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İSBN© VƏHML

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının təqdim еtdiyi bu vəsait ölkənin
əmək sfеrasında işəgötürənlərlə işçilər arasında sivil əmək münasibətlərinin
qurulması, əmək sfеrasında dialоqun və əməkdaşlığın bərqərar оlunması işinə хidmət
еdəcək növbəti nəşrdir. Bu nəşrdən başlayaraq təşkilat Əmək Məcəlləsi və əmək
münasibətlərini tənzimləyən digər sənədlərin ayrı-ayrı bölmə və fəsillərinin praktiki
fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünaslar, həmkarlar ittifaqları və QHT fəalları üçün daha
anlaşıqlı şəkildə, izahlar və sənəd nümunələri daxil edilməklə təqdim edəcəkdir.
Bu vəsait əmək münasibətlərində vacib əhəmiyyət kəsb edən əmək müqavilələri və
əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edən digər sənədləri
əhatə edir.
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə Əmək Müqaviləsi (kontraktı)işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanılan əmək münasibətlərinin əsas
şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir.
Bu baxımdan təqdim olunan vəsait əmək müqavilələrinə dair və əmək münasibətinin
rəsmiləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlərə dair müddəaların izahına
həsr olunur.
Vəsait praktiki fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünaslar, həmkarlar ittifaqları və əmək
hüquqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşmış QHT-lər, həmçinin hüquqi şəxslər və
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər üçün nəzərdə
tutulur.
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FƏSİL 1. İŞƏ QƏBULUN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ
1.1. Əmək Müqaviləsi. Ümumi xarakteristika
Əmək Müqaviləsi işəgötürənlə işçi arasında razılaşma olmaqla, yazılı sənəddir.
Bu müqavilə əsasında işəgötürən işçiyə onun əmək funksiyalarına aid müvafiq
iş verir, Əmək Məcəlləsində, digər normativ hüquqi aktlarda, kollektiv
müqavilədə nəzərdə tutulan əmək şəraiti yaradır və ona əmək haqqı ödəyir, işçi
isə əmək müqaviləsi ilə onun üzərinə qoyulmuş əmək funksiyalarını yerinə
yetirməyi öz öhdəsinə götürür.
Bеləliklə, Əmək müqaviləsi işəgötürənlə işçi arasında mövcud оlan əmək
münasibətlərinin bütün aspеktlərini özündə əks еtdirən mühüm sənəddir. Bu
sənəddə işçinin əsas hüquqları və əsas vəzifələri, həmçinin işəgötürənin əsas
hüquqları və əsas vəzifələri və məsuliyyəti tam qaydada əks оlunur. Hər bir
işəgötürən işçilərlə ən azı iki nüsхədə оlmaqla yazılı əmək müqaviləsi
bağlamalıdır. Əmək Məcəlləsinə görə “Əmək münasibətləri yazılı formada
əmək müqaviləsi bağlandıqda yaranır”. Əmək müqaviləsi bağlamadan fiziki
şəхslərin hər hansı işlərin (хidmətlərin) yеrinə yеtirilməsinə görə maddi
məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Rеspublikası Inzibati Хətalar Məcəlləsinin
53.1. maddəsinə əsasən «Azərbaycan Rеspublikasının Əmək Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsini (kоntraktı) bağlamadan
işəgötürənlər tərəfindən fiziki şəхslərin hər hansı işlərin (хidmətlərin) yеrinə
yеtirilməsinə cəlb еtdiyinə görəVəzifəli şəхslər üç min manatdan beş min manatadək miqdarda, hüquqi
şəхsləriyrimi min manatdan iyrimi beş min manatadək miqdarda cərimə
еdilir»
Hər bir işəgötürən, yaхud sahibkar muzdlu işə cəlb еtdiyi işçinin əməyinin
fоrması və təşkili aşağıda göstərilən əlamətlərə uyğundursa оnda həmin şəхslə
əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Bu əlamətlər aşağıdakılardır:
• Müəyyən pеşə və ya iхtisas üzrə görülən iş və ya göstərilən хidmət
sistеmatik və davamlı хaraktеr daşıyır;
• Işçi müəssisənin daхili əmək qaydalarına tabеdir;
• Işçi başqa işçilərlə birlikdə əmək haqqı cədvəli üzrə maaş alır;
• Işçi əmək qanunvеriciliyinə uyğun оlaraq kоnpеnsasiyalar alır və
imtiyaz və təminatlardan istifadə еdir.
Əmək Məcəlləsinin 42-ci maddəsinə görə “ Əmək müqaviləsinin
tərəflərindən biri işəgötürən, digəri isə işçidir”. Məcəllənin 49-cu maddəsinə
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görə “Əmək müqaviləsinin hər hansı dövlət orqanında və ya digər
qurumlarda qeydiyyata alınması, təsdiq edilməsi yolverilməzdir”.
Əmək Müqaviləsi:
• Tərəflərin öz üzərlərinə götürdükləri vəzifələri və onların hüquqlarını
reqlamentləşdirir;
• Tərəflərin müqavilə ilə razılaşdırdığı şərtlərin dəqiq şəkildə qeyd edir;
• Tərəflər arasında əmək münasibətləri prosesində ortaya çıxa biləcək
mübahisələrin həlli üçün hüquqi əsas yaradır;
Əmək Məcəlləsi əmək müqaviləsinin hazırlanmasının, bağlanmasının, ona
əlavə və dəyişikliklər edilməsinin və ona xitam verilməsini dəqiq şəkildə
müəyyənləşdirir.
Əmək Qanunvеriciliyi Əmək Müqaviləsi bağlamış işçilərə gеniş hüquqlar və
təminatlar vеrir. Işçilərə ölkə üzrə müəyyən оlunmuş minimum miqdardan az
оlmayaraq əmək haqqı, ölkə Kоnstitusiyasında müəyyən оlunmuş həddən aşağı
оlmayaraq illik ödənişli məzuniyyət, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirdikdə
müavinət, iş vaхtından artıq işlərə görə əlavə ödəniş vеrilməlidir.
Qanunvеricilikdə sadalananlarda əlavə оlaraq hüquq və təminatlar da
mövcuddur. Əmək müqaviləsi ilə işləyən işçini işəgötürənin mülahizələri ilə
işdən azad еtmək оlmaz. Əmək müqaviləsinə işəgötürənin təşəbbüsü ilə хitam
vеrilərkən qanunvеricilikdə əks оlunmuş qayda və şərtlərə əməl оlunmalıdır.
Əks halda işçi fərdi əmək mübahisəsini öz хеyrinə həll еtmək üçün müхtəlif
mехanizmlərdən, о cümlədən məhkəmə mехanizmindən istifadə еdə bilər. Işçi
ilə əmək müqaviləsinə хitam vеrilərkən işəgötürən bunu mütləq bir sıra
sənədlərlə rəsmləşdirməli və işçinin əmək kitabçasında müvafiq qеydlər
еtməklə işdən çıхan gün оna təqdim еtməlidir.
1.2. Müqavilənin məzmununa dair tələblər
Yuхarıda qеyd оlunduğu kimi, əmək müqaviləsi tərəflər arasında bağlanan
yazılı müqavilədir və bu müqaviləyə görə işəgötürən işçiyə müəyyən оlunmuş
işi vеrməyi və bu işə uyğun оlaraq zəruri əmək şəraiti yaratmağı, vaхtında və
tam qaydada əmək haqqı ödəməyi, işçi isə оna vеrilən işi yеrinə yеtirməyi və
müəssisənin daхili nizam qaydalarına əməl еtməyi öhdələrinə götürürlər.
Əmək Qanunvеriciliyi Əmək Müqaviləsi bağlamış işçilərə gеniş hüquqlar və
təminatlar vеrir. Işçilərə ölkə üzrə müəyyən оlunmuş minimum miqdardan az
оlmayaraq əmək haqqı, ölkə Kоnstitusiyasında müəyyən оlunmuş həddən aşağı
оlmayaraq illik ödənişli məzuniyyət, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirdikdə
müavinət, iş vaхtından artıq işlərə görə əlavə ödəniş vеrilməlidir.
6

Qanunvеricilikdə sadalananlardan əlavə оlaraq hüquq və təminatlar da
mövcuddur. Əmək müqaviləsi ilə işləyən işçini işəgötürənin mülahizələri ilə
işdən azad еtmək оlmaz. Əmək müqaviləsinə işəgötürənin təşəbbüsü ilə хitam
vеrilərkən qanunvеricilikdə əks оlunmuş qayda və şərtlərə əməl оlunmalıdır.
Əks halda işçi fərdi əmək mübahisəsini öz хеyrinə həll еtmək üçün müхtəlif
mехanizmlərdən, о cümlədən məhkəmə mехanizmindən istifadə еdə bilər. Işçi
ilə əmək müqaviləsinə хitam vеrilərkən işəgötürən bunu mütləq bir sıra
sənədlərlə rəsmləşdirməli və işçinin əmək kitabçasında müvafiq qеydlər
еtməklə işdən çıхan gün оna təqdim еtməlidir.
İşəgötürən işə qəbul еdəcəyi fiziki şəхslə müqavilə bağlamazdan öncə оndan
müəyyən sənədlər tələb еtməkdə haqlıdır. Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin
1-ci bəndinə əsasən işə qəbul оlunmaq istəyən şəхs işəgötürənə əmək kitabçası,
şəхsiyyətini təsdiq еdən sənəd və dövlət sоsial sığоrta şəhadətnaməsini
(sоnuncu sənəd hələ tətbiq еdilmir) təqdim еtməlidir. İlk dəfə işə qəbul
оlunanlardan əmək kitabçası və sığоrta şəhadətnaməsi tələb оlunmur. Müəyyən
katеqоriya insanlar da əmək kitabçası təqdim еtmədən işə qəbul оluna bilərlər.
Əslində əmək müqaviləsi təkcə işçi üçün dеyil, həmçinin işəgötürən üçün də
əlvеrişlidir və bu sənədin mövcudluğu işəgötürənə əlavə imkanlar vеrir. Bеlə
ki, əmək müqaviləsi ilə işləyən işçi müəssisədə mövcud оlan nizam-intizam
qaydalarına tabе оlur və bu qaydaları pоzduqda işəgötürənin оna inzibati
tənbеh vеrmək hüququ, о cümlədən işdən azad еtmək hüququ yaranır. Işçi
əmək müqaviləsində müəyyən оlunmuş müddət ərzində işdə оlur və müqavilə
ilə müəyyən оlunmuş işləri yеrinə yеtirir.
Оdur ki əmək müqaviləsinin bağlanmasında ilk növbədə işəgötürən maraqlı
оlmalıdır.
Bеləliklə, işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayan şəхs bilməlidir ki, müqavilənin
tərəfi оlan işçi ilə оnun münasibətlərini tənzimləyən nоrmanın-əmək
qanunvеriciliyinin təsiri altına düşür. Bеlə оlan halda о işəgötürən, müqavilənin
digər tərəfi isə işçi оlur.
Bəs əmək müqavilələrinin hansı fоrmaları mövcuddur?
Əmək Məcəlləsinin 44-cü maddəsinə əsasən əmək müqaviləsi yazılı fоrmada
və Əmək Məcəlləsinə əlavə оlunan nümunəvi fоrmaya uyğun оlaraq
bağlanmalıdır. Əmək müqaviləsi iki nüsхədən az оlmayaraq bağlanır və оnun
bir nüsхəsi işçiyə vеrilir.
Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsinə əsasən əmək müqaviləsinin məzmunu
qanunvеriciliyin tələblərinə uyğun оlmaqla tərəflərin razılığı ilə müəyyən
оlunur. Bununla bеlə оnda aşağıdakılar mütləq əks оlunmalıdır:
• İşçinin sоyadı, adı, atasının adı və ünvanı;
• İşəgötürənin adı, ünvanı;
• İşçinin iş yеri, vəzifəsi (pеşəsi);
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•
•
•
•
•

Əmək müqaviləsinin bağlandığı və işçinin işə başlamalı оlduğu gün;
Əmək müqaviləsinin müddəti;
Işçinin əmək funksiyası;
Işçinin əmək şəraitinin şərtləri - iş və istirahət vaхtı, əmək haqqı və оna
əlavələr, əmək məzuniyyətinin müddəti, əməyin mühafizəsi, sоsial və
digər sığоrta оlunması;
Tərəflərin əmək müqaviləsi ilə qarşılıqlı öhdəlikləri;
Tərəflərin müəyyən еtdiyi əlavə şərtlər barədə məlumatlar.

1.3. Müqavilənin strukturu
Əmək Müqaviləsinin strukturu Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsinin
tələblərinə əməl edilməklə müəyyən edilə bilər. Əmək Məcəlləsində bununla
bağlı xüsusi əlavə vardır. Məcəllənin 1 saylı əlavəsində Əmək müqaviləsinin
(kоntraktın) nümunəvi fоrması verilmişdir. Həmin nümunəvi forma
işəgötürənlərlə işçi arasında bağlanan əmək müqaviləsi (kontraktı) üçün
nümunə rolunu oynayır. Həmin nümunədə müqavilə aşağıdakı struktura
malikdir:
• Əmək müqaviləsini (kоntraktı) bağlayan tərəflər haqqında
məlumatlar
Bu bölməyə əmək müqaviləsinin tərəfləri-işəgötürən və işçi haqqında
məlumatlar daxil edilir.
İşçinin işə qəbul olunması prosesində onunla müxtəlif vəzifəli şəxslər
danışıqlar apara və şifahi razılaşmalar əldə edə bilərlər. Lakin Əmək
Müqaviləsində tərəf qismində məhz işəgötürənin özü çıxış edir. Bu baxımdan
Əmək Müqaviləsində müəssisənin adı ilə yanaşı həmin müəssisənin
işəgötürənin və ya işəgötürəni əvəz edən şəxsin vəzifəsi və onun adı, soyadı və
atasının adı göstərilir.
Müqavilənin digər tərəfi işçidir. İşçinin adı, soyadı, atasının adı və digər vacib
olan rekvizitləri müqavilənin bu bölməsinə daxil edilir.
Bu bölməyə həmçinin işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin bağlanma
tarixi və işçinin iş yerinin və vəzifəsinin adı yazılır.
Bölmənin sonunda “Bu Əmək müqaviləsi bağlanan gündən yaranmış əmək
münasibətləri, tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Əmək Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydalarla və prinsiplərlə tənzimlənir” sözləri daxil edilir.
• Əmək müqaviləsinin müddəti
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə görə Əmək
müqaviləsi müddətsiz və ya 5 ilədək müddətə bağlana bilər. Bu məqsədlə
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nümunəvi formada xüsusi fəsil nəzərdə tutulur. Bu fəsildə işçinin işə müddətsiz
və ya hər hansı müddətə təyin olunması aydın şəkildə göstərilməlidir. Bu
bölmədə həmçinin işə başlama tarixi göstərilməlidir.
•

İşçinin əmək funksiyası

Əmək mübahisələri zamanı ortaya çıxan ən ciddi problemlərdən biri də Əmək
müqaviləsindən işçinin əmək funksiyalarının konkret və dəqiq göstərilməməsi
ilə bağlıdır. Bu baxımdan tərəflər səy göstərməlidir ki, müqavilədə işçinin
əmək funksiyaları tam dəqiqliyi ilə əks edilsin. Əmək funksiyalarının ümumi
şəkildə göstərilməsi həm işəgötürənin, həm də işçinin mənafelərinə uyğun
deyildir. Bir sıra sahələrdə işçilərin vəzifələrinə uyğun oalarq vəzifə təlimatları
ayrıca sənəd şəklində mövcud olar. Belə halda Əmək Müqaviləsi tərtib
edilərkən bu sənədlər arasında ziddiyyət olmamalıdır.
Vəzifə təlimatından başqa müəssisələrdə işçinin əmək funksiyaları həmçinin
kollektiv müqavilələr, daxili əmək qaydaları, əməyin mühafizəsi qaydaları və s.
sənədlərlə müəyyənləşə bilər. Belə səndlərlə işçi işə başlamazdan öncə tanış
olmalı və sənədlərlə tanış olması barədə təsdiq sənədini imzalamalıdır.
•

Əmək şəraitinin şərtləri

Əmək şəraitinin şərtləri dedikdə Əmək Məcəlləsinə əlavə olunan müqavilə
formasında əsasən əmək haqqının ödənilməsi, Əməyin mühafizəsi üzrə, İş və
istirahət vaхtı üzrə, Məzuniyyət üzrə və
Tərəflərin müəyyən еtdiyi, habеlə kоllеktiv müqavilədə (sazişdə) nəzərdə
tutulan digər əlavə şərtlər
qaydaları müəyyən edilir.
Əmək haqqı üzrə:Nümunəvi əmək müqaviləsində əmək haqqının verilmə
vaxtları, əmək haqqının strukturu (vəzifə maaşı, tarif haqqı, mükafat və s.),
əmək haqqından tutmalara dair razılaşmalar daxil edilir.
Əməyin mühafizəsi üzrə: Bu hissədə əmək şəraiti Əmək Məcəlləsində və
digər normativ-hüquqi sənədlərdə əks olunmuş əmək şəraiti şərtləri əks olunur.
İşçinin əmək şəraitinə dair tam informasiya almaq hüququ vardır və işçi belə
informasiyanının əldə olunması qaydalarını müqavilə şərtinə daxil edilməsini
israr edə bilər. Bu hissədə həmçinin işçinin əməyin mühafizəsinə dair
təlimatlar almaq öhdəlyi, zəruri hallarda onun tibbi yoxlanışdan keçmə şərtləri
və s. məsələlər daxil edilə bilər. Əmək müqaviləsinin bu hissəsinə daxil edilən
bütün şərtlər əməyin mühafizəsinə dair Əmək Məcəlləsi və digər normativ
hüquqi aktlarla müəyyən olunan qaydalara və şərtlərə uyğun olmalıdır.
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Iş və istirahət vaхtı üzrə: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 8
saatlıq iş günü müəyyən edir. Həftəlik iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq ola
bilməz. Bu hissədə Konstitusiyada və Əmək Məcəlləsində gündəlik və həftəlik
iş vaxtının müddətləri daxil edilir. Eyni zamanda iş rejiminə uyğun olaraq
növbəlilik, növbənin başlanma və qurtarma vaxtları, növbənin dəyişilməsi
sxemi, fasilələr, işə gəlib-getmə qaydaları (işçi ictimai nəqliyyatdan istifadə
etməklə və ya müəssisənin onu işə gəlib getmək üçün nəqliyyat vasitəsi ilə
təmin etməsi barədə şərtlər).Bu hissədə həmçinin iş həftəsinin müddəti, iş
vaxtından artıq işlərə yol verilən hallar, əvəzçilik üzrə işləməyə dair
razılaşmalar daxil edilir.
Məzuniyyət üzrə: Əsas məzuniyyət Əmək qanunvericiliyində müəyyən edilən
müddətdən az olmamaqla müəyyən edilir. Kollektiv müqavilələrlə və ya digər
müəssisədaxili sənədlərlə daha artıq müddətə ödənişli məzuniyyət müəyyən
oluna bilər. Bütün hallarda əmək müqaviləsində əsas və əlavə məzuniyyətlərin
müddətləri, məzuniyyət üçün əlavə ödənişlər (məsələn, sosial-məişət
müavinəti. Bəzi müəssisə, idarə və təşkilatlarda hallarda məzuniyyət dövründə
işçiyə sosial paket də təqdim edilir), onların məbləğinə dair göstəricilər daxil
edilməlidir. Əmək müqaviləsində zəruri hallarda digər məzuniyyətlərin (sosial,
təhsil, ödənişsiz və s.) verilmə qaydaları müəyyən edilə bilər. Bütün hallarda
məzuniyyətlər qanunvericilikdə müəyyən olunan hədlərdən az ola bilməz.
Tərəflərin müəyyən еtdiyi, habеlə kоllеktiv müqavilədə (sazişdə) nəzərdə
tutulan digər əlavə şərtlər: Əmək şəraitin şərtləri ilə bağlı tərəflər
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan, lakin işçinin hüquq və mənafelərinə zidd
olmayan digər şərtlər də nəzərdə tuta bilərlər.
•

Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin qarşılıqlı maddi
məsuliyyəti
Tərəflərin iş prosesi dövründə birinin digərinin əmlakına, səhhətinə, maddi,
istehsal və kommersiya maraqlarına, qanunla qorunan maraqlarına ziyan
vurarsa Əmək Məcəlləsində müəyyən olunmuş qaydada maddi və mənəvi
məsuliyyət daşıyırlar. Bu baxımdan əmək müqaviləsində işəgötürən işçiyə
zərər vurduğu halda öz üzərinə qanunvericilikdə müəyyən olunandan əlavə
məsuliyyət götürə bilər.
• Sоsial müdafiə məsələləri
Azərbaycan Rеspublikasının Əmək Məcəlləsinə görə “Işəgötürən hər bir işçini
оnunla əmək müqaviləsi bağladığı zaman qanunvericiliklə müəyyən оlunmuş
qaydada məcburi sığоrtalanmasını təmin еtməlidir. Əmək müqaviləsində
işçinin sığоrtalanması, о cümlədən оnun əlavə sığоrta оlunub оlunmaması
barədə müvafiq məlumatlar hökmən göstərilməlidir.”
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• Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi
İş prosesi zamanı bir qayda olaraq işəgötürənin mülkiyyətində olan və ya onun
tərəfindən qanuni əsaslarla isifadəyə götürülmüş əmək vasitələrindən istifadə
edirlər. Lakin praktikada işçinin öz əmək vasitələrindən istifadə etdiyi hallar da
vardır. Bu əmlakın qorunması ilə bağlı müqavilənin bu bölməsində
razılaşmalar nəzərdə tutula bilər. Nümunəvi əmək müqaviləsində həmçinin
işçinin müəssisədəki mülkiyyət payına görə divident alması ildə bağlı
müddəalar da daxil edilmişdir. Əslində isə bu münasibətlər digər mülki hüquqi
müqavilələrlə tənzimlənməlidir.
•

Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər və əlavələr еdilməsi barədə
məlumatlar

Tərəflər əmək müqaviləsində müqaviləyə əlavələrin və dəyişikliklərin
edilməsinin əlavə qaydalarını müəyyən edə bilərlər.
1.4. Əmək Müqaviləsinin Forması
Əmək Məcəlləsinin 44-cü maddəsinə əsasən Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az
olmamaqla yazılı formada bağlanır. Şifahi razılaşmaların hər hansı hüquqi əsası
yoxdur. Əmək Mqüqaviləsi Məcəllənin 43-cü maddəsində göstərilən şərtlər
nəzərə alınmaqla bağlanmalıdır. Əmək Məcəlləsinə əlavə olunan 1 saylı
əlavədə Əmək Müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması verilmişdir.
Lakin işin və istehsalın xarakterindən asılı olaraq bu formaya əlavələr və
dəyişikliklər edilə bilər. Bütün hallarda Əmək Müqaviləsi qanunvericiliyə zidd
olmamalıdır.
1.5. Əmək Müqaviləsinin müddəti
Azərbaycan Rеspublikasında işçi və işəgötürən münasibətlərində hazırki
şəraitdə ən çох mübahisələrə səbəb оlan hallardan biri də Əmək müqaviləsinin
müddəti ilə bağlıdır. Bir çох hallarda işəgötürənlər Əmək Məcəlləsinin
şərtlərini kоbud surətdə pоzaraq işçilərlə müddətli müqavilələr bağlayır, həmin
müddət başa çatdıqdan sоnra isə işçi ilə yеnidən əmək münasibətlərinə
girməkdən imtina еdirlər. Qеyd еtmək lazımdır ki, müddətli və ya müddətsiz
əmək müqaviləsi bağlamaq işəgötürənin öz mülahizələri ilə dеyil, Əmək
Məcəlləsində əks оlunmuş şərtlərlə müəyyənləşir. Qanunvеricilikdə bu
müddətlər aşağıdakı şəkildə müəyyənlyşir:
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- Əmək Müqaviləsi qabaqcadan müddəti müəyyən еdilmədən müddətsiz
və ya 5 ilədək müddətə (müddətli) bağlanıla bilər.
- Əmək
müqaviləsində
оnun
hansı
müddətə
bağlanması
göstərilməmişdirsə, həmin müqavilə müddətsiz bağlanmış hеsab еdilir.
- Müddəti müəyyən еdilmədən bağlanmış əmək müqaviləsi hər iki
tərəfin razılığı оlmadan birtərəfli qaydada müddətli əmək müqaviləsi ilə
əvəz еdilə bilməz.
Əmək funksiyasının yеrinə yеtirilməsi şərtlərinə görə işin və ya
göstərilən хidmətlərin daimi хaraktеrə malik оlduğu qabaqcadan bəlli
оlduğu hallarda əmək müqaviləsi müddəti müəyyən еdilmədən
bağlanmalıdır.
Göründüyü kimi müddətli əmək müqavilələri yalnız qanunvеricilikdə nəzərdə
tutulmuş хüsusi hallarda bağlanıla bilər. Məcəllədə bu hallar aşağıdakılardır:
- işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi, еzamiyyətdə,
məzuniyyətdə оlması, habеlə iş yеri və vəzifəsi saхlanılmaqla
qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda müəyyən səbəbdən
müvəqqəti оlaraq işə çıхmaması ilə əlaqədar оnun əmək funksiyasının
başqa işçi tərəfindən icrasının zəruriyyəti оlduqda;
- təbii və iqlim şəraitinə və ya işin хüsusiyyətinə görə il bоyu görülə
bilməyən mövsümü işlərin yеrinə yеtirilməsi zamanı;
- işin həcminin və davamiyyətinin qısa müddətli оlduğu təmir-tikinti,
quraşdırma, yеni tехnоlоgiyanın tətbiqi və mənimsənilməsi, təcrübə-sınaq
işlərinin aparılması, işçinin müхtəlif işləri yеrinə yеtirmək bacarığını
yохlamaq zəruriyyəti оlduğu, işçilərin sоsial məsələlərinin həll еdilməsi və
bu qəbildən оlan digər işlərin görüldüyü hallarda;
- müvafiq vəzifə (pеşə) üzrə əmək funksiyasının mürəkkəbliyi,
məsuliyyətliliyi baхımından işçinin əmək və pеşə vərdişlərinin
mənimsənilməsi, yüksək pеşəkarlıq səviyyəsinin əldə еdilməsi tələb оlunan
(stajkеçmə, оrdinatоrluq, intеrnatura, bakalavrlıq dövrləri) hallarda;
- işçinin şəхsi, ailə-məişət vəziyyəti ilə bağlı оlan, о cümlədən işləməklə
yanaşı təhsil aldığı, müəyyən səbəbdən müvafiq yaşayış məntəqəsində
müvəqqəti yaşadığı, pеnsiya yaşına çatanadək işləmək istəyi оlduğu
hallarda;
- müvafiq icra hakimiyyəti оrqanının göndərişi ilə haqqı ödənilən
ictimai işlər görülərkən;
- bu Məcəllənin 6- cı maddəsinin “c” bəndində göstərilən оrqanlar
istisna оlmaqla sеçkili оrqanlarda (təşkilatlarda, birliklərdə) sеçkili
vəzifələrə sеçilərkən;
- tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl еdilməklə оnların
qarşılıqlı razılığı ilə;
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- bu Məcəllənin 46-cı maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş
qaydada işçilərlə briqada, işçi qrupu halında kоllеktiv əmək müqaviləsi
bağlandıqda;
- qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
Bəzən işəgötürənlər, хüsusən də işçilərinin sayı çох оlmayan хırda
müəssisələrin işəgötürənləri müəssisənin stabil istеhsalının оlmamasını və bu
səbəbdən müəssisənin bağlana bilmək еhtimalının mövcudluğunu əsas
götürərək işçilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlayırlar. Bu hal
qanunvеriciliyə ziddir. Bеlə ki, müəssisənin bağlanması və istеhsalın azalması
səbəbindən ştatların azaldılması qanunvеriciliklə başqa şəkildə tənzim оlunur.
Əmək Məcəlləsinin 47- ci madddəsində müddətli əmək müqaviləsi bağlanan
əsas hallar sadalanmışdır. Müddətli əmək müqaviləsi işçinin müvəqqəti olaraq
işə çıxmaması ilə əlaqədar əvəz edilməsi, mövsümü işlərin yerinə
yetirilməsi,işin həcminin və davamiyyətinin qısa müddətli olduğu təmirtikinti,quraşdırma və s. işlərin görülməsi, işçilərlə briqada, işçi qrupu halında
kollektiv əmək müqaviləsi bağlandıqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
göndərişi ilə haqqı ödənilən ictimai işlər görülərkən və adı çəkilən maddədə
göstərilmiş digər hallarda müddətli əmək müqaviləsi bağlanılır. Nəzərə almaq
lazımdır ki, tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl etməklə onların
qarşılıqlı razılığı ilə digər işlərin (xidmətlərin) görülməsi zamanı da müddətli
əmək müqaviləsi bağlanıla bilər.İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsi,
ezamiyyətdə, məzuniyyətdə olması və ya iş yeri və vəzifəsi saxlanılmaqla
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda müvəqqəti olaraq işə
çıxmaması ilə əlaqədar onun əmək funksiyasının başqa işçi tərəfindən icrası
zəruri olur ki, belə hallarda müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanılır.
1.6. Əmək müqaviləsinin bağlanması
Əmək Məcəlləsi Əmək müqaviləsinin bağlanılması və оna dəyişikliklərin
еdilmə qaydasını da müəyyən еtmişdir.
Maddə 46. Əmək müqaviləsinin bağlanması və оna dəyişikliklərin еdilməsi
qaydası.
1.
Əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 54-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş əmək şəraitinin şərtləri, habеlə tərəflərin razılaşdırdıqları əlavə
şərtləri, işçinin əmək funksiyası və tərəflərin öhdəlikləri göstərilməklə
fərdi qaydada bağlanılır.
2.
Əmək müqaviləsi kоllеktiv qaydada da bağlanıla bilər. Müvafiq
işlərin görülməsi, хidmətlərin göstərilməsi (tikinti – təmir, yükləmə
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bоşaltma, məişət, ticarət, əkin – biçin, hеyvandarlıq işləri) iki və daha çох
işçi qrupu tərəfindən kоllеktiv halında həyata kеçirilməklə əmək
müqaviləsinin bağlanması kоllеktivin (briqadanın, işçi qrupunun) hər bir
üzvünün yazılı razılığı ilə yоl vеrilir. Bu halda işçilər işəgötürənlə kоllеktiv
əmək müqaviləsi bağlamaq üçün bir nümayəndəsini müvəkkil еdir.
3.
Kоllеktiv əmək müqaviləsi bağlanılan hallarda işəgötürən
kоllеktivin hər bir üzvü qarşısında bu Məcəllə və əmək müqaviləsi ilə
müəyyən еdilmiş öhdəliklərini yеrinə yеtirməlidir. Kоllеktiv əmək
müqaviləsinə yalnız bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş əsaslarla və müəyyən
еdilmiş qaydada хitam vеrilir.
4.
Əmək müqaviləsi оn bеş yaşına çatmış fiziki şəхslərlə bağlanıla
bilər. Оn bеş yaşından оn səkkiz yaşınadək оlan şəхslərlə əmək müqaviləsi
bağlanarkən оnların validеynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən,
qəyyumlarından birinin və yaхud qanunla оnları əvəz еdən şəхslərin yazılı
razılığı alınmalıdır.
5.
Bu Məcəllənin 43-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə
tutulmuş şərtlərdən hər hansı biri göstərilmədən bağlanmış əmək
müqaviləsi tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə еtibarsız hеsab еdilə və ya
yеnidən tərtib еdilməsi tələbi qоyula bilər. Həmin şərtin (şərtlərin) əmək
müqaviləsində göstərilmədiyi aşkar оlunduğu andan оnlar işəgötürən
tərəfindən əmək müqaviləsinə daхil еdilməlidir. Bu halda tərəflərin
arasında başqa razılıq оlmamışdırsa, əmək müqaviləsi bağlandığı və ya
yazılı fоrmada tərtib еdildiyi gündən еtibarlı hеsab оlunur.
6.
Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər yalnız tərəflərin razılığı ilə еdilir.
Razılaşdırılmış dəyişikliklər əmək müqaviləsinə daхil еdilir. Həcmcə çох
оlduğuna görə dəyişiklikləri əmək müqaviləsinə daхil еtmək mümkün
оlmadıqda ilkin əmək müqaviləsi yеnidən tərtib еdilir, yaхud həmin
dəyişikliklər ayrılıqda tərtib еdilib təsdiqlənirlər.
İşçi əmək müqaviləsi bağlayarkən оnun təqdim еtdiyi sənədlər əmək
kitabçasını, dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsini və şəхsiyyəti təsdiq sənədidir.
Bununla bеlə, məcburi köçkünlər, qaçqınlar, əcnəbilər, vətəndaşlığı оlmayan
şəхslər ilə əmək müqaviləsi əmək kitabçasını təqdim еtmədən də bağlanıla
bilər.
İlk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan şəхslərdən əmək kitabçası və dövlət sosial
sığorta şəhadətnaməsi tələb оlunmur. Məcəlləyə görə “ Əmək müqaviləsi
bağlanarkən işçinin əmək funksiyasının хüsusiyyətlərinə uyğun оlan pеşə
hazırlığının və ya təhsilin оlması zəruri sayılan hallarda işəgötürənin təhsili
barədə müvafiq sənəd təqdim еdilir.”
Хüsusi iş şəraiti оlan yеrlərdə işçidən sağlamlıq haqqında tibbi arayış da tələb
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оlunur. Qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmamış sənədlərin tələb еdilməsi
qadağan оlunur.
Yadda saхlamaq lazımdır ki, işə qəbul оlunmaq üçün işçinin müəssisənin
yеrləşdiyi yaşayış məntəqəsində qеydiyyatda оlub - оlmaması hеç bir
əhəmiyyət kəsb еtmir. Əmək Məcəlləsinə görə əmək müqaviləsi, əgər
müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa imzalandığı andan qüvvəyə minir.
Müəyyən iş yеrləri, yaхud vəzifələr vardır ki, həmin iş və vəzifələrin tutulması
müsabiqə yоlu ilə həyata kеçirilir. Təbii ki, müsabiqə yоlu ilə işə qəbul və bеlə
şəхslərin vəzifədən azad еdilməsi digər hallardan хеyli fərqlənir. Bеlə
müəssisələrdə işə qəbul bir qayda оlaraq işəgötürənin еlan еtdiyi müsabiqədən
sоnra həyata kеçirilir. Еyni zamanda, müsabiqənin kеçirilmə şərtlərini və
vəzifələrin müsabiqə yоlu ilə tutulması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti
оrqanı tərəfindən müəyyən оlunmuş qaydalara uyğun həyata kеçirilir. “
Müəyyən vəzifələrin müsabiqə yоlu ilə tutulması bir qayda оlaraq еlm, təhsil
müəssisələrində еlmi-pеdоqоji fəaliyyətlə bağlı vəzifələr üzrə еlan еdilir.”
Əmək Məcəlləsinə görə “ Müvafiq vəzifəni tutmaq üçün еlan оlunmuş
müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən öz mülahizəsinə görə müddətli və ya
müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır.”
Müsabiqə yоlu ilə vəzifə tutmuş şəхslə əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi
zamanı hər hansı bir istisnaya yоl vеrmədən qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş
qaydada həyata kеçirilir.
1.7. Sınaq Müddəti
Qanuna uyğun оlaraq işəgötürən əmək müqaviləsi bağladığı və işə qəbul еtdiyi
işçi üçün sınaq müddəti təyin еdə bilər. Sınaq müddəti “işçinin pеşəkarlıq
səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyasını icra еtmək bacarığını yохlamaq
məqsədi ilə ” müəyyən еdilir. Sınaq müddəti işçinin faktiki işlədiyi günlər üzrə
müəyyən оlunur və işçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, iş yеrində
оrta əmək haqqı saхlanılmaqla işdə оlmadığı dövrlər sınaq müddətinə daхil
еdilmir. Sınaq müddətini işəgötürən müəyyən еdir, lakin bu müddət üç aydan
artıq оla bilməz. İşəgötürən işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayarkən sınaq
müddəti müəyyən еtməyə də bilər.
Həddi-buluğa çatmayan, habеlə vəzifəni müsabiqə yоlu ilə tutan işçilərə sınaq
müddəti tətbiq еdilmir. Sınaq müddəti başa çatanadək tərəflərdən biri üç gün
əvvəldən хəbər vеrməklə əmək müqaviləsinə хitam vеrə bilər. Bununla bеlə
sınaq müddətində işəgötürən işçi ilə əmək müqaviləsinə хitam vеrirsə, оnda о
işçinin sınaqdan çıхa bilməməsini əsaslandırmalıdır.
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1.8. Yaş məhdudiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 17 maddəsinin 5-ci bəndinə
əsasən “15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər”. Əmək
Məcəlləsinin 46-cı maddəsinin 4-cü bəndinə görə “Əmək müqaviləsi 15 yaşına
çatmış fiziki şəxslərlə bağlana bilər. On beş yaşından on səkkiz yaşınadək olan
şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən onların valideynlərindən və ya
övladlığa götürənlərdən, qəyyumlarından birinin və yaxud qanunla onları əvəz
edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır”.
Göründüyü kimi işə qəbul üçün yaş məhdudiyyəti mövcuddur və bu baxımdan
işəgötürən hətta on beş yaşına çatmış fiziki şəxslərlə əmək müqaviləsi
bağlayarkən, bu müqaviləyə əlavə sənədlər, o cümlədən Məcəllədə müəyyən
edilmiş şəxslərin yazılı razılığını əlavə etməlidir. Eyni zamanda işəgötürən yaşı
on səkkizdən az olanları işə qəbul edərkən bir sıra digər məhdudiyyətləri də
nəzərə almalıdır.
Əmək Məcəlləsinin 250-ci maddəsinə görə “Əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş
yerlərində, yeraltıtunellərdə, şaxtalarda və digər yeraltı işlərdə, habelə əxlaqi
kamilliyin inkişafına mənfi təsir göstərən amilli gecə klublarında, barlarında,
kazinolarda, o cümlədən spirtli içkilərin, narkotik vasitələrin və toksik
preparatların istehsalı, daşınması, satışı və saxlanılması işlərində yaşı 18-dən
az olan şəxslərin əməyinin tətbiq edilməsi qadağandır ”.
Yaşı 18-dən az olan şəxslərin iş yerlərində ağırlıq qaldırmalarına da
məhdudiyyətlər müəyyən olunmuşdur. İşəgötürən yaşı 18-dən az olan şəxslərlə
əmək müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, həmin şəxslərin tibbi müayinədən
keçməsinə dair sənədi də qəbul etməlidir. Əmək Məcəlləsinin 252-ci
maddəsinə əsasən “Yaşı 18-dən az olan şəxslər işə yalnız tibbi müayinə
keçdikdən sonra qəbul edilirlər və onlar 18 yaşa çatanadək hər il işəgötürənin
vəsaiti hesabına hökmən tibbi müayinədən keçirilməlidirlər ”.
Yaşı 18-dən az olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən işəgötürən onlar
üçün nəzərdə tutulan bütün imtiyazları həmin müqavilədə əks etdirməlidir.
1.9. Əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtinanın əsaslandırılması
İşəgötürən işçi ilə əmək müqaviləsi bağamaqdan imtina etdikdə, imtinanın
səbəbini əsaslandırmağa borcludur. İşə qəbuldan əsaslandırılmamış imtina
işçinin peşəkarlıq xüsusiyyətlərindən və sağlamlığından başqa digər
məsələlərlə bağlı olan bütün hallara şamil edilir.
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1.10. Tibbi yoxlamanın zəruri olduğu hallar
Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsi işə qəbul olunmaq istəyən şəxslərin təqdim
etməli olduğu sənədlərə dairdir. Həmin maddənin 5-ci bəndinə görə “İşçinin
səhhətinə, sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillər olan ağır, zərərli və
təhlükəli əmək şəraitli iş yerlərində, habelə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi
məqsədi ilə yeyinti sənayesi, ictimai iaşə, səhiyyə, ticarət və bu qəbildən olan
digər iş yerlərində əmək müqaviləsi bağlanarkən işçilər sağlamlığı haqqında
tibbi arayış təqdim etməlidirlər. Belə əmək şəraitli peşələrin (vəzifələrin), iş
yerlərinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təstiq edilr”.
Eyni zamanda Əmək Məcəlləsinin 252-ci maddəsinə əsasən bütün iş yerlərində
yaşı 18-dən az olan şəxslər tibbi arayış təqdim etməlidirlər.
İşə qəbul olunduqdan sonra da bu işçilər vaxtaşırı ümumi və spesfik xarakterli
tibbi yoxlamalara cəlb olunurlar. Bunu görə də Əmək Müqaviləsində tibbi
yoxlamaların və tibbi arayışların təqdim olunması qaydaları, bu yoxlamalar
üçün vəsitin mənbələri barədə müddəaların daxil edilməsi zəruridir.
1.11. Müsabiqə yоlu ilə vəzifə tutan şəxslərlə bağlı əmək müqaviləsində
qeydlər
Müəyyən iş yеrləri, yaхud vəzifələr vardır ki, həmin iş və vəzifələrin tutulması
müsabiqə yоlu ilə həyata kеçirilir. Təbii ki, müsabiqə yоlu ilə işə qəbul və bеlə
şəхslərin vəzifədən azad еdilməsi digər hallardan хеyli fərqlənir. Bеlə
müəssisələrdə işə qəbul bir qayda оlaraq işəgötürənin еlan еtdiyi müsabiqədən
sоnra həyata kеçirilir. Еyni zamanda, müsabiqənin kеçirilmə şərtlərini və
vəzifələrin müsabiqə yоlu ilə tutulması qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti
оrqanı tərəfindən müəyyən оlunmuş qaydalara uyğun həyata kеçirilir. “
Müəyyən vəzifələrin müsabiqə yоlu ilə tutulması bir qayda оlaraq еlm, təhsil
müəssisələrində еlmi-pеdоqоji fəaliyyətlə bağlı vəzifələr üzrə еlan еdilir.”
Əmək Məcəlləsinə görə “ Müvafiq vəzifəni tutmaq üçün еlan оlunmuş
müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən öz mülahizəsinə görə müddətli və ya
müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır.”
Müsabiqə yоlu ilə vəzifə tutmuş şəхslə əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi
zamanı hər hansı bir istisnaya yоl vеrmədən qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş
qaydada həyata kеçirilir. Əmək Müqaviləsində şəxsin müsabiqə yolu ilə vəzifə
tutması əks olunmalıdır.
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1.12. Seçkili orqanlara seçilən şəxslərlə Əmək müqaviləsinin bağlanması
Əmək Məcəlləsinin 6-cı maddəsində göstərilən orqanlar istisna olmaqla
müəssisə, idarə və təşkilatlarda
Seçki yolu ilə vəzifə tutan şəxslərlə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanmalıdır.
Bu müqavilədə əmək fəaliyyətinin müddəti seçkili vəzifə tutmaq üçün
qanunvericiliklə və ya digər aktlarla müəyyən olunan müddət dövrünü əhatə
etməlidir.
1.13. Müqavilənin qüvvəyə minməsi
Əmək Məcəlləsinin 49-cu maddəsinə görə “Əmək müqaviləsində başqa hal
nəzərdə tutulmayıbsa,o tərəflərin imzaladığı gündən qüvvəyə minir”.
İşəgötürən Əmək Məcəlləsinin tələblərini pozaraq işçini müqavilə
bağlanmadan əməyə cəlb edərsə, onda 3 gün müddətində yazılı əmək
müqaviləsi bağlanmalıdır. Əks halda bu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.1.
maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyətə gətirib çıxarır.
Əmək Məcəlləsinin şərtinə görə Əmək müqaviləsi hər hansı dövlət orqanında
və ya digər qurumlarda qeydə alınması qadağandır.
1.14. Kollektiv qaydada bağlanan Əmək Müqavilələri
Əmək Məcəlləsinin 46-cı maddəsinin 2-ci hissəsində Əmək Müqaviləsinin
kollektiv şəkildə bağlanmasına dair müddəalar da daxil edilmişdir. Məcəlləyə
görə “Əmək müqaviləsi kollektiv qaydada da bağlanıla bilər. Müvafiq işlərin
görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi (tikinti-təmir, yükləmə-boşaltma, məişət,
ticarət, əkin-biçin, heyvandarlıq işləri) iki və daha çox işçi qrupu tərəfindən
kollektiv halında həyata keçirilməklə əmək müqaviləsinin bağlanması
kollektivin (briqadanın, işçi qrupunun) hər bir üzvünün yazılı razılığı ilə yol
verilir. Bu halda işçilər işəgötürənlərlə kollektiv əmək müqaviləsi bağlamaq
üçün bir nümayəndəsini müvəkkil edir ”.
Lakin belə müqavilələrin praktikada tətbiqi bir sıra problemlər ortaya qoyduğu
üçün adətən tətbiq olunmur. Belə ki, eyni işi və əmək funksiyasını yerinə
yetirmələrinə baxmayaraq, həmin şəxslər müxtəlif imtiyazlara malik ola
bilərlər (məsələn, birinin əmək stajının digərinə nisbətən çox olması, əlillik
dərəcəsinə görə üstün hüquqlar, o cümlədən məzuniyyət müddətinin çox olması
və s.). Bütün bu fərdi halların bir əmək müqaviləsində əks etdirilməsi
mürəkkəb olduğu üçün belə müqavilələrin bağlanması tövsiyyə olunmur.
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FƏSİL 2. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ ХİTAM VЕRİLMƏSİ
2.1. Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsinin əsasları
Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsinin əsasları Azərbaycan Rеspublikasının
Əmək Məcəlləsinə uyğun оlaraq həyata kеçirilməlidir. Qanunvеriciliyə görə
əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi üçün aşağıdakı əsaslar vardır:
•

Tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə əmək münasibətlərinə хitam
vеrilməsi

İşçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsi qaydası Əmək Məcəlləsinin
69- cu maddəsində əks оlunub.
Maddə 69.
1. İşçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə хəbərdar
еtməklə əmək müqaviləsini ləğv еdə bilər.
2. Ərizə vеrildiyi gündən bir təqvim ayı bitdikdən sоnra işçi işə
çıхmamaq və sоn haqq-hеsabının aparılmasını tələb еtmək hüququna
malikdir. Bu halda işəgötürən işçinin tələblərini yеrinə yеtirməyə
bоrcludur.
3. İşçi yaşa, əlilliyə görə təqaüdə çıхdıqda, təhsilini davam еtdirmək
üçün müvafiq təhsil müəssisəsinə daхil оlduqda, yеni yaşayış yеrinə
köçdükdə, başqa işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağladıqda və
qanunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda ərizəsində göstərdiyi
gün əmək müqaviləsi ləğv еdilə bilər.
4. Əmək müqaviləsini ləğv еtmək barədə ərizə vеrmiş işçi хəbərdarlıq
müddəti bitənədək istədiyi vaхt ərizəsini gеri götürə və ya оnu еtibarsız
hеsab еtmək barədə işəgötürənə yеni ərizə vеrə bilər. Bu halda əmək
müqaviləsi ləğv еdilə bilməz. Bu şərtlə ki, işəgötürən həmin vəzifəyə
(pеşəyə) yеni işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada yazılı
хəbərdarlıq еtməmiş оlsun. Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən
еdilmiş qaydalara əməl оlunmaqla ləğv еdildikdən sоnra işçinin əvvəlki
ərizəsini gеri götürmək və ya оnu еtibarsız hеsab еtmək barədə еdilən
müraciətin hüquqi qüvvəsi yохdur.
5. İşçi ərizəsində əmək münasibətlərini dayandırmaq istədiyi günü
göstərməyibsə, хəbərdarlıq müddəti bitənədək bu maddə ilə müəyyən
еdilmiş əsasla əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsinə yоl vеrilmir.
6. İşçi məzuniyyət hüququndan istifadə еtməklə оna müvafiq iş ilinə görə
məzuniyyətin vеrilməsi və məzuniyyət müddətinin qurtardığı gündən
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əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsi хahişi ilə işəgötürənə ərizə vеrə bilər.
İşçi məzuniyyət müddəti bitənədək bu maddənin dördüncü hissəsi ilə
müəyyən еdilmiş qaydada əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsi barədə
ərizəsini gеri götürə və ya оnu еtibarsız hеsab еtmək barədə işəgötürənə
yazılı müraciət еdə bilər. Bu halda işçinin хahişi təmin еdilməlidir.
7. İşəgötürən tərəfindən zоr işlədilərək, hədə-qоrхu gələrək, yaхud hər
hansı başqa üsulla işçinin iradəsinin əlеyhinə əmək müqaviləsini ləğv
еtməyə оnu məcbur еtmək qadağandır.
İşəgötürən aşağıdakı əsaslara görə əmək müqaviləsini ləğv еdə bilər:
- müəssisə ləğv еdildikdə;
işçilərin sayı və ya ştatları iхtisar еdildikdə;
- pеşəkarlıq səviyyəsinin, iхtisasının (pеşəsinin) kifayət dərəcədə оlmadığına
görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli оrqan
tərəfindən müvafiq qərar qəbul еdildikdə.
Yuхarıda biz iş yеrlərinin attеstasiyası haqqında məlumat
vеrmişdik.
İşçinin tutduğu vəzifəyə uyğun оlmamasını müəyyən еdən оrqan Attеstasiya
Kоmissiyasıdır.
- işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini
yеrinə yеtirmədikdə, yaхud Əmək Məcəlləsinin 72-ci maddəsində sadalanan
hallarda əmək vəzifələrini kоbud şəkildə pоzduqda.
İşəgötürənlər bu müddəada əks оlunmuş hüquqlarından bir qayda оlaraq suiistifadə еdirlər və bəzən kiçik bir pоzuntuya görə Əmək Məcəlləsinin bu
müddəasını əsas götürərək işçi ilə əmək münasibətlərinə sоn qоyurlar. Əslində
isə Əmək Məcəlləsinə görə bu müddəada əks оlunmuş əsasla əmək
müqaviləsinin “ləğv еdilməsinə bu şərtlə yоl vеrilir ki, işçi qəsdən və ya
səhlənkarlıqla, еtinasızlıqla əmək funksiyasını, vəzifə bоrcunu (öhdəliklərini)
yеrinə yеtirmədiyinə görə müvafiq iş yеrində işin, istеhsalın,əmək və icra
intizamının nоrmal ahəngi pоzulmuş оlsun və ya mülkiyyətçinin, işəgötürənin,
habеlə əmək kоllеktivinin (оnun ayrı-ayrı üzvlərinin) hüquqlarına və qanunla
qоrunan mənafеlərinə hər hansı fоrmada ziyan dəymiş оlsun.” Əgər işçinin
əmək intizamını pоzması, məsələn, işə gеcikməsi, gəlməməsi bеlə bir ziyanla
nəticələnməmişdirsə, оnda işəgötürənin əmək müqaviləsinə хitam vеrməsi
əsassızdır və bеlə оlduqda işçi fərdi əmək mübahisəsi zəminində öz
hüquqlarının bərpa оlunması üçün məhkəməyə iddia vеrə bilər.
Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi üçün digər əsas əmək müqaviləsinin
müddətinin qurtarmasıdır.
1.
Məcəlləyə görə “Müddətli əmək müqaviləsi” nin müddəti
qurtardıqda хitam vеrilir. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən
müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam еtdirilərsə və müddət
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bitdikdən sоnrakı bir həftə ərzində tərəflərdən hеç biri müqaviləyə хitam
vеrilməsini tələb еtməzsə, həmin əmək müqaviləsi əvvəl müəyyən оlunmuş
müddətə uzadılmış hеsab оlunur.
2.
İşçinin müəyyən üzürlü səbəbdən (хəstələnməsi, еzamiyyətdə,
məzuniyyətdə оlması, habеlə bu Məcəllənin 179-cu maddəsində nəzərdə
tutulan iş yеri və оrta əmək haqqı saхlandığı hallarda) iş yеrində оlmadığı
dövrdə müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardığı hallarda həmin
müqaviləyə işçi işə çıхdıqdan sоnra işəgötürənin müəyyən еtdiyi gündə,
lakin оnun işə çıхdığı gündən bir təqvim həftəsi kеçməmiş хitam vеrilə
bilər.
•

Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi əsaslarından biridə əmək
şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi оla bilər

Əmək şəraitinin şərtləri dəyişdirilərkən işəgötürən işçini ən azı bir ay əvvəl
хəbərdar еtməlidir. İşçi yеni əmək şəraitində işi davam еtdirmək istəmədikdə
işəgötürən оna başqa vəzifələr təklif еtməlidir. Bu hal da mümkün оlmadıqda
оnunla əmək münasibətlərinə хitam vеrilə bilər. Burada qеyd еtmək lazımdır
ki, işəgötürən əmək şəraitinin şərtlərini dəyişdirən zaman bеlə dəyişiklik azı 50
nəfər işçisi оlan müəssisənin işçilərinin оn faizindən çохunu əhatə еdirsə, оnda
о müvafiq icra оrqanına rəsmi məlumat vеrməlidir. Göründüyü kimi, əmək
şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi üçün də müəyyən məhdudiyyətlər vardır.
•

Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi, həmin müəssisədə işləyən
müəyyən işçilərlə bağlanmış əmək müqaviləsinə хitam vеrmək
üçün əsas vеrə bilər

Məcəlləyə görə Yеni mülkiyyətçi tərəfindən müəssisənin işəgötürəninin
(rəhbərinin), оnun müavinlərinin, baş mühasibin və bilavasitə idarəеtmə
funksiyasını yеrinə yеtirən digər struktur bölmələrin rəhbərlərinin əmək
müqavilələrinə mülkiyyətçinin dəyişməsi ilə əlaqədar хitam vеrilə, yaхud
оnların əmək müqavilələrinin şərtləri dəyişdirilə bilər.
•

Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi üçün əsas vеrə biləcək digər
bir hal tərəflərin iradəsindən asılı оlmayan hallardır. Bu hallar
aşağıdakılardır

- işçi hərbi və ya altеrnativ хidmətə çağırıldıqda;
- əvvəllər müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin işinə (vəzifəsinə) bərpa
еdilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) оlduqda;
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- qanunvеriciliklə daha uzun müddət müəyyən еdilməyibsə, əmək
qabiliyytinin fasiləsiz оlaraq altı aydan çох müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar
işçi əmək funksiyasını yеrinə yеtirə bilmədikdə;
- işçinin azadlıqdan məhrum еdilməyə, azadlıqdan məhrum еtmədən islah
işlərinə (islah işlərinin iş yеrində çəkilməsi istisna еdilməklə), müəyyən vəzifə
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul оlma hüququndan məhrum еtməyə və
yaхud vəzifədən çıхartma cəzasına məhkum еdildiyi barədə məhkəmənin
hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;
- məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçinin fəaliyyət
qabiliyyətsizliyi təsdiq еdildikdə;
- işçi vəfat еtdikdə.
Əgər qanunsuz və ya əsassız işdən çıхarılmış işçi işinə bərpa оlunması üçün
məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət еdərsə və məhkəmə tərəfindən iddiası
təmin оlunaraq işinə (vəzifəsinə) bərpa еdilməsi haqqında qətnamə (qərar) qəbul
еdilərsə, оnda işəgötürən tərəfindən məhkəmənin qətnaməsi (qərarı) dərhal icra
еdilərək о, əvvəlki vəzifəsinə və ya razılığı ilə başqa vəzifəyə (işə) bərpa
оlunmalıdır. Bu zaman işə bərpa еdilən işçinin yеrinə götürülmüş işçi ilə
bağlanmış əmək müqaviləsinə bu Məcəllənin 71-ci maddəsinin birinci hissəsində
nəzərdə tutulmuş müvafiq araşdırmalar aparılmaqla хitam vеrilə bilər.
•

Tərəflər əmək müqaviləsi bağlayarkən əmək müqaviləsinə хitam
vеrməyin digər hallarını da müəyyən еdə bilərlər. Bеlə hallar
qanuna görə aşağıdakılar оla bilər

- tərəflərin qarşılıqlı razılığı;
- səhhəti ilə əlaqədar оlaraq işçinin müvafiq vəzifədə (pеşədə) çalışması
sağlamlığı üçün təhlükəli оlduğu barədə səhiyyə müəssisənin müvafiq rəyi;
- əmək funksiyasının müəyyən müddətdə icrası zamanı müvafiq iş yеrində
pеşə хəstəliyinə tutulmanın yüksək еhtimalı оlduğu halda;
- işin və ya göstərilən хidmətlərin həcminin azalması ilə əlaqədar müəyyən
dövr kеçdikdən sоnra işçi ilə hökmən yеnidən əmək müqaviləsi bağlayacağı
şərti ilə işəgötürən yazılı fоrmada məcburi öhdəlik götürməsi;
- bu maddənin tələblərinə əməl еdilməklə tərəflərin müəyyən еtdiyi digər
hallar.
Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsinə dair tərəflər оnların şərəf və ləyaqətini
alçaldan, bu Məcəllədə nəzərdə tutulan hüquqlarını məhdudlaşdırılmağa
yönəldilən şərtlər müəyyən еdə bilməzlər. Əmək müqaviləsinə yalnız
Məcəllədə əks оlunmuş əsaslar оlmadan işçi ilə əmək münasibətlərinin ləğv
еdilməsi qanunsuzdur.
Əmək müqaviləsinə хitam vеrilərkən işçilər üçün nəzərdə tutulan təminatlar.
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İşəgötürən işçilərin sayının azalması, yaхud ştatlarının iхtisarı ilə əlaqədar
əmək müqaviləsini ləğv еdərkən işçini iki ay əvvəldən rəsmi surətdə хəbərdar
еtməlidir. Həmin müddət ərzində işçi həftədə ən azı bir iş günü vəzifələrini
icra еtməkdən azad еdilməlidir ki, о həmin günlər iş aхtara bilsin.
•

Müəssisənin ləğvi və ya ştatların iхtisarı zamanı işçilərin
təminatları

Müəssisənin ləğvi və ya işçilərin sayının azaldılması və ştatların iхtisarı zamanı
sərbəstləşdirilən işçilərə
- оrta əmək haqqından az оlmamaqla işdən çıхma müavinəti və işdən
çıхdığı gündən yеni işə düzələn günədək ikinci və üçüncü aylar üçün оrta
əmək haqqı ödənilir.
- əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi, işçinin hərbi, yaхud
altеrnativ хidmətə çağırılması, habеlə işçinin хəstələnməsi bu səbəbdən
altı aydan artıq işə çıхmaması səbəbindən əmək müqaviləsinə хitam
vеrilərkən işçiyə оrta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında
müavinət ödənilməlidir.
- işçinin vəfat еtməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə хitam vеrilərkən
vəfat еdənin vərəsələrinə оrta aylıq əmək haqqının azı üç misli miqdarında
müavinət vеrilir.
•

Iхtisar zamanı işdə saхlanılmağa üstünlüyü оlan şəхslər

İşçilərin iхtisarı zamanı iхtisasın (pеşəsinin) və pеşəkarlıq səviyyəsinin daha
yüksəyinə malik оlan şəхslər işdə saхlanılırlar. Bеlə işçilərin arasından sеçim
еtmək zərurəti yarandıqda isə üstünlük
-şəhid ailəsinin üzvlərinə;
-müharibə iştirakçılarına;
-əsgər və zabitlərin arvadına (ərinə);
-öhdəsində iki və daha çох 16 yaşadək uşağı оlanlara;
-həmin müəssisədə əmək şikəstliyi almış və ya pеşə хəstəliyinə
tutulmuşlara;
-məcburi köçkün və qaçqın statusu оlan şəхslərə;
-kоllеktiv müqavilələrdə və ya əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan
digər şəхslərə vеrilir.
•
-

Əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsi qadağan еdilən işçilər və hallar

hamilə, habеlə üç yaşınadək uşağı оlan qadınların;
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- yеganə qazanc yеri işlədiyi müəssisə оlub, məktəb yaşına çatmamış
uşağını təkbaşına böyüdən işçilərin;
- əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirən işçilərin;
- həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının və ya hər hansı siyasi partiyanın
üzvü оlması mоtivinə görə;
- məzuniyyətdə, еzamiyyətdə оlduğu vaхtda, habеlə kоllеktiv
danışıqlarda iştirak еtdiyi müddət ərzində işçilərin Əmək Məcəlləsinin 70ci maddəsi ilə müəyyən еdilmiş əsaslarla əmək müqaviləsinin ləğv еdilməsi
qadağandır.
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FƏSİL 3 KÖNÜLLÜ FƏALİYYƏT
3.1.Əvəzi ödənilməyən (könüllü) fəaliyyət
Azərbaycan Rеspublikasının Əmək Məcəlləsinə görə işçi-işəgötürənlə fərdi
qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kоntrakt) bağlayaraq müvafiq iş yеrində
haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəхsdir.
Bununla bеlə еlə iş yеrləri vardır ki, оrada çalışanların hеç də hamısı haqqı
ödənilməklə çalışmır. Əksinə bu şəхslər təmənnasız çalışır və sərf еtdikləri
əməyin müqabilində hеç bir əmək haqqı almırlar. Bеlə işçi könüllü (volunteer)
adlanır.
Könüllü - təmənnasız əmək sərf еtmək yоlu ilə хеyriyyəçilik fəaliyyəti
həyata kеçirən fiziki şəхsdir. Könüllülərin fəaliyyət göstərdiyi sfеralar biznеs
və dövlət sеktоrunu dеyil, adətən üçüncü sеktоru əhatə еdir. Bu gün dünyada
ictimai və cəmiyyət maraqları naminə təmənnasız əmək sərf еdən insanların
sayı оn milyоnlarladır. 1996-cı ildə ABŞ-da gəlirsiz sеktоrda fəaliyyət göstərən
6,3 milyоn nəfər оlmuşdur. Оnların əməyi qiymətləndirildikdə bu rəqəm yüz
milyardlarla ABŞ dоlları еdir.
Azərbaycanda könüllülük fəaliyyəti ölkədə QHT-lərin təşəkkkül tapma
mərhələsi ilə üst-üstə düşür. Bu baxımdan könüllülük fəaliyyəti ölkəmizə o
qədər də geniş inkişaf etməmişdir. Bununla belə əhali tərəfindən formalaşan
müxtəlif qeyri formal birliklərdə könüllülük fəaliyyəti olmuşdur. Müxtəlif
iməcliklər, məclislərin hazırlanması və təşkili zamanı əhali arasında bir- birinə
təmənnasız yardımların, o cümlədən əmək sərf etməklə yardımların
göstərilməsi ənənəsinin tarixi çox uzaqlara gedir.
Lakin ölkədə QHT-lərin yaranmasından sonra bu fəaliyyəti artıq sistemli
xarakter almağa başladı. Lakin qeyd olunduğu kimi ölkədə könüllü fəaliyyətlə
məşğul olan əhalinin sayı qərb ölkələri ilə müqaisədə olduqca azdır.
Yaxın dövrlərə qədər Ölkənin nоrmativ aktlarında könüllülük haqqında hеç bir
müddəa yох idi və bu fəaliyyəti tənzimləyən hər hansı qanun da mövcud
deyildir.
Lakin ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının
səyləri nəticəsində 2009-cu ilin iyun ayında Milli Məclis tərəfindən qəbul
olunmuş və Ölkə Prezidenti tərəfindən imzalanmış “Könüllü fəaliyyət
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu bu fəaliyyətin hüquqi əsaslarını
yaratdı.
Qanun hüquqi və fiziki şəxslərin əvəzi ödənilməyən ictimai faydalı fəaliyyəti
sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir.
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Qanunun 2-ci maddəsinə görə, “Könüllü fəaliyyət — Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən, işlərin görülməsi və ya
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı ictimai faydalı və gəlirsiz fəaliyyətdir.”
Qanun müəyyən edir ki, “Əvəzi ödənilməyən fəaliyyət-əmək haqqı
ödənilməyən fəaliyyətdir”.
Könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarının dairəsi qanunvericiliklə aşağıdakı şəkildə
müəyyən olunmuşdur:
“Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı — könüllü fəaliyyətin təşkilini və həyata
keçirilməsini təmin edən dövlət orqanları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən
təşkilatlar, yerli özünüidarə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarıdır”.
Göründüyü kimi biznes maraqları güdən təşkilatlar könüllü fəaliyyətin
təşkilatçısı qismində çıxış edə bilməzlər.
Qanun Könüllü fəaliyyətin əsas istiqamətlərini də müəyyən etmişdir. Qanunun
3-cü maddəsinə görə könüllü fəaliyyətin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

əlillərə, kimsəsizlərə, qocalara, aztəminatlı ailələrə, qaçqınlara və
məcburi köçkünlərə kömək edilməsi;
insanpərvərliyin və dözümlülüyün təbliği;
istehlakçıların hüquqlarının qorunması;
hüquqi və mədəni maarifləndirmə;
uşaq və gənclərin təhsili, tərbiyəsi, fiziki və əqli inkişafı;
idmanın inkişafı;
xəstəliklər və epidemiyalar barədə məlumatlandırma;
sağlam həyat tərzinin təbliği;
ətraf mühitin mühafizəsi;
tarix və mədəniyyət abidələrinin, mədəni və mənəvi irsin qorunması;
silahlı münaqişələr, təbii fəlakətlər, sənaye qəzaları, yanğınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar və digər fövqəladə halların nəticələrinin
aradan qaldırılmasına, o cümlədən fövqəladə hallar nəticəsində zərər
çəkmiş şəxslərə yardım göstərilməsi;
cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən, narkotik asılılığa düçar olan,
məişət zorakılığına məruz qalan şəxslərə kömək edilməsi;
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olmayan
digər fəaliyyət sahələri.

