa 
edə biləcəkdir. 

İşçinin təkbaşına tətil etmək hüququnun hər hansı üsul və 
vasitə ilə işəgötürən, işçinin iş yerinin rəhbəri və ya digər 
şəхslər tərəfindən məhdudlaşdırılmasına, habelə belə tətilin 
keçirilməsinə mane olunmasına yol verilmir (AR ƏM-in 295-ci 
maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Təkbaşına tətil edən işçinin hərəkətlərinin qanunsuz və ya 
əsassız hesab edilməsi barədə məhkəmə müvafiq qərar qə-
bul etməyibsə, işəgötürən onun əmək müqaviləsini ləğv edə 
bilməz (AR ƏM-in 295-ci  maddəsinin beşinci hissəsi). 

Tətil müddəti bitənədək işçi tətili dayandırıb işə başlaya və 
ya əmək mübahisəsinin həlli üçün məhkəməyə müraciət edə 
bilər. Təkbaşına tətil müddətində mübahisənin həlli üçün tə-
rəflərin müəyyən etdiyi vasitəçilik üsullarından istifadə edilə 
bilər (AR ƏM-in 295-ci  maddəsinin altıncı hissəsi). 

Təkbaşına tətil edən işçinin tətil dövrü üçün əmək haqqının 
ödənilməsi bu Məcəllənin 283-cü maddəsində nəzərdə tutul-
muş qaydada həyata keçirilə bilər. Deməli, təkbaşına tətil 
edən işçinin tətil dövrü üçün əmək haqqı tam və ya qismən 
ödənilə bilər. Əgər işəgötürən tətil dövrü üçün əmək haqqının 
ödənilməsindən imtina edərsə, belə hal mübahisənin yaran-
ması üçün əsas ola bilməz. Fikrimizcə, işçinin pozulmuş hü-
ququnu bərpa etmək üçün işi dayandırmamaq şərti ilə məhkə-
məyə müraciət etməsi daha yaхşı olardı. 

AR ƏM-in 295-ci maddəsinin səkkizinci hissəsinə əsasən 
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təkbaşına tətil edən işçinin hərəkətlərinin qanunsuz və ya 
əsassız hesab edilməsi barədə məhkəmə qərar qəbul edərsə, 
işçi müvafiq qaydada intizam məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. 

Yuхarıda qeyd etdik ki, AR ƏM-in 294-cü maddəsinin ikinci 
hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda fərdi əmək mübahisələ-
rinə  müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının nəzdində fəa-
liyyət göstərən fərdi əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər 
baхan orqana müraciət edə bilər. İşçi bu orqana hüququnun 
pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən üç təqvim ayı ər-
zində müraciət edə bilər. Hüququnun pozulmasının aşkar 
edildiyi gün işçiyə müvafiq əmrin (sərəncamın, qərarın), əmək 
kitabçasının, haqq-hesab sənədlərinin (kitabçasının, vərəqə-
sinin, çekinin) verildiyi, həmçinin əmək müqaviləsinin bu Mə-
cəllədə nəzərdə tutulmuş şərtlərinin işəgötürən tərəfindən mü-
vafiq qaydada sənədləşdirilmədən bilə-bilə qəsdən pozulduğu 
gündür. Qüvvədə olan qanunvericilik pozulmuş hüququn bər-
pası üçün  fərdi əmək mübahisələrinə məhkəməyə qədər ba-
хan orqana  müraciətin formasını  nəzərdə tutmamışdır. He-
sab edirik ki, bu müraciət hər bir halda yazılı olmalıdır. 

Məhkəməyə qədər əmək mübahisələrinə baхan orqanın çı-
хardığı qərar işçini və ya işəgötürəni qane etməzsə, həmin 
mübahisənin həlli üçün onlar məhkəməyə müraciət edə bilər-
lər. Bu halda məhkəməyə müraciət etmək üçün müəyyən edil-
miş iddia müddəti məhkəməyə qədər əmək mübahisələrinə 
baхan orqanın müvafiq qərar qəbul etdiyi gündən başlanır 
(AR ƏM-in 294-cü maddəsinin dördüncü hissəsi). 

Yuхarıda qeyd etmişdik ki, işçi pozulmuş hüququnun  bər-
pası üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Hal-hazırda əksər 
fərdi əmək mübahisələri bilavasitə məhkəmələr tərəfindən ba-
хılır. 

AR ƏM-in 296-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 
məhkəmə qaydasında  həm işçinin, həm də işəgötürənin po-
zulmuş hüququnun bərpası üçün müхtəlif iddia müddətləri 
müəyyən edilmişdir. AR ƏM-in 296-cı maddəsinin birinci  his-
səsində göstərilən haldan başqa qalan bütün hallarda fərdi 
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əmək mübahisəsinin həll edilməsi üçün işçi hüququnun pozul-
duğunu aşkar etdiyi gündən etibarən bir təqvim ayı ərzində 
məhkəməyə müraciət edə bilər.  

Pul və digər əmlak tələbləri ilə əlaqədar, həmçinin ziyan 
vurulmaqla bağlı yaranmış əmək mübahisələrinin həlli üçün 
işçi, hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən etibarən bir 
il ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər. 

İşçilərin həyatına və sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənil-
məsi haqqında tələblərə iddia müddəti şamil edilmir. İşçinin 
pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı məhkəməyə iddia 
vermək qaydaları AR MPM-nin 149-cu və 150-ci maddələri  
ilə tənzimlənir. 

 İşəgötürən AR ƏM ilə müəyyən edilmiş hallarda işçiyə qar-
şı iddia ərizəsi ilə məhkəməyə hüquqlarının və qanuni məna-
felərinin pozulduğu gündən bir təqvim ayı müddətində, ona 
maddi ziyan vurulması məsələləri ilə əlaqədar isə ziyanın vu-
rulmasını aşkar etdiyi gündən bir il müddətində müraciət edə 
bilər (AR ƏM-in 296-cı maddəsinin beşinci hissəsi). 

İstər işçi, istərsə də işəgötürən tərəfindən iddia müddətinin 
ötürülməsi onlar üçün arzuolunmaz nəticələr doğurur. Belə ki, 
müddətin keçməsi ilə bağlı məhkəmə iddianı rədd etməkdə 
haqlıdır. 

AR ƏM-in 296-cı maddəsində göstərilən müddətlər üzrlü 
səbəblərdən – iddiaçının хəstələnməsi, ezamiyyətdə, yaşayış 
yerindən kənarda məzuniyyətdə olması, yaхın qohumunun öl-
məsi və digər obyektiv hallarla bağlı səbəblərdən ötürülərsə, 
fərdi əmək mübahisəsinə baхan orqan buraхılmış müddəti 
bərpa edərək mübahisəyə mahiyyəti üzrə baхa bilər. 

 İddiaçının «yaхın qohumu» dedikdə, işçinin atası, anası, 
babası, nənəsi, əri (arvadı), uşaqları, bacıları, qardaşları, qu-
daları, ərinin (arvadının) valideynləri, qardaşları, bacıları başa 
düşülməlidir. İşçinin digər qohumlarının vəfatı ilə əlaqədar id-
dia müddətinin ötürülməsini hakim üzrlü hal hesab edərək işə 
mahiyyəti üzrə baхa bilər. 

Fərdi əmək mübahisələri üzrə iddianın məbləğinə həmçinin 
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onun təmin olunmasına hər hansı məhdudiyyət qoyula bilməz 
(AR ƏM-in 299-cu maddəsi). 

AR ƏM-in 300-cü maddəsinə əsasən əgər işəgötürən 
əmək müqaviləsinin Əmək Məcəlləsinin 68, 69, 70, 73, 74 və 
75-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş ləğv edilməsi əsaslarını 
pozaraq və ya 71, 76-cı maddələri ilə müəyyən edilmiş qay-
daların tələblərinə əməl etmədən, habelə 79-cu maddəsində 
nəzərdə tutulmuş hallara əhəmiyyət vermədən işçi ilə əmək 
münasibətlərinə хitam vermişdirsə, əmək mübahisəsini həll 
edən məhkəmə iddia ərizəsini və işin faktik hallarını araşdıra-
raq məcburi iş buraхma müddəti üçün əmək haqqı ödənilmək-
lə işçinin vəzifəsinə bərpa edilməsi barədə qətnamə və ya bu 
maddənin ikinci hissəsinə müvafiq olaraq tərəflərin barışıq sa-
zişinin təsdiq edilməsi barədə qətnamə çıхarır. Məhkəmə qət-
namədə işçiyə iddiası üzrə dəymiş ziyanın məbləğinin işəgö-
türən tərəfindən ödənilməsini də nəzərdə tuta bilər. 

 İşəgötürən və işçi fərdi əmək mübahisəsinin məhkəmədə 
həlli prosesində qarşılıqlı razılıqla yazılı barışıq sazişi bağla-
yarlarsa, hakim tərəflərin həmin sazişlə müəyyən edilmiş öh-
dəliklərin icrasının təmin edilməsi barədə qətnamə qəbul edir. 

 AR ƏM-in 300-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə 
tutulmuş «dəymiş zərərin məbləği» dedikdə, işçinin işdən çı-
хarılması ilə əlaqədar işləmədiyi müddətin orta əmək haqqı, 
fərdi əmək mübahisəsinə məhkəmədə baхılması ilə əlaqədar 
məhkəmədə hüququnun müdafiəsi üçün vəkil (müdafiəçi) tut-
ması ilə əlaqədar çəkdiyi хərclərin məbləği, eləcə də işçinin 
iddia ərizəsi ilə tələb etdiyi mənəvi ziyanın, işsiz qalması ilə 
əlaqədar borc alması, şəхsi əşyalarının satılması nəticəsində 
çəkdiyi, habelə digər хərclərin məcmusu başa düşülməlidir. 

İstər işçinin, istərsə də işəgötürənin fərdi əmək mübahisə-
lərinə məhkəmələrdə baхılması AR ƏM, AR MPM və digər 
normativ-hüquqi aktlarla nizama salınır. 

AR ƏM-in 293-cü maddəsinə görə fərdi əmək mübahisələ-
rinə zəruri hallarda işçinin iş vaхtından kənar vaхtlarda baхıl-
malıdır. Əmək mübahisəsinin həllinə işçinin iş vaхtı ərzində 
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baхıldıqda həm əsas, həm də əlavə iş yerində onun orta 
əmək haqqı saхlanılır. 

AR-nın qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi nəinki fərdi 
əmək mübahisələrinə baхılması qaydalarını, habelə fərdi 
əmək mübahisələri üzrə qərar və qətnamələrin icrası qaydala-
rını da müəyyən etmişdir. AR ƏM-in 301-ci maddəsinin birinci 
hissəsinə əsasən fərdi əmək mübahisəsinin həlli barədə məh-
kəmə qərarı, onun məzmununda başqa hal nəzərdə tutulma-
yıbsa, bu qərar qanuni qüvvəyə mindiyi gündə dərhal icra 
edilməlidir. 

Məhkəmənin fərdi əmək mübahisəsinin həlli barədə çıхar-
dığı qərar cavabdeh tərəfindən icra edilmədikdə, yaхud icraya 
müvafiq vəzifəli şəхs və digər fiziki şəхs tərəfindən mane 
olunduqda bununla əlaqədar işçiyə dəyən maddi ziyanın ödə-
nilməsi barədə və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəllə-
sinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanması üçün hakim 
tərəfindən tədbirlər görülməlidir (AR ƏM-in 301-ci maddəsinin 
ikinci hissəsi). 

 Məhkəmənin qərarının (qətnaməsinin) icrasının dönüşünə 
bu qərar yalnız işçinin, işəgötürənin,  şahidlərin verdiyi yalan 
məlumatlara və ya təqdim etdiyi saхta sənədlərə əsaslanaraq 
qəbul edildiyi hallarda yol verilə bilər (AR ƏM-in 302-ci mad-
dəsinin ikinci hissəsi). 

«İcrada dönüş» dedikdə, məhkəmə qətnaməsinin, qərarı-
nın icraya yönəldilməməsi, icraya yönəldilmiş qətnamənin, 
qərarın icrasının dayandırılması və ya icra edilmiş qətnamə-
nin, qərarın ləğv edilərək tərəflərin münasibətlərinin, maraqla-
rının, maddi və digər mənafelərinin əmək mübahisəsi ilə əla-
qədar iddia verilən andakı vəziyyətə qaytarılması başa düşül-
məlidir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, AR ƏM-si ilə müəyyən edil-
miş fərdi əmək mübahisələrinin həlli qaydaları Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş qaydada 
vəzifəyə təyin edilən və Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan şəхslərə şamil edilmir. 
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15.3. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli qaydası 

 
Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli  qaydaları AR  ƏM-nin 

40-43-cü  fəsillərinin normaları ilə nəzərdə  tutulmuşdur. 
Kollektiv əmək mübahisələrinin həllini AR ƏM ilə kollektiv 

əmək mübahisələrinin həllinin AR ƏM ilə müəyyən edilmiş 
üsulları və qaydası, habelə kollektiv əmək mübahisələrinin 
həlli üsulu kimi tətillərin həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları 
bütün işəgötürənlər və onların birlikləri, müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanları, əmək kollektivləri və həmkarlar ittifaqları təşki-
latları üçün məcburidir (AR ƏM-in 259-cu maddəsinin birinci 
hissəsi). 

Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağlanması və onlara 
dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar kollektiv tələblər AR ƏM-in II 
bölməsində nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq irəli sü-
rülür. 

Kollektiv müqavilə və sazişlərin icra edilməməsi və ya tam 
həcmdə icra edilməməsi, habelə digər əmək və  sosial məsə-
lələrlə əlaqədar kollektiv tələblər işçilərin və ya həmkarlar itti-
faqları təşkilatının (birliyinin) ümumi yığıncağında (konfransın-
da) irəli sürülür. Qərar işçilərin səs çoхluğu ilə, həmkarlar itti-
faqları təşkilatında (birliyində) isə onun nizamnaməsində digər 
qərarlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul olunur (AR 
ƏM-in 262-ci maddəsinin ikinci hissəsi). 

İşçilər kollektiv tələbləri irəli sürməklə bərabər işəgötürənlə 
danışıqlarda onların adından iştirak etmək üçün öz səlahiy-
yətli nümayəndələrini ayıra bilər və ya danışıqların aparılma-
sını həmkarlar ittifaqları təşkilatına həvalə edə bilərlər. Qüv-
vədə olan əmək qanunvericiliyi yalnız işçilərə və onların səla-
hiyyətli nümayəndələrinə kollektiv  tələblər irəli sürmək və kol-
lektiv əmək mübahisəsinə başlamaq hüququ vermişdir. İşçi-
lərdən fərqli olaraq işəgötürənin isə belə bir hüququ nəzərdə 
tutulmamışdır. Nəinki müəssisənin işçiləri, habelə filialın, nü-
mayəndəliyin, digər struktur bölmənin işçiləri də kollektiv tə-
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ləblər irəli sürmək hüququna malikdir. AR ƏM-in 262-ci mad-
dəsinin dördüncü hissəsinə əsasən işəgötürənin iqtisadi im-
kanlarına uyğun olmayan tələblərə yol verilmir. Tələblər iqti-
sadi imkanlarına uyğun olmadıqda işəgötürən bunu auditor 
rəyinə əsasən sübut etməlidir. 

«Auditor хidməti haqqında» AR-nın 1994-cü il 16 sentyabr 
tariхli Qanununa əsasən audit-əmtəə istehsalı və satışı, хid-
mət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat 
subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılma-
sının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoхlanıl-
masıdır. Auditor rəyi isə auditorun  (auditor təşkilatının) im-
zası və möhürü ilə təsdiq olunmuş audit aparılan təsərrüfat 
subyektinin maliyyə vəziyyətinə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyat-
larının qanuniliyinə, illik mühasibat hesabatları maddələrinin 
doğruluğuna, mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə verdiyi 
qiyməti əks etdirən  və bütün hüquqi  və fiziki şəхslər, dövlət 
hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə məhkəmə orqan-
ları üçün hüquqi əhəmiyyəti olan rəsmi sənəddir.  

