
 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması ilə bağlı 

03.05.2021-ci il tarixdə elan edilmiş daxili müsahibənin 
 

MÜSAHİBƏ PROQRAMLARI 
 
 
 
 
 

ÜMUMİ PROQRAM 
 
 

1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [1] 
2. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu [3] 
4. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6] 
7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7] 
8. "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili" [8] 
9. "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" [9, 10, 11] 
10. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın 
aparılmasına dair Təlimat" üzrə: [12] 

• təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət 
• kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq 

xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi 
• göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin 

razılaşdırılması və viza 
• sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, 

sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması 
• təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması 

qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı 
• sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma 
• qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri 
• sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, 

sənədin icraçıları 
• sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili, sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən 

olunması 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il 
2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 

926-IQ 
3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ 
4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 

yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ 
5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 

2015-ci il, № 1308-IVQ 

http://www.e-qanun.az/framework/897
http://www.e-qanun.az/framework/4481
http://www.e-qanun.az/framework/4481
http://www.e-qanun.az/framework/13685
http://www.e-qanun.az/framework/13685
http://www.e-qanun.az/framework/5809
http://www.e-qanun.az/framework/5809
http://www.e-qanun.az/framework/31281
http://www.e-qanun.az/framework/31281


 

 

6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 
505-IQ 

7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 oktyabr 2005-ci il, № 
1036-IIQ 

8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ 

9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ 

10. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1511-VQ 

11. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1512-VQ 

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” 

 
 
 
 

DÖVLƏT ORQANI ÜZRƏ PROQRAM 
 

1. “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” [1] 

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə yeniliklər [2] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-
ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı 

2. http://www.sosial.gov.az 

 
 
 
 
 
 
 

VƏZİFƏ ÜZRƏ PROQRAM 
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi/ 
Nazirliyin Aparatı / Sosial təminat siyasəti şöbəsi / Dövlət sosial yardımı siyasəti sektoru 

sektor müdiri 
 

1. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
2. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, 

verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları [3] 
4. Sosial yardımın alınması üçün şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlərin 

hesablanması qaydası [4] 
5. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 

http://www.e-qanun.az/framework/3420
http://www.e-qanun.az/framework/3420
http://www.e-qanun.az/framework/11254
http://www.e-qanun.az/framework/11254
http://www.e-qanun.az/framework/1865
http://www.e-qanun.az/framework/1865
http://www.e-qanun.az/framework/6198
http://www.e-qanun.az/framework/6198
http://www.e-qanun.az/framework/41948
http://www.e-qanun.az/framework/41948
http://www.e-qanun.az/framework/41961
http://www.e-qanun.az/framework/41961
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/21307
http://www.e-qanun.az/framework/21307
http://www.e-qanun.az/framework/21307
http://www.sosial.gov.az/


 

 

6. “Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunmasının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [6] 

7. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [7] 

8. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş 
vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [8] 

9. “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud 

peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 
işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə birdəfəlik 
və  aylıq müavinətlərin təyin edilmə qaydaları [10, 11] 

11. Ermənistan Respublikasının müəssisələrində əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində dəymiş zərərə görə ödənc almaq hüququ olan qaçqın statuslu 
zərərçəkənlərə və ləğv edilmiş kolxoz və sovxozlarda əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində zərərçəkənlərə 2010-cu il 1 yanvar vəziyyətinə təyin olunmuş zərərə görə 
ödəncin əvəzinə aylıq kompensasiyanın təyin edilmə qaydaları [12] 

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təyin olunma əsasları [13] 
13. Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdünün növləri və onların təyin olunma 

qaydaları [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] 
14. “Sosial xidmət haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu [24] 
15. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [25] 
16. “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [26, 40] 
17. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [27] 
18. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

[28] 
19. “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [29, 39] 
20. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [30] 
21. Evdə (səyyar) sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası üzrə: [31] 

• evdə (səyyar) sosial xidmət göstərilən şəxslər 
• sosial işçi və sosial xidmətçi tərəfindən göstərilən xidmətlər 

22. Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə 
yerləşdirilməsi qaydası və onların hüquqları [32] 

23. Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri üçün sosial işçiyə və sosial 
xidmətçiyə ödənilən aylıq pul kompensasiyası [33] 

24. Dövlət sosial xidmət müəssisələrində və evlərdə qismən ödənişli və tam ödənişli şərtlərlə 
sosial xidmətin göstərilməsi qaydası üzrə: [34] 

• ödənişsiz sosial xidmətin göstərilməsi 
• qismən ödənişli və ödənişli şərtlərlə sosial xidmətin göstərilməsi qaydası 

25. “Xəstəlik, əlillik və ya ahıllıqla əlaqədar özünəqulluq qabiliyyəti olmayan şəxslərə qulluq 
və kömək göstərə biləcək qohumların olmamasının müəyyən edilməsi Qaydası” [35] 

26. Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat 
şəraitində olmasını təsdiq edən sənədlərin siyahısı [36] 

27. “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası”nın 
və “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin 
akkreditasiyası Qaydaları” [37] 

28. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin manevr fondu 
yaşayış sahəsi ilə təmin olunma qaydası və həmin manevr fondu yaşayış sahələrində 
yaşamaq müddətinin artırılmasının müstəsna halları” [38] 

29. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [41] 
• Əsas müddəalar 



 

 

• Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 
münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar 

• Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• İstirahət vaxtı 
• Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
• Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 
• Sosial məzuniyyətlər 
• Ödənişsiz məzuniyyətlər 
• Əmək və icra intizamı 
• İşçilərin sosial sığortası 

30. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər [42] 
 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 5 oktyabr 2004-cü 

il № 768-IIQ  
2. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 

oktyabr 2005-ci il, № 1039-IIQ   
3. “Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, 

verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 05 fevral 2016-cı il №37   

4. “Sosial yardımın alınması üçün şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlərin 
hesablanması Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 01 may 
2006-cı il №118   

5. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 fevral 2006-cı il 
№ 55-IIIQ   

6. “Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunmasının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 26 dekabr 
2001-ci il №613   

7. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu. 3 sentyabr 1993-cü il № 697   

8. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş 
vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu. 6 dekabr 1993-cü il № 762   

9. “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 iyun 1994-cü il № 841   
10. “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və 

yaxud  peşə xəstəliyi  nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak 
olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc üzrə 
borcların tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 4 
avqust 2008-ci il №804   

11. “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və 
yaxud  peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak 
olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə 
aylıq müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 14 oktyabr 2008-ci il, №242  

12. “Ermənistan Respublikasının müəssisələrində əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində dəymiş zərərə görə ödənc almaq hüququ olan qaçqın statuslu 
zərərçəkənlərə və ləğv edilmiş kolxoz və sovxozlarda əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində zərərçəkənlərə zərərə görə ödəncin əvəzinə aylıq kompensasiyanın verilməsi 
barədə” Azərbaycan Respubliaksı Nazirlər Kabinetinin Qərarı. 19 mart 2010-cu il  №51  

http://e-qanun.gov.az/framework/5518
http://e-qanun.gov.az/framework/5518
http://e-qanun.gov.az/framework/10854
http://e-qanun.gov.az/framework/10854
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http://e-qanun.gov.az/framework/2879
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http://e-qanun.az/framework/8616
http://e-qanun.az/framework/8616
http://e-qanun.az/framework/8738
http://e-qanun.az/framework/8738
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http://e-qanun.az/framework/8964
http://e-qanun.az/framework/15206
http://e-qanun.az/framework/15206
http://e-qanun.az/framework/15206
http://e-qanun.az/framework/15206
http://e-qanun.az/framework/15206
http://e-qanun.az/framework/15559
http://e-qanun.az/framework/15559
http://e-qanun.az/framework/15559
http://e-qanun.az/framework/15559
http://e-qanun.az/framework/15559
http://e-qanun.az/framework/19508
http://e-qanun.az/framework/19508
http://e-qanun.az/framework/19508
http://e-qanun.az/framework/19508
http://e-qanun.az/framework/19508