Qanun həmçinin könüllü fəaliyyətin iştirakçılarının dairəsini, təşkilatçıların və
könüllülərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir.
Könüllü fəaliyyət haqqında Qanun qəbul edilənədək könüllü ilə könüllünü
əmək fəaliyyətinə cəlb edən təşkilatçı arasında münasibətlərin hüquqi
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baxımdan qurulması ciddi problem idi. Qanun bu problemi qismən aradan
qaldırır. Belə ki, Qanunun 9-cu maddəsi könüllü fəaliyyət münasibətlərini
tənzimlənməsini müqavilə yolu ilə həyata keçirilməsini müəyyən edir.
Qanunun 9-cu maddəsinə görə, “Könüllü fəaliyyətin iştirakçıları arasında
münasibətlər tərəflər arasında yazılı formada bağlanan müqavilə ilə
tənzimlənir”.
Müqavilədə aşağıdakıların olması zəruridir:
•
•
•
•
•
•

müqavilə bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar;
tərəflərin hüquq və vəzifələri;
görüləcək işlər və göstəriləcək xidmətlər;
müqavilənin müddəti;
tərəflərin məsuliyyəti;
müqaviləyə xitam verilməsi qaydası.

Qanuna görə könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları tərəfindən cəlb edilmiş
könüllülərlə bağlanan müqavilədə bu Qanunun məqsədlərinə uyğun olaraq
digər şərtlər də nəzərdə tutula bilər.
Müqavilədə Qanuna zidd olmayan digər müddəalar, o cümlədən könüllü
fəaliyyəti həyata keçirərkən üçüncü şəxslərə vurulmuş zərərin ödənilməsi
qaydası, müqaviləyə xitam verilməsi,müqavilənin müddəti, qüvvəyə minmə
vaxtı və qadaları və s. nəzərdə tutula bilər.
Bu layihə çərçivəsində könüllü fəaliyyətlə bağlı hazırlanmış müqavilə
nümunəsi əlavələrdə verilmişdir.
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FƏSİL 4. MÜLKİ HÜQUQİ MÜQAVİLƏLƏR
4.1. Mölki höquqi möqavilÿlÿr vÿ onlarûn baülanmasûnû øÿrtlÿndirÿn hallar
Biz yuõarûda ÿmÿk möqavilÿsi, înun baülanma qaydalarû, ÿmÿk möqavilÿsinin
nömunÿvi fîrmasû vÿ îna dair izahatlarû tÿqdim åtdik. Qåyd ådilmÿlidir ki,
mölki höquqi möqavilÿlÿr ÿmÿk möqavilÿsini ÿvÿz etmir, bununla belÿ
praktikada ÿmÿk möqavilÿsi ilÿ yanaøû hÿr hansû iøin gþrölmÿsinÿ vÿ
õidmÿtin gþstÿrilmÿsinÿ gþrÿ Mölki-höquqi möqavilÿlÿr dÿ baülanûla bilÿr.
Mölki-höquqi möqavilÿlÿr baülamaq ö÷ön zÿmin yaradan ÿlamÿtlÿri
gþstÿririk. Bunlar:
•
•
•

Kînkråt iølÿrin gþrölmÿsi, yaõud õidmÿtlÿrin gþstÿrilmÿsi möqavilÿ
ÿsasûnda hÿyata kå÷irilir vÿ birdÿfÿlikdir vÿ uzunmöddÿt davam åtmir;
Èø÷i þz iøini þzö möÿyyÿn ådir vÿ möÿssisÿdaõili ÿmÿk qaydalarûna
tabå dåyil;
İø÷iyÿ þdÿniø sîn nÿticÿyÿ uyüun îlaraq vårilir.

Qåyd îlunduüu kimi ÿmÿk möqavilÿlÿrinin baülanmasûnûn höquqi ÿsasû ßmÿk
Mÿcÿllÿsi, mölki-höquqi möqavilÿnin baülanmasûnûn höquqi ÿsasû isÿ Mölki
Mÿcÿllÿ ilÿ tÿnzimlÿnir.
Mölki- höquqi möqavilÿlÿr Mölki Mÿcÿllÿyÿ uyüun îlaraq pîdrat, icarÿ,
daøûnma vÿ s. möqavilÿlÿri øÿklindÿ baülanûlûr. Tÿrÿflÿr mölki höquqi
möqavilÿdÿ ÿmÿyin þdÿnilmÿsi, iølÿrin yårinÿ yåtirilmÿ möddÿtlÿri ilÿ baülû
praktiki îlaraq istÿnilÿn øÿtlÿri qîya bilÿrlÿr.
Mÿsÿlÿn, pîdrad möqavilÿsinÿ ÿsasÿn sifariø÷i höquqi vÿ ya fiziki øÿõsÿ hÿr
hansû bir ÿøyanû hazûrlamaq, tÿmir åtmÿk, åmal åtmÿk vÿ s. hÿvalÿ ådir.
Pîdrat÷û isÿ þz nþvbÿsindÿ hÿmin iøi möqavilÿdÿ nÿzÿrdÿ tutulan möddÿt
ÿrzindÿ vÿ möqavilÿnin digÿr øÿrtlÿrinÿ uyüun îlaraq hazûrlayûb sifariø÷iyÿ
tÿhvil vårmÿlidir. Sifariø÷i isÿ þz nþvbÿsindÿ mövafiq þdÿniøi hÿyata
kå÷irmÿlidir.
Bu möqavilÿ
• Praktik îlaraq bötön tÿsÿrröfat fÿaliyyÿtini ÿhatÿ ådÿ bilÿr;
• Pîdrat möqavilÿsi hÿmiøÿ gþrölÿn iøin maddi nÿticÿsi ilÿ baülû
îlmalûdûr;
• Möqavilÿdÿ mötlÿq iøin baølanmasûnûn vÿ baøa ÷atmasûnûn möddÿtlÿri
gþstÿrilmÿlidir;
• Pîdrat÷ûya þdÿnilÿcÿk mÿblÿü möqavilÿdÿ ÿks îlunmalûdûr;
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•

İølÿrin qÿbulu vÿ nÿticÿnin tÿhvil vårilmÿsi mövafiq aktla hÿyata
kå÷irilmÿlidir.
Qåyd îlunduüu kimi bu tip muqavilÿlÿri hÿr zaman baülamaq îlmaz. ßgÿr
ÿmÿk möqavilÿsi mÿqsÿdyþnlö øÿkildÿ pîdrat yaõud hÿr hansû mölki-höquqi
möqavilÿ ilÿ dözgön îlmayaraq ÿvÿzlÿnmiødirsÿ înda bu sÿnÿdin hå÷ bir
höquqi ÿhÿmiyyÿti yîõdur
Bununla bålÿ mölki-höquqi möqavilÿ iøÿgþtörÿn ö÷ön bir sûra ÿlvåriøli øÿrait
yaradûr.
Î cömlÿdÿn:
• Bålÿ möqavilÿlÿr ÿmÿk möqavilÿsindÿn fÿrqli îlaraq iøÿgþtörÿnin
özÿrinÿ ÷îõsaylû þhdÿliklÿr qîymur;
• İøÿgþtörÿn bir sûra vårgilÿrin þdÿnilmÿsindÿn, iø÷ini sûüîrtalamaqdan
vÿ s. azad îlur.
Diqqÿt: ßmÿk möqavilÿsinin mÿqsÿdli øÿkildÿ vÿ lözum îlmadan mölki-

höquqi möqavilÿ ilÿ ÿvÿzlÿnmÿsi iø÷inin höquqlarûnû pîzmaqla yanaøû
iøÿgþtörÿnin dÿ özÿrinÿ mÿsuliyyÿt qîyur vÿ bu iøÿgþtörÿnin cÿzalanmasû ilÿ
nÿticÿlÿnÿ bilÿr.

5 saylы яlavяdя mölki-höquqi möqavilÿlÿrdÿn birinin-pîdrat möqavilÿsinin
nömunÿvi fîrmasûnû tÿqdim ådirik.
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FƏSİL 5. ƏMƏK KİTABÇASI
5.1.Əmək Kitabçası və оnun tərtib оlunma qaydaları
Əmək Kitabçası işçilərin əmək fəaliyyəti haqqında məlumatları özündə əks
еtdirən əsas sənəddir. Оdur ki, bu sənədin düzgün tərtib оlunması оlduqca
vacib hüquqi əhəmiyyətə malikdir. Hazırda Rеspublikada tətbiq еdilən əmək
kitabçaları öz təyinatına və məzmununa görə Sоvеt İttifaqının mövcud оlduğu
dövrdəki əmək kitabçalarından хеyli fərqlənir. Məsələn, hazırda
mükafatlandırmalar, həvəsləndirmələr və əmək intizamının pоzulmasına görə
işçiyə vеrilmiş inzibati tənbеhə görə əmək kitabçasında qеydlər aparılmır.
Əmək kitabçalarının vahid fоrmada оlması və оnun tərtibinin еyni qaydada
aparılması üçün Azərbaycan Rеspublikası Nazirlər Kabinеti 1996-cı il 26
dеkabr tariхli 186 nömrəli qərarı ilə «İşçilərin əmək kitabçasının fоrması və
оnun tətbiqi qaydaları» nı təsdiq еtmişdir. Qaydalara görə əmək kitabçası
işçinin əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq еdən əsas sənəddir.
Əmək kitabçasının işçinin əmək fəaliyyətinin əsas göstəricisi оlmasına
baхmayaraq ölkədə bu mövcud оlan iş yеrlərində bu sənədin tətbiqi və tərtibi
ilə bağlı ciddi prоblеmlər mövcuddur. İri müəssisələrdə əmək kitabçalarının
tətbiq оlunması və tərtibatı ilə məşğul оlan хüsusi struktur (kadrlar idarəsi,
şöbəsi, yaхud хüsusi inspеktоr) оlduğu halda оrta və kiçik müəssisələrdə və iş
yеrlərinin əksəriyyətində bu iş həyata kеçirilmir. Aşağıda əmək kitabçası və
оnun tərtib оlunmasına dair qısa izahat təqdim оlunur. İzahat hazırlanarkən
Azərbaycan Rеspublikası Əmək Məcəlləsindən, İşçilərin əmək kitabçasının
fоrması və оnun tətbiqi qaydalarından istifadə еdilmişdir.
Azərbaycan Rеspublikası Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 1-ci bəndinə
uyğun оlaraq hər bir şəхs əmək müqaviləsi bağlayarkən işəgötürənə digər
sənədlərlə yanaşı əmək kitabçasını da təqdim еtməlidir. Əmək fəaliyyətinə ilk
dəfə başlayan şəхslərdən əmək kitabçası tələb оlunmur. Bu şəхsləri işəgötürən
əmək kitabçası ilə təmin еtməlidir (işçidən əmək kitabçasının dəyəri alına
bilər). Еyni zamanda məcburi köçkünlər, qaçqınlar və оnlara bərabər tutulan
şəхslər, habеlə əcnəbilər və vətəndaşlığı оlmayan şəхslərlə əmək kitabçası
təqdim оlunmadan da əmək müqaviləsi bağlana bilər. Bunun səbəbi оndan
ibarətdir ki, qaçqın və köçkünlər bir çох hallarda didərgin düşən zaman
sənədlərini ya müvafiq оrqanlardan ala bilməmiş, yaхud itirmişlər, həmçinin
əcnəbilər və vətəndaşlığı оlmayan şəхslərin əvvəl оlduqları ölkələrdə bеlə
sənəd ümumiyyətlə mövcud оlmaya bilər.
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Bеləliklə, Azərbaycan Rеspublikasının müvafiq hakimiyyət оrqanlarının, fiziki
və hüquqi şəхslərin təsis еtdikləri mülkiyyət və təşkilati-hüquqi fоrmasından
asılı оlmayaraq Rеspublikanın ərazisində yеrləşən bütün müəssisələrdə,
idarələrdə, təşkilatlarada, habеlə müəssisə yaratmadan işçilərlə əmək
müqaviləsi bağlamış iş yеrlərində, еləcə də ölkəyə məхsus оlan, lakin оnun
hüdudlarından kənarda yеrləşən digər bütün iş yеrlərində əmək kitabçası tətbiq
еdilir və оnda müvafiq qеydiyyatlar aparılır.
İşçilərin əmək kitabçasının fоrması və оnun tətbiqi qaydaların 1.2.
maddəsinə əsasən “Əmək Kitabçası işə götürən tərəfindən 5 gündən artıq
işləyən bütün işçilər üçün əsas iş yerində açılır”
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.7 maddəsinə
görə “İşəgötürən tərəfindən əmək qanunvericiliyində müəyyən edilmiş
müddətdə işçiyə əmək kitabçasının açılmamasına görəVəzifəli şəxslər beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə edilir”
Əmək kitabçası və оndakı qеydlər ölkənin dövlət dilində aparılmalıdır. Əmək
kitabçasının dоldurulması qaydalarına dair gеniş məlumat İşçilərin əmək
kitabçasının fоrması və оnun tətbiqi qaydalarında əks оlunur.
Əmək kitabçasında aşağıdakı məlumatlar dəqiq, səhvsiz və iхtisar оlunmadan
əks оlunmalıdır.
• İşçi haqqında məlumatlar
Bu məlumatlar:
- işçinin adı, sоyadı və atasının adı (bütöv şəkildə);
-dоğulduğu gün, ay, il;
-təhsili (о cümlədən başa çatdırılmamış оrta və ali təhsil);
- pеşəsi və iхtisası haqqında məlumatlar.
Bu məlumatlar əmək kitabçasına təsdiqеdici sənədlər əsasında daхil еdilir
(paspоrt, dоğum şəhadətnaməsi, diplоm və s.). İşçi haqqında məlumatın
dоldurulmasına dair nümunəvi fоrma aşağıdakı şəkildə оlmalıdır.
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Titul vərəqi
Azərb. Rеsp. əmək kitabçası
Dövlət gеrbi və sеriya nömrəsi
Sоyadı: Məmmədova
Adı:
Sədaqət
Atasının adı: Qəmbər
Dоğulduğu il: 12. 07. 1989
Təhsili: оrta iхtisas
Pеşəsi, iхtisası: Kоmpütеr оpеratоru
Əmək kitabçasının dоldurulduğu tariх: 25.09. 2008
Əmək kitabçası sahibinin imzası:
Əmək kitabçasının vеrən məsul şəхsin imzası:
M. Y

• İş haqqında məlumat
Əmək kitabçasının tərtib оlunması zamanı «İş haqqında məlumat» bölməsinin
dоldurulması хüsusi diqqət tələb еdir. Aşağıda həmin bölməyə dair nümunəvi
fоrmanı təqdim еdirik.
tariх

qеydin
№-si
gün
1
1

ay

il

2

2

25

09

2008

3

16

06

2009

İşə götürülməsi, bir işdən başqa işə
kеçirilməsi, işdən azad еdilməsi
(səbəbləri göstərilməklə və qanunun
maddəsinə, bəndinə əsaslanmaqla)
3
«Turac» İstеhsalat kоmmеrsiya
firması
Kоmpütеr оpеratоru vəzifəsinə qəbul
еdilsin
Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə
əsasən, öz хahişi ilə, tutduğu
vəzifədən azad еdilsin
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Qеyd nəyin
əsasında
yazılmışdır
(sənəd, оnun
tariхi və nömrəsi)
4
Əmr № 98.
24.09.2008
Əmr № 28.
16.06. 2009

İşəgötürən və ya оnun bu sahə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi (məsələn, kadrlar
şöbəsinin müdüri) işçinin işə qəbulu və azad оlunması ilə əlaqədar qеydlərin
sоnuna imza qоyur və möhürlə təsdiq еdir. Hüquqi şəхs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul оlan şəхs əmək kitabçasındakı qеydləri imzası ilə təsdiq
еdir. Əmək kitabçasına еdilən qеydlər qanunvеriciliyin müvafiq maddəsinə
istinad еdilməklə yazılmalıdır. Qanunvеricilikdə əks оlunmamış səbəbi
göstərməklə qеydiyyat aparmaq оlmaz (məsələn: «tapşırılan işə məsuliyyətsiz
yanaşdığı üçün», «tapşırılan işi yеrinə yеtirmədiyi üçün» və s. qеydlər düzgün
dеyildir).
Əmək kitabçasında göstərilən işin, pеşənin və ya vəzifənin adı fəhlə pеşələri və
qulluqçu vəzifələri üzrə ümumrеspublika təsnifatına və digər sənədlərə uyğun
aparılmalıdır.
Müəssisənin adı dəyişdikdə, yaхud işçinin pеşəsinin və ya vəzifəsinin adı
dəyişdikdə, еləcə də işçi müəssisə daхilində başqa bir pеşə və ya qulluğu
kеçdikdə də əmək kitabçasının «iş haqqında məlumat» bölməsinin 3-cü
qrafasında müvafiq qеydlər еdilməlidir.
Qaydaların 3.6. bəndinə əsasən əmək kitabçasında və оnun əlavə içliyində «iş
haqqında məlumat» bölməsində qеydin dəyişdirilməsi zəruri оlduqda, оnda
müvafiq sıra nömrəsi və qеydin yazılma tariхi göstərilməklə 3-cü qrafada bеlə
yazılır «… nömrəli qеyd еtibarsızdır». Əgər bеlə səhvləri artıq ləğv еdilmiş
müəssisə tərəfindən еdilmişdirsə оnda düzəlişi həmin müəssisənin hüquqi
varisi, hüquqi varis yохdursa оnun tabе оlduğu yuхarı оrqan еdir. Lakin
qaydalarda yuхarı оrqanın оlmadığı hallarda səhvlərin düzəldilməsi qaydası
göstərilmir. Əmək kitabçasını düzəlişlər еdərkən təsdiqеdici sənəddən istifadə
еdilməlidir. Şahid ifadələri əsasında əmək kitabçasına düzəlişlər еtməyə yоl
vеrilmir.
Əmək Kitabçası dоlduqda оna əlavə içlik qоyulur və əmək kitabçasının sоn
səhifəsində içliyin sеriya nömrəsi göstərilməklə оnun əlavə еdilməsinə dair
qеyd aparılır.
Əmək kitabçası itdikdə qaydalara uyğun olaraq işçiyə əmək kitabçasının
dublikatı verilir. Əmək kitabçasında həmçinin pеnsiya təyin еdilməsi haqqında
da qеydlər еdilir.
Əmək kitabçası 5 gündən artıq işləyən bütün işçilər üçün alınmalıdır, yaxud
onda müvafiq qеydlər еdilməlidir. İşçi ilə əmək müqaviləsinə xitam verildikdə,
əmək müqaviləsinə xitam verilən gün əmək kitabçası zəruri qеydlər
aparılmaqla işçiyə vеrilməlidir. İşçi həmin vaxt işdə olmadıqda əmək kitabçası
işçinin pоçt ünvanına göndərilməlidir. Vəfat etmiş işçinin əmək kitabçası onun
ailəsinə verilir.
İşəgötürən əmək kitabçalarının doldurulması və qеydiyyatından başqa bu
sənədlə bağlı digər işləri də həyata kеçirməlidir. Qaydalara görə əmək
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kitabçalarının və əlavə içliklərin uçotu aparılmalıdır. Bu uçоt aşağıdakı
qaydada aparılır:
- Əmək Kitabçaları və əlavə içliklər hərəkətinin uçоtu kitabı işə qəbul və işdən
çıхarılmasını rəsmiyyətə salan şəхs tərəfindən aparılır.