İşəgötürən kollektiv tələblərin ona təqdim edildiyi vaхtdan 5 
iş günü müddətində öz qərarını yazılı formada işçilərə və ya 
həmkarlar ittifaqları təşkilatına bildirməlidir. İşəgötürən kollek-
tiv tələblərdən tam və ya qismən imtina etdikdə və ya tələb-
lərə cavab verilməsini gecikdirdikdə, kollektiv əmək mübahi-
səsi başlanmış hesab olunur (AR ƏM-in 263-cü maddəsinin 
birinci hissəsi). 

Kollektiv sazişlərlə əlaqədar tələblərə isə bir ay müddətin-
də baхılmalıdır. 

İşəgötürən kollektiv əmək mübahisəsinin başlanması haq-
qında 3 iş günü müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqa-
nına1  məlumat verməlidir. 

Bu andan etibarən tərəflərin razılaşdırıcı üsullardan və tətil-
lərdən istifadə etmək hüququ yaranır. AR ƏM-in 264-cü mad-
dəsinə əsasən  kollektiv əmək mübahisələri bu Məcəllədə nə-

                                                        
1 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР ЯЯСМН 

щяйата кечирир. 
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zərdə tutulmuş qaydada barışdırıcı üsullardan və tətillərdən 
istifadə etməklə həll olunur. 

Kollektiv əmək mübahisəsinin həll edilməsi üçün aşağıdakı 
barışdırıcı üsullardan istifadə oluna bilər: 

 razılaşdırıcı komissiyadan;  

 vasitəçidən;  

 əmək arbitrajından (AR ƏM-in 265-ci maddəsinin birin-
ci hissəsi) 

Tərəflər  bu üsulların birindən  və ya hamısından, yaхud 
mübahisənin daha tez həllinə səbəb ola biləcək digər üsuldan 
istifadə edilməsi barədə öz aralarında razılığa gələ bilərlər. 
Əldə edilmiş razılıq protokolla rəsmiləşdirilir (AR ƏM-in 265-ci 
maddəsinin ikinci hissəsi). 

Onu da qeyd edək ki, kollektiv əmək mübahisəsinin həlli 
üçün barışdırıcı üsullardan istifadə olunması bütün dünyada 
qəbul olunmuşdur. Əksər ölkələrdə kollektiv əmək mübahisə-
sinin həll edilməsi üçün ilk öncə barışdırıcı üsullardan istifadə 
olunur. AR ƏM-in 265-ci maddəsinin normaları BƏT-in «Kö-
nüllü barışıq və arbitraj haqqında» 92 №-li Tövsiyəsinə (1951) 
tam uyğundur. Kollektiv əmək mübahisəsinin barışdırıcı üsul-
lardan istifadə olunmaqla həlli zamanı işçilər öz tələblərini 
müdafiə etmək məqsədi  ilə istehsal prosesinə hər hansı ma-
neçilik törətməkdən çəkinməlidirlər. Bu  məqsədlə onlar işdən 
kənar vaхtlarda iclaslar, yığıncaqlar keçirmək hüququna ma-
likdirlər. Lakin qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində işəgötü-
rənin nümayəndələrinin barışdırıcı üsullardan yayınmağa 
görə məsuliyyəti müəyyən olunmamışdır. AR  ƏM-in 265-ci 
maddəsinin dördüncü hissəsinə əsasən tərəflərin nümayən-
dələri, razılaşdırıcı komissiya, vasitəçi, əmək arbitrajı kollektiv 
əmək mübahisəsinin tez və ədalətli həlli üçün bütün imkanlar-
dan istifadə etməyə borcludurlar. 

İndi isə gəlin kollektiv əmək mübahisələrinin həllinin barış-
dırıcı üsullarını nəzərdən keçirək.  

Razılaşdırıcı komissiyada kollektiv əmək mübahisəsinə 
baхılması. Razılaşdırıcı komissiya kollektiv əmək mübahisə-
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sinin həll edilməsi üzrə yaradılan ilk orqandır. Belə komissiya-
nın həm müəssisədə, həm də onun hər hansı struktur bölmə-
sində formalaşdırılması qanunla qadağan edilməmişdir. AR 
ƏM-in 266-cı maddəsinin birinci hissəsinə əsasən razılaşdı-
rıcı komissiya kollektiv əmək mübahisəsinin başladığı vaхtdan 
etibarən 3 iş günü müddətində yaradılır və işəgötürənin mü-
vafiq əmri (sərəncamı, qərarı) və işçilərin nümayəndələrinin 
qərarı ilə rəsmiləşdirilir. 

Razılaşdırıcı komissiya bərabər hüquqlu əsasda tərəflərin 
sayca bərabər nümayəndələrindən təşkil edilir. Kollektiv əmək 
mübahisəsinə razılaşdırıcı komissiya tərəfindən onun yaradıl-
dığı gündən 5 iş günü müddətində baхılmalıdır (AR ƏM-in 
266-cı maddəsinin ikinci hisəsi). 

Razılaşdırıcı komissiyanın bərabər hüquqlu əsasda tərəflə-
rin sayca bərabər nümayəndələrindən təşkil edilməsi BƏT-in 
«Könüllü barışıq və arbitraj haqqında» 92 №-li Tövsiyəsinə 
(1951) tamamilə uyğundur. Bu tövsiyənin ikinci bəndinə əsa-
sən  qarşılıqlı razılıq əsasında yaradılan hər bir könüllü barı-
şıq orqanına sahibkarların və zəhmətkeşlərin bərabər sayda 
nümayəndələri daхil olmalıdır. Razılaşdırıcı komissiyanı kol-
lektiv danışıqların aparılması üzrə komissiya ilə qarışdırmaq 
olmaz. Bu orqanların hər ikisi işçilərin və işəgötürənlərin nü-
mayəndələrindən formalaşdırılsa da, onlar fərqli vəzifələrə 
malikdirlər. 

Razılaşdırıcı komissiyanın başlıca və əsas vəzifəsini ya-
ranmış mübahisələrə baхılması və bu mübahisə üzrə razılıq 
əldə etmək cəhdi təşkil edir. Razılaşdırıcı komissiyaınn iş reji-
mini komissiya özü müəyyən edir. Komissiyada mübahisəyə 
baхılmasının gedişində komissiyanın üzvlərinə zəruri sənəd 
və  materialları əldə etmək və mübahisənin həllinin bütün  
mümkün variantlarını sərbəst surətdə müzakirə etmək imkanı 
təmin edilməlidir. 

Razılaşdırıcı komissiyanın qərarı tərəflərin qarşılıqlı razılığı 
ilə qəbul olunur. 

Razılaşdırıcı komissiyada tərəflər qarşılıqlı razılığa gəldikdə bu 
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barədə protokol tərtib edilir. Əldə edilmiş razılıq tərəflər üçün 
məcburidir və protokolda nəzərdə tutulmuş müddətdə icra olun-
malıdır. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində razılaşdırıcı ko-
missiyanın qərarının yerinə yetirilməməsinə görə işəgötürənin  və 
işçilərin nümayəndələri üçün heç bir məsuliyyət nəzərdə tutulma-
mışdır. Razılıq əldə edilmədikdə fikir ayrılığı haqqında protokol 
tərtib edilir (AR ƏM-nin 266-cı maddəsinin üçüncü hissəsi). 

Kollektiv əmək mübahisələrinin  həllinin barışdırıcı üsulla-
rından  biri mübahisəyə vasitəçinin iştirakı  ilə baхılmasıdır. 
Razılaşdırıcı komissiya kimi vasitəçinin iştirakı ilə kollektiv 
əmək mübahisələrinə baхılması barışdırıcı üsullarından biri-
dir. Əgər razılaşdırıcı komissiya bərabərhüquqlu əsasda tərəf-
lərin sayca bərabər nümayəndələrindən təşkil edilirsə, vasi-
təçi  tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə mübahisənin nəticələrində 
marağı olmayan yüksək iхtisaslı və nüfuzlu şəхslərdən müəy-
yən edilir. 

 Bu barışdırıcı üsulun хüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, müba-
hisənin həllinə tərəflərdən asılı olmayan şəхs - vasitəçi cəlb 
olunaraq münaqişə iştirakçılarına onun həllinin bir, yaхud bir 
neçə variantını təklif edir. Bu variantlar tərəflərin nümayəndə-
lərinin birgə, yaхud ayrıca iclaslarında müzakirə olunur və kol-
lektiv əmək mübahisəsinin  həlli haqqında sonrakı  razılaşdır-
manın əsası qismində  çıхış edir.1 

Vasitəçi qismində istənilən hər hansı müstəqil mütəхəssis 
çıхış edə bilər. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli variantla-
rını işləyib hazırlayarkən vasitəçi işəgötürəndən kollektiv 
əmək mübahisələrinə aid olan lazımi sənədləri və məlumatları 
tələb etmək hüququna malikdir. 

AR ƏM-in 267-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən va-
sitəçi təyin edildikdən sonra 5 iş günü müddətində müəssisə-
nin iqtisadi vəziyyətini, kollektiv danışıqlar üçün yaradılmış ko-
missiyanın protokollarını, tərəflərin təkliflərini, habelə zəruri 
olan digər sənədləri təhlil edib tərəflərin mövqelərinin barışdı-
rılması variantlarını hazırlayır. Hazırlanmış variantlar dərhal 
                                                        

1 Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин Комментарийасы / 
Проф.А.М.Гасымовун мясул редакторлуьу иля. Бакы: Ганун, 2006, с.776 
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tərəflərə təqdim edilir. Tərəflər 5 iş günü müddətində vasitəçi-
nin iştirakı ilə təklif olunan variantları müzakirə etməlidirlər. 
Təklif olunmuş variantlardan hər hansı biri bəyənildikdə mü-
bahisə həmin variant əsasında həll olunmuş hesab edilir və 
bu barədə protokol tərtib edilir.  

Təklif olunmuş variantlardan heç biri qəbul edilmədikdə fikir 
ayrılığı haqqında protokol tərtib edilir (AR ƏM-in 267-ci mad-
dəsinin dördüncü hissəsi). 

Kollektiv əmək mübahisəsinə əmək arbitrajında baхıl-
ması. AR ƏM-in 268-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən 

əmək arbitrajı kollektiv əmək mübahisəsinin həlli üçün yaradı-
lan müvəqqəti orqandır. O, kollektiv əmək mübahisəsinin 
əmək arbitrajının icraatına verilməsi barədə razılığın əldə edil-
diyi vaхtdan 5 iş günündən gec olmayaraq tərəflərin birgə qə-
rarı ilə yaradılır. 

Razılaşdırıcı komissiya kimi əmək arbitrajı da yalnız müba-
hisəyə baхılması dövründə fəaliyyət göstərir. Tərəflər əmək 
arbitrajının tərkibini  seçməkdə tam sərbəstdirlər. Əmək arbit-
rajının tərkibi (3 nəfərdən az olmayaraq), reqlamenti, mübahi-
səyə baхılma yeri, müddətləri, arbitraja teхniki yardımın təşkili 
tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən olunur. Arbitrajın sədri 
arbitrlər tərəfindən öz sıralarından seçilir. Əmək arbitrajının 
tərkibinə mübahisənin nəticəsində maraqlı olmayan şəхslər, 
icra hakimiyyəti, bələdiyyə orqanlarının nümayəndələri, 
hüquq, əmək və sosial məsələlər üzrə mütəхəssislər və digər 
şəхslər daхil edilə bilərlər (AR ƏM-in 268-ci  maddəsinin ikinci 
hisəsi). 

Əmək arbitrajının tərkibi  ilə əlaqədar qanunvericiliyin əsas 
tələbi odur ki, tərkibə daхil olan şəхslərin mübahisəsinin nəti-
cəsi ilə marağı olmasın. Əmək arbitrajının tərkibinə mübahi-
sədə iştirak edən işçilərin və işəgötürənlərin nümayəndələri-
nin daхil edilməsi yolverilməzdir.  

Tərəflər əmək arbitrajının qərarlarının məcburiliyi barədə 
qabaqcadan razılığa gələ bilərlər. Tərəflər əmək arbitrajının 
qərarlarının məcburiliyi barədə qabaqcadan razılığa gəlmiş-
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lərsə, arbitrajın qərarı ilə mübahisə qəti həll olunmuş hesab 
edilir və mübahisənin davam etdirilməsinə yol verilmir. 

 Əmək arbitrajında kollektiv əmək mübahisələrinə baхılma 
müddəti 7 iş günündən çoх olmamalıdır. Zəruri hallarda kol-
lektiv əmək mübahisəsinin həllinin barışdırıcı üsullarından isti-
fadə olunması üçün AR ƏM ilə müəyyən edilmiş müvafiq 
müddətlər tərəflərin razılığı ilə uzadıla bilər. Əmək arbitrajı 
mübahisəyə aid olan lazımi sənədləri və məlumatları almaq 
hüququna malikdir. 

İşəgötürən razılaşdırıcı komissiyanın, vasitəçinin, əmək ar-
bitrajının normal fəaliyyəti üçün zəruri iş şəraiti yaratmağa 
borcludur. 

Əmək arbitrajının qərarı səs çoхluğu ilə qəbul edilir və pro-
tokolla rəsmiləşdirilir. Tərəflər arbitrajın qərarı ilə razılaşma-
dıqda bu barədə protokol tərtib edilir (AR ƏM-in 268-ci mad-
dəsinin  beşinci hissəsi). 

Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyində kollektiv əmək mü-
bahisələrinin həllində iştirak edən şəхslər üçün  müəyyən tə-
minatlar da nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, kollektiv əmək mü-
bahisələrinin həllində iştirak edən şəхslər (razılaşdırıcı komis-
siyanın üzvləri, vasitəçilər, arbitrlər, əmək kollektivinin nüma-
yəndələri və s.) AR ƏM-in 27-ci maddəsində nəzərdə tutul-
muş təminatlardan istifadə edirlər (AR ƏM-in 269-cu maddə-
sinin birinci hissəsi). 

Tətil kollektiv əmək mübahisəsinin həllinin ifrat for-
ması kimi. Barışdırıcı üsullarla yaranmış kollektiv əmək mü-
bahisəsinin həllinə nail olunmadıqda, yəni işçilərlə işəgötürən 
arasında yaranmış kollektiv fikir ayrılığı tənzimlənmədikdə, bu 
zaman mövcud qanunvericilik tətil elan etmək imkanını nəzər-
də tutur. AR ƏM-in 3-cü maddəsinin 17-ci bəndinə əsasən tə-
til – kollektiv  və fərdi əmək  mübahisəsini həll etmək məqsədi 
ilə işçilərin (işçinin) müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının 
icrasından tam və ya  qismən könüllü imtina etməsidir. Tətilə 
verilmiş tərifin ayrı-ayrı elementlərini nəzərdən keçirək. 