 

 

13. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 11 iyun 2002-ci il №715 

14. “Fəxri adlara görə aylıq təqaüdün verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı. 4 iyul 2005-ci il №878  

15. “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 14 iyul 2005-ci il №258   

16. “20 Yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün 
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 19 yanvar 
2006-cı il №350   

17. “Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 19 dekabr 2006-cı il №493   

18. “Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təyin olunması və 
ödənilməsi Qaydaları“nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı. 29 yanvar 2007-ci il №18   

19. "Müharibə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan 
şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 9 sentyabr 2008-ci il №823   

20. 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün artırılması və “1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə 
əlaqədar əlil olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 19 yanvar tarixli 
370 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 16 yanvar 2016-cı il, №743 

21. “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi 
dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və 
təşkilatlarında işləmiş və "Leninqradın müdafiəsinə görə" medalı, "Leninqrad 
mühasirəsində yaşayan" döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı. 2 iyul 2012-ci il №2320  

22. “Ümumi xəstəliklə, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə ilə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi 
ilə, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi 
ilə bağlı səbəblərdən I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 17 mart 2014-cü il № 128  

23.  “Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak 
olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələri 
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 11 avqust 2014-cü il № 244 

24. “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 dekabr 2011-ci il № 
275-IVQ  

25. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 2007-ci il №353-IIIQ  

26. “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 24 may 2005-ci il №919-IIQ  

27. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 
müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22 iyun 1999-cu il №693-IQ  

28. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu, 22 iyun 2010-cu il №1058-IIIQ  

29. “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 iyun 
2005-ci il №958-IIQ 

30. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 
2018-ci il № 1153-VQ 
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31. “Evdə (səyyar) sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 31 yanvar 2013-cü il №17  

32. "Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə 
yerləşdirilməsi Qaydası" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 05 noyabr 
2013-cü il № 320  

33. “Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri üçün sosial işçiyə və sosial 
xidmətçiyə verilən pul kompensasiyasının məbləğinin müəyyən edilməsi barədə“ 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 yanvar 2013-cü il tarixli 6 nömrəli 
qərarı  

34. “Dövlət sosial xidmət müəssisələrində və evlərdə qismən ödənişli və tam ödənişli 
şərtlərlə sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 30 dekabr 2012-ci il №328  

35. “Xəstəlik, əlillik və ya ahıllıqla əlaqədar özünəqulluq qabiliyyəti olmayan şəxslərə qulluq 
və kömək göstərə biləcək qohumların olmamasının müəyyən edilməsi Qaydası” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 22 yanvar 2013-cü il №12  

36. “Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat 
şəraitində olmasını təsdiq edən sənədlərin Siyahısı” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 10 iyun 2013-cü il № 111  

37. “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası” və 
“Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin 
akkreditasiyası Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 25 aprel 
2012-ci il № 89  

38. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin manevr fondu 
yaşayış sahəsi ilə təmin olunma qaydası və həmin manevr fondu yaşayış sahələrində 
yaşamaq müddətinin artırılmasının müstəsna halları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 18 aprel 2008-ci il №91  

39. “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasının həyata keçirilməsi Qaydaları” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 6 mart 2006-cı il № 62  

40. “Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün ixtisaslaşdırılmış sosial reabilitasiya müəssisələrində 
yetkinlik yaşına çatmayanlara xidmət göstərilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı, 7 mart 2008-ci il №66   

41. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
42. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 25 fevral 2019-cu il № 992 
 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / Sosial təminat siyasəti şöbəsi / Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar 

əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərlə iş sektoru 
baş məsləhətçi 

1. “Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
2. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, 

verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları [3] 
4. Sosial yardımın alınması üçün şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlərin 

hesablanması qaydası [4] 
5. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. “Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunmasının 

təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [6] 
7. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu [7] 
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8. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş 
vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [8] 

9. “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud 

peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş 
işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə birdəfəlik 
və  aylıq müavinətlərin təyin edilmə qaydaları [10, 11] 

11. Ermənistan Respublikasının müəssisələrində əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində dəymiş zərərə görə ödənc almaq hüququ olan qaçqın statuslu 
zərərçəkənlərə və ləğv edilmiş kolxoz və sovxozlarda əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi 
nəticəsində zərərçəkənlərə 2010-cu il 1 yanvar vəziyyətinə təyin olunmuş zərərə görə 
ödəncin əvəzinə aylıq kompensasiyanın təyin edilmə qaydaları [12] 

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təyin olunma əsasları [13] 
13. Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdünün növləri və onların təyin olunma 

qaydaları [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] 
14. “Sosial xidmət haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu [24] 
15. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [25] 
16. “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [26, 40] 
17. “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial 

müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [27] 
18. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

[28] 
19. “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [29, 23] 
20. “Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün ixtisaslaşdırılmış sosial reabilitasiya müəssisələrində 

yetkinlik yaşına çatmayanlara xidmət göstərilməsi Qaydası” [30] 
21. Evdə (səyyar) sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası üzrə: [31] 

• evdə (səyyar) sosial xidmət göstərilən şəxslər 
• sosial işçi və sosial xidmətçi tərəfindən göstərilən xidmətlər 

22. Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə 
yerləşdirilməsi qaydası və onların hüquqları [32] 

23. Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar nəqliyyat xərcləri üçün sosial işçiyə və sosial 
xidmətçiyə ödənilən aylıq pul kompensasiyası [33] 

24. Dövlət sosial xidmət müəssisələrində və evlərdə qismən ödənişli və tam ödənişli şərtlərlə 
sosial xidmətin göstərilməsi qaydası üzrə: [34] 

• ödənişsiz sosial xidmətin göstərilməsi 
• qismən ödənişli və ödənişli şərtlərlə sosial xidmətin göstərilməsi qaydası 

25. “Xəstəlik, əlillik və ya ahıllıqla əlaqədar özünəqulluq qabiliyyəti olmayan şəxslərə qulluq 
və kömək göstərə biləcək qohumların olmamasının müəyyən edilməsi Qaydası” [35] 

26. Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat 
şəraitində olmasını təsdiq edən sənədlərin siyahısı [36] 

27. “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası”nın 
və “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin 
akkreditasiyası Qaydaları” [37] 

28. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin manevr fondu 
yaşayış sahəsi ilə təmin olunma qaydası və həmin manevr fondu yaşayış sahələrində 
yaşamaq müddətinin artırılmasının müstəsna halları” [38] 

29. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında [39]  

30. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi 



 

 

qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında [40]  

31. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və 
şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması haqqında [41] 

32. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında  [42] 

33. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında  [43] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 
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xidmətçiyə verilən pul kompensasiyasının məbləğinin müəyyən edilməsi barədə“ 

http://e-qanun.az/framework/10436
http://e-qanun.az/framework/10436
http://e-qanun.az/framework/10436
http://e-qanun.az/framework/11356
http://e-qanun.az/framework/11356
http://e-qanun.az/framework/11356
http://e-qanun.az/framework/12606
http://e-qanun.az/framework/12606
http://e-qanun.az/framework/12759
http://e-qanun.az/framework/12759
http://e-qanun.az/framework/12759
http://e-qanun.az/framework/15350
http://e-qanun.az/framework/15350
http://e-qanun.az/framework/15350
http://e-qanun.az/framework/28229
http://e-qanun.az/framework/28229
http://e-qanun.az/framework/28229
http://e-qanun.az/framework/28229
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/23850
http://e-qanun.az/framework/27371
http://e-qanun.az/framework/27371
http://e-qanun.az/framework/27371
http://e-qanun.az/framework/27371
http://e-qanun.az/framework/27371
http://e-qanun.az/framework/11503
http://e-qanun.az/framework/11503
http://e-qanun.az/framework/23195
http://e-qanun.az/framework/23195
http://e-qanun.az/framework/13556
http://e-qanun.az/framework/13556
http://e-qanun.az/framework/10670
http://e-qanun.az/framework/10670
http://e-qanun.az/framework/3859
http://e-qanun.az/framework/3859
http://e-qanun.az/framework/20131
http://e-qanun.az/framework/20131
http://e-qanun.az/framework/10641
http://e-qanun.az/framework/10641
http://e-qanun.az/framework/13723
http://e-qanun.az/framework/13723
http://e-qanun.az/framework/13723
http://e-qanun.az/framework/25205
http://e-qanun.az/framework/25205
http://e-qanun.az/framework/27064
http://e-qanun.az/framework/27064
http://e-qanun.az/framework/27064
http://e-qanun.az/framework/25110
http://e-qanun.az/framework/25110


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 yanvar 2013-cü il tarixli 6 nömrəli 
qərarı  

34. “Dövlət sosial xidmət müəssisələrində və evlərdə qismən ödənişli və tam ödənişli 
şərtlərlə sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 30 dekabr 2012-ci il №328  

35. “Xəstəlik, əlillik və ya ahıllıqla əlaqədar özünəqulluq qabiliyyəti olmayan şəxslərə qulluq 
və kömək göstərə biləcək qohumların olmamasının müəyyən edilməsi Qaydası” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 22 yanvar 2013-cü il №12  

36. “Çətin həyat şəraitində hesab edilmənin əsasları üzrə şəxsin (ailənin) çətin həyat 
şəraitində olmasını təsdiq edən sənədlərin Siyahısı” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 10 iyun 2013-cü il № 111  

37. “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası” və 
“Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin 
akkreditasiyası Qaydaları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı, 25 aprel 
2012-ci il № 89  

38. “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin manevr fondu 
yaşayış sahəsi ilə təmin olunma qaydası və həmin manevr fondu yaşayış sahələrində 
yaşamaq müddətinin artırılmasının müstəsna halları” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 18 aprel 2008-ci il №91  

39. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli qərarı iləTƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

40. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi 
qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Bakı şəhəri, 19 aprel 2018-ci il 
№ 1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

41. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və 
şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu) yaradılması 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2020-ci il 08 dekabr tarixli 1203 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

42. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Bakı şəhəri, 20 
iyun 2014-cü il   № 569 

43. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin 
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında Bakı şəhəri, 
25 yanvar 2021-ci il    № 2449 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı 

 
 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
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1. Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot [1] 
2. "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər üzrə sığortaolunanların fərdi uçotu Qaydaları 

[3] 
4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [4] 
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• Əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyin pozulması 
• Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında qanunvericiliyin pozulması 

5. "Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması 

Qaydaları [6] 
7. Sosial müavinətlər haqqında [7, 8] 
8. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək 

pensiyalarının təyin edilməsi, yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə 
keçirilməsi və ödənilməsi Qaydaları” [9] 

9. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya 
təyin edilməsi üçün hərbi qulluqçunun və ya vəfat etmiş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin 
müraciət etdiyi vaxt təminat xərcliyinin hesablandığı hərbi xidmət vəzifəsi mövcud 
olmadıqda hərbi qulluqçuların vəzifələrinin mövcud hərbi xidmət vəzifələrinə 
uyğunlaşdırılması Siyahısı” [10] 

10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [11] 
• Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydalarıMəzuniyyət vaxtı üçün əmək 

haqqının ödənilməsi qaydalarıƏmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, 
qaydaları və təminatları 

• Əsas müddəalar 
• Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar; 
• Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• İstirahət vaxtı 
• Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
• Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 
• Sosial məzuniyyətlər 
• Ödənişsiz məzuniyyətlər 
• Əmək və icra intizamı 
• İşçilərin sosial sığortası 
• İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları 

 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. "Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu, 27 fevral 2001-ci il, №221-IIQ 
2. "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1997-ci il, 

№250-IQ 
3. “Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər üzrə sığortaolunanların fərdi uçotu 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 30 avqust tarixli 12-3 nömrəli qərarı  

4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
5. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 fevral 2006-cı il, 

№54-IIIQ 
6. “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyası təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin 

hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı 

7. “Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə 
könülü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək 
pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük 
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müavinətin miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr 2003-
cü il tarixli 936 nömrəli Fərmanı 

8. "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 fevral 2006-cı il, 
№55-IIIQ 

9. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək 
pensiyalarının təyin edilməsi, yenidən hesablanması, bir növündən başqa növünə 
keçirilməsi və ödənilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 11 dekabr 2017-ci il tarixli 17 
nömrəli qərarı 

10. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya 
təyin edilməsi üçün hərbi qulluqçunun və ya vəfat etmiş hərbi qulluqçunun ailə üzvlərinin 
müraciət etdiyi vaxt təminat xərcliyinin hesablandığı hərbi xidmət vəzifəsi mövcud 
olmadıqda hərbi qulluqçuların vəzifələrinin mövcud hərbi xidmət vəzifələrinə 
uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 27 fevral tarixli 30 nömrəli qərarı 

11. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Nazirliyin Aparatı / Maliyyə və icmal büdcə şöbəsi / Büdcənin icrası və hesabatlılıq 

sektoru 

baş məsləhətçi 

 

1. "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
2. Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları [12] 
3. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı [10] 
4. "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [13] 
5. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qulluq edən 

dövlət qulluqçularının təsnifat üzrə aylıq vəzifə maaşlarının müəyyənləşdirilməsi qaydası 
[2] 

6. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə 
haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları [3] 

7. Dövlət qulluqçuların mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [4] 
8. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [5] 
9. Azərbaycan Respublikasının bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinin aylıq vəzifə 

maaşlarının və bir sıra  rəhbər işçilərə ödənilən təmsilçilik xərclərinin müəyyənləşdirilməsi 
qaydası [6] 

10. Dövlət orqanlarında şöbə və sektorların yaradılması üçün tələb olunan ştat vahidlərinin 
minimum say həddinin müəyyənləşdirilməsi qaydası [7] 

11. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin vəzifə maaşlarının 
müəyyənləşdirilməsi qaydası [8] 

12. Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli 
olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqlarına artımların (əmsalların) məbləğinin 
minimum miqdarının müəyyənləşdirilməsi qaydası [9] 

13. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş 
işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi 
[11] 

14. İşçilərin ezamiyyə qaydaları və ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında [14, 15] 
15. Büdcə qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması 

qaydası [16] 
16. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [17] 
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17. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə:[18] 
• Vergilərin, rüsumların ödənilməsi, maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan 

inzibati xətalar 
• Dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar dövlət fondlarından maliyyələşdirilən 

təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində maliyyə qaydalarının pozulması 
18. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 

alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə [19] 

19. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında [20] 

20. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə [21] 

 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 2 iyul tarixli 358-IIQ 

nömrəli Qanunu 
2. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 dekabr 2013-cü il tarixli 135 nömrəli 
Sərəncamı 

3. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə 
haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı  

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları 
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Əsasnamə”  

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin 
verilməsi Qaydaları”  

6. “Azərbaycan Respublikasının bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə 
maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 
avqust 2004-cü il tarixli 348 nömrəli Sərəncamı  

7. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2004-cü il tarixli 142 nömrəli Qərarı  

8. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə 
maaşları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 mart 
tarixli 94 nömrəli Qərarı 

9. “Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli 
olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini 
təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2002-ci il tarixli 137 
nömrəli Qərarı 

10. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı 

11. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş 
işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarı, 15 sentyabr 1998-ci il№ 189 

12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” 

13. "Sosial müavinətlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 fevral 2006-cı 
il, 55-IIIQ 
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14. "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı 

15. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Qərarı, Q-01 nömrəli, 18 yanvar 2012-ci il 

16. “Büdcə qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı həddinin hesablanması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 
2018-ci il tarixli, 411 nömrəli Fərmanı 

17. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2004-cü 
il, 716-IIQ 

18. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
19. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 

alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı 

20. "Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 sentyabr tarixli 
423 nömrəli Qərarı  

21. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 iyul tarixli, 
126 nömrəli qərar 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Nazirliyin Aparatı / Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsi / Təlim və təhlil sektoru 

baş məsləhətçi 

 

1. Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması qaydaları [1] 
2. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [2] 
3. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq 

edilməsi haqqında [3] 
4. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin 

müəyyənləşdirilməsi qaydaları [4] 
5. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması [5] 
6. Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsili [6] 
7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [7] 

• əsas müddəalar 
• əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar 
• əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• iş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• istirahət vaxtı 
• məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
• əsas məzuniyyət və onun müddətləri 
• əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin 

müddətləri 
• əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası 
• uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətin verilməsi 
• azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin 

müddəti 
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• yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 
• sosial məzuniyyətlər 
• ödənişsiz məzuniyyətlər 
• məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları 
• məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları 
• məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsi 

8. Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa 
uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda 
dövlət qulluqçusunun üstünlüyü [8] 

9. “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci illər üçün 
Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında [9] 

10. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
“Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” 
internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı  [10] 

11. “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə [11] 

12. “Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında [12] 

13. Dövlət qulluqçularının əlavə təhsili ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında   [13] 
14. Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış 

şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi   [14] 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması 
Qaydaları”  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi 
Qaydaları”  

3. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 
89 nömrəli Qərarı 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq 
stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”  

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları 
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Əsasnamə”  

6. “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli qərarı 

7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il  
8. “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa 

uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda 
dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 
464 nömrəli Fərmanı  

9. “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019−2025-ci illər üçün 
Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2018-ci il 
23 noyabr tarixli 739 nömrəli Sərəncamı 

10. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
“Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” 
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internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin2019-cu il 15 aprel tarixli 634 nömrəli Fərmanı 

11. “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2009-
cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli qərarı 

12. “Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin2008-ci il 19 sentyabr tarixli 221 nömrəli qərarı  

13. Dövlət qulluqçularının əlavə təhsili ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 11 dekabr 2014-cü il№ 387 

Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə 

müvafiq sənədin verilməsi  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 sentyabr 

tarixli 163 nömrəli qərarı  

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Nazirliyin Aparatı / Vətəndaşların qəbulu şöbəsi / Vətəndaşların qəbulunun təhlili və 

statistika sektoru 

baş məsləhətçi 

 

1. Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri 
ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydasının təsdiq 
edilməsi haqqında [1] 

2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, 
ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydaları [2] 

3. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3] 
4. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə 
kargüzarlığın aparılması Qaydası [5] 

6. İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə [6] 
7. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [7] 
8. Elektron imza və elektron sənəd haqqında [8] 
9. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) 

məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında [9] 
10. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında [10] 
11. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [11] 
12. “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və 

təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [12] 

13. "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu: [13] 

• İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin fəaliyyətinin əsasları 
• İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılması və milli preventiv 

mexanizmin funksiyalarının həyata keçirilməsi qaydası 
• İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmanın nəticələri 
• İnformasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxılmasının 

xüsusiyyətləri 
14. Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan 

sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq 
olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi Kollegiyasının nömrəli qərarı [14] 
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İstifadə edilmiş mənbələr 

1. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri 
ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydasının təsdiq 
edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 951 
nömrəli Fərmanı 

2. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya 
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi 
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 23 iyun 2016-cı il, №950  

3. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, 733-
IIQ 

4. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 iyun 1999-cu il, № 
694-IQ 

5. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə 
kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 19 yanvar 2005-ci il, №179 

6. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 4 sentyabr 2012-ci il, № 692  

7. “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 avqust 2002-ci il, № 774  

8. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 mart 
2004, 602 IIQ  

9. "Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) 
məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

10. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu 14 iyun 1994-cü il № 817 

11. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 
2005-ci il № 1024-IIQ 

12. “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2011-ci il 27 iyul tarixli 483 nömrəli Fərmanı  

13. "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 

14. "Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan 
sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq 
olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12 aprel 2016-cı il tarixli 3/1 nömrəli qərarı 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Nazirliyin Aparatı / İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsi / Kommunikasiya 

sektoru 

baş məsləhətçi 

 

1. Kütləvi informasiya vasitələri [1] 
2. İnformasiya əldə edilməsi [2] 
3. Televiziya və radio yayımı haqqında [3] 
4. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında [4] 
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5. Elektron imza və elektron sənəd haqqında [5] 
6. Dövlət sirri haqqında [6] 
7. Reklam haqqında [7] 
8. İctimai televiziya və radio yayımı haqqında [8] 
9. “Elektron hökumət” portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi və elektron 

xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə [9] 
10. Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında [10] 
11. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya 

paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi 
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılması Qaydası” [11] 

12. Fərdi məlumatlar haqqında [12] 
13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [13] 

• İnformasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə 
olan inzibati xətalar 

• Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunvericiliyin pozulması 
 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  7 dekabr 

1999-cu il, № 769-IQ 
2. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 

2005-ci il, № 1024-IIQ 
3. "Televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 25 iyun 

2002-ci il, № 345-IIQ 
4. "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 3 aprel 1998-ci il, № 460-IQ 
5. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu.9 mart 

2004-cü il, № 602-IIQ 
6. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, № 

733-IIQ 
7. "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 15 may 2015-ci il № 1281-

IVQ  
8. "İctimai televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 

sentyabr 2004-cü il, № 767-IIQ 
9. “Elektron hökumət” portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi və elektron 

xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2013-cü il 5 fevral tarixli 813 nömrəli Fərmanı 

10. "Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2019-cu il tarixli 912 
nömrəli Fərmanı 

11. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya 
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi 
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 23 iyun tarixli 950 nömrəli Fərmanı 

12. "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 may 2010-cu 
il, № 998-IIIQ 

13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / İqtisadiyyat şöbəsi / Təminat sektoru 

baş məsləhətçi 
 

1. Dövlət satınalmaları haqqında [1] 
2. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında [2] 
3. Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 

haqqında [3] 
4. “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi 

haqqında [4] 
5. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan 

müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya 
naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin 
söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi 
haqqında [5] 

6. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və 
təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında [6] 

7. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [7] 
8. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8] 
9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [9] 

• İşçinin işəgötürənə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti və onun həlli qaydaları 
• İşəgötürənin işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti və onun həlli qaydaları 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il 
№ 245-IIQ 

2. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-17 
nömrəli16 iyul 2013-cü il tarixli Qərarı  

3. Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli 
Fərmanı  

4. “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2003-cü il 28 fevral tarixli 34 
nömrəli qərarı 

5. "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan 
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya 
naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin 
söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 
nömrəli qərarı  

6. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və 
təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 
nömrəli qərarı 

7. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il № 
716-IIQ 

8. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / Daxili nəzarət və audit şöbəsi / İcra və əmək intizamına nəzarət 

sektoru 
sektor müdiri 

 
 

1. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [2] 

• Əsas müddəalar 
• Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təmİnatları 
• Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
• Sosial məzuniyyətlər 
• Ödənişsiz məzuniyyətlər 
• Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi 

qaydaları 
3. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3] 
4. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları [6] 
7. “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [7] 
8. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8] 
9. Sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il, № 332-
IIIQ 

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
3. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 7 fevral 2006-cı il, № 

55-IIIQ  
4. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2018-ci il, № 1196 

VQ 
5. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 

oktyabr 2005-ci il, № 1039-IIQ 
6. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 may 

2018-ci il, № 1153  
7. “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 26 oktyabr 2006-cı 
il, № 472  

8. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, № 
733-IIQ 

9. "Sosial xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 dekabr 2011-ci il, № 
275-IVQ 

10. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 fevral 2006-cı il, 
№ 54-IIIQ 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / Daxili nəzarət və audit şöbəsi / İcra və əmək intizamına nəzarət 

sektoru 
baş məsləhətçi 

 
 

1. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [2] 

• Əsas müddəalar 
• Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təmİnatları 
• Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
• Sosial məzuniyyətlər 
• Ödənişsiz məzuniyyətlər 
• Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi 

qaydaları 
3. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3] 
4. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları [6] 
7. “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [7] 
8. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8] 
9. Sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il, № 332-
IIIQ 

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
3. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 7 fevral 2006-cı il, № 

55-IIIQ  
4. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2018-ci il, № 1196 

VQ 
5. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 

oktyabr 2005-ci il, № 1039-IIQ 
6. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11 may 

2018-ci il, № 1153  
7. “İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 26 oktyabr 2006-cı 
il, № 472  

8. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, № 
733-IIQ 

9. "Sosial xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 dekabr 2011-ci il, № 
275-IVQ 
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10. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 fevral 2006-cı il, 
№ 54-IIIQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi / Sənədlərlə iş 

sektoru 
sektor müdiri 

1. Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri 
ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydasının təsdiq 
edilməsi haqqında [1] 

2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, 
ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydaları [2] 

3. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3] 
4. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində məxfi sənədlərlə iş 

üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası [5] 
6. İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə [6] 
7. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [7] 
8. Elektron imza və elektron sənəd haqqında [8] 
9. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu [10] 
• İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin fəaliyyətinin əsasları 
• İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılması və milli preventiv 

mexanizmin funksiyalarının həyata keçirilməsi qaydası 
• İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmanın nəticələri 
• İnformasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına dair şikayətə baxılmasının 

xüsusiyyətləri 
11. İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 

qaydası haqqında Əsasnamə [11] 
12. Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan 

sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq 
olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi Kollegiyasının nömrəli qərarı [12] 

13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [13] 
• Əsas müddəalar 
• Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar 
• Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası 
• Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları 
• əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 
• iş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• istirahət vaxtı 
• məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi 
• əmək məzuniyyətlərinin müddətləri 
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• əsas məzuniyyət və onun müddətləri 
• əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin 

müddətləri 
• əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydasıuşaqlı 

qadınlara əlavə məzuniyyətin verilməsi 
• azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin 

müddəti 
• yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 
• sosial məzuniyyətlər 
• ödənişsiz məzuniyyətlər 

14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [14] 
• İnformasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə 

olan inzibati xətalar. (maddə 371-381) 
• Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunvericiliyin pozulması 

15. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında [15] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri 
ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 951 
nömrəli Fərmanı 

2. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya 
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi 
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 23 iyun 2016-cı il tarixli, № 950  

3. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 7 sentyabr 2004-cü il, 733 
IIQ 

4. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 iyun 1999-cu il, № 
694-IQ 

5. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə 
kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 19 yanvar 2005-ci il, №179 

6. “İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 4 sentyabr 2012-ci il, № 692  

7. “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 avqust 2002-ci il, № 774  

8. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 9 mart 
2004, 602 IIQ  

9. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 
2005-ci il № 1024-IIQ 

10. "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 2001-ci il tarixli 246-IIKD nömrəli Konstitusiya 
Qanunu 

11. “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına baxılması, qəbul edilməsi və 
təsdiqi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 iyul 
tarixli 483 nömrəli Fərmanı  

12. "Dövlət orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan 
sənədlərin saxlanma müddətləri göstərilməklə nümunəvi Siyahısının və onun tətbiq 
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olunmasına dair göstərişin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi Kollegiyasının 12 aprel 2016-cı il tarixli 3/1 nömrəli qərarı  

13. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 
14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
15. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

“Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” 
internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 634 nömrəli Fərmanı 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin Aparatı / Hüquq şöbəsi / Normativ hüquqi təminat sektoru 

baş məsləhətçi 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1] 
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusia Qanunu [5] 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [2] 

• Şəxslərin anlayışı, növləri, hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti, qəyyumluq, 
himayəçilik (Maddələr 25-44, 48) 

• Müddətlər, anlayışı, başlandığını, qurtardığını bildirən vaxt, Qeyri-iş günlərində 
müddətlərin hesablanması,İddia müddətləri, İddia müddətinin tətbiqi (Maddələr 
367-373, 375) 

• İddia müddətinin bərpası, İddia müddəti bitdikdən sonra vəzifənin icrası, İddia 
müddətinin şamil edilmədiyi tələblər (Maddələr 382-384) 

• Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər (Maddələr 1096-
1127) 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [3] 
• Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyəti (maddə 24) 
• Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33) 
• Mülki işlərə birinci instansiya üzrə baxan məhkəmələr (maddə 34) 
• İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi (maddə 46) 
• Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştir

akı (maddə 60) 
• Məhkəmədə nümayəndəlik (maddə 69-75) 
• Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128) 
• Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134) 
• İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164) 
• İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172) 
• Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357) 
• Apellyasiya qaydasında işə baxan məhkəmələr (maddə 358) 
• Məhkəmə qətnaməsinin apelyasiya qaydasında ləğv olunması üçün əsaslar (maddə

 385) 
• Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401) 
• Kassasiya şikayəti vermə hüququ (maddə 402) 
• Kasasiya şikayəti ilə müraciət etmək hüququ (maddə 403) 
• Kassasiya şikayəti vermə müddəti (405) 
• Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412) 

5. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi üzrə: [4] 
• Üzərində qəyyumluq və himayə təyin edilən uşaqlar (maddə 136) 
• Uşaqların qəyyumu (himayəçisi) (maddə 137) 
• Tərbiyə, müalicə və əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrində yerləşən uşaqlar   üz