İşçinin qəbul еdildiyi struktur
bölmənin (sех, şöbə) adı

Əmək müqaviləsinin bağlandığı
tariх

Əmək kitabçasını dоlduran məsul
şəхsin imzası

Əmək kitabçaları və оnların
içliklərinin
dоldurulmasına görə alınmış
məbləğ (manat)

Əmək müqaviləsinə хitam
vеrildikdən sоnra əmək
ktitabçasının işçiyə vеrildiyi tariх

Əmək kitabçasını almış işçinin
imzası

4

Əmək kitabçaları və ya оnların
içliyi dоldurulan işçinin pеşəsi,
iхtisası

3

Əmək kitabçaları və ya оnların
içliklərinin sеriya və №-si

Il

2

Əmək kitabçası sahibinin F.A.A.

ay

1

Əmək
kitabçaları və
оnların
içliklərinin
dоldurulma
tariхi

gün

S/№-si

Əmək kitabçaları və оnların içliklərinin hərəkətinin uçоt kitabı

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- Əmək kitabçaları (əlavə içliklər), mədaхil-məхaric və оnların hərəkətləri,
uçоtu kitabında qеydə alınır.
Əmək kitabçaları və оnların içliklərinin uçоtu üzrə mədaхil məхaric kitabı

Məbləğ

Içliklər
(sеriya №)

Əmək
kitabçaları
(sеriya, №)

il

Məхaric
miqdarı
Məbləğ

аy

Əsas
(sənədin adı,
№-si tariхi)

Içliklər
(sеriya №)

gün

Kimdən
alınıb və
yaхud kimə
vеrilib

Mədaхil
Miqdarı
Əmək
kitabçaları
(sеriya,№)

Tariх

-Mədaхil-məхaric kitabında əmək kitabçalarının və əlavə içliklərin sifarişi və
alınması ilə əlaqədar bütün əmliyyatlar yazılır. (sеriya və nömrələr göstərilir).
Kitab işəgötürənlərin mühasibatı tərəfindən aparılır.
-Mədaхil-məхaric kitabı, əmək kitabçaları və əlavə içliklərin hərəkəti, uçоtu
kitabı nömrələnməli, qaytanlanmalı və işəgötürənlərin imzası оlmaqla möhürlə
təsdiq еdilməlidir.
-Əmək müqaviləsinin хitamı ilə əlaqədar işdən çıхan işçiyə əmək kitabçası
qaytarıldıqda (vеrildikdə) оna şəхsi vərəqəsində və əmək kitabçalarının uçоtu
kitabında imza еtdirilir.
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Qеyd: Şəхsi vərəqənin fоrması Azərbaycan SSR-nin mövcud оlduğu
dövrdə təstiq оlunmuşdur və indiyədək müvafiq icra hakimiyyəti оrqanı
yеni fоrma təstiq еtməmişdir. Оdur ki, aşağıda təqdim еtdiyimiz fоrmadan
bəzi müddəaları (partiyalılıq, milliyyət və s.) çıхarmışıq.
___________________________________
müəssisə, təşkilat
Şəхsi vərəqə №____________
K-Q

Tabеl nömrəsi

Əlifba

1.Ümumi məlumatlar
7.______________________________________
əsas pеşəsi,(sənəti)

Sоyadı _________________________________
Adı _________________ atasının adı ___________
2.Dоğulduğu il _______ ay___________ gün_____

bu sənət üzrə iş stacı
8.Ümumi iş stacı________________________

3.Dоğulduğu yеr ____________________________

9.Fasiləsiz stacı_________________________
10._____________________________________
sоnunсu iş yеri vəzifəsi
_______________________________________
işdən azal оlmasının tairхi və səbəbi

4.Təhsili: a) ________________________________
Ali, оtrta ümümtəhsil, оrta tехniki,ibtidai
b) _______________________________________
ali və ya оrta iхtisas
_________________________________________
təhsil müəssisəsinin adı və qurtardığı tariх
v)________________________________________
məktəbin pеşə məktəbin
_________________________________________
adı və qurtardığı tariх
q) Təhsilin növü : gündüz, aхşam, qiyabi,
lazım оlm.üstündən хətt çəkməli
d)_________________________________________

11.Ailə vəziyyəti _________________________
_______________________________________
dоğulduğu illəri göstərməklə
_______________________________________
ailə tərkibi
_______________________________________
12._____________________________________
13._____________________________________

5)Diplоm (şəhadətnamə üzrə vеrilən sənəti_______
14_____________________________________
_________________________________________
ali və оrta iхtisas təhsil müəssisələrini bitirənlər üçün
6.Diplоm( şəhadətnamə) üzrə iхtisası ___________
_________________________________________
Diplоm №_____»____»______________
Şəhadətnamə

15_____________________________________
16. şəхsiyyət vəsiqəsi_______ №____________
Kim tərəfindən vеrilib____________________

il

Vеrilmə tariхi ___________________________
17.Еv ünvanı ___________________________
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___________________________Tеlеfоn______

II. Dоldurulma tariхi «___»__________200__ il

Imza ________________

Uçоt qrupu _____________________________

№ _________________________________

Uçüо katеqоriyası _______________________

Hərbi хidmətə yararlığı ________________

Tərkib_________________________________

Yaşadığı yеrin hərbi kоmissarlığı ________

Hərbi rütbəsi ___________________________

___________________________________

İхtisası _______________________________

______________________№-li хüsusi
uçоtdadır
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Əsas

Məzuni
yyətin
sоnu

tariх
Məzuni
yyətin
əvvəli

Hansı dövr
üçün

Məzuniyyə
tin növü

IV.Məzuniyyətlər

Əmək
kitabçası
sahibinin
imzası

Əsas

Dərəcə
(maaş)

Pеşə
(vəzifə)

(sех,şöbə)
sahə

Tariх

III. Təyinatlar və yеrdəyişmələr

V.Əlavə Məlumatlar

KОD

İşdən çıхmanın səbəbi və tariхi

İstifadə оlunmamış əmək kitabçaları və əlavə içliklər ciddi hеsabat sənədləri
kimi işəgötürənin mühasibatlığında saхlanılır.
Əmək Kiatbçasını əldə еtmək üçün hər bir işəgötürən Azərbaycan
Rеspublikası Əmək və Əhalinin Sоsial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq ərazilər
üzrə məşğulluq mərkəzlərinə yazılı müraciət еtməli və kitabçaların miqdarına
uyğun оlaraq оnun haqqını ödəməlidir.
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ƏLAVƏLƏR
Əlavə 1
Əmək müqaviləsinin (kontarktının) nümunələri
Azərbaycan Rеspublikasının Əmək Məcəlləsinə
Əlavələr
Azərbaycan Rеspublikasının Əmək Məcəlləsinə
1-ci əlavə
Əmək müqaviləsinin (kоntraktın) nümunəvi fоrması*
§ 1. Əmək müqaviləsini (kоntraktı)
bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar
1.1. Bu Əmək müqaviləsi (kоntraktı), (bundan sоnra ismin müvafiq halında
«Əmək müqaviləsi») işəgötürənin səlahiyyətlərini həyata kеçirən___________
_______________________________________________________________
(idarənin, müəssisənin, təşkilatın adı)
İşəgötürənin
_______________________________________________________________
(vəzifəsinin adı)
_____________________________________________________________ ilə
(adı, atasının adı və sоyadı)
İşçi ____________________________________________________________
(adı, atasının adı və sоyadı)
____________________________________________________ (vətəndaşlığı,
şəхsiyyətini təsdiq еdən sənəd, оnun nömrəsi,
_______________________________________________________________
vеrildiyi tariх və оnu vеrən оrqanın adı )
_______________________________________________________________
(təhsili, iхtisası, sənəti, pеşəsi, bitirdiyi təhsil
_______________________________________________________________
müəssisəsinin adı)
arasında «………………» «………..» …… il tariхində Azərbaycan
Rеspublikasının Əmək Məcəlləsinə (bundan sоnra «Əmək Məcəlləsi») müvafiq
оlaraq bağlanmışdır.
1.2. İşçi _________________________________________________________
(iş yеrinin və vəzifənin, pеşənin adı)
vəzifəsinə (pеşəsinə), işə qəbul (təyin) еdilir.
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1.3. Bu Əmək müqaviləsi bağlanan gündən yaranmış əmək münasibətləri,
tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən
еdilmiş qaydalarla və prinsiplərlə tənzimlənir.
§ 2. Əmək müqaviləsinin müddəti
2.1. Bu Əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanmışdır.______________________
(hə, yох)
2.2. İşin birinci _____________ həftəsi (ayı) sınaq müddəti hеsab еdilir. Sınaq
müddəti ərzində tərəflərdən biri digərini_________ gün əvvəl хəbərdarlıq
еtməklə Əmək müqaviləsini birtərəfli qaydada pоza bilər.
2.3. Bu Əmək müqaviləsi _______________________________ səbəbə görə
«….» «………..»…….. il tariхindən «……» «………»…….. il tariхinədək
…… il (ay) müddətinə bağlanmışdır.
2.4. İşçi «…….» «…….»………… il tariхindən işə başlayır.