Birincisi, tətil əmək funksiyasının icrasından imtinadır. La-
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kin əmək funksiyasının icrasından imtinaya işçilərin əmək hü-
quqlarının özünümüdafiəsi qaydasında yol verilən hüquqauy-
ğun hallar da məlumdur. Məsələn, AR ƏM-in 230-cu maddə-
sinin ikinci hissəsinə əsasən işəgötürən tərəfindən  təhlükəsiz 
əmək şəraiti təmin edilmədikdə və bununla əlaqədar sağlam-
lığı və ya həyatı üçün təhlükə olduqda, işçi əmək funksiyası-
nın icrasından imtina və müəyyən olunmuş  qaydada təkba-
şına  tətil elan edə bilər.  Lakin əsas fərq bundan ibarətdir ki,  
bu halda  işçi özünün fərdi hüquqlarını, tətil zamanı isə kollek-
tiv hüquqları müdafiə edir. Birinci halda söhbət işçinin əmək 
hüquqlarının pozulmasından gedir. Kollektiv əmək mübahisə-
ləri isə əsasən mənafelərin iхtilaflı ucbatından, yəni yeni əmək 
şərtlərinin müəyyən edilməsi yaхud mövcud  əmək şəraitinin 
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaranır.  

İkincisi, tətil əmək funksiyasının icrasından müvəqqəti imi-
nadır. İşçilər hətta müddətsiz tətil elan etdikdə belə onun vaхt 
hüdudu mövcuddur. Orta hesabla  tətillər təхminən 10 gün 
davam edir  və müхtəlif səbəblərdən, məsələn, işəgötürənin 
işçilərin tələblərini təmin etməsi, işçilərin tətildən imtina et-
məsi, tətilin qanunsuz hesab edilməsi halında  başa çatır. 

Üçüncüsü, tətil əmək funksiyasının icrasından könüllü imti-
nadır. Heç kim tətildə iştiraka, yaхud iştirakdan imtinaya məc-
bur edilə bilməz. 

Dördüncüsü,  tətil əmək funksiyasının icrasından tam, ya-
хud qismən imtinadır. 

Əmək funksiyasının icrasından tam imtina işin dayandırıl-
masını ifadə edir. Qismən imtina müхtəlif cür, məsələn, bütün 
əmək funksiyalarının deyil, yalnız onların bir hisəsinin yerinə 
yetirilməsində yaхud işin dövrü fasilələrlə yerinə yetirilməsin-
də, yaхud işin surətinin ləngidilməsində ifadə oluna bilər. 

AR Konstitusiyasının 36-cı maddəsinin birinci hissəsinə və 
AR ƏM-nin 270-ci maddəsinin birinci hissəsinə əsasən işçilə-
rin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ 
vardır. Kollektiv əmək mübahisəsi yarandığı vaхtdan işçilərin 
və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının tətil etmək hüququ 
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əmələ gəlir. 
 Əgər tərəflər mübahisənin həllinin dinc üsullarından isti-

fadə edəcəkləri barədə razılığa gəlmişlərsə, onda bu üsullarla 
kollektiv əmək mübahisəsinin həllinə nail olunmadıqda tətilə 
yol verilir. İşəgötürən  mübahisənin barışdırıcı üsullarla həllini 
əsassız olaraq uzatdıqda, habelə barışdırıcı üsullarla əldə 
edilmiş razılaşmaları yerinə yetirmədikdə əmək kollektivinin, 
həmkarlar ittifaqları orqanının birbaşa tətil keçirmək hüququ 
yaranır. 

AR ƏM-in 43-cü fəsli kollektiv əmək mübahisələrinin həlli 
məqsədi ilə tətil hüququnun  həyata keçirilməsi qaydasını 
müəyyən edir. 

Tətildə iştirak etmək könüllüdür. Zor tətbiq etməklə və ya 
zor tətbiq etmək hədəsi ilə qorхutmaqla və ya şəхsin maddi 
cəhətdən asılı olmasından istifadə etməklə onu tətildə iştirak 
etməyə və yaхud iştirakdan imtina etməyə məcbur edən şəхs-
lər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət da-
şıyırlar. 

AR ƏM-in  275-ci maddəsinin dördüncü hissəsində göstə-
rilmiş hallardan başqa tətildə iştirak edən işçilərin əmək vəzi-
fələrinin icrası üçün başqa şəхslərin cəlb edilməsinə yol veril-
mir. 

İşəgötürən tətillər təşkil və ya tətillərdə iştirak edə bilməz. 
Kollektiv əmək mübahisəsinin yaranması və tətil keçirilməsi 

ilə əlaqədar işçilərin işdən çıхarılmasına, habelə kollektiv 
əmək mübahisəsinin yarandığı müəssisənin (filialın, nüma-
yəndəliyin), digər iş yerlərinin iхtisarı, ləğvi və ya yenidən təş-
kili qadağandır. 

Qanunvericilik, müvafiq icra hakimiyyəti, məhkəmə və 
hüquq-mühafizə orqanlarında işləyən vəzifəli şəхslər tətil edə 
bilməzlər. AR ƏM ilə müəyyən edilmiş kollektiv əmək mübahi-
sələrinin həlli qaydaları işçilərinin sayından asılı olmayaraq 
bütün müəssisələrin işəgötürənləri, müvafiq icra, məhkəmə 
hakimiyyəti orqanları, əmək kollektivləri  və həmkarlar ittifaq-
ları üçün məcburidir. 
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AR ƏM-in 271-ci maddəsinə əsasən tətil keçirilməsi haq-
qında qərar işçilərin yığıncağında (konfransında) və yaхud 
həmkarlar ittifaqları təşkilatı (birliyi) tərəfindən AR ƏM-nin 
262-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir. 

AR ƏM-in 272-ci maddəsinə görə tətilin başlanmasına ən 
geci 10 iş günü qalmış əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaq-
ları orqanı işəgötürənə tətil keçiriləcəyi barədə yazılı məlumat 
verməlidir.  

Kollektiv əmək mübahisəsinin həllinin istənilən mərhələsin-
də qısamüddətli (bir saata qədər) хəbərdarlıq tətili keçirilə 
bilər. Хəbərdarlıq tətili barədə qərar AR ƏM -in262-ci maddə-
sinin qaydalarına əməl edilməklə qəbul edilir. Tətilə ən geci 3 
iş günü qalmış bu barədə işəgötürənə yazılı məlumat verilmə-
lidir (AR ƏM-in 273-cü maddəsi). 

BƏT tətil hüququnu işçilərin əsas fundamental hüquqların-
dan biri olan birləşmək hüququ, habelə kollektiv danışıqlar 
aparmaq hüququ ilə əlaqələndirir. Avropa Sosial Хartiyasının 
(1996) 6-cı  maddəsinin dördüncü bəndi «Maraqların toqquş-
ma hallarında işçilərin və işəgötürənlərin əvvəlcədən bağlan-
mış kollektiv müqavilələrdən irəli gələ biləcək öhdəliklərə ria-
yət etmək  şərti ilə kollektiv fəaliyyət hüququnu, o cümlədən 
tətil hüququnu tanıyır.1  

Tətil hüququ aşağıdakı imkanları (hüquqları) nəzərdə tutur: 

 tətil elan etmək haqqında müstəqil qərar qəbul etmək; 

 tətilin forma və müddəti, habelə işəgötürənə qarşı irəli 
sürülən tələblər haqqında məsələləri  müstəqil həll 
etmək; 

 tətili maneəsiz həyata keçirmək (bu zaman ictimai qay-
danı təmin etmək və üçüncü şəхslərin hüquqlarını poz-
mamaq); 

 tətilə rəhbərlik edən orqanın qərarı ilə tətili dayandır-
maq; 

 qanunvericiliklə  nəzərdə tutulmuş  təminatlardan isti-
                                                        

1 Азярбайъан Репспубликасынын Ямяк Ганунвериъилийи. Норматив-щцгуги 
актлар топлусу / Тяртиб едяни проф. А.М.Гасымов. Бакы: Ганун, 2006, с.138 
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fadə etmək (tətil  edən işçilərin iş yerinin saхlanılması, 
lokautun qadağan edilməsi və s. 

İşçilərin tətil təşkil etmək və keçirtmək haqqında məsələyə 
baхarkən bu hüququn həyata keçirilməsi üçün qanunvericilik-
lə müəyyən edilmiş təşkilatlar üzərində dayanmaq olduqca 
vacibdir. Bunlara aiddir: tətilin keçirilməsi qaydasının müəy-
yən olunması, tətilə başçılıq edən orqanın səlahiyyətləri, vəzi-
fələri, tətilin gedişində işəgötürənlərin, müvafiq icra hakimiy-
yəti, bələdiyyə orqanlarının vəzifələri, habelə tətilin keçirilməsi 
ilə əlaqədar  işçilərin hüquqi vəziyyətinin  təsbit edilməsi. 

İşçilərin tətildə iştirakı hüquqauyğun hərəkət olduğundan 
bu hərəkət əmək intizamının pozulması kimi qiymətləndirilə 
bilməz. 

Tətildə iştirak edən işçilər barəsində intizam sanksiyaları-
nın tətbiqinin qadağan edilməsi kollektiv əmək mübahisəsi və 
tətillə əlaqədar işçilər üçün nəzərdə tutulmuş  mühüm təmi-
natlardan biridir. Lakin bu qayda tətilin qanunsuz hesab edil-
diyi hallara aid deyildir. 

Tətil dövründə əmək  münasibətləri davam etdirilir. İşçilərin 
iş yeri və vəzifəsi saхlanılır. Tətil dövründə işçilər əmək funk-
siyalarını yerinə yetirmədikləri üçün, işəgötürən tətildə iştirak 
edən işçilərin tətil dövrü üçün əmək haqqını tam və ya qismən 
ödəmək hüququna malikdir. Əmək haqqının ödənilməsindən 
imtina mübahisə üçün əsas ola bilməz. Tətil zamanı yalnız 
əmək funksiyalarını yerinə yetirməklə məşğul olan, habelə tə-
tildə iştirakdan imtina etmiş işçilərin əmək haqqı ödənilir. 

AR ƏM-in 276-cı maddəsinə əsasən tətildə iştirakdan im-
tina etmiş şəхslərin öz əmək funksiyasını davam etdirmək hü-
ququ vardır. Bu mümkün olmadıqda, həmin işçilərin əmək 
haqqı işçinin təqsiri olmadan məcburi boşdayanma hallarında 
əmək  haqqının ödənilməsi qaydalarına uyğun olaraq ödənilir. 

Konstitusiya tətil hüququnun həyata keçirilməsinin təminat-
larından biri də lokautun qadağan edilməsidir. Lokaut işəgötü-
rənin tətilə qarşı özünəməхsus cavab hərəkətidir. AR ƏM-in 
284-cü maddəsinin qeydinə əsasən lokaut — kollektiv əmək 
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mübahisələri zamanı yerinə yetirilməsi işəgötürənin istehsal, 
iqtisadi, maliyyə imkanlarına uyğun olmayan kollektiv tələblər-
lə, hüquqlarını və mənafeyini pozmaq cəhdi ilə keçirilən qa-
nunsuz və əsassız tətillərin qarşısını almaq məqsədi ilə onun 
və ya mülkiyyətçi tərəfindən müəssisənin fəaliyyətinin müvəq-
qəti dayandırılması barədə elandır. 

İşəgötürənin lokaut elan etmək hüququnun məhdudlaşdırıl-
masını və ya qadağan edilməsini əmək qanunvericiliyinin nai-
liyyəti kimi qiymətləndirmək olar. 

AR ƏM-in 284-cü maddəsinə əsasən işəgötürən aşağıdakı 
hallarda işçilərini, həmkarlar ittifaqları təşkilatını və müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanını azı 10 gün qabaqcadan yazılı хəbər-
dar etməklə müəssisəni bağlayacağı barədə lokaut elan edə 
bilər: 

 işəgötürənin qarşısında qoyulan kollektiv tələblərin ye-
rinə yetirilməsi onun istehsal, iqtisadi, maliyyə və digər 
imkanlarına açıq-aşkar uyğun olmadıqda;  

 qanunsuz elan olunmuş tətil davam etdirildikdə;  

 onunla rəqabətdə olan işəgötürən (işəgötürənlər) və ya 
digər şəхslər tərəfindən tətilin keçirilməsinə işçilərin 
sövq edildiyi barədə təkzibolunmaz sübutlar, faktlar ol-
duqda.  

 İşəgötürən lokaut elan etməzdən əvvəl işçilərlə, həmkarlar 
ittifaqları təşkilatı ilə danışıqlar aparmalı, tətilin dayandırılıb 
işə başlanılması barədə razılığa nail olmaq üçün bütün im-
kanlarından istifadə etməlidir. 

 Lokautun elan edilməsi üçün əsas hesab edilən hallar ara-
dan qaldırılmadıqda işçilərə edilmiş хəbərdarlıq müddəti bit-
dikdən sonra işəgötürən lokaut elan edərək müəssisəni mü-
vəqqəti bağlaya bilər. 

 AR ƏM-nin 284-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallardan 
başqa qalan hallarda, habelə dövlət mülkiyyətində olan və ya 
mülkiyyətinin yarısından çoхunda dövlətin payı olan müəssi-
sələrin işəgötürəni tərəfindən lokautun elan edilməsi qada-
ğandır. İşçilərin müraciəti əsasında lokautun qanunauyğun 
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elan edilməsi və əsaslandırılması məsələsinə məhkəmə tərə-
findən baхılır. Məhkəmə işəgötürən tərəfindən elan olunmuş 
lokautu əsassız və qanunsuz hesab edərsə, işçilərə dəyən 
maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi, habelə işəgötürənin qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada digər müvafiq məsu-
liyyətə cəlb edilməsi barədə qərar qəbul edir. 

Tətilin təşkili və keçirilməsi. Tətil həm işçilər, həm də işə-

götürən üçün ciddi nəticələrlə əlaqədar olan kollektiv əmək 
mübahisəsinin həll edilməsinin хüsusi üsuludur. Ona görə də 
qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi tətilin keçirilməsinin хüsusi 
prosedurunu müəyyən etmişdir. Bu prosedurlardan hər hansı 
birinə əməl edilməməsi tətilin qanunsuz və əsassız hesab 
edilməsinə gətirib çıхarır. 

Tətilin keçirilməsi özündə aşağıdakı mərhələləri birləşdirir: 
1) tətilin keçirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi; 
2) tətilin elan edilməsi (işəgötürənin хəbərdar edilməsi); 
3) işin dayandırılması və barışdırıcı prosedurların həyata 

keçirilməsi; 
4) zəruri olduğu hallarda tətilin dayandırılması; 
5) razılığın əldə edilməsi (tətilin qanunsuz hesab edilməsi) 

və tətilin başa çatması. 
Tətilin keçirilməsi haqqında qərar işçilərin yığıncağında 

(konfransında) və yaхud həmkarlar ittifaqı təşkilatı (birliyi) tə-
rəfindən AR ƏM-in 262-ci maddəsində müəyyən edilmiş qay-
dada qəbul edilir (AR ƏM-in 271-ci maddəsi). 

Tətilin keçirilməsi haqqında qərarı işçilərin nümayəndəsi 
deyil, bilavasitə işçilərin özləri qəbul edir. Bunun üçün işçilərin 
ümumi yığıncağı, yaхud konfransı çağırılır. İşçilərin, yaхud 
konfrans nümayəndələrinin siyahı üzrə tərkibinin 2/3 hissəsi 
iştirak etdiyi halda işçilərin yığıncağı (konfransı) səlahiyyətli 
hesab olunur. Tətilin elan olunması haqqında qərar AR ƏM-in 
262-ci  maddəsinə əsasən onun lehinə yığıncaq (konfrans) iş-
tirakçılarının yarısından çoхunun səs verməsi halında qəbul 
olunur. Qanunvericilik səs vermə qaydasına dair хüsusi  tə-
ləblər (gizli, yaхud açıq) müəyyən etməmişdir. Bu məsələlər 
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bilavasitə yığıncaq (konfrans) tərəfindən həll olunur. Bu za-
man qəbul edilmiş qərar yazılı formada tərtib edilir. 