ərində 
• qəyyumluq (himayə) təyin edilməsi (maddə 138) 
• Himayədar ailənin tərbiyəsinə verilmiş uşaqlar və onların saxlanması (maddə 145) 
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6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [6] 
• Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə 192) 
• İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur 

etmə (maddə 193) 
• Kvota üzrə müəyyən olunmuş iş yerlərinə qəbul etməmə (maddə 194) 
• Sosial müavinətlər haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 195) 
• Sosial xidmət haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 197) 
• Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198) 
• Sağlam və təhlükəsiz əməyin mühafizəsi şəraitinin təmin edilməməsi (maddə 199) 
• Əməyin mühafizəsi xidmətinin rəhbərinin və mütəxəssislərinin başqa işlərin yerinə y

etirilməsinə  
• cəlb edilməsi (maddə 200) 
• Kollektiv müqavilənin (sazişin) bağlanmasından əsassız olaraq imtina edilməsi (ma

ddə 201) 
• Kollektiv müqavilənin (sazişin) yerinə yetirilməməsi və ya pozulması (maddə 202) 
• Kollektiv danışıqların aparılması və kollektiv müqavilənin (sazişin) yerinə yetirilməsi

nə nəzarəti  
• həyata keçirmək üçün lazım olan məlumatların təqdim edilməməsi (maddə 203) 
• Tətillərdə iştirak etməyə və ya iştirakdan imtina etməyə məcbur etmə (maddə 204) 

7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə [7] 
• İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti  (maddə 2) 
• İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları (maddə 3) 
• Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 8) 
• Müddətlər (maddə 22) 
• Hüquqi müdafiə vasitələri ilə bağlı prosessual müddətlərin hesablanması (maddə 23

) 
• Prosessual müddətlərin bərpa olunması (maddə 24) 
• İddia müddəti (maddə 38) 
• İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri (maddə 39) 
• İddianın qaldırılması (maddə 45) 
• İddia ərizəsinin məzmunu (maddə 46) 
• İddianın təqdim olunması (maddə 47) 
• İddianın dəyişdirilməsi (maddə 54) 
• Apellyasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 81) 
• Şikayətin mümkünlüyü (maddə 83) 
• Şikayətin verilməsinə dair tələblər (maddə 85) 
• Kassasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 90) 
• Kassasiya şikayətinin verilməsinə dair tələblər (maddə 94) 
• Kassasiya şikayətinin geri götürülməsi (maddə 97) 
• Mübahisə ilə bağlı iş üzrə icraatın təzələnməsi əsasları (maddə 100) 

8. “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında [8] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
3. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il  
4. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
5. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 d

ekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ  
6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 29 dekabr 2015-ci il 
7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 oktyabr 2009 il 
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8. “2019–2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 
Sərəncamı  

 
 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti / Xidmətin Aparatı / Əməyin sosial-

hüquq məsələlərinə nəzarət şöbəsi 
dövlət orqanı aparatında şöbə müdirinin müavini 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1] 
2. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [3] 

• Podrat müqaviləsi (maddə 752) 
• Tapşırıq müqaviləsi (maddə 777) 
• Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin 

ödənilməsi (maddə 1121) 
• Hüquqi şəxsə xitam verildikdə zərərin əvəzinin ödənilməsi (maddə 1126) 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [4] 
• Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyətı (maddə 24) 
• Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33) 
• İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi (maddə 46) 
• Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştir

akı (maddə 60) 
• Məhkəmədə nümayəndəlik (madə 69-75)  
• Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128) 
• Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134) 
• İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164) 
• İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172) 
• Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357) 
• Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401) 
• Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412) 

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [5] 
• Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar (fəsil 3) 
• İnzibati tənbehin məqsədləri (maddə 21) 
• İnzibati tənbeh növləri (maddə 22) 
• İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) 

(II bölmə, fəsil 7) 
• Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) tərəfindən baxılmış inzibati xətalar 

haqqında işlər barədə elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları (fəsil 9) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (III bölmə fəsillər 10- 13) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (IV bölmə 14, 15, 17 və 18-ci fəsillər) 
• Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar (fəsil 21) 
• İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası (maddə 150) 
• Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə192) 
• İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmə 

(maddə 193) 
• Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198) 
• Seksual qısnamaya məruz qalmış işçiyə təzyiq göstərilməsi (maddə 205) 
• “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən, müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta 
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etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən sığortaçı 
ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması (maddə 469.2) 

• İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması və uçota alınması 
qaydalarının pozulması (maddə 555) 

• Müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı əməyin 
mühafizəsi tələblərinin pozulması (maddə 556) 

• Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 602) 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [6] 
• İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti (maddə 2) 
• İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları[i] (maddə 3) 
• Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 8) 
• Müddətlər (maddə 22) 
• Prosessual müddətlərin bərpa olunması (maddə 24) 
• İddia müddəti (maddə 38) 
• İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri (maddə 39) 
• İddianın qaldırılması (maddə 45) 
• İddia ərizəsinin məzmunu (maddə 46) 
• İddianın təqdim olunması (maddə 47) 
• İddianın dəyişdirilməsi (maddə 54) 
• Apellyasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 81) 
• Şikayətin mümkünlüyü (maddə 83)  
• Şikayətin verilməsinə dair tələblər (maddə 85) 

7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7] 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya 
sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək 
müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata 
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı 
Qaydalar” [8] 

9. Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [10] 
11. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə [11] 

12. Müəssisədə işçilərin əməyinin mühafizəsiüzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması haqqında 
Nümunəvi Əsasnamə [12] 

13. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 
peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında [13] 

14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu [14] 

15. Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır 
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında [15] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
2. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, №243-IIQ 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
4. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il  
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5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 mart 2016-cı il 
6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 oktyabr 2009 il 
7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2013-cü 
il №714-IVQ 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya 
sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək 
müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata 
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı 
Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli qərarı 

9. "Daxili audit haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22 may 2007-ci il № 332-
IIIQ 

10. "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı 

11. "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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 3 yanvar tarixli, 1 nömrəli qərarı  

12. Müəssisədə işçilərin əməyinin mühafizəsiüzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması haqqında 
Nümunəvi ƏSASNAMƏ 

13. "Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 
peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 

14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13 
yanvar 2004-cü il № 585-IIQ 

15. "Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və 
ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 24 mart 
tarixli, 58 nömrəli qərarı 

 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti / Xidmətin Aparatı / Əməyin sosial-

hüquq məsələlərinə nəzarət şöbəsi 
baş məsləhətçi - baş əmək müfəttişi 

 
1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1] 
2. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [3] 

• Podrat müqaviləsi (maddə 752) 
• Tapşırıq müqaviləsi (maddə 777) 
• Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin 

ödənilməsi (maddə 1121) 
• Hüquqi şəxsə xitam verildikdə zərərin əvəzinin ödənilməsi (maddə 1126) 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [4] 
• Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyətı (maddə 24) 
• Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33) 
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• İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi (maddə 46) 
• Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştir

akı (maddə 60) 
• Məhkəmədə nümayəndəlik (madə 69-75)  
• Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128) 
• Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134) 
• İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164) 
• İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172) 
• Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357) 
• Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401) 
• Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412) 

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [5] 
• Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar (fəsil 3) 
• İnzibati tənbehin məqsədləri (maddə 21) 
• İnzibati tənbeh növləri (maddə 22) 
• İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) 

(II bölmə, fəsil 7) 
• Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) tərəfindən baxılmış inzibati xətalar 

haqqında işlər barədə elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları (fəsil 9) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (III bölmə fəsillər 10- 13) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (IV bölmə 14, 15, 17 və 18-ci fəsillər) 
• Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar (fəsil 21) 
• İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası (maddə 150) 
• Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə192) 
• İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmə 