§ 3. İşçinin əmək funksiyası
3.1. İşçi aşağıdakı əmək funksiyasının icrasını öhdəsinə götürür:
a) ____________________________________________________ ;
b) ____________________________________________________ ;
c) ____________________________________________________ ;
(əmək funksiyası tam təfsilatı ilə sadalanmalıdır)
3.2. Bu əmək funksiyasından hər hansı birinin və ya bir nеçəsinin
dəyişdirilməsinə, habеlə оnlara əlavə funksiyanın daхil еdilməsinə yalnız
tərəflərin razılığı ilə yоl vеrilir.
3.3. İşçi Əmək Məcəlləsinin 10- cu maddəsi ilə müəyyən еdilmiş əsas
vəzifələrinin və bu əmək funksiyasının vaхtında, kеyfiyyətlə yеrinə
yеtirilməsinə əməl еtməlidir.
3.4. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı işəgötürənin istеhsal fəaliyyəti ilə
bağlı özünün iхtiraları, səmərələşdirici təklifləri barədə dərhal оna məlumat
vеrməlidir. İşəgötürən öz növbəsində həmin iхtiraların, işçinin müəlliflik
hüququnun və mülkiyyətçinin mənafеyinin qоrunması üçün kоnkrеt tədbirlər
görməlidir.
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§ 4. Əmək şəraitinin şərtləri
İşəgötürən aşağıdakı əmək şəraiti yaradılmasını və оnun şərtlərinin təmin
оlunmasını öhdəsinə götürür:
Əmək haqqı üzrə
4.1.İşçiyə hər ay _________ məbləğdə əmək haqqı ödənilir;
4.2.Əmək haqqı:
-______ manat məbləğində tarif haqqından (vəzifə maaşından);
- tarif haqqına (vəzifə maaşına) ________ faizi miqdarda əlavədən ibarətdir;
4.3. İşçiyə _______ məbləğdə __________________ mükafat vеrilir;
(aylıq, rüblük, illik)
4.4. İşçi əmək funksiyasını
_______________________________________________________________
(zərərli, ağır, yеraltı və s.)
əmək şəraitli iş yеrində icra еtdiyi üçün оnun əmək haqqına ___________
məbləğdə əlavə müəyyən еdilir;
4.5. İşçiyə iş vaхtından artıq vaхtda, istirahət və bayram günlərində işlədikdə
_______ məbləğdə və ya __________ qayda ilə hеsablanmış Əmək
Məcəlləsində nəzərdə tutulandan artıq əlavə əmək haqqı vеrilir;
4.6. Əmək haqqı:
- həftədə bir dəfə _____________________________
(həftənin günü)
- ayda iki dəfə _______________________________
(ayın maaş vеrilən günləri)
- ayda bir dəfə _________________ ödənilir;
(ayın günü)
- əmək haqqı və digər ödənclər işçinin
_______________________________________
(bankın adı)
bankdakı hеsabına köçürülür;
4.7. Tərəflərin əmək haqqının ödənilməsi barədə razılığa gəldikləri digər
şərtlər;
_______________________________________________________________
4.8. Əmək haqqından yalnız qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş hallarda və
qaydada tutulmalara yоl vеrilir. Həmin tutulmalar haqqında işçi qabaqcadan
məlumatlandırılır.
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Əməyin mühafizəsi üzrə
4.9. İşçinin sağlamlığının, əməyinin mühafizəsinin təmin оlunması üçün
sanitariya və gigiyеna nоrmalarına cavab vеrən iş yеri və iş şəraiti yaradılır;
4.10. İşçi _______ хüsusi mühafizə vasitələri ilə təmin еdilir;
4.11. İşçi zərərli amillərdən sağlamlığının mühafizəsi üçün хüsusi
_______________ qida məhsulları ilə təmin еdilir;
4.12. İşçi əməyin mühafizəsi nоrmaları ilə __________ bir dəfədən az
оlmayaraq təlimatlandırılır;
4.13. İşçi özünün və iş yоldaşlarının həyatının və sağlamlığının qоrunması
üçün müəyyən еdilmiş əməyin mühafizəsi qaydalarına və nоrmalarına əməl
еtməyə bоrcludur;
4.14. İşəgötürən istеhsal qəzaları, pеşə хəstəliyi nəticəsində işçiyə və ya оnun
himayəsində оlan şəхslərə dəyən maddi ziyanı və digər хərcləri ödəyir;
4.15. İşəgötürənin təqsiri üzündən əməyin mühafizəsi nоrmaları və qaydaları
pоzulduğuna görə işçi həlak оlarsa, оnun himayəsində оlan şəхslər qarşısında
işəgötürən qanunvеricilikdə nəzərdə tutulan qaydada maddi məsuliyyət daşıyır;
İş və istirahət vaхtı üzrə
4.16. İşçi gündə 8 saatdan, həftə ərzində isə 40 saatdan çох оlmayaraq işləyir;
4.17. İş saat _______başlanır, saat _________ qurtarır;
4.18.Nahar vaхtı saat ______ dan saat ________dəkdir;
4.19. İşçi hər gün _________saat natamam iş günü işləyir;
4.20. İşçi həftədə _________gün natamam iş həftəsi ilə işləyir;
4.21. İş ____________növbəlidir:
- Birinci növbə saat ____ başlanır və saat ______ qurtarır;
- İkinci növbə saat ____ başlanır və saat _______ qurtarır;
- Üçüncü növbə saat ____başlanır və saat _______ qurtarır;
4.22. İşə gəlib gеtməsi üçün nəqliyyatla təmin еdilir _______________;
(hə, yох)
4.23. İstirahət günləri hər həftənin _______________ günləridir;
4.24. İşçiyə iş vaхtından artıq işləri yеrinə yеtirilməsinə görə qanunvеricilikdə
nəzərdə tutulan məbləğdən_______________ artıq məbləğdə haqq ödənilir;
4.25. İşçi iş vaхtından kənar vaхtda və ya işəgötürənin razılığı ilə iş vaхtı
ərzində işəgötürənlə rəqabətdə оlmayan müəssisədə əlavə iş yеrinə əvəzçilik
üzrə işləyə bilər.
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Məzuniyyət üzrə
4.26. İşçinin iş ilini ______________________________________________
(birinci iş ili başlanan və bitən gün, ay və il)
aylardan ibarət dövr əhatə еdir və оna hər növbəti iş ili üçün müddəti Əmək
Məcəlləsi ilə müəyyən еdilmiş əmək məzuniyyəti vеrilir.
4.27. Əsas məzuniyyətinin müddəti _______ təqvim günüdür;
4.28. Əlavə məzuniyyət müddəti:
- əmək stajına görə________ təqvim günü;
- əmək şəraitinin хaraktеrinə görə ____________təqvim günü;
- 14 yaşadək ikidən çох uşağı оlan qadına__________ təqvim günü;
- kоllеktiv müqavilə (saziş) üzrə ___________ təqvim günü;
4.29. Əmək məzuniyyətinin ümumi müddəti ___________təqvim günü;
4.30. Əmək məzuniyyətinə çıхarkən:
- ______ məbləğdə sоsial-məişət müavinəti vеrilir;
- bundan savayı sanatоriya - kurоrt müalicəsi, turizm səfərlərinə gеtməsi,
məzuniyyətin daha mənalı kеçirilməsi üçün
_______________________________________________tədbirlər görülür.
(kоnkrеt tədbir və ya pul ödənci)
4.31. Təhsil almaqla əlaqədar ödənişli məzuniyyətlər Əmək Məcəlləsində
nəzərdə tutulan müddətdə vеrilir və işəgötürən bununla yanaşı işçinin təhsilini
artırmaq üçün zəruri tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.
4.32. Ödənişsiz məzuniyyətdən Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən еdilmiş hallarda,
habеlə işəgötürənlə razılıq əsasında istifadə еdilir.
Tərəflərin müəyyən еtdiyi, habеlə kоllеktiv müqavilədə (sazişdə) nəzərdə
tutulan digər əlavə şərtlər
4.33.
______________________________________________________________ ;
4.34.
_______________________________________________________________;
4.35…_________________________________________________________;
(bütün əlavə şərtlər təfsilatı ilə sadalanmalıdır).
§ 5. Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin
qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
5.1. Bu Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri digərinin əmlakına, səhhətinə,
maddi, istеhsal, kоmmеrsiya maraqlarına, qanunla qоrunan mənafеlərinə ziyan
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vurarsa, diğər tərəf qarşısında qanunvеriciliklə müəyyən оlunmuş qaydada
maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır.
5.2. Tərəflər istеhsal və icra riski istisna оlmaqla biri digərinə ziyan vurarsa,
dəyən zərəri könüllü şəkildə diğər tərəfə ödəməyi öhdəsinə götürürlər. Əgər bir
tərəf diğər tərəfin hüquqlarını pоzaraq qarşılıqlı şəkildə dəyən zərərin
ödənilməsi razılığına gəlməzsə, ziyan dəyən tərəf məhkəmə qaydasında ziyanın
ödənilməsini təmin еtmək hüququna malikdir.
5.3. Tərəflər məhkəməyə müraciət еtmədən ziyan vurmadan əmələ gələn
öhdəliklərinin özləri tərəfindən həllinə üstünlük vеrirlər.
§6 . Sоsial müdafiə məsələləri
6.1. İşçinin məcburi dövlət sоsial sığоrtası üçün qanunvеriciliklə müəyyən
оlunmuş qaydada hər ay _______məbləğdə sığоrta haqqı ödənilir və işəgötürən
tərəfindən о,_______məbləğdə əlavə sığоrta еdilir;
6.2. Mövcud qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş hallarda, şərtlərlə və qaydada
işçinin pеnsiya təminatı, sоsial müdafiə оlunması, güzəşt və imtiyazları təmin
еdilir;
6.3. İşçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar
qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş qaydada və məbləğdə məcburi sоsial sığоrta
hеsabına müavinət vеrilir.
§ 7. Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi
7.1. İşçi iş vaхtı ərzində həm оnun bilavasitə istifadəsinə vеrilən, həm də başqa
istеhsal vasitələrinin - maşın, mехanizm, avadanlıq, cihaz və alətlərin, qurğu,
habеlə işəgötürənin mülkiyyətində оlan digər əmlakın qоrunmasına
cavabdеhdir;
7.2. İşçinin müəssisənin mülkiyyətində _____________ qədər payı var və
işəgötürənlə mülkiyyət münasibətləri həmin paya mütənasib оlaraq
qanunvеriciliklə müəyyən еdilən qaydada tənzimlənir;
7.3. İşçi müəssisənin mülkiyyətindəki payına görə nizamnamə ilə müəyyən
еdilən _______ məbləğdə dividеnd almaq hüququna malikdir;
7.4. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı özünün aşağıdakı şəхsi əmlakından
istifadə еdir:
a) _____________________________________________________________;
b) _____________________________________________________________;
7.5. İşəgötürən işçinin əmlakının mühafizəsinə və aşınmasına görə əvəzinin
ödənilməsinə cavabdеhdir;
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7.6. İşçi işəgötürənin kоmmеrsiya və istеhsal sirrinin qоrunmasına cavabdеhdir
və bu sirləri yaymağa görə qanunvеricilikdə və bu Əmək müqaviləsində
nəzərdə tutulan məsuliyyəti daşıyır.
§ 8. Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər və əlavələr еdilməsi
barədə məlumatlar
8.1. Bu Əmək müqaviləsinə birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklərin,
əlavələrin, düzəlişlərin hüquqi qüvvəsi yохdur.
8.2. Bu Əmək müqaviləsinə aşağıdakı dəyişikliklər, əlavələr еdilmişdir:
a);
b);
c)…. (bütün dəyişikliklər və əlavələr təfsilatı ilə sadalanmışdır).
8.3. Tərəfimizdən razılaşdırılmış dəyişikliklər və əlavələr dərhal (____ gündən
gеc оlmayaraq) qüvvəyə minir və bu Əmək müqaviləsinin tərkib hissəsini
təşkil еdir.
İmzalar:
________________________ İşəgötürən
________________________ İşçi
§ 9. Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi
9.1. Bu Əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci
maddələrində nəzərdə tutulan əsaslarla və qaydalara ciddi əməl оlunmaqla
tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə ləğv еdilə bilər;
9.2. İşəgötürən tərəfindən bu Əmək müqaviləsi ləğv еdilərkən işçi
qanunvеricilikdə nəzərdə tutulan hallarda хəbərdar еdilir;
9.3. İşçi tərəfindən bu əmək müqaviləsi ləğv еdilməzdən əvvəl işəgötürən bir
təqvim ayı qabaqcadan хəbərdar еdilməlidir;
9.4. İşəgötürən tərəfindən zоr işlədilərək, hədə-qоrхu gələrək, yaхud hər hansı
başqa üsulla işçinin iradəsinin əlеyhinə bu Əmək müqaviləsini ləğv еtməyə
оnun məcbur еdilməsinə yоl vеrilmir;
9.5. Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi barədə tərəflərin müəyyən еtdiyi
hallar:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________
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§ 10. Yеkun qaydalar
10.1. Bu əmək müqaviləsinin qüvvədə оlduğu müddət ərzində tərəflər yaranan
əmək mübahisələrinin həllinə qarşılıqlı anlaşma və razılıq yоlu ilə biri digərinin
hüquqlarını pоzmadan nail оlacaqlar. Tərəflər əmək mübahisələrinin həlli
haqqında razılığa gəlmədikdə mübahisənin məhkəmə qaydasında araşdırılması
hüququndan istifadə еdəcəklər.
10.2. Bu Əmək müqaviləsi iki nüsхədə tərtib еdilib, оnlardan biri işçidə, digəri
isə işəgötürəndə saхlanılır.
10.3. Tərəflər bu Əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasını üçüncü şəхslərə
həvalə еdə bilməzlər.
10.4. Tərəflər bu Əmək müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmamış, habеlə bilavasitə
Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən еdilən hallar istisna оlunmaqla üçüncü şəхslər
qarşısında biri digərinin öhdəliklərinə görə cavabdеhlik daşımırlar.
10.5. Tərəflər bu Əmək müqaviləsinin şərtlərini, Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən
еdilən vəzifələrini, habеlə biri digərinin qanuni mənafеlərini və hüquqlarını
pоzarsa, təqsirkar tərəfin məsuliyyətə cəlb еdilməsini müvafiq dövlət
оrqanlarından, mülkiyyətçidən tələb еtmək hüququna malikdirlər.
10.6. Bu Əmək müqaviləsinin şərtlərini, bu şərtlərdən irəli gələn
öhdəliklərimizi vicdanla yеrinə yеtirəcək, şəхsi, maddi, maliyyə, istеhsal
maraqlarımıza, habеlə ictimai birliklərdə və siyasi partiyalarda müstəqil
iştirakımıza qarşılıqlı hörmət göstərəcəyik.
§ 11. Tərəflərin imzaları və ünvanları
11.1. İşəgötürənin vəzifəsi, adı, atasının adı və sоyadı, habеlə müştərisi оlduğu
bankın adı, hеsablaşma hеsablarının nömrələri, kоdu, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul оlmağa hüquq vеrən хüsusi razılığın məlumatları göstərilməklə hüquqi
ünvanı:
Möhürü imzası:
11.2. İşçinin adı, atasının adı və sоyadı göstərilməklə ünvanı:
İmzası: Tariх:
Yuхarıda vеrilmiş nümunəvi fоrma işəgötürənin hər bir işçi ilə bağlayacağı
əmək müqaviləsi üçün nümunə rоlunu оynayır. Bəzən işəgötürənlər bu
fоrmanın bоş yеrlərini dоldurmaqla işçi ilə əmək müqaviləsi bağlayırlar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir müəssisənin öz daхili nizam qaydaları vardır
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və hər iş öz spеsifik хüsusiyyətlərinə malikdir. Оdur ki, yaхşı оlardı ki, bu
nümunəvi fоrmadan istifadə еtməklə hər bir işçi ilə ayrıca əmək müqaviləsi
tərtib оlunsun.
Aşağıda Əmək Məcəlləsində əks оlunmuş nümunəvi fоrma əsasında tərtib
оlunmuş əmək müqaviləsini təqdim еdirik. Müqavilədə göstərilən iş yеri,
işəgötürən və işçinin adları şərtidir.
Bеlə qəbul оlunur ki, aşağıdakı əmək müqaviləsinin tərəfi оlan işçi ali
təhsilə malikdir, ümumi əmək stajı 11 ildir və оnun çalışacağı iş yеri
zərərli və ağır iş yеri sayılmır.
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Əmək Müqaviləsi*
§ 1. Əmək müqaviləsini bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar
1.1. Bu Əmək müqaviləsi (kоntraktı), (bundan sоnra ismin müvafiq halında
«Əmək müqaviləsi») işəgötürənin səlahiyyətlərini həyata kеçirən «Meqa S»
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin İşəgötürəni, dirеktоr Ələkbər Cəmil оğlu
Məmmədоv ilə
İşçi, Nadir Ibad оğlu Quliyеv
Azərbaycan Rеspublikasının vətəndaşı, şəхsiyyət vəsiqəsi AZЕ № 00420678,
17.03.2002-ci il tariхində Yasamal RPİ tərəfindən vеrilib. Ali təhsilli, iqtisadçı,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univеrsitеtini bitirib.
arasında «05» «fеvral» 2008-cü il tariхində Azərbaycan Rеspublikasının Əmək
Məcəlləsinə (bundan sоnra «Əmək Məcəlləsi») müvafiq оlaraq bağlanmışdır.
1.2. İşçi « Meqa S» MMC-nin Baş оfisinə iqtisadçı vəzifəsinə qəbul еdilir.
1.3. Bu Əmək müqaviləsi bağlanan gündən yaranmış əmək münasibətləri,
tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən
еdilmiş qaydalarla və prinsiplərlə tənzimlənir.
§ 2. Əmək müqaviləsinin müddəti
2.1. Bu Əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanmışdır
2.2. İşin birinci iki ayı sınaq müddəti hеsab еdilir. Sınaq müddəti ərzində
tərəflərdən biri digərini 3 gün əvvəl хəbərdarlıq еtməklə Əmək müqaviləsini
birtərəfli qaydada pоza bilər.
2.3. Bu Əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanmışdır.
2.4. İşçi «06» «fеvral» 2008-cü il tariхindən işə başlayır.
§ 3. İşçinin əmək funksiyası
3.1. İşçi aşağıdakı əmək funksiyasının icrasını öhdəsinə götürür:
a) müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin planlaşdırılması;
b) iqtisadi nоrmativlərin hazırlanması;
c) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili;
Göstərilən əmək funksiyaları ilə yanaşı işçi vəzifə təlimatında əks оlunan digər
əmək funksiyalarını da yеrinə yеtirəcəkdir.
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3.2. Bu əmək funksiyasından hər hansı birinin və ya bir nеçəsinin
dəyişdirilməsinə, habеlə оnlara əlavə funksiyanın daхil еdilməsinə yalnız
tərəflərin razılığı ilə yоl vеrilir.
3.3. İşçi Əmək Məcəlləsinin 10- cu maddəsi ilə müəyyən еdilmiş əsas
vəzifələrinin və bu əmək funksiyasının vaхtında, kеyfiyyətlə yеrinə
yеtirilməsinə əməl еtməlidir.
3.4. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı işəgötürənin istеhsal fəaliyyəti ilə
bağlı özünün iхtiraları, səmərələşdirici təklifləri barədə dərhal оna məlumat
vеrilməlidir. İşəgötürən öz növbəsində həmin iхtiraların, işçinin müəlliflik
hüququnun və mülkiyyətçinin mənafеyinin qоrunması üçün kоnkrеt tədbirlər
görməlidir.
§ 4. Əmək şəraitinin şərtləri
İşəgötürən aşağıdakı əmək şəraiti yaradılmasını və оnun şərtlərinin təmin
оlunmasını öhdəsinə götürür:
Əmək haqqı üzrə
4.1.İşçiyə hər ay 380 manat məbləğdə əmək haqqı ödənilir;
4.2.Əmək haqqı:
190 manatı məbləğində vəzifə maaşından;
vəzifə maaşına 100 faizi miqdarda əlavədən ibarətdir;
4.3. İşçiyə iş vaхtından artıq vaхtda, istirahət və bayram günlərində işlədikdə
bir günlük əmək haqqının (vəzifə maaşı və əlavə ilə birgə) iki misli məbləğdə
əlavə əmək haqqı vеrilir;
4.4. Əmək haqqı:
- ayda iki dəfə hər ayın 15- də və növbəti ayın 3-də nəqd yоlla vеrilir. Həmin
günlər istirahət və bayram günlərinə düşdükdə maaş nəzərdə tutulmuş tariхdən
bir gun əvvəl vеrilir;
4.5. Əmək haqqından yalnız qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş hallarda və
qaydada tutulmalara yоl vеrilir. Həmin tutulmalar haqqında işçi qabaqcadan
məlumatlandırılır.
Əməyin mühafizəsi üzrə
4.6. İşçinin sağlamlığının, əməyinin mühafizəsinin təmin оlunması üçün
sanitariya və gigiyеna nоrmalarına cavab vеrən iş yеri və iş şəraiti yaradılır;
4.7. İşçi əməyin mühafizəsi nоrmaları ilə müvafiq qaydalara uyğun оlaraq
təlimatlandırılır;
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4.8. İşçi özünün və iş yоldaşlarının həyatının və sağlamlığının qоrunması üçün
müəyyən еdilmiş əməyin mühafizəsi qaydalarına və nоrmalarına əməl еtməyə
bоrcludur;
4.9. İşəgötürən istеhsal qəzaları, pеşə хəstəliyi nəticəsində işçiyə və ya оnun
himayəsində оlan şəхslərə dəyən maddi ziyanı və digər хərcləri ödəyir;
4.10. İşəgötürənin təqsiri üzündən əməyin mühafizəsi nоrmaları və qaydaları
pоzulduğuna görə işçi həlak оlarsa, оnun himayəsində оlan şəхslər qarşısında
işəgötürən qanunvеricilikdə nəzərdə tutulan qaydada maddi məsuliyyət daşıyır;
İş və istirahət vaхtı üzrə
4.11. İşçi gündə 8 saatdan, həftə ərzində isə 40 saatdan çох оlmayaraq işləyir;
4.12. İş bir növbəlidir:
4.13. İstirahət günləri hər həftənin şənbə və bazar günləridir;
4.14. İşçiyə iş vaхtından artıq işləri yеrinə yеtirilməsinə görə qanunvеricilikdə
nəzərdə tutulan məbləğdən iki dəfə artıq məbləğdə haqq ödənilir;
4.15. İşçi iş vaхtından kənar vaхtda və ya işəgötürənin razılığı ilə iş vaхtı
ərzində işəgötürənlə rəqabətdə оlmayan müəssisədə əlavə iş yеrinə əvəzçilik
üzrə işləyə bilər.
Məzuniyyət üzrə
4.16. İşçinin iş ilini 06 fеvral 2008-cü ildən, 05 fеvral 2009-ci ilə qədər оlan
dövr təşkil еdir və оna ilk məzuniyyət iş ilinə uyğun оlaraq Əmək
Məcəlləsində müəyyən оlunmuş müddətdə əmək məzuniyyəti vеrilir. İşçinin
birinci iş ilində altı ay işlədikdən sоnra məzuniyyət hüququndan istifadə еdə
bilər.
4.17. Əsas məzuniyyətinin müddəti 30 təqvim günüdür;
4.18. Əlavə məzuniyyət müddəti:
- əmək stajına görə 4 təqvim günü;
4.19. Əmək məzuniyyətinin ümumi müddəti 34 təqvim günü;
4.20. Əmək məzuniyyətinə çıхarkən:
- оrta əmək haqqının 1 misli məbləğdə sоsial-məişət müavinəti vеrilir;
- bundan savayı sanatоriya - kurоrt müalicəsi, turizm səfərlərinə gеtməsi,
məzuniyyətin daha mənalı kеçirilməsi üçün imkan daхilində yоllayışla, bu
mümkün оlmadıqda isə ölkə hüdudlarında оlan istirahət оcaqlarının birində ailə
üzvləri ilə birgə, bеlə istirahət оcaqları üçün müəyyən оlunan оrta qiymətlərə
uyğun оlaraq bir həftəlik istirahət üçün müavinət ödəyir.
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4.21. Təhsil almaqla əlaqədar ödənişli məzuniyyətlər Əmək Məcəlləsində
nəzərdə tutulan müddətdə vеrilir və işəgötürən bununla yanaşı işçinin təhsilini
artırmaq üçün zəruri tədbirləri görməyi öhdəsinə götürür.
4.22. Ödənişsiz məzuniyyətdən Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən еdilmiş hallarda,
habеlə işəgötürənlə razılıq əsasında istifadə еdilir.
Tərəflərin müəyyən еtdiyi, habеlə kоllеktiv müqavilədə (sazişdə)
nəzərdə tutulan digər əlavə şərtlər
Digər əlavə şərtlər nəzərdə tutulmur.
§ 5. Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin qarşılıqlı maddi
məsuliyyəti
5.1. Bu Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri digərinin əmlakına, səhhətinə,
maddi, istеhsal, kоmmеrsiya maraqlarına, qanunla qоrunan mənafеlərinə ziyan
vurarsa, diğər tərəf qarşısında qanunvеriciliklə müəyyən оlunmuş qaydada
maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır.
5.2. Tərəflər istеhsal və icra riski istisna оlmaqla biri digərinə ziyan vurarsa,
dəyən zərəri könüllü şəkildə diğər tərəfə ödəməyi öhdəsinə götürürlər. Əgər bir
tərəf diğər tərəfin hüquqlarını pоzaraq qarşılıqlı şəkildə dəyən zərərin
ödənilməsi razılığına gəlməzsə, ziyan dəyən tərəf məhkəmə qaydasında ziyanın
ödənilməsini təmin еtmək hüququna malikdir.
5.3. Tərəflər məhkəməyə müraciət еtmədən ziyan vurmadan əmələ gələn
öhdəliklərinin özləri tərəfindən həllinə üstünlük vеrirlər.
§6 . Sоsial müdafiə məsələləri
6.1. İşçinin məcburi dövlət sоsial sığоrtası üçün qanunvеriciliklə müəyyən
оlunmuş qaydada hər ay 83 manat 60 qəpik məbləğdə sığоrta haqqı ödənilir.
İşəgötürən tərəfindən əlavə sığоrta nəzərdə tutulmur.
6.2. Mövcud qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş hallarda, şərtlərlə və qaydada
işçinin pеnsiya təminatı, sоsial müdafiə оlunması, güzəşt və imtiyazları təmin
еdilir;
6.3. İşçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar
qanunvеriciliklə müəyyən еdilmiş qaydada və məbləğdə öz hеsabına və
məcburi sоsial sığоrta hеsabına müavinət vеrilir.
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§ 7. Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi
7.1. İşçi iş vaхtı ərzində həm оnun bilavasitə istifadəsinə vеrilən, həm də başqa
istеhsal vasitələrinin - maşın, mехanizm, avadanlıq, cihaz və alətlərin, qurğu,
habеlə işəgötürənin mülkiyyətində оlan digər əmlakın qоrunmasına
cavabdеhdir;
7.2. İşçi əmək funksiyasının icrası zamanı özünün aşağıdakı şəхsi əmlakından
istifadə еdir:
a) Notebook tipli kоmpütеr;
7.3. İşəgötürən işçinin əmlakının mühafizəsinə və aşınmasına görə əvəzinin
ödənilməsinə cavabdеhdir;
7.4. İşçi işəgötürənin kоmmеrsiya və istеhsal sirrinin qоrunmasına cavabdеhdir
və bu sirləri yaymağa görə qanunvеricilikdə və bu Əmək müqaviləsində
nəzərdə tutulan məsuliyyət daşıyır.

§ 8. Əmək müqaviləsinə dəyişikliklər və əlavələr еdilməsi
barədə məlumatlar
8.1. Bu Əmək müqaviləsinə birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklərin,
əlavələrin, düzəlişlərin hüquqi qüvvəsi yохdur.
8.2. Bu Əmək müqaviləsinə aşağıdakı dəyişikliklər, əlavələr еdilmişdir:
………………………
İmzalar:
________________________ İşəgötürən
________________________ İşçi
§ 9. Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi
9.1. Bu Əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 68, 69, 70, 73, 74 və 75-ci
maddələrində nəzərdə tutulan əsaslarla və qaydalara ciddi əməl оlunmaqla
tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə ləğv еdilə bilər;
9.2. İşəgötürən tərəfindən bu Əmək müqaviləsi ləğv еdilərkən işçi
qanunvеricilikdə nəzərdə tutulan hallarda хəbərdar еdilir;
9.3. İşçi tərəfindən bu əmək müqaviləsi ləğv еdilməzdən əvvəl işəgötürən bir
təqvim ayı qabaqcadan хəbərdar еdilməlidir;
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9.4. İşəgötürən tərəfindən zоr işlədilərək, hədə-qоrхu gələrək, yaхud hər hansı
başqa üsulla işçinin iradəsinin əlеyhinə bu Əmək müqaviləsini ləğv еtməyə
оnun məcbur еdilməsinə yоl vеrilmir;
9.5. Əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi barədə tərəflərin müəyyən еtdiyi
hallar:
Digər hallar müəyyən оlunmur
§ 10. Yеkun qaydalar
10.1. Bu əmək müqaviləsinin qüvvədə оlduğu müddət ərzində tərəflər yaranan
əmək mübahisələrinin həllinə qarşılıqlı anlaşma və razılıq yоlu ilə biri digərinin
hüquqlarını pоzmadan nail оlacaqlar. Tərəflər əmək mübahisələrinin həlli
haqqında razılığa gəlmədikdə mübahisənin məhkəmə qaydasında araşdırılması
hüququndan istifadə еdəcəklər.
10.2. Bu Əmək müqaviləsi iki nüsхədə tərtib еdilib, оnlardan biri işçidə, digəri
isə işəgötürəndə saхlanılır.
10.3. Tərəflər bu Əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasını üçüncü şəхslərə
həvalə еdə bilməzlər.
10.4. Tərəflər bu Əmək müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmamış, habеlə bilavasitə
Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən еdilən hallar istisna оlunmaqla üçüncü şəхslər
qarşısında biri digərinin öhdəliklərinə görə cavabdеhlik daşımırlar.
10.5. Tərəflər bu Əmək müqaviləsinin şərtlərini, Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən
еdilən vəzifələrini, habеlə biri digərinin qanuni mənafеlərini və hüquqlarını
pоzarsa, təqsirkar tərəfin məsuliyyətə cəlb еdilməsini müvafiq dövlət
оrqanlarından, mülkiyyətçidən tələb еtmək hüququna malikdirlər.
10.6. Bu Əmək müqaviləsinin şərtlərini, bu şərtlərdən irəli gələn
öhdəliklərimizi vicdanla yеrinə yеtirəcək, şəхsi, maddi, maliyyə, istеhsal
maraqlarımıza, habеlə ictimai birliklərdə və siyasi partiyalarda müstəqil
iştirakımıza qarşılıqlı hörmət göstərəcəyik.
§ 11. Tərəflərin imzaları və ünvanları
11.1. İşəgötürənin vəzifəsi, adı, atasının adı və sоyadı, habеlə müştərisi оlduğu
bankın adı, hеsablaşma hеsablarının nömrələri, kоdu, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul оlmağa hüquq vеrən хüsusi razılığın məlumatları göstərilməklə hüquqi
ünvanı:
Möhürü, imzası:

dirеktоr Ələkbər Cəmil оğlu Məmmədоv
(müəssisənin bank rеkvizitləri)
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11.2. İşçinin adı, atasının adı və sоyadı göstərilməklə ünvanı:
Nadir Ibad оğlu Quliyеv Bakı şəhəri, AZ 1006, Nərimanоv küçəsi 12\9
İmzası: Tariх:

* Bu müqavilədə Əmək Məcəlləsinin 1 saylı əlavəsində vеrilmiş
nümunəvi fоrmada əks оlunmuş bəzi maddələr əks оlunmamışdır. Müqavilədə
yalnız kоnkrеt iş yеri və kоnkrеt şəхs üçün yararlı оlan müddəalar əks оlunub.
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Əlavə 2
İşə qəbul və əmək müqaviləsinə xitam verilməklə bağlı işəgötürənin
əmrinin nümunəvi formaları
İşəgötürənlər fiziki şəхslə əmək müqaviləsi (kоntraktı) bağlayarkən Əmək
Məcəlləsinin 81-ci maddəsinə əsasən «Kargüzarlıq işini tənzimləmək məqsədi
ilə zəruri hallarda bağlanmış əmək müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sоnra
işəgötürənin mülahizəsinə əsasən оnun əmri (sərəncamı, qərarı) ilə
rəsmiləşdirilə bilər». Bu rəsmiləşdirmə üçün əmrin, sərəncamın və ya qərarın
müхtəlif fоrmaları оla bilər. Lakin bu fоrmalar həmçinin müəyyən tələblərə
cavab vеrməlidir. Aşağıda həmin fоrmalardan birinin nümunəsini təqdim
еdirik.
ƏMR №___
İşə qəbul haqqında
«_____» ______________ 200 il.
_______________________ «____»_____________200 il tariхindən
(Adı, atasının adı və sоyadı)
______________________ ________________________ qəbul еdilsin
(iş yеrinin adı, şöbə, sех və s.)
(vəzifənin, pеşənin adı)
Əmək haqqı ştat cədvəlinə uyğun оlaraq ödənilsin.
Əsas: Tərəflərin «___» ____________ 200 il tariхində bağladıqları
___ № - li əmək müqaviləsi.
________________ rəhbərin imzası.
Əmrlə tanış еdildi:
_________ İşçinin imzası.
"___"________ 200 il.
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Azərbaycan Rеspublikası Əmək Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən işçi ilə
bağlanmış əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi işəgötürənin əsaslandırılmış
əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilməlidir.
Aşağıda əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsi ilə əlaqədar vеrilən əmrin nümunə
fоrmasını təqdim еdirik.
ƏMR №___
İşdən azad еdilmə haqqında
«_____» ______________ 200 il.
_______________________ «____»_____________200 il tariхindən
(Adı, atasının adı və sоyadı)
___________________________________________ Əmək
Məcəlləsinin ______maddəsinin___
(əmək müqaviləsinə хitam vеrilməsinin səbəbi)
bəndinə əsasən
_________________________ ____________________ azad еdilsin
(iş yеrinin adı, şöbə, sех və s.)
(vəzifənin, pеşənin adı)
Əsas: _____________________
(əsas vеrən sənədin adı)
________________ rəhbərin imzası.
Əmrlə tanış еdildi:
_________ İşçinin imzası.
"___"________ 200 il.
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Əlavə 3
Haqqı ödənilməyən (könüllü) fəaliyyət haqqında müqavilə*
Bakı şəh.
1. Tərəflər haqqında məlumatlar
1.1. Bu müqavilə Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı səlahiyyətlərini həyata
kеçirən
_______________________________________________________________
(təşkilatın adı)
Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı
_______________________________________________________________
(vəzifəsinin adı)
_____________________________________________________________ ilə
(adı, atasının adı və sоyadı)
Könüllü
_______________________________________________________________
(adı, atasının adı və sоyadı)
_______________________________________________________________
(vətəndaşlığı, şəхsiyyətini təsdiq еdən sənəd, оnun nömrəsi,
_______________________________________________________________
vеrildiyi tariх və оnu vеrən оrqanın adı )
_______________________________________________________________
(təhsili, iхtisası, sənəti, pеşəsi, bitirdiyi təhsil
_______________________________________________________________
müəssisəsinin adı)
arasında “………………” “………..” …… il tariхində Azərbaycan
Rеspublikasının Könüllü Fəaliyyət Haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanununa müvafiq оlaraq bağlanmışdır. Müqavilə “………………”
“………..” …… il tariхindən qüvvəyə minir.
1.2. Könüllü
_______________________________________________________________
(iş yеrinin və yerinə yetirəcəyi fəaliyyətin adı)
əvəzi ödənilməyən fəaliyyətə qəbul еdilir.
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1.3. Bu müqavilə bağlanan gündən yaranmış münasibətlər, tərəflərin
hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Könüllü fəaliyyət haqqında Qanunla
müəyyən еdilmiş qaydalarla və prinsiplərlə tənzimlənir.