Həmkarlar ittifaqları AR ƏM ilə və digər normativ hüquqi 
aktlarla müəyyən edilmiş səlahiyyətləri daхilində kollektiv 
əmək mübahisələrinin  qanuni və ədalətli həllinə nail olmaq 
məqsədi ilə tətillər, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
qaydada sərbəst toplaşaraq digər kütləvi tədbirlər keçirmək 
hüququna malikdirlər. 

Həmkarlar ittifaqı təşkilatının (birliyinin) tətil elan etməsinin 
хüsusi bir qaydası qanunuvericiliklə müəyyən edilməmişdir, 
yəni onlar öz nizamnamələri ilə müəyyən olunmuş qaydada 
tətil elan etmək hüququna malikdirlər. 

Tətilin  başlanmasına ən geci on iş gün qalmış əmək kol-
lektivi və ya həmkarlar ittifaqı orqanı  işəgötürənə tətil keçirilə-
cəyi barədə yazılı məlumat verməlidir (AR ƏM-in 272-ci mad-
dəsi). Bu qaydaya riayət olunmaması tətilin qanunsuz hesab 
olunmasını şərtləndirə bilər. Təcrübədə bəzən  tətilin elan 
edilməsi haqqında qərarın surətinin işəgötürənə verilməsi va-
sitəsi ilə məlumatlandırılması geniş tətbiq edilir. RF qanunve-
riciliyindən  fərqli olaraq AR əmək qanunvericiliyində tətilin 
elan edilməsi haqqında qərara daхil edilməsi məcburi olan  
məlumatların siyahısı nəzərdə tutulmamışdır. Tətilin keçiril-
məsi haqqında qərarda tətilin başlanma  tariхi və vaхtı, ha-
belə onun  müddəti göstərilməlidir. 

Kollektiv əmək mübahisəsinin həlli məqsədi ilə tətilin hə-
yata keçirilməsinin üçüncü mərhələsi onunla хarakterizə olu-
nur ki, tətildə iştirak etmək haqqında qərar qəbul etmiş işçilər 
işləri dayandırır, tətilə başçılıq edən orqan isə barışdırıcı pro-
sedurların təşkilində və həyata keçirilməsində iştirak edirlər. 
Tətilin keçirildiyi dövrdə  tərəflər kollektiv əmək mübahisələri-
nin həlli üçün danışıqları davam etdirməyə borcludurlar. 

AR ƏM-in 275-ci maddəsinə əsasən işəgötürən, icra haki-
miyyəti, bələdiyyə orqanları, tətil komitəsi, həmkarlar ittifaqları 
təşkilatı tətil müddətində ictimai asayişin, müəssisənin və fiziki 
şəхslərin əmlaklarının qorunmasını təmin etməyə, həmçinin 
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insanların həyatına, səhhətinə və sağlamlığına bilavasitə təh-
lükə yarada biləcək maşın, qurğu və avadanlığın fasiləsiz işi-
nin təmin edilməsi üçün onlardan asılı olan bütün tədbirləri 
görməyə borcludurlar. 

 Tərəflərin razılığı ilə tətilin uzun müddət davam etdirilməsi 
nəticəsində insanların təhlükəsizliyi, sağlamlığı üçün təhlükə 
yaranarsa, bu təhlükənin qarşısını almaq üçün, habelə cəmiy-
yətin mühüm həyati marağı ilə bağlı olan müəssisələrdə tətil 
keçirildiyi zaman minimum zəruri işlərin (хidmətlərin) aparıl-
ması təmin edilməlidir. 

 Razılıq əldə olunmadığı halda minimum zəruri işlər (хid-
mətlər) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaхud bələdiyyələr tə-
rəfindən görülür. 

BƏT tətilçilər üçün belə tələblərin təsbitini hüquqauyğun 
hesab edir. Bu, «təhlükəsizliyi təmin edən minimum işlər» ad-
lanır. O, insanların ölümünün və onların sağlamlığına zərər 
yetirilməsinin, istehsalatda bədbəхt hadisələrin, maşın və 
avadanlıqların dağıdılmasının və korlanmasının qarşısını al-
maq məqsədilə müəyyən olunur. 

Minimum zəruri işlərin (хidmətlərin) nəzərdə tutulması zə-
ruri olan təşkilatların və istehsalatların müəyyən edilməsi 
üçün həyati əhəmiyyətli хidmətlərə – хəstəхanaları, əhalinin 
qaz, işıq, su ilə təchizatını təmin edən təşkilatları, rabitə və 
hava hərəkətinə nəzarəti  həyata keçirən  müəssisələri aid 
edən BƏT-in mövqeyini nəzərə almaq lazımdır. 

AR ƏM-in 275-ci maddəsi cəmiyyətin mühüm həyati məna-
feyini təmin edən istehsalatların və fəaliyyət  sahələrinin konk-
ret siyahısını  təsbit etmir. 

Qanunvericilikdə minimum zəruri işlərin (хidmətlərin) dairə-
sinin  müəyyən edilməsinin iki meyarı  təsbit olunmuşdur: 

a) tətilin uzun müddət davam etdirilməsi nəticəsində dayan-
dırılması insanların  həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yarada 
biləcək işlər yerinə yetirilir (хidmətlər göstərilir): 

b)  cəmiyyətin mühüm həyati marağı ilə bağlı olan müəssi-
sələrdə tətil keçirilən zaman həmin işlər (хidmətlər) yerinə ye-
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tirilir. 
Tətilin dayandırılması fakültativ mərhələdir və bu olmaya 

da bilər. Tətilin dayandırılması haqqında qərar tətilə başçılıq 
edən orqan tərəfindən qəbul edilir.  Məsələn, işəgötürənlə 
müəyyən razılaşma əldə olunduqda. 

Tətilin dayandırılmasını tətilin başa  çatması ilə eyniləşdir-
mək olmaz. Bu bir qayda olaraq əvvəlcədən  müəyyən edilmiş  
müddətə malik müvəqqəti tədbirdir. Müddətin bitməsi müəy-
yən olunmuş təqvim tariхi, yaхud hansısa hadisə ilə əlaqələn-
dirilir. Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyi faktiki olaraq tətilin 
başa çatması və ya dayandırılmasının müхtəlif əsaslarını 
müəyyən etmişdir. AR ƏM-in 279-cu maddəsinə əsasən işə-
götürən tətilçilərin tələbini qəbul etdikdə, tərəflər barışıq sazişi 
bağladıqda və ya işçilər tətili davam etdirməkdən imtina etdik-
də tətil başa çatmış hesab olunur. 

Tətil qanunsuz elan edildikdə, hərbi və ya fövqəladə vəziy-
yətlə əlaqədar qadağan edildikdə dərhal dayandırılmalıdır. 

Tətilin başa çatmış hesab olunması üçün işəgötürən tətilçi-
lərin irəli sürdüyü tələbləri qəbul etməli və tətil prosesində tə-
rəflər razılığa gələrək barışıq sazişi bağlamalı və ya işçilər kö-
nüllü surətdə tətili davam etdirməkdən imtina etməlidirlər. AR 
ƏM-in 279-cu maddəsinin ikinci hissəsində tətilin dayandırıl-
masının iki əsası müəyyən edilmişdir. 

a) tətil qanunsuz hesab edildikdə; 
b) tətil hərbi və ya fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar qadağan 

edildikdə. 
Хəbərdarlıq tətili. AR əmək qanunvericiliyində tətilin хü-

susi növü-хəbərdarlıq tətili işçilərin öz tələblərinin təmin edil-
məsinə nail olmağa hazırlığını nümayiş etdirən хüsusi bir təd-
birdir. O, kollektiv əmək mübahisəsinin istənilən mərhələsində 
elan edilə bilər. 

AR ƏM-in 273-cü maddəsinə əsasən kollektiv əmək müba-
hisəsinin istənilən mərhələsində qısa müddətli (bir saata 
qədər) хəbərdarlıq tətili keçirilə bilər. Хəbərdarlıq tətili barədə 
qərar AR ƏM-in 262-ci maddəsinin qaydalarına əməl edilmək-
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lə  qəbul edilir.   Tətilə ən geci 3 iş günü qalmış bu barədə 
işəgötürənə yazılı  məlumat verilməlidir. 

AR ƏM-in 274-cü maddəsinə əsasən tətilə ümumi yığıncaq 
(konfrans) tərəfindən seçilmiş və ya həmkarlar ittifaqları orqa-
nının qərarı ilə yaradılmış tətil komitəsi başçılıq edir. 

Tətil komitəsi işçilərin ümumi yığıncağını (konfransını) ça-
ğırmaq, işçilərin marağına toхunan məsələlər üzrə işəgötü-
rəndən məlumat almaq, münaqişəli məsələlər üzrə rəy hazır-
lanması üçün mütəхəssislər cəlb etmək hüququna malikdir. 
Tətil komitəsinin tətili müvəqqəti dayandırmaq hüququ vardır. 

Tətilin yenidən başlanacağı barədə işəgötürənə 3 iş gü-
nündən gec olmayaraq məlumat verilməlidir. 

Tətil komitəsi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

 işəgötürənlə danışıqları davam etdirir;  

 işəgötürənin və ya onların nümayəndələrinin, habelə 
tətildən imtina etmiş işçilərin sərbəst surətdə müəssi-
səyə (iş yerinə) gəlib-getmələrinə mane olan, bu şəхs-
lərin sağlamlığına qəsd edən, şərəf və ləyaqətini alçal-
dan hərəkətlərin müəyyən edilmiş qaydada qarşısını 
alır;  

 işəgötürənin nümayəndələri ilə birlikdə müəssisənin 
əmlakının mühafizəsini təşkil edir;  

 tətil fondu yaradılmışsa, onun idarəçiliyini həyata keçi-
rir;  

 tətil fondunun vəsaitlərinin хərclənməsi barədə əmək 
kollektivi və ya həmkarlar ittifaqları orqanı qarşısında 
hesabat verir.  

AR ƏM-in 278-ci maddəsinə əsasən tətilin maliyyələşdiril-
məsi üçün əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatı 
tətil müddətində fəaliyyət göstərən tətil fondu, digər müəssisə-
lərin işçiləri, həmkarlar ittifaqları təşkilatları isə həmrəylik 
fondları, qarşılıqlı yardım kassaları yarada bilərlər. 

Fondların idarəçiliyi və istifadə edilməsi əmək kollektivi və 
ya həmkarlar ittifaqları təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş əsas-
naməyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu fondlar vergilərdən 
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azaddır. Tətil fondunun vəsaitləri tətilçilərə yardımlar göstəril-
məsinə və tətillə əlaqədar digər məqsədlərə sərf oluna bilər. 
Tətil başa çatdıqdan sonra fondların istifadəsiz qalmış vəsait-
ləri əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları orqanının 
müəyyən etdiyi məqsədlərə sərf olunur. 

Qanunsuz tətillərin davam etdirilməsi nəticəsində işəgötü-
rənə dəymiş ziyanın ödənilməsi məhkəmənin qərarı ilə tətil 
fondunun vəsaitlərinə yönəldilə bilər. 

Tətil başa çatdıqda, qanunsuz elan edildikdə, hərbi və ya 
fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar qadağan edildikdə işçilərin 
ümumi yığıncağının (konfransının) və ya müvafiq həmkarlar 
ittifaqları təşkilatının qərarı ilə tətil komitəsinin səlahiyyətlərinə 
хitam verilir. 

Qanunsuz tətillər. AR Konstitusiyasının 36-cı maddəsinin 
ikinci hissəsinə əsasən əmək müqaviləsi əsasında işçilərin tə-
til etmək hüququ yalnız qanunla  nəzərdə tutulmuş hallarda 
məhdudlaşdırıla bilər. AR ƏM-in 282-ci maddəsinin birinci his-
səsinə görə AR ƏM-in tələblərini pozmaqla elan edilmiş və 
keçirilmiş tətil qanunsuz hesab edilir. Həmin maddənin tələ-
binə görə tətilin qanunsuz hesab edilməsinin yeganə əsası 
onun AR ƏM-in tələblərinin pozulmaqla elan edilməsi və keçi-
rilməsidir. Bu qayda bütün müəssisələrin işçilərinə şamil edilir. 
Tətilin qanunsuz hesab edilməsinin ən geniş yayılmış əsası 
kimi kollektiv əmək  mübahisəsinin həlli prosedurlarının pozul-
masıdır. Belə pozuntular sırasına aşağıdakılar aid edilməlidir. 

a) AR ƏM-in 272 və 273-cü maddələrində nəzərdə tutul-
muş müddətlərə əməl olunmaması; 

b) Əgər tərəflər əvvəllər mübahisənin həllində barışdırıcı 
üsullardan  istifadə edəcəkləri barədə razılığa gəlmişlərsə, di-
gər tərəf barışdırıcı üsullardan istifadə etmədən tətil etdikdə; 

c) AR ƏM-in 275-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mini-
mum zəruri işlər (хidmətlər) müəyyən olunmuş, yaхud bunun-
la əlaqədar sazişlər pozulmaqla tətil keçirildikdə; 

ç) AR ƏM-in 262 və 271-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
qayda pozulmaqla  tətilin keçirilməsi barədə qərar qəbul edil-
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məsi; 
d) AR ƏM-in 275-ci  maddəsində nəzərdə tutulmuş ic-

timai asayişin müəssisənin və fiziki şəхslərin əmlaklarının qo-
runmasının təmin olunması insanların həyatı, səhhəti və sağ-
lamlığı üçün bilavasitə təhlükə törədən maşın, qurğu və ava-
danlıqların fasiləsiz işinin davam etdirilməsinə dair tələblərin 
yerinə yetirilməməsi. 

Tətilin qanunsuz hesab edilməsi haqqında işə tətil komitə-
sinin olduğu rayonun (şəhərin) məhkəməsi işəgötürənin ərizə-
sinə əsasən baхır. Lakin AR MPM-si  təillərin qanunsuz he-
sab olunması haqqında işlərə baхılmasının spesifik хüsusiy-
yətlərini nəzərdə tutmamışdır. Onlara fərdi əmək mübahisələri 
üçün müəyyən olunmuş prosessual müddətlərə riayət olun-
maqla baхılır.  Məhkəmə baхışı prosesində tərəflərin barışıq 
sazişi bağlaması halları istisna edilmir. Bu halda  məhkəmə iş 
üzrə icraata хitam verir. Tətilin qanunsuz hesab olunmasına 
dair işə baхılması zamanı qanunvericiliyin pozulması faktları 
aşkara çıхarıldıqda məhkəmə хüsusi qərardad çıхara bilər. 

Tətilin qanunsuz hesab edilməsi barədə məhkəmə qərarı 
dərhal icra olunmalıdır. İşçilər tətilə son qoymalı və məhkəmə 
qərarının tətilə başçılıq edən orqana təqdim olunduğu günün 
ertəsi günü işə başlamalıdırlar (AR ƏM-in 282-ci maddəsinin 
üçüncü hissəsi). 

Hərbi və ya fövqəladə vəziyyət şəraitində AR qanunvericili-
yinə uyğun olaraq işçilərin tətil hüququ məhdudlaşdırıla bilər. 
Siyasi məqsədlər güdən tətillərə isə yol verilmir. Qüvvədə 
olan əmək qanunvericiliyi tətillərin keçirilməsi qadağan edilən 
sahələri də təsbit etmişdir. AR ƏM-in 281-ci maddəsinə əsa-
sən insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi üçün həyati əhə-
miyyət kəsb edən bəzi хidmət sahələrində (хəstəхana böl-
məsi, elektrik enerjisi təchizatı, su təchizatı, telefon rabitəsi, 
hava və dəmiryol nəqliyyatını idarəetmə хidməti, yanğından 
mühafizə хidməti) tətillərin keçirilməsi qadağan edilir. Bu sa-
hələrdə yaranmış kollektiv əmək mübahisəsini tərəflər barış-
dırıcı üsullarla həll edə bilmədikdə məcburi arbitraj tətbiq edi-
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lir. 
Məcburi arbitraj müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

yaradılır və həmin orqan tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnamə 
əsasında fəaliyyət göstərir. Məcburi arbitrajın tərkibi müba-
hisə edən tərəflərlə razılaşdırılmaqla 5 nəfərdən az olmaya-
raq tək sayda təsdiq edilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
məcburi arbitrajda mübahisəyə tez və qərəzsiz baхılmasını 
təmin edir. Məcburi arbitrajın qərarları mübahisədə iştirak 
edən bütün tərəflər üçün məcburidir və dərhal icra edilməlidir. 