(maddə 193) 
• Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198) 
• Seksual qısnamaya məruz qalmış işçiyə təzyiq göstərilməsi (maddə 205) 
• “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən, müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta 
etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən sığortaçı 
ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması (maddə 469.2) 

• İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması və uçota alınması 
qaydalarının pozulması (maddə 555) 

• Müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı əməyin 
mühafizəsi tələblərinin pozulması (maddə 556) 

• Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 602) 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [6] 
• İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti (maddə 2) 
• İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları[i] (maddə 3) 
• Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 8) 
• Müddətlər (maddə 22) 
• Prosessual müddətlərin bərpa olunması (maddə 24) 
• İddia müddəti (maddə 38) 
• İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri (maddə 39) 
• İddianın qaldırılması (maddə 45) 
• İddia ərizəsinin məzmunu (maddə 46) 
• İddianın təqdim olunması (maddə 47) 
• İddianın dəyişdirilməsi (maddə 54) 
• Apellyasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 81) 
• Şikayətin mümkünlüyü (maddə 83)  
• Şikayətin verilməsinə dair tələblər (maddə 85) 



 

 

7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7] 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya 
sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək 
müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata 
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı 
Qaydalar” [8] 

9. Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9] 
10. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [10] 
11. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə [11] 

12. Müəssisədə işçilərin əməyinin mühafizəsiüzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması haqqında 
Nümunəvi Əsasnamə [12] 

13. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 
peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında [13] 

14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu [14] 

15. Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır 
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında [15] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
2. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, №243-IIQ 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
4. Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il  
5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 mart 2016-cı il 
6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 30 oktyabr 2009 il 
7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2013-cü 
il №714-IVQ 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya 
sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək 
müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata 
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı 
Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli qərarı 

9. "Daxili audit haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22 may 2007-ci il № 332-
IIIQ 

10. "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı 

11. "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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 3 yanvar tarixli, 1 nömrəli qərarı  
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12. Müəssisədə işçilərin əməyinin mühafizəsiüzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması haqqında 
Nümunəvi ƏSASNAMƏ 

13. "Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 
peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 

14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13 
yanvar 2004-cü il № 585-IIQ 

15. "Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və 
ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 24 mart 
tarixli, 58 nömrəli qərarı 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti / Xidmətin Aparatı / Əməyin 

mühafizəsinə nəzarət şöbəsi 
baş məsləhətçi - baş əmək müfəttişi 

 
1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1] 
2. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 

alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə [2] 

3. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə [3] 

4. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq 
edilməsi haqqında  [4] 

5. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında [5] 

6. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [6] 
7. İş yerlərinin attestasiyasının nəticələrinə əsasən əmək şəraitinin ağır və zərərliyinin 

qiymətləndirilməsi metodikası [7] 
8. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə  [8] 

9. Şahidlərə, ekspertlərə, mütəxəssislərə və tərcüməçilərə ödənilməli olan məbləğlərin 
miqdarı və verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında [9] 

10. Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin 
müəyyən edilməsi barədə [10] 

11. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli işrejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi 
barədə  [11] 

12. Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək 
haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə [12] 

13. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında [13] 
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14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsindən irəli gələn bəzi məsələlər 
haqqında [14] 

15. Yoxlama və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən bəzi dövlət orqanları ilə sahibkarlıq 
subyektləri arasında partnyorluq sazişinin nümunəvi formasının təsdiq edilməsi 
barədə [15] 

16. “Ağır, az ağır və yüngül xəsarət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə [16] 
17. “İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən 

yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə 
mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret 
müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə  [17] 

18. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə   [18] 

19. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında [19] 

20. İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial-məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, 
yardım və digər ödənclərin verilməsi [20] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi  
2. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 

alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı 

3. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 3 yanvar tarixli, 1 nömrəli  

4. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 28 fevral 
tarixli, 27 nömrəli qərarı 

5. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli qərarı 

6. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 6 mart tarixli, 38 
nömrəli qərarı 

7. İş yerlərinin attestasiyasının nəticələrinə əsasən əmək şəraitinin ağır və zərərliyinin 
qiymətləndirilməsi metodikası Azərbaycan RespublikasıƏmək və Əhalinin 
SosialMüdafiəsi NazirliyininKollegiyasının“04” dekabr 2002-ci iltarixli 15-4 № li qərarı 

8. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 3 yanvar tarixli, 1 nömrəli qərarı  

9. Şahidlərə, ekspertlərə, mütəxəssislərə və tərcüməçilərə ödənilməli olan məbləğlərin 
miqdarı və verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 avqust tarixli, 140 nömrəli qərarı 
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10. Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin 
müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QərarıBakı 
şəhəri, 5 aprel 2001-ci il№ 74 

11. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli işrejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi 
barədə Azərbaycan RespublikasıƏmək və ƏhalininSosial Müdafiəsi NazirliyiQərarı №  9-
1"29" iyul 2001-ci il 

12. Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək 
haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin2001-ci il 23 may tarixli 98 nömrəli qərarı  

13. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli qərarı  

14. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsindən irəli gələn bəzi məsələlər 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2002-ci il 2 mart tarixli, 36 
nömrəli qərarı 

15. Yoxlama və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən bəzi dövlət orqanları ilə sahibkarlıq 
subyektləri arasında partnyorluq sazişinin nümunəvi formasının təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2002-ci il 19 noyabr tarixli, 181 
nömrəli qərar 

16. “Ağır, az ağır və yüngül xəsarət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2014-cü il 1 avqust tarixli 269 
nömrəli qərarı 

17. “İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən 
yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə 
mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret 
müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2003-cü il 12 avqust tarixli 106 
nömrəli qərarı 

18.   Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 iyul tarixli, 
126 nömrəli qərarı 

19. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin 2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli qərarı  

20. İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial-məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, 
yardım və digər ödənclərin verilməsi Azərbaycan RespublikasıƏmək və Əhalinin 
SosialMüdafiəsi Nazirliyikollegiyasının “04” iyul 2002-ci iltarixli 8-1 № qərarı 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti / Xidmətin Aparatı / Maliyyə şöbəsi 

dövlət orqanı aparatında şöbə müdirinin müavini 
1. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə [1] 
2. Mühasibat uçotu haqqında [2] 
3. Büdcə sistemi haqqında [3] 
4. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə [4] 
5. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə 

haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə [5] 
6. Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [6] 
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7. Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında [7] 
8. İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması 

Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında [8] 
9. Sosial sığorta haqqında [9] 
10. İşçilərin Ezamiyyə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [10]  
11. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında [11] 
12. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 

haqqında [12] 
13. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi üzrə: [13] 

• əsas müddəalar 
• əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək 

münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar;bağlanması 
əsasları və qaydası;xitam verilməsinin əsasları və qaydaları;xitam verilərkən 
işçilərin təminatları 

• iş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları 
• istirahət vaxtı 
• məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi; əmək məzuniyyətlərinin müddətləri; 
• əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin 

müddətləri;əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə 
qaydası;uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətin verilməsi 

• azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin 
müddəti;yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri 

• sosial məzuniyyətlər;ödənişsiz məzuniyyətlər;məzuniyyət hüququnun həyata 
keçirilməsi qaydaları;məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi 
qaydaları;məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsi 

• əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təyinatları 
• əmək və icra intizamı 
• işçilərin sosial sığortası 

14. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı [14] 

15. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 iyul tarixli, 
126 nömrəli qərar [15] 

16. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş 
işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə [16] 

 
 

İstifadə edilmiş mənbələr 
1. Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı 
2. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il № 

716-IIQ 
3. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2 iyul 2002-ci il № 358-IIQ 
4. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 
24 avqust tarixli, 774 nömrəli fərmanı  

5. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə 
haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli, 665 nömrəli 
Fərmanı  
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6. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-17 
nömrəli 16 iyul 2013-cü il tarixli Qərarı 

7. “Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 620 nömrəli qərarı 

8. “İşsizlikdən sığorta vəsaitlərinin uçotunun aparılması və hesabatın təqdim olunması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci il 29 dekabr tarixli 621 nömrəli qərarı  

9. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 fevral 1997-ci il № 250-
IQ 

10. “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli qərarı  

11. Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı 

12. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi 
13. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun yaradılması və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 27 sentyabr tarixli 423 
nömrəli Qərarı 

14. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı  

15. Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2000-ci il 15 iyul tarixli, 
126 nömrəli qərar 

16. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş 
işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərar 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
Nazirliyin yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti / Xidmətin Aparatı / Daxili nəzarət 

şöbəsi 
şöbə müdirinin müavini 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [1] 
2. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [3] 

• Podrat müqaviləsi (maddə 752) 
• Tapşırıq müqaviləsi (maddə 777) 
• Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin 

ödənilməsi (maddə 1121) 
• Hüquqi şəxsə xitam verildikdə zərərin əvəzinin ödənilməsi (maddə 1126) 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi üzrə: [4] 
• Mübahisələrin məhkəməyə aidiyyətı (maddə 24) 
• Məhkəmə aidiyyətinin anlayışı (maddə 33) 
• İşdə iştirak edən şəxslərin tərkibi (maddə 46) 
• Dövlət orqanlarının və yerli özünü idarə orqanlarının rəy vermək üçün prosesdə iştir

akı (maddə 60) 
• Məhkəmədə nümayəndəlik (madə 69-75)  
• Prosessual müddətlərin müəyyən edilməsi və hesablanması (maddə 128) 
• Rəsmi qaydada verilən sənədlər (maddə 134) 
• İddia icraatı (maddə 149-156, 157, 162-164) 
• İşlərin baxılması və həll edilməsi müddətləri (maddə 172) 
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• Apelyasiya şikayət vermək hüququ (maddə 357) 
• Birinci instansiya məhkəmələrinin qərarlarından şikayət verilməsi (maddə 395-401) 
• Kasasiya şikayətinin rəsmi qaydada təqdim edilməsi (maddə 412) 

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [5] 
• Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar (fəsil 3) 
• İnzibati tənbehin məqsədləri (maddə 21) 
• İnzibati tənbeh növləri (maddə 22) 
• İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) 

(II bölmə, fəsil 7) 
• Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) tərəfindən baxılmış inzibati xətalar 

haqqında işlər barədə elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları (fəsil 9) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (III bölmə fəsillər 10- 13) 
• İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat (IV bölmə 14, 15, 17 və 18-ci fəsillər) 
• Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar (fəsil 21) 
• İnzibati cərimənin tətbiqi haqqında qərarın icrası (maddə 150) 
• Əmək qanunvericiliyinin pozulması (maddə192) 
• İşçini əmək funksiyasına daxil olmayan işi (xidməti) yerinə yetirməyə məcbur etmə 

(maddə 193) 
• Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması (maddə 198) 
• Seksual qısnamaya məruz qalmış işçiyə təzyiq göstərilməsi (maddə 205) 
• “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən, müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta 
etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən sığortaçı 
ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması( maddə 469.2) 

• İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması və uçota alınması 
qaydalarının pozulması (maddə 555) 

• Müvafiq obyektlərin layihələşdirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı əməyin 
mühafizəsi tələblərinin pozulması (maddə 556) 

• Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması (maddə 602) 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi üzrə: [6] 
• İnzibati mübahisələrin məhkəmə aidiyyəti  (maddə 2) 
• İnzibati-iqtisadi məhkəmələr və məhkəmə kollegiyaları[i] (maddə 3) 
• Məhkəmə aidiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (maddə 8) 
• Müddətlər (maddə 22) 
• Prosessual müddətlərin bərpa olunması (maddə 24) 
• İddia müddəti (maddə 38) 
• İnzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiə ilə bağlı iddia müddətləri (maddə 39) 
• İddianın qaldırılması (maddə 45) 
• İddia ərizəsinin məzmunu (maddə 46) 
• İddianın təqdim olunması (maddə 47) 
• İddianın dəyişdirilməsi (maddə 54) 
• Apellyasiya şikayəti vermək hüququ (maddə 81) 
• Şikayətin mümkünlüyü (maddə 83)  
• Şikayətin verilməsinə dair tələblər (maddə 85) 

7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7] 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil 
edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı 
işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat 
forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt 
rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar” [8] 



 

 

9. “İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən 
yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə 
mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret 
müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı” [9] 

10. İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları [10] 
11. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə [11] 

12. Azərbaycan Respublikasında əməyin ödənilməsi qaydası [12] 
13. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 

peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısı [13] 
14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 

üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu [14] 

15. Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır 
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısı [15] 

16. “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, 
zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı” [16] 

17. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında [17] 

18. Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması tələb olunan ayrı-ayrı peşə növlərinin və yüksək təhlükə 
mənbəyi ilə bağlı işlərin Siyahısı [18] 

19. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydası [19] 

20. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası [20] 
21. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [21] 

 
İstifadə edilmiş mənbələr 

1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
2. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il № 243-IIQ 
3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 28 dekabr 1999-cu il 
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7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 02 iyul 2013-cü 
il №714-IVQ 

8. “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil 
edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı 
işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat 
forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt 
rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli qərarı 

9. “İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən 
yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə 
mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerləri üzrə iş vaxtının konkret 
müddəti göstərilməklə peşələrin, vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 12 avqust tarixli 106 
nömrəli qərarı 
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10. "İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 38 
nömrəli qərarı 

11. 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 bağlanılarkən işçilərin sağlamlığı haqqında tibbi arayış tələb olunan peşələrin 
(vəzifələrin) iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 3 yanvar tarixli, 1 nömrəli qərarı  

12. Azərbaycan Respublikasında əməyin ödənilməsi qaydası haqqında Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 26 may tarixli,60 nömrəli qərar  

13. "Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, 
peşələrin (vəzifələrin), habelə yerlatı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi 
haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 

14. "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması 
üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli 
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu 13 
yanvar 2004-cü il № 585-IIQ 

15. Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli və ağır 
olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 24 mart tarixli, 
58 nömrəli qərarı 

16. “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, 
zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli 
qərarı 

17. İstehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya 
bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 
ödənclərin verilməsi qaydalarının, şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər  Kabinetinin 2003-cü il 9 yanvar tarixli 3 
nömrəli qərarı 

18. Fəaliyyətin məhdudlaşdırılması tələb olunan ayrı-ayrı peşə növlərinin və yüksək təhlükə 
mənbəyi ilə bağlı işlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin2003-cü il 15 fevral tarixli 23 nömrəli qərarı 

19. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və 
alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının 
əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 25 avqust tarixli 137 nömrəli qərarı 

20. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın və “Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 oktyabr 2017-ci il tarixli 1627 nömrəli 
Fərmanı 

21. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il, № 332-
IIIQ 
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