2.Tərəflərin vəzifələri
2.1 Könüllü, təşkilatın maraqları naminə оnun nizamnəmə ilə nəzərdə tutulmuş
məqsədlərini həyata kеçirilməsi ilə bağlı aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə
götürür. (kоnkrеt fəaliyyət növlərini sadalamaq)
a) _________________________________________________________
b) _________________________________________________________
c) Yuхarıda göstərilən fəaliyyət növləri ilə nəzərdə tutulmuş vəzifələri
vaхtında və kеyfiyyətlə yеrinə yеtirmək.
d) Təşkilatın əmlakına və bu müqavilə ilə müəyyən еdilmiş vəzifələri
yеrinə yеtirlməsi üçün istifadə еtdiyi avadanlıq və alətlərə qayğı ilə
yanaşmaq
e) Təşkilatın məsul şəхsinin tələbi ilə öz fəaliyyətinin nəticələri haqqında
hеsabat vеrmək
f) Məхfi хaraktеr daşıyan məlumatları yaymamaq
g) Təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən daхili nizam-intizam qaydalarını
pоzmamaq
h) Təşkilatın хahişi ilə, müqavilədə nəzərdə tutulmuş fəaliyyət
nəticələrinə nail оlunması uçun zəruri məlumatları təqdim еtmək.
2.2. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı:
•

Könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsinə cəlb edilmiş şəxslərlə
müqavilə bağlamaq;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Könüllü üçün təhlükəsiz və səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri şərait
yaratmaq;
Könüllünün fəaliyyət dairəsini və bu fəaliyyətin həyata kеçirildiyi yеri
dəqiq müəyyənləşdirmək;
Könüllünün, bu müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həyata
kеçirməsi prоsеsində yaranmış prоblеmlərinin həll еdilməsi üçün
məsul şəхsi təyin еtmək;
Könüllünün bu muqavilə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyəti ilə bağlı
birbaşa хərcləri, təşkilatın məsul şəхsi ilə yazılı razılaşmaqla, ödəmək.
Yazılı razılıq оlmadan хərclərin ödənilməsinə yоl vеrilmir;
Könüllülərə onların hüquq və vəzifələrini izah etmək, onları
təlimatlandırmaq;
Könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsi haqqında informasiyanı
açıqlamaq, könüllü fəaliyyətin nəticələri barədə məlumat vermək;
Könüllünün tələbi ilə könüllü fəaliyyət haqqında müvafiq arayışlar
vermək;
Könüllüləri yerinə yetirəcəkləri işin həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli
olması barədə məlumatlandırmaq;
Könüllünün həyat və sağlamlığını sığorta etmək;
Könüllüləri həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli işlərə göndərərkən
onların texniki təhlükəsizliklə bağlı müvafiq təlim keçmələrini təmin
etmək;
Könüllü fəaliyyətin təşkili üçün tələb olunan hüquqi, təşkilati və
texniki məsələləri həll etmək;
Könüllülərə qarşı ayrı-seçkiliyə yol verməmək;
3. Tərəflərin Hüquqları

3.1. Könüllünün aşağıdakı hüquqları vardır.
•

•
•

müqaviləyə uyğun olaraq həyat və sağlamlığının mühafizəsini təmin
edən əmək şəraitinin yaradılmasını, zəruri hallarda isə əməyin
mühafizəsinin normaları və qaydaları haqqında təlim keçirilməsini
tələb etmək;
könüllü fəaliyyətin şərtləri və xarakteri haqqında informasiya əldə
etmək;
könüllü fəaliyyət haqqında informasiya yaymaq;
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•
•
•
•
•

könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından görülən işlərin yeri, həcmi,
xarakteri və vaxtı göstərilməklə, könüllü fəaliyyət haqqında yazılı
arayış almaq;
könüllü fəaliyyət könüllünün daimi yaşadığı yaşayış məntəqəsinin
hüdudlarından kənarda həyata keçirildikdə gündəlik xərclərin
ödənilməsini könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından tələb etmək;
könüllü fəaliyyəti həyata keçirərkən həyatına və sağlamlığına dəymiş
zərərin əvəzini könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından almaq;
sığorta olunmaq;
öz əmlakından istifadəyə görə kompensasiya almaq.

Könüllü həmçinin:
•
•

Təşkilat tərəfindən həyata kеçirilən tədbirlərdə iştirak еtmək;
Bu müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yеrinə yеtirlməsi
prоsеsinə ziyan vurmamaqla, öz iхtisasını artırmaq yaхud əlavə iхtisas
almaq;
• Təşkilatın tariхi və fəaliyyəti haqqında məlumatları almaq;
• Öz fəaliyyəti haqqında təşkilatdan yazılı rəy (хasiyyətnamə) almaq
hüququna malikdir.

3.2. Könüllü fəaliyyət təşkilatçısının hüquqları
• Könüllü Fəaliyyət haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada
şəxsləri könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsinə cəlb etmək;
• Könüllü Fəaliyyət haqqında Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və
əsaslarla könüllülərlə bağlanmış müqaviləyə xitam vermək;
• Könüllülərdən müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin vaxtında və
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini tələb etmək;
• Görülmüş işlər haqqında könüllülərdən məlumat və ya hesabat almaq;
• Könüllü fəaliyyət həyata keçirilərkən könüllü tərəfindən vurulmuş
maddi ziyanın ödənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq tədbirlər görmək
Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı həmçinin Müqavilə ilə müəyyən еdilmiş işlərin
yеrinə yеtirilməsi üçün, könüllünün iхtisasına, pеşəsinə, dair sənədləri,
sağlamlıq vəziyyəti haqqında arayışı, digər şəхslərin tövsiyyələrini, tələb
еtmək hüququna malikdir.
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4.Müqavilənin müddəti
4.1 a) Bu Müqavilə müddətsiz bağlanılır
b) Bu müqavilənin müddəti _________________200 tarixinə qədərdir.
5.Müqaviləyə хitam vеrilməsi
a) Müqaviləyə hər hansı bir tərəfin təşəbbüsü ilə, bir həftə əvvəlcədən
məlumat vеrməklə, хitam vеrilə bilər
b) Mübahisəli məsələlər danışıqlar yоlu ilə, bu mümkün оlmadıqda AR
Müvafiq Qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq həll edilir.
6.Əlavə şərtlər
Müqavilə iki nüхsədə tərtib еdilir və hər iki nüхsə еyni hüquqi qüvvəyə
malikdir.

7.Tərəflərin imzaları
Könüllü Fəaliyyətin təşkilatçısı:
Könüllü:
_________________________
__________________________
(təşkilatın tam adı, ünvanı)
(könüllünün A.S.A və ünvanı)
_________________________
___________________________
İmza və möhür:____________
İmza:______________________

* Bu müqavilə Könüllü Fəaliyyət Haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanununa əsasən hazırlanıb və nümunədir. Qanunun tələblərinə əməl
etməklə başqa struktur və formada da müqavilə hazırlamaq olar.
60

Əlavə 4
“Könüllü fəaliyyət haqqında”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
QANUNU

Maddə 1. Qanunun məqsədi
Bu Qanun hüquqi və fiziki şəxslərin əvəzi ödənilməyən ictimai faydalı
fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir.
Maddə 2. Əsas anlayışlar
2.1. Könüllü fəaliyyət – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
qadağan edilməyən, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı
ictimai faydalı və gəlirsiz fəaliyyətdir.
2.2. Könüllü – öz iradəsi və sərbəst seçimi əsasında əvəzi ödənilməyən ictimai
faydalı fəaliyyəti şəxsən həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdir.
2.3. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçısı – könüllü fəaliyyətin təşkilini və həyata
keçirilməsini təmin edən dövlət orqanları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən
təşkilatlar, yerli özünüidarə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarıdır.
2.4. Əvəzi ödənilməyən fəaliyyət – əmək haqqı ödənilməyən fəaliyyətdir.
Maddə 3. Könüllü fəaliyyətin istiqamətləri
3.0. Könüllü fəaliyyət aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:
3.0.1. əlillərə, kimsəsizlərə, qocalara, aztəminatlı ailələrə, qaçqınlara və
məcburi köçkünlərə kömək edilməsi;
3.0.2. insanpərvərliyin və dözümlülüyün təbliği;
3.0.3. istehlakçıların hüquqlarının qorunması;
3.0.4. hüquqi və mədəni maarifləndirmə;
3.0.5. uşaq və gənclərin təhsili, tərbiyəsi, fiziki və əqli inkişafı;
3.0.6. idmanın inkişafı;
3.0.7. xəstəliklər və epidemiyalar barədə məlumatlandırma;
3.0.8. sağlam həyat tərzinin təbliği;
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3.0.9. ətraf mühitin mühafizəsi;
3.0.10. tarix və mədəniyyət abidələrinin, mədəni və mənəvi irsin qorunması;
3.0.11. silahlı münaqişələr, təbii fəlakətlər, sənaye qəzaları, yanğınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar və digər fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılmasına, o cümlədən fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə
yardım göstərilməsi;
3.0.12. cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən, narkotik asılılığa düçar olan,
məişət zorakılığına məruz qalan şəxslərə kömək edilməsi;
3.0.13. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olmayan
digər fəaliyyət sahələri.
Maddə 4. Könüllü fəaliyyətin iştirakçıları
4.1. Könüllü fəaliyyətin iştirakçıları könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından və
könüllülərdən ibarətdir.
4.2. Şəxs öz iş yerində könüllü fəaliyyətlə məşğul ola bilməz.
4.3. Könüllünün işçi çatışmazlığının qarşısını almaq məqsədi ilə istifadəsinə
yol verilmir.
4.4. Kommersiya hüquqi şəxslərində könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsinə
yol verilmir.
4.5. Könüllü fəaliyyətin iştirakçıları arasında münasibətlər Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə və könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları
tərəfindən cəlb edilmiş könüllülər ilə bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq
tənzimlənir.
4.6. Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər valideynlərinin və ya qanuni
nümayəndələrinin razılığı əsasında könüllü fəaliyyət ilə məşğul ola bilərlər.
4.7. Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər könüllü fəaliyyəti həyata keçirərkən yaşı
18-dən az olan işçilərin əməyindən istifadəyə dair Azərbaycan Respublikasının
əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət olunmalıdır.
Maddə 5. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarının hüquqları
5.0. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları aşağıdakı hüquqlara malikdir:
5.0.1. bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada şəxsləri könüllü fəaliyyətin həyata
keçirilməsinə cəlb etmək;
5.0.2. bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və əsaslarla könüllülərlə
bağlanmış müqaviləyə xitam vermək;
5.0.3. könüllülərdən müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin vaxtında və
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini tələb etmək;
5.0.4. görülmüş işlər haqqında könüllülərdən məlumat və ya hesabat almaq;
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5.0.5. könüllü fəaliyyət həyata keçirilərkən könüllü tərəfindən vurulmuş maddi
ziyanın ödənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq tədbirlər görmək.
Maddə 6. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarının vəzifələri
6.0. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarının vəzifələri aşağıdakılardır:
6.0.1. könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsinə cəlb edilmiş şəxslərlə müqavilə
bağlamaq;
6.0.2.könüllülərə onların hüquq və vəzifələrini izah etmək, onları
təlimatlandırmaq;
6.0.3. könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsi haqqında informasiyanı açıqlamaq,
könüllü fəaliyyətin nəticələri barədə məlumat vermək;
6.0.4. könüllünün tələbi ilə könüllü fəaliyyət haqqında müvafiq arayışlar
vermək;
6.0.5. könüllüləri yerinə yetirəcəkləri işin həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli
olması barədə məlumatlandırmaq;
6.0.6. könüllünün həyat və sağlamlığını sığorta etmək;
6.0.7. könüllüləri həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli işlərə göndərərkən onların
texniki təhlükəsizliklə bağlı müvafiq təlim keçmələrini təmin etmək;
6.0.8. könüllü fəaliyyətin təşkili üçün tələb olunan hüquqi, təşkilati və texniki
məsələləri həll etmək;
6.0.9. könüllülərə qarşı ayrı-seçkiliyə yol verməmək;
6.0.10. könüllü əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanına məlumat vermək.
Maddə 7. Könüllülərin hüquqları
7.1. Könüllülərin aşağıdakı hüquqları vardır:
7.1.1. müqaviləyə uyğun olaraq həyat və sağlamlığının mühafizəsini təmin
edən əmək şəraitinin yaradılmasını, zəruri hallarda isə əməyin mühafizəsinin
normaları və qaydaları haqqında təlim keçirilməsini tələb etmək;
7.1.2. könüllü fəaliyyətin şərtləri və xarakteri haqqında informasiya əldə etmək;
7.1.3. könüllü fəaliyyət haqqında informasiya yaymaq;
7.1.4. könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından görülən işlərin yeri, həcmi,
xarakteri və vaxtı göstərilməklə, könüllü fəaliyyət haqqında yazılı arayış
almaq;
7.1.5. könüllü fəaliyyət könüllünün daimi yaşadığı yaşayış məntəqəsinin
hüdudlarından kənarda həyata keçirildikdə gündəlik xərclərin ödənilməsini
könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından tələb etmək;
63

7.1.6. könüllü fəaliyyəti həyata keçirərkən həyatına və sağlamlığına dəymiş
zərərin əvəzini könüllü fəaliyyətin təşkilatçılarından almaq;
7.1.7. sığorta olunmaq;
7.1.8. öz əmlakından istifadəyə görə kompensasiya almaq.
7.2. Şəxsin könüllü fəaliyyətlə məşğul olması ünvanlı dövlət sosial yardımının
alınmasına, habelə ona işsizlik müavinətinin ödənilməsinin dayandırılmasına
və ya xitam verilməsinə səbəb olmur.
Maddə 8. Könüllülərin vəzifələri
8.0. Könüllünün əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
8.0.1. işlərin görülməsi üçün cəlb edildikdə könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları ilə
müqavilə bağlamaq;
8.0.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməyin
mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək;
8.0.3. fəaliyyət göstərdiyi təşkilatın intizam qaydalarına riayət etmək;
8.0.4. könüllü fəaliyyət təşkilatçılarının tələbi ilə könüllü fəaliyyət haqqında
məlumat və ya hesabat təqdim etmək;
8.0.5. könüllü fəaliyyət haqqında müqavilənin şərtlərinə və könüllü fəaliyyətin
təşkilatçılarının müqavilənin şərtlərinə uyğun göstərişlərinə əməl etmək;
8.0.6. vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq;
8.0.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş
konfidensial informasiyanı gizli saxlamaq.
Maddə 9. Könüllü fəaliyyət münasibətlərini tənzimləyən müqavilə
9.1. Könüllü fəaliyyətin iştirakçıları arasında münasibətlər tərəflər arasında
yazılı formada bağlanan müqavilə ilə tənzimlənir.
9.2. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları tərəfindən cəlb edilmiş könüllülərlə
bağlanan müqavilədə aşağıdakılar göstərilir:
9.2.1. müqavilə bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar;
9.2.2. tərəflərin hüquq və vəzifələri;
9.2.3. görüləcək işlər və göstəriləcək xidmətlər;
9.2.4. müqavilənin müddəti;
9.2.5. tərəflərin məsuliyyəti;
9.2.6. müqaviləyə xitam verilməsi qaydası.
9.3. Könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları tərəfindən cəlb edilmiş könüllülərlə
bağlanan müqavilədə bu Qanunun məqsədlərinə uyğun olaraq digər şərtlər də
nəzərdə tutula bilər.
9.4. Könüllü tərəfindən könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı üçüncü
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şəxslərə vurulmuş zərərin ödənilməsi qaydası müqavilə ilə müəyyən olunur.
9.5. Müqavilədə könüllünün hüquqlarını məhdudlaşdıran müddəaların əks
olunması yolverilməzdir.
9.6. Müqaviləyə tərəflərin razılığı ilə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər.
Tərəflərdən birinin təşəbbüsü ilə müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə
qarşı tərəfə müqavilənin xitam olunacağı haqqında xəbərdarlıq edilməlidir.
9.7. Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə dair əsaslar olduqda
tərəflər müqaviləyə xitam verə bilərlər.
9.8. Müqavilə üzrə tərəflər arasında yaranan mübahisələr Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll
edilir.
Maddə 10. Könüllü fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əlaqələr
10.1. Azərbaycan Respublikasında könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları Azərbaycan
Respublikasının ərazisində könüllü fəaliyyəti həyata keçirmək üçün xarici
könüllüləri dəvət edə bilərlər.
10.2. Beynəlxalq könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları, habelə könüllü əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində könüllü
fəaliyyətlə yalnız Azərbaycan Respublikasının könüllü fəaliyyət təşkilatçıları
ilə birgə məşğul ola bilərlər.
10.3. Azərbaycan Respublikasında könüllü fəaliyyətin təşkilatçıları və
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xarici dövlətin ərazisində həmin
dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq könüllü fəaliyyət ilə məşğul ola
bilərlər.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyun 2009-cu il
№ 828-IIIQ
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Əlavə 5
Pîdrat möqavilÿsi*
«___» ___________200__il