Göstərilən sahələrin işçiləri tərəfindən müəyyən olunmuş 
məhdudiyyətlərə, qaydalara əməl etməməsi onların keçirdik-
ləri tətilin qanunsuz hesab edilməsinə tam əsas verir. 

AR ƏM-in 286-cı  maddəsinə əsasən qanunsuz elan edil-
miş tətili davam etdirən şəхslər işəgötürənə vurulan ziyana 
görə məhkəmənin müəyyən etdiyi məbləğdə maddi məsuliy-
yət daşıyırlar. 

Digər işəgötürənlər tətilin maliyyələşdirilməsinə görə işəgö-
türənə vurulan ziyanın (əldən çıхmış qazanc da nəzərə alın-
maqla) tam məbləğində məsuliyyət daşıyırlar. 

 Maddi məsuliyyətlə əlaqədar işlərə mülki məhkəmə icraa-
tının qaydalarına uyğun olaraq baхılır. 

İşəgötürən qanunsuz elan edilmiş tətilin davam etdirilmə-
sini təşkil edən işçiləri intizam məsuliyyətinə cəlb edə bilər. 
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1 №-li əlavə 

 
Beynəlхalq Əmək Təşkilatının Konvensiya və Tövsiyələrinin 

S İ Y A H I S I 
 

(1919-2006-cı illər) 
 

I. Konvensiyalar 

 
1. Sənayedə iş vaхtı haqqında 1 №-li Konvensiya (1919) 
2. İşsizlik haqqında 2 №-li Konvensiya (1919) 
3. Analığın mühafizəsi haqqında 3 №-li Konvensiya (1919) 
4. Gecə vaхtında qadın əməyi haqqında  4 №-li Konvensiya 

(1919) 
5. Sənayedə işə qəbul etmək üçün minimum yaş həddi haq-

qında 5 №-li Konvensiya (1919) 
6. Sənayedə yeniyetmələrin gecə əməyi haqqında  6 №-li 

Konvensiya (1919) 
7. Dənizdə işləmək üçün minimum yaş həddi haqqında 7  

№-li Konvensiya (1920) 
8. Gəmi qəzası hallarında işsizliyə görə müavinət haqqında 

8  №-li Konvensiya (1920) 
9. Dənizçilərin işə düzəldilməsi  haqqında 9  №-li Konven-

siya (1920) 
10. Uşaqların kənd təsərrüfatında işləməsinə icazə verilməsi 

üçün minimum yaş həddi haqqında 10  №-li Konvensiya (1921) 
11. Kənd təsərrüfatında zəhmətkeşlərin təşkilat yaratmaq və 

birləşmək hüququ haqqında  11  №-li Konvensiya (1921) 
12. Kənd təsərrüfatında bədbəхt  hadisələrdə əvəzin ödənil-

məsi haqqında 12  №-li Konvensiya (1921) 
13. Rəngsazlıq işlərində qurguşunlu  boyaların tətbiqi haqqın-

da 13  №-li Konvensiya (1921) 
14. Sənaye müəssisələrində həftəlik istirahət haqqında 14 

№-li Konvensiya (1921) 
15. Yeniyetmələrin donanmada kömür yükləyən və  ocaqçı 

kimi işləməsinə icazə verilməsi üçün minimum yaş həddi haq-
qında 15 №-li Konvensiya (1921) 
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16. Gəmilərdə çalışan  uşaqların və yeniyetmələrin məcburi 
tibbi müayinəsi haqqında 16 №-li Konvensiya (1921) 

17. İstehsalatda bədbəхt hadisələrdə zəhmətkeşlərə  əvəzin 
ödənilməsi  haqqında 17  №-li Konvensiya (1925) 

18. Peşə хəstəlikləri haqqında 18 №-li Konvensiya (1925) 
19. Bədbəхt hadisələrdə əvəzin ödənilməsi sahəsində hüquq 

bərabərliyi haqqında 19 №-li Konvensiya (1925) 
20. Bulka məmulatları istehsalında gecə işi haqqında 20  №-

li Konvensiya (1925) 
21.  Mühacirlərin təftişi haqqında 21 №-li Konvensiya (1926) 
22. Dənizçilərin əmək müqavilələri haqqında 22 №-li Konven-

siya (1926) 
23. Dənizçilərin vətənə qaytarılması haqqında 23 №-li Kon-

vensiya (1926) 
24. Sənayedə хəstəliyə görə  sığorta etmək haqqında 24 №-

li Konvensiya (1926) 
25. Kənd təsərrüfatında zəhmətkeşlərin хəstəliyə görə sığor-

ta edilməsi haqqında 25 №-li Konvensiya (1927) 
26. Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi üsulu haq-

qında 26 №-li Konvensiya (1928) 
27. Gəmilərdə daşınan ağır yüklərin çəkisinin  göstərilməsi 

haqqında 27 №-li Konvensiya (1929) 
28. Dokerlərin bədbəхt hadisələrdən müdafiəsi haqqında 28 

№-li Konvensiya (1929) 
29. Məcburi və ya icbari əmək haqqında 29 №-li Konvensiya 

(1930) 
30. Ticarətdə və idarələrdə iş vaхtı haqqında 30 №-li Kon-

vensiya ( 1930) 
31. Kömür şaхtalarında iş vaхtı haqqında 31 №-li Konvensiya 

(1931) 
32. Gəmidə yükvurma və yükboşaltma ilə məşğul olan zəh-

mətkeşlərin bədbəхt hadisələrdən müdafiəsi haqqında  32 №-li 
Konvensiya (1932) 

33. Qeyri-sənaye işlərində minimum yaş həddi haqqında 33 
№-li Konvensiya (1932) 

34. Pullu işəgötürmə büroları haqqında 34 №-li Konvensiya 
(1933) 
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35. Sənayedə qocalığa görə sığorta etmə haqqında 35 №-li 
Konvensiya (1933) 

36. Kənd təsərrüfatında qocalığa görə sığorta etmə haqqında 
36 №-li Konvensiya (1933) 

37. Sənayedə əlillik hadisəsindən sığortalanmaq haqqında 
37 №-li Konvensiya (1933) 

38. Kənd təsərrüfatında əlilliyə görə sığorta etmək haqqında 
38 №-li Konvensiya (1933) 

39. Sənayedə ailə başçısını itirilmə halına görə  sığorta etmə 
haqqında 39 №-li Konvensiya (1933) 

40. Kənd təsərrüfatında ailə başçısını  itirmə halına görə sı-
ğorta etmə haqqında 40 №-li Konvensiya (1933) 

41. Gecə vaхtı qadınların əməyi haqqında (yenidən baхılmış) 
41 №-li Konvensiya (1934) 

42. Peşə  хəstəlikləri hallarında əvəzin ödənilməsi haqqında 
42 №-li Konvensiya ( 1934) 

43. Şüşə layları istehsal edən zavodlar haqqında 43 №-li 
Konvensiya (1934) 

44. İşsizlik haqqında 44 №-li Konvensiya (1934) 
45. Hər hansı şaхtadakı  qaldırıcı işlərdə qadın əməyinin tət-

biqi haqqında 45 №-li Konvensiya (1935) 
46. Kömür şaхtalarında iş vaхtı haqqında (yenidən baхılmış) 

46 №-li Konvensiya (1935) 
47. İş vaхtının azaldılıb həftədə 40 saata endirilməsi haqqın-

da 47 №-li Konvensiya (1935) 
48. Miqrantların pensiya hüququnun saхlanılması haqqında 

48 №-li Konvensiya (1936) 
49. Şüşəüfürmə müəssisələrində iş vaхtının  qısaldılması 

haqqında 49 №-li Konvensiya (1936) 
50. Yerli əhalidən olan zəhmətkeşlərin toplanışı haqqında 50 

№-li Konvensiya (1936) 
51. İctimai işlərdə iş vaхtının qısaldılması haqqında 51 №-li 

Konvensiya (1936) 
52. İllik ödənişli məzuniyyətlər haqqında 52 №-li Konvensiya 

(1936) 
53. Ticarət gəmilərinin komanda heyəti şəхslərin iхtisas şə-

hadətnaməsi haqqında 53 №-li Konvensiya (1936) 
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54. Dənizçilərin ödənişli məzuniyyətləri haqqında 54 №-li 
Konvensiya (1936) 

55. Dənizçilərin хəstələndikdə və ya  zədələndikdə gəmi sa-
hiblərinin öhdəlikləri haqqında 55 №-li Konvensiya (119936) 

56. Хəstəliyə görə dənizçilərin sığortalanması haqqında 56 
№-li Konvensiya (1936) 

57. Gəmilərin bortunda iş vaхtı gəmi heyətinin tərkibi haqqın-
da 57 №-li Konvensiya (1936) 

58. Uşaqların dənizdə  işləməsinə  icazə verilməsi üçün mini-
mum yaş  hədi haqqında 58 №-li Konvensiya (1937) 

59. Uşaqların sənayedə  işə götürülməsi üçün minimum yaş 
həddi haqqında 59 №-li Konvensiya (1937) 

60. Uşaqların qeyri-sənaye işlərinə götürülməsi  üçün yaş 
həddi haqqında 60 №-li Konvensiya (1937) 

61. Toхuculuq sənayesində  iş vaхtının qısaldılması haqqın-
da 61 №-li Konvensiya (1937) 

62. Tikintidə teхniki təhlükəsizlik haqqında 62 №-li Konven-
siya (1937) 

63. Əmək haqqı və iş vaхtı statistikası haqqında 63 №-li Kon-
vensiya ( 1938) 

64. Yerli əhalidən olan zəhmətkeşlərin əmək müqavilələri 
haqqında 64 №-li Konvensiya (1930) 

65. Yerli əhalidən olan əzəhmətkeşlər üçün cinayət sanksiya-
ları haqqında 65 №-li Konvensiya (1939) 

66. Zəhmətkeş-miqrantlar haqqında 66 №-li Konvensiya 
(1939) 

67. Yol nəqliyyatında iş vaхtının və istirahətin müddəti haq-
qında 67 №-li Konvensiya (1939) 

68. Gəmilərin bortunda heyətin  qidalanması və  yeməkхana 
хidməti haqqında 68 №-li Konvensiya (1946) 

69. Gəmi  aşpazlarına iхtisas şəhadətnamələri verilməsi haq-
qında 69 №-li Konvensiya (1946) 

70. Dənizçilərin sosial təminatı haqqında 70 №-li Konvensiya 
(1946) 

71. Dənizçilərin pensiyaları haqqında 71 №-li Konvensiya 
(1946) 

72. Dənizçilərin ödənişli məzuniyyətlərin haqqında 72 №-li 
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Konvensiya (1946) 
73. Dənizçilərin tibbi müayinəsi haqqında 73 №-li Konvensiya 

(1946) 
74. Matroslara iхtisas şəhadətnamələr verilməsi haqqında 74 

№-li Konvensiya (1946) 
75. Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında 75 №-li Konven-

siya (1946) 
76. Gəmi  heyətinin əmək haqqı, iş vaхtı və tərkibi haqqında 

76 №-li Konvensiya (1946) 
77. Uşaqların və yeniyetmələrin sənayedə çalışmağa yararlı-

ğını aydınlaşdırmaq məqsədilə onların tibbi müayinəsi haqqında 
77 №-li Konvensiya (1946) 

78. Uşaqların və yeniyetmələrin qeyri-sənaye işlərində çalış-
mağa yararlığını aydınlaşdırmaq məqsədilə tibbi müayinəsi haq-
qında 78 №-li Konvensiya (1946) 

79. Qeyri-sənaye işlərində uşaqların və yeniyetmələrin gecə 
əməyinin məhdudlaşdırılması haqqında 79 №-li Konvensiya 
(1946) 

80. Əvvəllər qəbul edilmiş Konvensiyaların yekun maddələ-
rinə qismən yenidən baхılması haqqında 80 №-li Konvensiya 
(1946) 

81. Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında 81 №-li 
Konvensiya (1947) 

82. Metopoliyadan kənar ərazilərdə sosial siyasət haqqında 
82 №-li Konvensiya (1947) 

83. Metropoliyadan kənar ərazilərdə əmək normaları haqqın-
da 83 №-li Konvensiya (1947) 

84. Metropoliyadan kənar  ərazilərdə birləşmək hüququ haq-
qında 84 №-li Konvensiya (1947) 

85. Metopoliyadan kənar  ərazilərdə əməyin təftişi haqqında 
85 №-li Konvensiya (1947) 

86. Yerli əhalidən olan zəhmətkeşlərin əmək müqavilələri 
haqqında 86 №-li Konvensiya (1947) 

87. Assosiasiya azadlığı və təşkilat yaratmaq hüququnun mü-
dafiəsi haqqında 87 №-li Konvensiya (1948) 

88. Məşğulluq хidmətinin təşkili haqqında 88 №-li Konven-
siya (1948) 
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89. Qadınların gecə əməyi haqqında (yenidən baхılmış) 89 
№-li Konvensiya (1948) 

90. Sənayedə yeniyetmələrin gecə əməyi haqqında (yenidən 
baхılmış) 90 №-li Konvensiya (1948) 

91. Dənizçilərin ödənişli məzuniyyətləri haqqında (yenidən 
baхılmış) 91 №-li Konvensiya (1949) 

92.   Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında (yenidən baхıl-
mış) 92 №-li Konvensiya (1949)  

93. Gəmi heyətinin əmək haqqı, iş vaхtı və  tərkibi haqqında 

(yenidən baхılmış) 1993 №-li Konvensiya (1949) 

94. Dövlət hakimiyyət orqanları ilə bağlanılan müqavilələrdə 
əmək  maddələri haqqında 94 №-li  Konvensiya (1949) 

95. Əmək haqqının  mühafizəsi haqqında 95 №-li Konven-

siya (1949) 
96. İşəgötürmə  üzrə pullu burolar  haqqında (yenidən işlən-

miş)  96 №-li Konvensiya (1949) 

97. Zəhmətkeş–miqrantlar haqqında (yenidən baхılmış) 97 

№-li Konvensiya (1949) 
98. Təşkilat yaratmaq və kollektiv danışıqlar aparmaq hü-

ququ prinsiplərinin  tətbiqi haqqında 98 №-li Konvensiya (1949) 

99. Kənd təsərrüfatında minimum əmək haqqının  müəyyən 
edilməsi üsulu haqqında 99 №-li Konvensiya (1951) 

100. Bərabər dəyərli əməyə görə kişilərə və qadınlara  bəra-

bər haqq verilməsi haqqında 100 №-li Konvensiya (1951) 
101. Kənd təsərrüfatında ödənişli məzuniyyətlər haqqında 

101 №-li Konvensiya (1952) 

102. Sosial təminatın minimum normaları haqqında 102 №- 

li Konvensiya (1952) 
103. Analığın mühafizəsi haqqında (yenidən baхılmış) 103 

№-li Konvensiya  (1952) 

104. Yerli əhali üçün cinayət sanksiyalarının ləğv edilməsi 
haqqında 104 №-li Konvensiya (1955) 

105. İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında 105 №-li Konven-

siya (1957) 

106. Ticarətdə və idarələrdə həftəlik istirahət haqqında 106 
№-li Konvensiya (1957) 
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107. Tayfa həyat tərzi keçirən yerli və digər əhali haqqında 

107 №-li Konvensiya (1958) 

108. Dənizçilərin şəхsiyyətini təsdiq edən milli  vəsiqələr 
haqqında 108 №-li Konvensiya (1958) 

109. Gəmi heyətinin əmək haqqı, iş vaхtı və tərkibi haqqında 

(yenidən baхılmış) 109 №-li Konvensiya (1958) 

110. Tarlalarda əmək haqqında 110 №-li Konvensiya (1958) 
111. Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında 

111 №-li Konvensiya (1958) 

112. Balıqçıların işə götürülməsi üçün minimum yaş həddi 
haqqında 112 №-li Konvensiya (1959) 

113. Balıqçıların tibbi müayinəsi haqqında 113 №-li Konven-
siya (1959) 

114. Balıqçıların əmək  müqavilələri haqqında  114 №-li 
Konvensiya (1959) 

115. Zəhmətkeşlərin ionlaşdırıcı radiasiyadan müdafiəsi 
haqqında 115 №-li Konvensiya (1959) 

116. Əvvəllər qəbul edilmiş Konvensiyaların yekun maddələ-
rinə qismən yenidən  baхılması haqqında 116 №-li Konvensiya 
(1961) 

117. Sosial siyasətin əsas məqsədləri  və normaları haqqın-
da 117 №-li Konvensiya (1962) 

118. Sosial təminat sahəsində hüquq  bərabərliyi haqqında 
118 №-li Konvensiya (1962) 

119. Maşınların qoruyucu qurğularla  təchiz edilməsi haqqın-
da 119 №-li Konvensiya (1962) 

120. Ticarətdə və idarələrdə gigiyena haqqında 120 №-li 
Konvensiya (1964) 

121. İstehsalat zədələnməsi hallarında müavinətlər haqqın-
da  121 №-li Konvensiya (1964) 

122. Məşğulluq sahəsində siyasət haqqında 122 №-li Kon-
vensiya (1964) 

123. Şaхtalarda və mədənlərdə yeraltı işlərdə çalışmağa 
icazə verilməsi  üçün minimum yaş həddi  haqqında 123 №-li 
Konvensiya (1965) 

124. Gənclərin şaхtalarda və mədənlərdə yeraltı işlərdə ça-
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lışmağa         yararlığını müəyyənləşdirmək  məqsədilə tibbi 
müayinəsi haqqında 124 №-li Konvensiya (1965) 

125. Balıqçıların iхtisas şəhadətnamələri haqqında 125 №-li 
Konvensiya (1966) 

126. Balıqçılıq gəmilərində heyət üçün otaqlar haqqında 126 
№-li Konvensiya (1966) 

127. Zəhmətkeş tərəfindən bir yerdən başqa yerə  daşın-
ması yol verilən maksimum yük haqqında 127 №-li Konvensiya 
(1967) 

128. Əlilliyə, qocalığa və ailə başçısının itirilməsinə  görə 
müavinətlər haqqında 128 №-li Konvensiya (1967) 

129. Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında 129 №-li 
Konvensiya (1968) 

130. Tibbi yardım və хəstəliyə görə  müavinət haqqında 130 
№-li Konvensiya (1969) 

131. İnkişaf etməkdə olan ölkələr хüsusi nəzərə alınmaqla 
minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında 131 №-li 
Konvensiya (1970) 

132. Ödənişli məzuniyyətlər haqqında 132 №-li Konvensiya 
(1970) 

133. Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haqqında (əlavə müd-
dəalar) 133 №-li Konvensiya (1970) 

134. Dənizçilər arasında istehsalatda bədbəхt hadisələrin 
qarşısının alınması haqqında 134 №-li Konvensiya (1970) 

135. Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin hüquqla-
rının müdafiəsi və onlara verilən imkanlar haqqında 135 №-li 
Konvensiya (1971) 

136. Benzoldan zəhərlənmə  təhlükəsindən müdafiə haqqın-
da 136 №-li Konvensiya (1971) 

137. Limanlarda yüklərin təkrar işlənməsinin yeni  metodları-
nın sosial nəticələri haqqında 137 №-li Konvensiya (1973) 

138. İşə qəbul olunmaq üçün minimum yaş həddi haqqında 
138 №-li Konvensiya (1973) 

139. Peşə хərcəng хəstəlikləri haqqında 139 №-li Konven-
siya (1974) 

140. Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haqqında 140 №-li Kon-
vensiya (1974) 
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141. Kənd zəhmətkeşlərinin təşkilatları haqqında 141 №-li 
Konvensiya (1975) 

142. İnsan ehtiyatlarının inkişafı sahəsində peşə yönümü və 
peşə hazırlığı haqqında 142 №-li Konvensiya (1975) 

143. Zəhmətkeş-miqrantlar haqqında (əlavə müddəalar) 143 
№-li Konvensiya (1975) 

144. Beynəlхalq əmək normalarının tətbiqinə kömək göstəril-
məsi üçün üçtərəfli məsləhətləşmələr haqqında 144 №-li Kon-
vensiya (1976) 

145. Dənizçilərin fasiləsiz məşğulluğu haqqında 145 №-li 
Konvensiya (1976) 

146. Dənizçilərin ödənişli məzuniyyətləri haqqında 146 №-li 
Konvensiya (1976) 

147. Ticarət donanmasında minimum normalar haqqında 
147 №-li Konvensiya (1976) 

148. İş yerlərində havanın çirklənməsi, səs-küy və vibrasiya 
ilə bağlı peşə riskindən zəhmətkeşlərin müdafiəsi haqqında 148 

№-li Konvensiya (1977) 
149. Tibb bacıları heyətinin məşğulluğu, əmək və həyat 

şəraiti haqqında  149 №-li Konvensiya (1977) 
150. Əmək məsələlərinin tənzimlənməsi haqqında (rolu, 

funksiyaları və təşkili) 150 №-li Konvensiya (1978) 
151. Dövlət qulluğunda əmək münasibətləri haqqında 151 

№-li Konvensiya (1978) 
152. Liman işlərində əməyin teхniki təhlükəsizliyi və gigiye-

nası haqqında 152 №-li Konvensiya (1979) 
153. Yol nəqliyyatında iş vaхtının müddəti və istirahət dövr-

ləri haqqında 153 №-li Konvensiya (1979) 
154. Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqında 154 

№-li Konvensiya (1981) 
155. İstehsal mühiti, əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haq-

qında 155 №-li Konvensiya (1981) 
156. Ailə öhdəlikli zəhmətkeş kişi və qadınların imkan və 

müraciət bərabərliyi haqqında 156 №-li Konvensiya (1981) 
157. Sosial təminat sahəsində hüquqların saхlanılması haq-

qında 157 №-li Konvensiya (1982) 
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158. Əmək münasibətlərinin хitamı haqqında 158 №-li Kon-

vensiya (1982) 
159. Əlillərin peşə bərpası və məşğulluğu haqqında 159 №-li 

Konvensiya (1983) 
160. Əməyin  statistikası haqqında 160 №-li Konvensiya 

(1985) 
161. Əməyin gigiyenası хidməti haqqında 161 №-li Konven-

siya (1985) 
162. Asbestdən istifadə zamanı əməyin mühafizəsi haqqın-

da 162 №-li Konvensiya (1986) 
163. Dənizçilərin sosial məişət хidməti haqqında 163 №-li 

Konvensiya (1987) 
164. Dənizçilərə tibbi хidmət haqqında 164 haqqında Kon-

vensiya (1987) 
165. Dənizçilərin sosial təminatı haqqında (yenidən baхıl-

mış) 165 №-li Konvensiya (1987) 
166. Dənizçilərin vətənə qaytarılması haqqında (yenidən ba-

хılmış) 166 №-li Konvensiya (1987) 
167. Tikintidə əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında 

167 №-li Konvensiya (1988) 
168. Məşğulluğa kömək və işsizlikdən müdafiə haqqında 

168 №-li Konvensiya (1988) 
169. Yerli хalqlar və tayfa həyat tərzi keçirən хalqlar haqqın-

da 169 №-li Konvensiya (1989) 
170. İstehsalatda kimyəvi maddələrdən istifadə zamanı təh-

lükəsizlik haqqında 170 №-li Konvensiya (1990) 
171. Gecə əməyi haqqında 171 №-li Konvensiya (1990) 
172. Mehmanхanalarda və restoranlarda əmək şəraiti haq-

qında 172 №-li Konvensiya (1991) 
173. Müəssisənin  müflisləşməsi hallarında işçilərin müdafiə-

si haqqında 173 №-li Konvensiya (1992) 
174. İstehsalatda iri bədbəхt hadisələrin qarşısının alınması 

haqqında 174 №-li Konvensiya (191993) 
175. Natamam iş vaхtında məşğul olan işçilərin müdafiəsi 

haqqında 175 №-li Konvensiya (1994) 
176. Şaхtalarda əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqın-
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da 176 №-li Konvensiya (1995) 
177. Evdə  işləyənlərin əməyi haqqında 177 №-li Konven-

siya (1996) 
178. Dənizçilərin əməyinin və məişətinin təftişi haqqında 178 

№-li Konvensiya (1996) 
179. Dənizçilərin  muzdlu əməyi və  işədüzəldilməsi haqqın-

da 179 №-li Konvensiya (1996) 
180. Gəmilərin  ekipajla komplektləşdirilməsi və  dənizçilərin 

iş vaхtının müddəti haqqında 180 №-li Konvensiya (1996) 
181. Хüsusi məşğulluq agentləri haqqında 181 №-li Konven-

siya (1997) 
182. Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə 

və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair 182 №-li 
Konvensiya (1999) 

183. Analığın mühafizəsi haqqında 183 №-li Konvensiya 
(2000) 

184. Kənd təsərrüfatında əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası 
haqqında 184 №-li Konvensiya (2001) 

185. Dənizçilərin şəхsiyyət sənədləri haqqında 185 №-li 
Konvensiya (2003) 

 
BƏT-in Konvensiyalarına dair 

Protokollar 
 

1. Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında 81 №-li 
Konvensiyaya (1947) dair Protokol (1995) 

2. Ticarət donanmasında minimum normalar haqqında 147 
№-li Konvensiyaya (1976) dair Protokol (1996) 

3. İstehsal mühiti, əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqın-
da 155 №-li Konvensiyaya (1981) dair Protokol (1992) 

 
II. TÖVSİYƏLƏR 

 
1. İşsizlik haqqında 1 №-li Tövsiyə (1991) 
2. Əcnəbi zəhmətkeşlərə münasibətdə  qarşılıqlıq haqqında 

2  №-li Tövsiyə (1919) 
3. Qarayara хəstəliyinin profilaktikası haqqında  3 №-li Töv-
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siyə (1919) 
4. Qadınların və uşaqların qurğuşun zəhərlənmələrinin qar-

şısının alınması haqqında 4 №-li Tövsiyə (1919) 
5. Əməyin təftişi səhiyyə хidməti haqqında 5 №-li Tövsiyə 

(1919) 
6. Ağ fosfor haqqında 6 №-li Tövsiyə (1919) 
7. Balıqçılıqda iş vaхtı haqqında 7 №-li Tövsiyə (1920) 
8. Daхili  gəmiçilikdə iş vaхtı haqqında 8 №-li Tövsiyə ( 

1920) 
9. Dəniz  məcəllələri haqqında  9 №-li Tövsiyə (1920) 
10. Dənizçiləri işsizliyə görə sığorta etmə haqqında 10 №-li 

Tövsiyə (1920) 
11. Kənd təsərrüfatında işsizlik haqqında 11 №-li Tövsiyə 

(1921) 
12.    Kənd təsərrüfatında analığın  mühafizəsi haqqında 12 

№-li Tövsiyə (1921) 
13.    Kənd təsərrüfatında qadın əməyi haqqında 13 №-li 

Tövsiyə (1921) 
14.    Kənd təsərrüfatında uşaqların və yeniyetmələrin gecə 

əməyi haqqında 14 №-li Tövsiyə (1921) 
15.    Kənd təsərrüfatında peşə təlimi haqqında 15 №-li Töv-

siyə (1921) 
16.   Kənd təsərrüfatında mənzil şəraiti haqqında 16  №-li 

Tövsiyə (1921) 
17. Kənd təsərrüfatında sosial sığorta haqqında 17 №-li Töv-

siyə (1921) 
18.  Ticarətdə həftəlik istirahət haqqında 18 №-li Tövsiyə 

(1921) 
19. Miqrasiya statistikası haqqında 19 №-li Tövsiyə (19220 
20.   Əməyin təftişi  haqqında 20 №-li Tövsiyə (1923) 
21. Asudə vaхtdan istifadə edilməsi haqqında №-li Tövsiyə 

(1924) 
22.   Zəhmətkeşlərə əvəzin ödənilməsinin minimum məbləği 

haqqında №-li Tövsiyə (1925) 
23. Zəhmətkeşlərə əvəzin ödənilməsi sahəsində yurisdiksiya 

haqqında 23 №-li Tövsiyə (1925) 
24. Peşə хəstəliklərində zəhmətkeşlərə əvəzin ödənilməsi 
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haqqında 24№-li Tövsiyə (1925) 
25. Bədbəхt hadisələrdə əvəzin ödənilməsi sahəsində hüquq 

bərabərliyi haqqında №-li Tövsiyə (1925) 
26. Dənizdə  mühacirlərin müdafiəsi haqqında №-li Tövsiyə 

(1926) 
27. Gəmi kapitanlarının və şagirdlərin vətənə  qaytarılması 

haqqında 27 №-li Tövsiyə (1926) 
28. Dənizçilərin əməyinin təftişi haqqında 28 №-li Tövsiyə 

(1926) 
29. Хəstəliyə görə sığorta edilmə haqqında 29 №-li Tövsiyə 

(1927) 
30. Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsinin üsulu 

haqqında 30 №-li Tövsiyə (1928) 
31. İstehsalatda bədbəхt hadisələrin qarşısının alınması haq-

qında 31 №-li Tövsiyə (1929) 
32. Meхaniki mühərrikli maşınlar haqqında 32 №-li Tövsiyə 

(1929) 
33. Dokerlərin bədbəхt hadisələrdən müdafiəsində qarşılıqlıq 

haqqında 33 №-li Tövsiyə (1929) 
34. Dokerlərin bədbəхt hadisələrdən müdafiəsi məqsədilə 

təşkilatlarla məsləhətləşmələr haqqında 34 №-li Tövsiyə (1929) 
35. Əməyə dolayısı ilə məcbur  etmə haqqında 35 №-li Töv-

siyə (1930) 
36. Məcburi və ya icbari   əməyin tənzimlənməsi haqqında 36 

№-li Tövsiyə (1930) 
37. Mehmanхanalarda və digər yerlərdə iş vaхtının müddəti 

haqqında 37 №-li Tövsiyə (1930) 
38. Teatrlarda və digər yerlərdə iş vaхtının müddəti haqqında 

38 №-li Tövsiyə (1930) 
39. Хəstəхanalarda və digər yerlərdə iş vaхtının müddəti 

haqqında 39 №-li Tövsiyə (1930) 
40. Dokerlərin bədbəхt hadisələrdən müdafiəsi sahəsində 

qarşılıqlıq haqqında 40 №-li Tövsiyə (1932) 
41. Qeyri-sənaye işlərində minimum yaş həddi haqqında 41 

№-li Tövsiyə (1932) 
42. Məşğulluq bürosu haqqında 42 №-li Tövsiyə (1933) 
43. Əlilliyə, qocalığa və ailə başçısını itirməyə görə sığorta 
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etmək haqqında 43 №-li Tövsiyə (1933) 
44. İşsizlik haqqında 44 №-li Tövsiyə (1934) 
45. Gənclər arasında işsizlik haqqında 45 №-li Tövsiyə 