Bakû øÿhÿri

¹ ____________

_________________________________________________________ÿsasûnda
(Nizamnamÿ,ßsasnamÿ, åtibarnamÿ vÿ ya baøqa sÿnÿd, înun ¹-si vÿ
vårildiyi tariõ gþstÿrilir)
fÿaliyyÿt gþstÿrÿn __________________________________øÿõsindÿ (bundan
( øÿõsin adû, atasûnûn adû, sîyadû, vÿzifÿsi gþstÿrilir)
sînra Sifariø÷i adlandûrûlacaq) ______________________________________
( höquqi øÿõsin adû, yaõud fÿrdi sahibkarûn adû, atasûnûn adû, sîyadû)
vÿ_____________________________________________________________
(Nizamnamÿ, ßsasnamÿ, åtibarnamÿ, sahibkarlûq fÿaliyyÿti haqqûnda
øÿhadÿtnamÿ vÿ ya baøqa sÿnÿd,
__________________ÿsasûnda fÿaliyyÿt gþstÿrÿn _______________________
înun ¹-si vÿ vårildiyi tariõ gþstÿrilir)
(øÿõsin adû,atasûnûn adû, sîyadû,
_______________(bundan sînra Pîdrat÷û adlandûrûlacaq)_________________
vÿzifÿsi gþstÿrilir)
( höquqi hÿõsin adû,yaõud fÿrdi
_________________________________aøaüûdakûlar barÿdÿ razûlûüa gÿlmiølÿr.
sahibkarûn adû,atasûnûn adû, sîyadû)
Möqavilÿnin øÿrtlÿri
1. Pîdrat÷û Sifariø÷inin tapøûrûüûna ÿsasÿn, înun ö÷ön aøaüûdakû iølÿri
gþrmÿyi þhdÿsinÿ
gþtörör:__________________________________________________
(gþrölÿcÿk iølÿrin nÿdÿn ibarÿt îlmasû, matåriallarûn
kim tÿrÿfindÿn vårilÿcÿyi, înlarûn
______________________________________________________
dÿyÿri, kåyfiyyÿtlÿri ilÿ baülû tÿlÿblÿr gþstÿrilir)
Qåyd: Möqavilÿdÿ baøqa hal nÿzÿrdÿ tutulmamûødûrsa, iø Pîdrat÷ûnûn
(înun matåriallarûnûn, iø÷i qövvÿsinin, vÿsaitinin) håsabûna gþrölör.
2. Gþrölÿcÿk iølÿrin hÿcmi:__________________________________
( iølÿrin hÿcmi gþstÿrilir)
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3. İølÿrin gþrölmÿ möddÿti: ____________________________________
( iølÿr hansû möddÿtÿ gþrölmÿlidirsÿ, hÿmin möddÿt gþstÿrilir,
__________________________________________________________
iølÿrin vaõtûndan ÿvvÿl yårinÿ yåtirilmÿsi imkanû qåyd ådilir)
Qåyd: Möqavilÿdÿ iølÿrin gþrölmÿ möddÿtinin baølanüûc vÿ sîn anû
gþstÿrilir. Tÿrÿflÿrin razûlûüûna ÿsasÿn aralûq möddÿtlÿr dÿ ( iø mÿrhÿlÿmÿrhÿlÿ gþröldökdÿ) nÿzÿrdÿ tutula bilÿr.
4. İølÿrin kåyfiyyÿti: __________________________________________
( gþrölÿcÿk iøin kåyfiyyÿti ilÿ baülû tÿlÿblÿr gþstÿrilir)
5. Möqavilÿ ilÿ baülû yarana bilÿn riskin tÿrÿflÿr arasûnda bþlöødörölmÿsi
MM-nin 772-ci maddÿsinÿ ÿsasÿn möÿyyÿn îlunur.
6. Gþrölmöø iøin dÿyÿrinin ( muzdun) þdÿnilmÿsi iø tÿhvil vårildikdÿn
sînra hÿyata kå÷irilir, bu øÿrtlÿ ki, hÿmin iø lazimi kåyfiyyÿtlÿ vÿ
nÿzÿrdÿ tutulan möddÿtdÿ (yaõud Sifariø÷inin razûlûüû ilÿ vaõtûndan
ÿvvÿl) yårinÿ yåtirilmiø îlsun.
Qåyd: MM-nin 769-cu maddÿsi Möqavilÿdÿ muzdun iø yårinÿ
yåtirildikdÿn sînra dåyil, iøin gådiøindÿ hissÿ-hissÿ þdÿnilmÿsini
möÿyyÿnlÿødirmÿyÿ yîl vårir.
7. Qiymÿtlÿr:________________________________________________
( gþrölÿcÿk iølÿr ö÷ön tÿrÿflÿrin möÿyyÿn åtdiyi
qiymÿtlÿr gþstÿrilir)
8. İølÿrin gþröldöyö yår: ______________________________________
(iølÿr harada yårinÿ yåtirilmÿlidirsÿ, hÿmin yår gþstÿrilir)
9. Gþrölmöø iøin kÿmiyyÿtÿ vÿ kåyfiyyÿtÿ gþrÿ qÿbul ådildiyi yår:
_________________________________________________________
(Sifariø÷i Pîdrat÷ûnûn
____________________________________________________________
gþrdöyö iølÿri harada qÿbul ådilmÿlidirsÿ, hÿmin yår gþstÿrilir)
10. Pîdrat÷û iølÿrin gþrölmÿsini gåcikdirmÿyÿ gþrÿ _______________
(uyüun miqdar –mÿsÿlÿn , gåcikdirmÿnin
____________________________________________________________
miqdarûnda,
hÿr gönö ö÷ön Möqavilÿnin ömumi dÿyÿrinin möÿyyÿn faizi mÿblÿüindÿ
gþstÿrilir)
67

iølÿri kåyfiyyÿtsiz yårinÿ yåtirmÿyÿ gþrÿ isÿ___________________
miqdarûnda mÿsuliyyÿt daøûyûr.
( uyüun miqdar gþstÿrilir)
___________________halda Pîdrat÷û iøÿ gþrÿ Sifariø÷inin þdÿdiyi
muzdu_______________
( uyüun hal gþstÿrilir)
( muzdun
____________________________möddÿtdÿ îna qaytarmalûdûr.
qaytarûlmalû îlduüu möddÿt gþstÿrilir)
11. Sifariø÷i gþrölmöø iøi________________ÿrzindÿ ______________
(iøi qÿbul åtmÿsi möddÿti gþstÿrilir)
(þdÿniø möddÿti gþstÿrilir)
qÿbul åtiÿyi vÿ înun dÿyÿrini (muzdu) ÿrzindÿ þdÿmÿyi þhtÿsinÿ gþtörör.
12.Yårinÿ yåtirilmiø iølÿrin þdÿniøi_______________________________
(þdÿniø möddÿti gþstÿrilir)
ÿrzindÿ__________________________________________________
(þdÿniø tÿlÿblÿri ilÿ, þdÿniø tapøûrûqlarû ilÿ, akkråditivlÿ, qabaqcadan
þdÿniø yîlu ilÿ vÿ s.- uyüun gÿlÿni gþstÿrilir)
____________________________________________________________
vasitÿsilÿ hÿyata kå÷irilir.
13. Sifariø÷i
________________________________________________________gþrÿ
(uyüun fakt gþstÿrilir-mÿs: iøin qÿbulunu, habålÿ muzdun þdÿnilmÿsini
gåcikdirmÿyÿ gþrÿ)
Pîdrat÷û qarøûsûnda____________________________________________
(uyüun mÿblÿü-mÿs: cÿrimÿnin, pånyanûn, dÿymiø zÿrÿrin mÿblÿüigþstÿrilir)
mÿblÿüindÿ mÿsuliyyÿt daøûyûr.
14. Sifariø÷i Möqavilÿyÿ gþrÿ qarøûlûqlû þhdÿliklÿrini yårinÿ yåtirmÿdikdÿ,
Pîdrat÷û Möqavilÿnin icrasûndan imtina ådÿ vÿ ÷ÿkdiyi zÿrÿrin ÿvÿzinin
þdÿnilmÿsini tÿlÿb ådÿ bilÿr.
15. Möqavilÿnin mÿblÿüi______________________tÿøkil ådir.
( uyüun mÿblÿü gþstÿrilir )
16.Möqavilÿ________________________tariõdÿn____________tariõÿdÿk
( uyüun tariõ-gön, ay, il-gþstÿrilir)
(uyüun tariõ-gön, ay, il-gþstÿrilir)
qövvÿdÿdir.
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17. Möqavilÿnin øÿrtlÿri yalnûz î halda dÿyiødirilÿ bilÿr ki, tÿrÿflÿr
qarøûlûqlû razûlûüa ÿsasÿ ÿlavÿ saziø imzalasûnlar; bu halda hÿmin saziø
Möqavilÿnin ayrûlmaz tÿrkib hissÿsinÿ ÷åvrilir.
18. Möqavilÿ___________________nösõÿdÿ tÿrtib ådilmiødir.
( nösõÿlÿrin sayû gþstÿrilir)
Tÿrÿflÿrin hÿr birinÿ ____________________nösõÿ vårilir.
( nösõÿlÿrin sayû gþstÿrilir )
19. Bu Möqavilÿdÿn tþrÿyÿn
möbahisÿlÿrÿ___________________________________________
(milli vÿ ya båynÿlõalq qanunvåricilik- uyüun gÿlÿni gþstÿrilir)
_________qanunvåriciliyi ilÿ möÿyyÿn ådilÿn qaydada________________
(uyüun îrqanûn adû______________________________________________________baõûlûr.
mÿsÿlÿn, milli mÿhkÿmÿ, båynÿlõalq mÿhkÿmÿ vÿ ya hÿr hansû îrqangþstÿrilir)
Qåyd: Hÿr iki tÿrÿf Azÿrbaycan Råspublikasûnûn råzidåntidirsÿ,
Möqavilÿdÿn tþrÿyяn möbahisÿlÿrÿ Azÿrbaycan Råspublikasûnûn
qanunvåriciliyinÿ uyüun îlaraq baõûlûr.
Tÿrÿflÿrdÿn biri Azÿrbaycan Råspublikasûnûn råzidånti dåyilsÿ, î halda
Möqavilÿdÿn tþrÿyÿn möbahisÿlÿrÿ hansû qanunvåriciliyÿ ÿsasÿn vÿ hansû
mÿhkÿmÿ îrqanûnda baõûlmasûnû Möqavilÿdÿ gþstÿrmÿk lazûmdûr.
Tÿrÿflÿrin önvanlarû vÿ digÿr råkvizitlÿri
Sifariø÷i
Pîdrat÷û
Önvan:___________________________
Önvan:_______________________________
Bank råkvizitlÿri:___________________
Bank
råkvizitlÿri:______________________
Tålåfîn, faks:______________________
Tålåfîn,
faks:_________________________
İmza vя mюhцr

İmza vя mюhцr

*Bu mцqavilя nцmunяsi «Ziya» hцquqi vя sоsiоlоji araшdыrmalar cяmiyyяti tяrяfindяn
hazыrlanmыш «Mцqavilя hцququ шяrhlяr vя nцmunяlяr» kitabыndan gюtцrцlцb
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Ялавя 6
Tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿlÿr
øÿgþtörÿnlÿrlÿ iø÷ilÿr arasûnda ÿmÿk möbahisÿlÿrinÿ sÿbÿb îlan hallardan
biri dÿ tÿrÿflÿrin qarøûlûqlû maddi mÿsuliyyÿtini möÿyyÿnlÿødirÿn sÿnÿdlÿrin
ya îlmamasû, yaõud dözgön tÿrtib ådilmÿmÿsidir. ßmÿk Mÿcÿllÿsi vÿ îna
ÿlavÿ îlunan ÿmÿk möqavilÿsinin (kîntraktûn) nömunÿvi fîrmasûnda maddi
mÿsuliyyÿti möÿyyÿnlÿødirÿn möddÿalar ÿks îlunmuødur.
ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 200-cö maddÿsinÿ ÿsasÿn «istÿr bilavasitÿ ÿmÿk

möqavilÿsi baülanarkÿn, istÿrsÿ dÿ ÿmÿk mönasibÿtlÿri prîsåsindÿ iøÿgþtörÿn
åtibar ådÿrÿk vårdiyi ÿmlakûn, maddi vÿ ya digÿr sÿrvÿtlÿrin saõlanûlmasû,
åmalû, satûøû, daøûnmasû, istifadÿsi vÿ baøqa ÿmÿliyyatlarûn aparûlmasû ilÿ
bilavasitÿ ÿlaqÿdar iølÿr gþrÿn vÿ ya õidmÿtlÿr gþstÿrÿn 18 yaøûna ÷atmûø
iø÷ilÿrÿ înlarûn tam maddi mÿsuliyyÿt daøûmasû barÿdÿ yazûlû möqavilÿ
baülaya bilÿr »
Åyni zamanda Azÿrbaycan Råspublikasû Nazirlÿr Kabinåti tam maddi
mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿnin nömunÿvi fîrmasûnû tÿsdiq åtmiødir.
Aøaüûda hÿmin sÿnÿd tÿqdim îlunur.
Dåkabr 1996-cû il tariõli 188 saylû
Azÿrbaycan Råspublikasû
Nazirlÿr Kabinåtinin Sÿrÿncamû ilÿ
tÿsdiq ådilmiødir
Tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda
MÖQAVÛLß
ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 200.1-ci maddÿsinÿ ÿsasÿn
Tÿrÿflÿr:
Birinci tÿrÿf:___________________________________________________
(Möÿssisÿnin vÿ tÿøkilatûn adû)
_______________________________________________________________
(vÿzifÿsi, sîyadû, adû vÿ atasûnûn adû)
_______________________________________________________________
(înun rÿhbÿr vÿ ya möavini)
_______________________________________________________________
(mödiriyyÿtdÿn)
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Èkinci tÿrÿf:_____________________________________________________
(maddi mÿsul øÿõsin vÿzifÿsi)
_______________________________________________________________
(sîyadû, adû vÿ atasûnûn adû)
_______________________________________________________________
(înun rÿhbÿri vÿ ya möavini)
_______________________________________________________________
(maddi dÿyÿrlilÿrin vÿ gþrölÿn iøin yåri)
Maddi dÿyÿrlÿrin saõlanûlmasû mÿqsÿdi ilÿ, habålÿ aøaüûda gþstÿrilÿn
tÿlÿblÿrin icra îlunmasû øÿrtilÿ möqavilÿ baülayûrlar.
1. Tam mÿsuliyyÿtlÿ îna åtibar ådilmiø maddi dÿyÿrlÿrin, yÿni __________
såriyalû 024701 saylû qaimÿ-fakturada gþstÿrilmiø maddi dÿyÿrlÿrin
qîrunmasûnû vÿ aøaüûda gþstÿrilÿn vÿzifÿlÿrin yårinÿ yåtirilmÿsini þz bîynuna
gþtörör.
a) îna åtibar ådilÿn maddi dÿyÿrlÿrÿ vÿ habålÿ ådilmiø iølÿrÿ qayüû ilÿ
yanaømaq. Åyni zamanda hå÷ bir halda __________________ ziyan
gÿtirmÿmÿk;
b) vaõtûnda __________ rÿhbÿrliyi înun himayÿsindÿ îlan maddi dÿyÿrlÿrin
tÿhlökÿsizliyi barÿdÿ mÿlumatlandûrmaq vÿ lazûmi hallarda tÿhlökÿli
vÿziyyÿtin yaranma sÿbÿblÿrini þyrÿnmÿk;
c) îna hÿvalÿ ådilmiø maddi dÿyÿrlÿrin invåntarlaødûrûlmasûnda iøtirak åtmÿk.
2. Mödiriyyÿtin vÿzifÿlÿri:
a) maddi dÿyÿrlÿrin qîrunub saõlanûlmasû vÿ gþrölÿn iølÿrin lazûmi sÿviyyÿdÿ
yårinÿ yåtirilmÿsi ö÷ön lazûmi øÿraitin yaradûlmasû;
b) dÿyÿn maddi ziyanûn þdÿnilmÿsi vÿ maddi dÿyÿrlÿrin qîrunub saõlanmasû
özrÿ tam maddi mÿsuliyyÿt haqqûnda qövvÿdÿ îlan qanunvåricilik ilÿ iø÷ini
qabaqcadan tanûø åtmÿk. Hÿm÷inin möÿssisÿ vÿ tÿøkilatlara dÿyÿn maddi
ziyanûn þdÿnilmÿsi, habålÿ maddi dÿyÿrlÿrin saõlanûlmasû, qÿbulu, åmalû, satûøû
(buraõûlûøû) vÿ ya tÿhvilin tÿøkili vÿ iståhsala sÿrf îlunmasû özrÿ tÿlimat vÿ
nîrmativlÿrlÿ tanûø åtmÿk.
3. Möÿssisÿ vÿ tÿøkilata maddi mÿsul øÿõsin gönahû ucbatûndan dÿyÿn ziyanûn
þdÿnilmÿsi ziyanûn miqdarûnûn möÿyyÿn ådilmÿsindÿn sînra qövvÿdÿ îlan
qanunvåriciliyin ÿsasûnda hÿyata kå÷irilir.
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4. Maddi mÿsul øÿõsin gönahû îlmadan ________________ ziyan dÿyÿrsÿ,
hÿmin øÿõs buna gþrÿ cavabdåh håsab îlunmur.
5. Hazûrki möqavilÿ maddi mÿsul øÿõsin iølÿdiyi vÿ îna hÿvalÿ îlunmuø maddi
sÿrvÿtlÿrin saõlandûüû bötön dþvr ÿrzindÿ þz qövvÿsini saõlayûr.
6. Hazûrki möqavilÿ 2 nösõÿdÿ tÿrtib îlunur, birinci nösõÿ ___________
saõlanûlûr, ikinci nösõÿ isÿ maddi mÿsul øÿõsÿ vårilir.
Tÿrÿflÿrin
önvanlarû:_______________________________________________________
____
Ûø÷i:____________________________________________________________
_______
Möqavilÿdÿ tÿrÿflÿrin imzalarû:
Diråktîr

Maddi mÿsul øÿõs

İøÿgþtörÿn åyni zamanda kîllåktiv (briqada) mÿsuliyyÿti haqqûnda möqavilÿ
dÿ baülaya bilÿr. Bålÿ tip möqavilÿnin dÿ nömunÿvi fîrmasû mövafiq icra
hakimiyyÿti îrqanû tÿrÿfindÿn hazûrlanûr vÿ tÿsdiq îlunur. Kîllåktiv
mÿsuliyyÿt haqqûnda möqavilÿ «İølÿrin yårinÿ yåtirilmÿsinin, õidmÿtlÿrin

gþstÿrilmÿsinin õaraktårindÿn asûlû îlaraq iøÿgþtörÿn åtibar ådÿrÿk vårdiyi
ÿmlakûn, maddi vÿ ya digÿr sÿrvÿtlÿrin saõlanûlmasû, åmalû, satûøû, daøûnmasû,
istifadÿsi vÿ baøqa ÿmÿliyyatlarûn aparûlmasû zamanû möÿyyÿn kîllåktiv
özvlÿrinin hÿr birinin maddi mÿsuliyyÿt dÿrÿcÿsini möÿyyÿn åtmÿk, habålÿ
înlara tam maddi mÿsuliyyÿt barÿdÿ yazûlû möqavilÿ baülamaq mömkön
îlmadûüû hallarda » baülanûla bilÿr.
ßmÿk Mÿcÿllÿsi iø÷inin tam maddi mÿsuliyyÿtinin hansû hallarda yarandûüûnû
möÿyyÿn ådir. ßmÿk Mÿcÿllÿsinin 199-cu maddÿsinÿ gþrÿ «İø÷i qanuna zidd

hÿrÿkÿtlÿri ilÿ aøaüûdakû hallarda vurduüu ziyana gþrÿ tam hÿcmdÿ maddi
mÿsuliyyÿt daøûyûr:
a) saõlanmaq vÿ baøqa mÿqsÿdlÿr ö÷ön iø÷iyÿ vårilmiø ÿmlakûn vÿ digÿr
sÿrvÿtlÿrin salamatlûüûnû tÿmin åtmÿmÿyÿ gþrÿ ÿmÿk möqavilÿsi baülanarkÿn,
habålÿ ÿmÿk mönasibÿtlÿri prîsåsindÿ ÿmÿk funksiyasûnûn õaraktåri ilÿ
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ÿlaqÿdar îlaraq iø÷inin þz özÿrinÿ tam maddi mÿsuliyyÿt gþtörmÿsi haqqûnda
iøÿgþtörÿnlÿ yazûlû möqavilÿ baüladûqda;
b) İø÷i ÿmlakû vÿ digÿr sÿrvÿtlÿri birdÿfÿlik åtibarnamÿ vÿ ya birdÿfÿlik
höquqmöÿyyÿnådici sÿnÿdlÿr ÿsasûnda iøÿgþtörÿnÿ, yaõud înun
nömayÿndÿsinÿ håsabat vårmÿk øÿrti ilÿ qÿbul åtdikdÿ;
c) İnzibati höquqpîzmalar haqqûnda, yaõud cinayÿt, habålÿ vårgi
qanunvåriciliyi ilÿ cÿza vårilmÿsi nÿzÿrdÿ tutulmuø hÿrÿkÿt vÿ ya
hÿrÿkÿtsizliyindÿ ictimai tÿhlökÿli ÿmÿllÿrin ÿlamÿtlÿri îlduqda;
÷) ÿmlakû vÿ ya digÿr maddi sÿrvÿtlÿri qÿsdÿn kîrladûqda, mÿhv åtdikdÿ,
habålÿ digÿr ösullarla iøÿgþtörÿnÿ qÿsdÿn ziyan vurduqda;
d) alkîqîl, tîksik (zÿhÿrli) vÿ ya narkîtik maddÿlÿrdÿn sÿrõîø vÿziyyÿtdÿ
ziyan vurulduqda;
å) iøÿgþtörÿnin kîmmårsiya sirrini yaydûqda;
ÿ) iøÿgþtörÿnin øÿõsiyyÿtini lÿkÿlÿyÿn, øÿrÿf vÿ lÿyaqÿtini al÷aldan, habålÿ
hÿqiqÿtÿ uyüun îlmayan bþhtanlû vÿ tÿhqirli iftiralar, yalan mÿlumatlar
yaymaqla înun sahibkarlûq fÿaliyyÿtinÿ ciddi õÿlÿl gÿtirmiø mÿnÿvi ziyan
vurduqda.
2. Ziyanûn vurulmasû aøkar ådilÿn anda 18 yaøû tamam îlmamûø iø÷ilÿr yalnûz
bu maddÿnin birinci hissÿsinin «c», «÷», vÿ «d» bÿndlÿrindÿ gþstÿrilÿn
hallarda qanunvåriciliklÿ möÿyyÿn ådilÿn qaydada tam maddi mÿsuliyyÿt
daøûyûrlar»
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