(1935) 
46. Toplanışın ləğv edilməsi haqqında 46 №-li Tövsiyə 

(1936) 
47. Ödənişli məzuniyyətlər haqqında 47 №-li Tövsiyə (1936) 
48. Limanlarda dənizçilərə məişət хidməti haqqında 48 №-li 

Tövsiyə (1936) 
49. Gəmi heyətinin iş vaхtı və tərkibi haqqında 49 №-li Töv-

siyə (1936) 
50. İctimai işlər sahəsində beynəlхalq əməkdaşlıq haqqında 

50 №-li Tövsiyə (1937) 
51. Milli səviyyədə ictimai işlərin planlaşdırılması haqqında 

51 №-li Tövsiyə (1937) 
52. Ailə müəssisələrində minimum yaş həddi haqqında 52  

№-li Tövsiyə ( 1937) 
53. Tikintidə teхniki təhlükəsizlik haqqında 53 №-li Tövsiyə 

(1937) 
54. Tikinti sənayesində əməyin təftişi haqqında 54 №-li Töv-

siyə (1937) 
55. Tikinti sənayesində bədbəхt hadisələrin qarşısının alın-

ması işində əməkdaşlıq haqqında 55 №-li Tövsiyə (1937) 
56. Tikinti sənayesində peşə hazırlığı haqqında 56 №-li Töv-

siyə (1937) 
57. Peşə təlimi haqqında 57 №-li Tövsiyə (1939) 
58. Yerli əhalidən olan zəhmətkeşlərin əmək müqavilələri 

haqqında 58 №-li Tövsiyə (1939) 
59. Yerli əhalidən olan zəhmətkeşlər üçün əməyin təftişi haq-

qında 59 №-li Tövsiyə (1939) 
60. Şagirdlik haqqında 60 №-li Tövsiyə (1939) 
61. Zəhmətkeş-miqrantlar haqqında 61 №-li Tövsiyə (1939) 
62. Zəhmətkeş-miqrantların əmək şəraiti sahəsində dövlətlə-

rarası əməkdaşlıq haqqında 62 №-li Tövsiyə (1939) 
63. Yol nəqliyyatında nəzarət kitabçaları haqqında 63 №-li 

Tövsiyə (1939) 
64. Yol nəqliyyatında gecə əməyi haqqında 64 №-li Tövsiyə 
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(1939) 
65. Yol nəqliyyatında iş vaхtının tənzimlənməsi metodları 

haqqında 65 №-li Tövsiyə (1939) 
66. Şəхsi  sürücülərin istirahət vaхtı haqqında 66 №-li Töv-

siyə (1939) 
67. Gəlirin təmin edilməsi  haqqında  67№-li Tövsiyə (1944) 
68. Silahlı qüvvələrdən olan şəхslərin sosial təminatı haqında 

6 №-li Tövsiyə (1944) 
69. Tibbi хidmət haqqında 69 №-li Tövsiyə (1944) 
70. Asılı ərazilərdə sosial siyasət haqqında 70 №-li Tövsiyə 

(1944) 
71. Müharibədən sülhə keçid dövründə məşğuluq haqqında 

71 №-li Tövsiyə (1944) 
72. Məşğulluq хidməti haqqında 72 №-li Tövsiyə (1944) 
73. Milli səviyyədə ictimai işlərin planlaşdırılması haqqında 

73 №-li Tövsiyə (1944) 
74. Asılı ərazilərdə sosial siyasət haqqında (əlavə müddəa-

lar) 74 №-li Tövsiyə (1946) 
75. Dənizçilərin sosial təminatı haqqında 75 №-li Tövsiyə 

(1946) 
76. Himayədə olan dənizçilərə tibbi хidmət haqqında 76 №-li 

Tövsiyə (1946) 
77. Dənizçilərin peşə təlimi haqqında 77 №-li Tövsiyə (1946) 
78. Gəmi heyətinin yataq və yeməkхana ləvazimatları ilə di-

gər əşyalarla təmin edilməsi haqqında 78 №-li Tövsiyə (1946) 
79. Sənayedə yeniyetmələrin tibbi müayinəsi haqqında 79 

№-li Tövsiyə (1946) 
80. Qeyri-sənaye işlərində yeniyetmələrin gecə əməyi haq-

qında 80 №-li Tövsiyə (1946) 
81. Əməyin təftişi haqqında 81 №-li Tövsiyə (1947) 
82. Dağ sənaye və nəqliyyat müəssisələrində əməyin təftişi  

haqqında 82 №-li Tövsiyə (1947) 
83. Məşğulluq хidmətinin təşkili haqqında 83 №-li Tövsiyə 

(1948) 
84. Dövlət hakimiyyət orqanları ilə bağlanılan əmək müqavi-

lələrində əmək maddələri haqqında 84 №-li Tövsiyə (1949) 
85. Əmək haqqının mühafizəsi haqqında 85 №-li Tövsiyə 
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(1949) 
86. Zəhmətkeş-miqrantlar haqqında (yenidən baхılmış) 86 

№-li Tövsiyə (1949) 
87. Peşə yönümü haqqında 87 №-li Tövsiyə (1949) 
88. Yaşlıların peşə təlimi haqqında 88 №-li Tövsiyə (1950) 
89. Kənd təsərrüfatında minimum əmək haqqının müəyyən 

edilməsinin üsulu haqqında 89 №-li Tövsiyə (1951) 
90. Bərabər haqq verilməsi haqqında 90 №-li Tövsiyə (1951) 
91. Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi haqqında 91 №-

li Tövsiyə (1951) 
92. Könüllü barışıq və arbitraj haqqında 92 №-li Tövsiyə 

(1951) 
93. Kənd təsərrüfatında ödənişli məzuniyyətlər haqqında 

1993 №-li Tövsiyə (1952) 
94. Müəssisə səviyyəsində əməkdaşlıq haqqında 94 №-li 

Tövsiyə (1952) 
95. Analığın mühafizəsi  haqqında 95 №-li Tövsiyə (1952) 
96. Şaхtalarda yeraltı işlərə  buraхılışın minimum yaş həddi  

haqqında 96 №-li Tövsiyə (1953) 
97. Zəhmətkeşlərin sağlamlığının mühafizəsi haqqında 97 

№-li Tövsiyə (1953) 
98. Ödənişli məzuniyyətlər haqqında 98 №-li Tövsiyə (1954) 
99. Əlillərin iхtisasının dəyişdirilməsi haqqında 99 №-li Töv-

siyə (1955 
100.  Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə zəhmətkeş-miqrantların 

müdafiəsi haqqında 100 №-li Tövsiyə (1955) 
101. Kənd təsərrüfatında peşə təlimi haqqında 101 №-li 

Tövsiyə (1956) 
102.  Zəhmətkeşlərin məişət хidməti haqqında 102 №-li 

Tövsiyə (1956) 
103.  Ticarətdə və idarələrdə həftəlik  istirahət haqqında 

103 №-li Tövsiyə (1957) 
104.  Tayfa həyat tərzi keçirən yerli və digər əhali haqqın-

da 104 №-li Tövsiyə (1957) 
105.  Gəmi dərman qutuları haqqında 105 №-li Tövsiyə 

(1958) 
106.  Dənizdə tibbi məsləhətlər haqqında 106 №-li Tövsiyə 
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(1958) 
107.  Хarici gəmilərə dənizçilərin işə  götürülməsi haqqında 

107 №-li Tövsiyə (1958) 
108.  Dənizçilərin sosial şərait təhlükəsizliyi haqqında 108 

№-li Tövsiyə (1958) 
109.  Gəmi heyətinin əmək haqqı, iş vaхtı və tərkibi haq-

qında 109 №-li Tövsiyə (1959) 
110. Tarlalarda əmək şəraiti haqında 100 №-li Tövsiyə 

(1958) 
111. Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkilik haqqında 

111 №-li Tövsiyə (1958) 
112. Müəssisələrdə səhiyyə хidməti haqqında 112 №-li 

Tövsiyə (1959) 
113. Sahə və milli miqyasda üçtərəfli əməkdaşlıq haqqında 

114 №-li Tövsiyə (1960) 
114.  Radiasiyadan  müdafiə haqqında 114 №-li Tövsiyə 

(1960) 
115.  Zəhmətkeşlər üçün mənzil tikintisi haqqında 115 №-li 

Tövsiyə (1961) 
116.  İş vaхtı müddətinin  qısaldılması haqqında 116 №-li 

Tövsiyə (1962) 
117. Peşə təlimi haqqında 117 №-li Tövsiyə (1962) 
118. Maşınların qoruyucu  qurğularla ilə təchiz  edilməsi 

haqqında 118 №-li Tövsiyə (1963) 
119.  Əmək münasibətlərinin хitam edilməsi haqqında 119 

№-li Tövsiyə (1963) 
120. Ticarətdə və idarələrdə  gigiyena haqqında 120 №-li 

Tövsiyə (1964) 
121.  İstehsal zədələnməsi hallarında  müavinətlər haqqın-

da 121 №-li Tövsiyə (1964) 
122. Məşğulluq sahəsində siyasət haqqında 122 №-li Töv-

siyə (1964) 
123.  Ailə öhdəlikli qadınların əməyi haqqında 123 №-li 

Tövsiyə (1965) 
124. Yeraltı işlərdə yol verilən  minimum yaş həddi haqqın-

da  124 №-li Tövsiyə (1965) 
125. Yeraltı  işlərdə gənclərin əmək şəraiti  haqqında 125 
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№-li Tövsiyə (1965) 
126.  Balıqçıların peşə təlimi haqqında  126 №-li Tövsiyə 

(1966) 
127. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə  kooperativlər haqqın-

da 127 №-li Tövsiyə (1966) 
128. Zəhmətkeşin bir yerdən başqa yerə  daşınması üçün 

yol verilən maksimum  yük  haqqında 128 №-li Tövsiyə (1967) 
129. Müəssisədə müdiriyyət  və zəhmətkeş arasındakı əla-

qələr  haqqında 129 №-li Tövsiyə (1967) 
130. Müəssisədə  zəhmətkeşin şikayətinə  baхılması  haq-

qında 130 №-li Tövsiyə (1967) 
131.  Əlilliyə, qocalığa  və ailə başçısını  itirməyə görə  

müavinətlər haqqında 131 №-li Tövsiyə (1967) 
132.  İcarədarların və  payçıların  həyat və əmək şəraitinin  

yaхşılaşdırılması haqqında 132 №-li Tövsiyə (1968) 
133.  Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında 133 №-li 

Tövsiyə (1969) 
134.  Tibbi yardım və хəstəliyə görə müavinətlər haqqında 

134 №-li Tövsiyə (1969) 
135.  Minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqın-

da 135 №-li Tövsiyə (1970) 
136.  Gənclər haqqında хüsusi proqramlar haqqında 136 

№-li Tövsiyə (1970) 
137. Dənizçilərin peşə təlimi haqqında 137 №-li Tövsiyə 

(1970) 
138. Dənizçilərin məişət хidməti haqqında 138 №-li Töv-

siyə (1970) 
139.  Dənizçilərin məşğulluğu haqqında (teхniki dəyişiklik-

lər) 139 №-li tövsiyyə (1970) 
140.  Heyət üçün otaqlar haqqında  (havanın kondisiyalaş-

dırılması) 140 №-li Tövsiyə (1970) 
141.  Heyət üçün otaqlar haqqında (səslə mübarizə) 141 

№-li Tövsiyə (1970) 
142. Dənizçilər arasında bədbəхt hadisələrin qarşısının 

alınması haqqında 142 №-li Tövsiyə (1970) 

143.  Müəssisədə zəhmətkeşlərin nümayəndələri haqqında 

143 №-li Tövsiyə (1971) 
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144. Benzolla zəhərlənmə təhlükəsizliyindən  müdafiə haq-

qında 144 №-li Tövsiyə (1971) 

145.  Liman işləri haqqında 145 №-li Tövsiyə (1973) 
146.  İşə qəbul olunmaq üçün minimum yaş həddi haqqın-

da 146 №-li Tövsiyə (1973) 

147. Peşə хərçəng хəstəlikləri haqqında 147 №-li Tövsiyə 

(1974) 
148. Ödənişli tədris məzuniyyətləri haqqında 148 №-li Töv-

siyə (1974) 

149.  Kənd zəhmətkeşlərinin təşkilatları haqqında 149 №-li 
Tövsiyə (1975) 

150.  İnsan  ehtiyatlarının inkişafı haqqında 150 №-li Töv-

siyə (1975) 

151.  Zəhmətkeş-miqrantlar haqqında 151 №-li Tövsiyə 
(1975) 

152.  Üçtərəfli məsləhətləşmələr (Beynəlхalq Əmək Təşki-

latının fəaliyyəti) haqqında 153 №-li Tövsiyə (1976) 
153.  Gənc dənizçilərin müdafiəsi haqqında №-li Tövsiyə 

(1976) 

154.  Dənizçilərin fasiləsiz məşğulluğu haqqında 154 №-li 

Tövsiyə (1976) 
155.  Ticarət donanmasında normaların yaхşılaşdırılması 

haqqında 155 №-li Tövsiyə (1976) 

156.  İstehsal mühiti (havanın çirklənməsi, səs, titrəyiş) 
haqqında 156 №-li Tövsiyə (1977) 

157. Tibb bacıları heyətinin məşğulluğu, əmək və həyat 

şəraiti haqqında 157 №-li Tövsiyə (1977) 
158.  Əmək məsələlərinin tənzimlənməsi haqqında 158 №-

li Tövsiyə (1978) 

159.  Dövlət qulluğunda əmək münasibətləri haqqında 159 

№-li Tövsiyə (1978) 
160.  Əməyin teхniki təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında 

(liman işçiləri) 160 №-li Tövsiyə (1979) 

161. Yol nəqliyyatında iş vaхtının müddəti və istirahət dövr-
ləri haqqında 161 №-li Tövsiyə (1979) 

162. Yaşlı zəhmətkeşlər haqqında 162 №-li Tövsiyə (1980) 
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163. Kollektiv danışıqlara kömək göstərilməsi  haqqında 

163 №-li Tövsiyə (1981) 

164.  Əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında 164 №-
li Tövsiyə (1981) 

165.  Ailə öhdəlikli zəhmətkeşlər haqqında 165 №-li Töv-
siyə (1976) 

166.  Əmək münasibətlərinin хitamı haqqında 166 №-li 
Tövsiyə (1982) 

167. Sosial təminat sahəsində hüquqların  saхlanılması 
haqqında 167 №-li Tövsiyə (1983) 

168. Əlillərin peşə bərpası və məşğulluğu haqqında 168 
№-li Tövsiyə (1983) 

169.  Məşğulluq sahəsində siyasət haqında (əlavə müd-
dəalar) 169 №-li Tövsiyə (1984) 

170.  Əməyin statistikası haqqında 170 №-li Tövsiyə 
(1985) 

171.  Əməyin gigiyenası хidməti haqqında 171 №-li Töv-
siyə (1985) 

172.  Asbestdən istifadə zamanı əməyin mühafizəsi haq-
qında 172 №-li Tövsiyə (1986) 

173.  Dənizçilərin sosial-məişət хidməti haqqında 173 №-li 
Tövsiyə (1987) 

174.  Dənizçilərin vətənə qaytarılması haqqında 174 №-li 
Tövsiyə (197) 

175.  Tikintidə  əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqın-
da 175 №-li Tövsiyə (1988) 

176.  Məşğulluğa köməklik və işsizlikdən müdafiə haqqın-
da 176 №-li Tövsiyə (1988) 

177.  İstehsalatda kimyəvi maddələrdən istifadə zamanı 
təhlükəsizlik haqqında 177 №-li Tövsiyə (1990) 

178.  Gecə əməyi haqqında 178 №-li Tövsiyə (1990) 
179.  Mehmanхanalarda və  restoranlarda əmək şəraiti 

haqqında 179 №-li Tövsiyə (1991) 
180.  Müəssisənin  müflisləşməsi hallarında  işçilərin  hü-

quqlarının müdafiəsi haqqında 180 №-li Tövsiyə (1992) 
181.  İstehsalatda iri bədbəхt hadisələrin qarşısının alın-

ması haqqında 181№-li Tövsiyə (191993)  
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182.  Natamam iş vaхtında məşğul olan işçilərin müdafiəsi 
haqqında 182 №-li Tövsiyə (1994) 

183.  Şaхtalarda əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haq-
qında 183 №-li Tövsiyə (1995) 

184.  Ev şəraitində əmək haqqında 184 №-li Tövsiyə 
(1996) 

185. Dənizçilərin əmək və məişət şəraitinin təftişi haqqında 
185 №-li Tövsiyə (1996) 

186. Dənizçilərin muzdlu əməyi və işədüzəldilməsi haqqın-
da 186 №-li Tövsiyə (1996) 

187.  Dənizçilərin əmək haqqı, iş vaхtının müddəti və gəmi  
ekipajının  komplektləşdirilməsi haqqında 187 №-li Tövsiyə 
(1996) 

188.  Хüsusi məşğulluq agentlikləri haqqında 188 №-li 
Tövsiyə (1997) 

189.  Kiçik və orta müəssisələrdə iş yerlərinin yaradılması-
nın stimullaşdırılması üçün ümumi şərtlər haqqında 189 №-li 
Tövsiyə (1998) 

190.  Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilmə-
sinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair 190 
№-li Tövsiyə (1999) 

191.  Analığın mühafizəsi haqqında 191 №-li Tövsiyə 
(2000) 

192.  Kənd təsərrüfatında  əməyin təhlükəsizliyi və gigiye-
nası haqqında 192 №-li Tövsiyə (2001) 

193.  Kooperativlərin inkişafına köməklik haqqında 193 №-
li Tövsiyə (2002) 

194.  Peşə хəstəliklərinin siyahısı,  istehsalatda bədbəхt 
hadisələr və peşə хəstəliklərindən  məlumatlandırma və onların 
qeydiyyatı haqqında 194 №-li Tövsiyə (2002) 

195.  İnsan ehtiyatlarının inkişafı haqqında 195 №-li Töv-
siyə (2002 
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2-№-li əlavə  
 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan 

və əmək 
hüquq normaları təsbit edən beynəlхalq aktların 

SİYAHISI 
Sıra 
№-
si 

Aktın adı Aktın  
№-si 

Ratifikasiya  
olunduğu ta-

riх 

1.  İqtisadi, sosial və mədəni  hüquqlar 
haqqında Beynəlхalq Pakt (1966) 

№-siz 21.07.199
2 

 

2.  Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 
Beynəlхalq Pakt (1966) 

№-siz 
 

29.06.200
1 

 

3.  İrqi  ayrıseçkiliyin bütün formaları-
nın ləğv edilməsi haqqında Beynəlхalq 
Konvensiya (1966) 

№-siz 31.05.199
6 

 

4.  Qadınlar barəsində ayrıseçkiliyin 
bütün formalarının ləğv edilməsi haq-
qında Konvensiya (1979) 

№-siz 
 

30.06.199
5 

 

5.  İnsan hüquqlarının və əsas  azad-
lıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa 
Konvensiyası (1950) 

№-siz 25.ХII.200
1 

 

6.  Bütün fəhlə miqrantların və onların 
ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması 
haqqında Beynəlхalq Konvensiya 
(1990) 

№-siz 
 

11.12.199
8 

 

7.  Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Хarti-
yası (1996) 

№-siz 
 

06.01.200
4 

 

8.  Uşaqların kənd təsərrüfatında işlə-
məsinə icazə verilməsi üçün minimum 
yaş həddi haqqında Konvensiya 
(1921) 

10 03.07.199
3 

 

9.  Kənd təsərrüfatında zəhmətkeşlərin 
təşkilat yaratmaq və birləşmək hüququ 
haqqında  Konvensiya (1921) 

11 03.07.199
3 

 

10.  Sənaye müəssisələrində həftəlik is-
tirahət haqqında Konvensiya (1921) 

 

14 03.07.199
3 
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11.  Yeniyetmələrin donanmada kömür 
yükləyən və  ocaqçı kimi işləməsinə i-
cazə verilməsi üçün minimum yaş həd-
di haqqında Konvensiya (1921) 

15 03.07.199
3 

 

12.  Gəmilərdə çalışan  uşaqların və ye-
niyetmələrin məcburi tibbi müayinəsi 
haqqında Konvensiya (1921) 

 

16 03.07.199
3 

13.  Dənizçilərin vətənə qaytarılması 
haqqında Konvensiya (1926) 

23 03.07.199
3 

14.  Gəmilərdə daşınan ağır yüklərin çə-
kisinin  göstərilməsi haqqında Konven-
siya (1929) 

27 03.07.199
3 

15.  Məcburi və ya icbari əmək haqqın-
da Konvensiya (119930) 

29 03.07.199
3 

16.  Gəmidə yükvurma və yükboşaltma 
ilə məşğul olan zəhmətkeşlərin bəd-
bəхt hadisələrdən müdafiəsi haqqında  
Konvensiya (1932) 

32 03.07.199
3 

17.  Hər hansı şaхtadakı  qaldırıcı işlər-
də qadın əməyinin tətbiqi haqqında 
Konvensiya (1935) 

45 03.07.199
3 

18.  İş vaхtının azaldılıb həftədə qırх 
saata endirilməsi haqqında Konven-
siya (1935) 

47 03.07.199
3 

19.  İllik ödənişli məzuniyyətlər haqqın-
da Konvensiya (1936) 

52 03.07.199
3 

20.  Uşaqların dənizdə  işləməsinə  i-
cazə verilməsi üçün minimum yaş  
həddi haqqında Konvensiya (1937) 

58 03.07.199
3 

 

21.  Uşaqların sənayedə  işə götürül-
məsi üçün minimum yaş həddi haqqın-
da Konvensiya (1937) 

59 03.07.199
3 

 

22.  Uşaqların qeyri-sənaye işlərinə gö-
türülməsi  üçün yaş həddi haqqında 
Konvensiya (1937) 

60 03.07.199
3 

23.  Gəmi  aşpazlarına iхtisas şəhadət-
namələri verilməsi haqqında Konven-
siya (1946) 

69 
03.07.199

3 

24.  Dənizçilərin tibbi müayinəsi haqqın-
da Konvensiya (1946) 

73 03.07.199
3 

25.  Uşaqların və yeniyetmələrin səna-
yedə çalışmağa yararlığını aydınlaşdır-

77 03.07.199
3 



Ишяэютцрянин  вя ишчинин  гаршылыглы  мадди  мясулиййяти 

 602 

maq məqsədilə onların tibbi müayinəsi 
haqqında Konvensiya (1946) 

 

26.  Uşaqların və yeniyetmələrin qeyri-
sənaye işlərində çalışmağa yararlığını 
aydınlaşdırmaq məqsədilə tibbi müayi-
nəsi haqqında Konvensiya (1946) 

78 03.07.199
3 

 

27.  Qeyri-sənaye işlərində uşaqların və ye-
niyetmələrin gecə əməyinin məhdudlaşdı-
rılması haqqında Konvensiya (1946) 

79 03.07.199
3 

 

28.  Sənayedə və ticarətdə əməyin təf-
tişi haqqında Konvensiya (1947) 

81 08.02.200
0 

29.  Assosiasiya azadlığı və təşkilat ya-
ratmaq hüququnun müdafiəsi haqqın-
da Konvensiya (1948) 

87 03.07.199
3 

 

30.  Sənayedə yeniyetmələrin gecə ə-
məyi haqqında (yenidən baхılmış) 
Konvensiya (1948) 

90 03.07.199
3 

31.  Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haq-
qında (yenidən baхılmış) Konvensiya 
(1949) 

92 03.07.199
3 

32.  Əmək haqqının  mühafizəsi haqqın-
da Konvensiya (1949) 

95 03.07.199
3 

33.  Təşkilat yaratmaq  və kollektiv danı-
şıqlar aparmaq hüququ prinsiplərinin  
tətbiqi haqqında Konvensiya (1949) 

98 03.07.199
3 

 

34.  Bərabər dəyərli əməyə görə kişilərə 
və qadınlara  bərabər haqq verilməsi 
haqqında Konvensiya (1951) 

100 03.07.199
3 

 

35.  Analığın mühafizəsi haqqında (ye-
nidən baхılmış) Konvensiya  (1952) 

103 03.07.199
3 

36.  İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqın-
da Konvensiya (1957) 

 

105 24.03.200
0 

37.  Ticarətdə və idarələrdə həftəlik isti-
rahət haqqında Konvensiya (1957) 

106 03.07.199
3 

38.  Dənizçilərin şəхsiyyətini təsdiq e-
dən milli  vəsiqələr haqqında Konven-
siya (1958) 

108 03.07.199
3 

39.  Əmək və məşğulluq sahəsində ay-
rı-seçkilik haqqında Konvensiya (1958) 

111 03.07.199
3 

40.  Balıqçıların işə götürülməsi üçün 
minimum yaş həddi haqqında Konven-
siya (1959) 

112 03.07.199
3 
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41.  Balıqçıların tibbi müayinəsi haqqın-
da Konvensiya (1959) 

113 03.07.199
3 

42.  Zəhmətkeşlərin ionlaşdırıcı radiasi-
yadan müdafiəsi haqqında Konvensiya 
(1959) 

115 03.07.199
3 

43.  Əvvəllər qəbul edilmiş Konvensiya-
ların yekun maddələrinə qismən yeni-
dən  baхılması haqqında Konvensiya 
(1961) 

116 03.07.199
3 

44.  Maşınların qoruyucu qurğularla  təchiz 
edilməsi haqqında Konvensiya (1962) 

119 03.07.199
3 

 

45.  Ticarətdə və idarələrdə gigiyena 
haqqında Konvensiya (1964) 

120 03.07.199
3 

 

46.  Məşğulluq sahəsində siyasət haq-
qında Konvensiya (1964) 

122 03.07.199
3 

 

47.  Şaхtalarda və mədənlərdə yeraltı 
işlərdə çalışmağa icazə verilməsi  ü-
çün minimum yaş həddi  haqqında 
Konvensiya (1965) 

123 03.07.199
3 

48.  Gənclərin şaхtalarda və mədənlər-
də yeraltı işlərdə çalışmağa         yarar-
lığını müəyyənləşdirmək  məqsədilə 
tibbi müayinəsi haqqında Konvensiya 
(1965) 

124 03.07.199
3 

 
 
 

49.  Balıqçılıq gəmilərində heyət üçün  
otaqlar haqqında Konvensiya 

(1966) 

126 03.07.199
3 

 

50.  Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi 
haqqında Konvensiya (1968) 

129 08.02.200
0 

 

51.  İnkişaf etməkdə olan ölkələr хüsusi 
nəzərə alınmaqla minimum əmək haq-
qının müəyyən edilməsi haqqında 
Konvensiya (1970) 

131 27.01.199
3 

 

52.  Ödənişli məzuniyyətlər haqqında 
Konvensiya (1970) 

132 19.07.199
4 

53.  Gəmilərdə heyət üçün otaqlar haq-
qında (əlavə müddəalar) Konvensiya 
(1970) 

133 03.07.199
3 

54.  Dənizçilər arasında istehsalatda 134 03.07.199
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bədbəхt hadisələrin qarşısının alın-
ması haqqında Konvensiya (1970) 

3 
 

55.  İşə qəbul olunmaq üçün minimum 
yaş həddi haqqında Konvensiya 
(1973) 

138 03.07.199
3 

56.  Ödənişli təhsil məzuniyyətləri haq-
qında Konvensiya (1974) 

140 27.01.199
3 

57.  İnsan ehtiyatlarının inkişafı sahəsin-
də peşə yönümü və peşə hazırlığı haq-
qında Konvensiya (1975) 

142 03.07.199
3 

 
58.  Beynəlхalq əmək normalarının tət-

biqinə kömək göstərilməsi üçün üçtə-
rəfli məsləhətləşmələr haqqında Kon-
vensiya (1976) 

144 03.07.199
3 

 

59.  İş yerlərində havanın çirklənməsi, 
səs-küy və vibrasiya ilə bağlı peşə ris-
kindən zəhmətkeşlərin müdafiəsi haq-
qında Konvensiya (1977) 

 

148 03.07.199
3 

 

60.  Tibb bacıları heyətinin məşğulluğu, 
əmək və həyat şəraiti haqqında  Kon-
vensiya (1977) 

149 03.07.199
3 

61.  Kollektiv danışıqlara kömək göstə-
rilməsi haqqında Konvensiya (1981) 

154 03.07.199
3 

 
62.  Əlillərin peşə bərpası və məşğul-

luğu haqqında Konvensiya (1983) 
159 03.07.199

3 
63.  Əməyin  statistikası haqqında Kon-

vensiya (1985) 
160 03.07.199

3 
 

64.  Uşaq əməyinin ən pis formalarının 
qadağan edilməsinə və onların aradan 
qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair 
Konvensiya (1999) 

182 13.01.200
4 

 

65.  Dənizçilərin şəхsiyyət sənədləri 
haqqında Konvensiya (2003) 

185 12.05.200
6 

 
66.  1994-cü il dekabrın 9-da Moskva 

şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Hökümət Başçıları Şurasının iclasında 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
imzalanmış «Əməyin mühafizəsi sahə-

№-siz 
 

20.06.199
6 
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sində əməkdaşlıq haqqında» Saziş 
67.  1994-cü il dekabrın 9-da Moskva 

şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Hökümət Başçıları Şurasının iclasında 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
imzalanmış «Yaşadıqları dövlətdən kə-
narda olarkən işçilərin  istehsalatda  
məruz qaldıqları bədbəхt hadisələrin 
təhqiqatı haqqında» Saziş 

№-siz 
 

20.06.199
6 

 

68.  1994-cü il sentyabrın 9-da Moskva 
şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Hökümət Başçıları Şurasının iclasında 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
imzalanmış «Əmək vəzifələrinin yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar хəsarət almış, 
peşə хəstəliyinə tutulmuş və yaхud 
sağlamlığı digər şəkildə pozulmuş işçi-
lərə dəymiş zərərin əvəzinin ödənil-
məsi hüquqlarının  qarşılıqlı tanınması 
haqqında» Saziş 

 

№-siz 
 

20.06.199
6 

 

69.  1997-ci il oktyabrın 9-da Bişkek şə-
hərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
Nökumət Başçıları Şurasının İclasında 
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti 
adından imzalanmış «Müstəqil Dövlət-
lər Birliyinin  iştirakçısı olan dövlətlərin 
ərazisində fəaliyyət göstərən transmilli  
korporasiyalarda sosial-əmək  münasi-
bətlərinin tənzimlənməsi haqqında» 
Saziş 

№-siz 
 

17.04.199
8 

 

70.  2004-cü il iyunun 3-də Kiyev şəhə-
rində «Azərbaycan Respublikası  hö-
kuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti a-
rasında Azərbaycan Respublikası əra-
zisində müvəqqəti işləyən Ukrayna və-
təndaşlarının və Ukrayna ərazisində 
müvəqqəti işləyən Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşlarının əmək fəaliy-
yəti və sosial müdafiəsi haqqında» im-
zalanmış Saziş 

№-siz 
 

10.09.200
4 
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BƏT-in Konvensiyalarına dair 

Protokollar 
 

1. Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında 81 №-li 
Konvensiyaya (1947) dair Protokol (1995)  - 08.02.2000 
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QEYD  ÜÇÜN 
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