Fәrdi Әmәk müqavilәlәri (kontraktları) haqqında
AZӘRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
Birinci fәsil
ÜMUMİ MÜDDӘALAR
Maddә 1.

Qanunun tәyinatı

1. Bu Qanun mülkiyyәt formasından, tәsәrrüfatçılıq vә ya tәşkilati‑hüquq tabeçiliyindәn asılı
olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi әsasında yaradılmış vә fәaliyyәt göstәrәn
müәssisәlәrdә, idarәlәrdә, tәşkilatlarda (bundan sonra “müәssisәlәr” adlandırılır) vәtәndaşların
fәrdi qaydada işәgötürәnlә әmәk münasibәtlәrinә girmәsi vә ya xitam edilmәsi, bu münasibәtlәrin
şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi qaydalarını tәnzim edir.
2.
Qanunda İnsan hüquqlarının ümumi bәyannamәsinә, Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının
Konvensiyalarına vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq beynәlxalq müqavilәlәrinә uyğun
olaraq fәrdi әmәk müqavilәlәri üzrә işçilәrin, işәgötürәnlәrin, dövlәt vә onun orqanlarının
hüquqları, vәzifәlәri vә mәsuliyyәti tәsbit edilir.
Maddә 2.

Әsas anlayışlar

Bu Qanunda istifadә olunan әsas anlayışlar aşağıdakılardır:
Müәssisә — mülkiyyәt vә tәşkilati‑hüquqi formasından asılı olmayaraq Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq olaraq yaradılan vә fәaliyyәt göstәrәn, işçilәr tәrәfindәn
haqqı ödәnilmәklә peşәsi, sәnәti, ixtisası üzrә әmәk müqavilәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş işlәrin
(xidmәtlәrin) yerinә yetirildiyi, әsas mәqsәdi mәhsul istehsal etmәklә (xidmәtlәr göstәrmәklә)
mәnfәәt әldә edәn hüquqi şәxs statusuna malik müstәqil tәsәrrüfat subyekti.
İdarә, tәşkilat — hüquqi şәxs statusuna malik olan, qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan qaydada
yaradılan vә fәaliyyәt göstәrәn, әsas mәqsәdi mәnfәәt әldә etmәk olmayan dövlәt orqanları, ictimai
birliklәr, hәmkarlar ittifaqları, siyasi partiyalar, dini qurumlar vә digәr tәsisatlar.
İş yeri — işçinin haqqı ödәnilmәklә peşәsi, sәnәti, ixtisası üzrә fәrdi әmәk müqavilәsi ilә
müәyyәnlәşdirilmiş işlәri (xidmәtlәri) yerinә yetirdiyi yer.
İşçi — fәrdi әmәk müqavilәsi ilә müvafiq sәnәt, peşә, ixtisas üzrә mülkiyyәt vә tәşkilati‑hüquqi
formasından asılı olmayaraq müәssisәlәrdә haqqı ödәnilmәklә çalışan fiziki şәxs.
İşәgötürәn — tәşkilati‑hüquqi formasından asılı olmayaraq müәssisәlәrdә işçilәrlә fәrdi әmәk
müqavilәsini bağlamaq, ona xitam vermәk, yaxud onun şәrtlәrini dәyişdirmәk hüququna malik
mülkiyyәtçi vә ya onun şәrtlәrini dәyişdirmәk hüququna malik mülkiyyәtçi vә ya onun müvәkkil
etdiyi müәssisә rәhbәri, sәlahiyyәtli orqanı, elәcә dә qanunvericiliklә qadağan olunmayan
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxs.
İşçilәrin nümayәndәli orqanı — әmәk, sosial, iqtisadi hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini
müdafiә etmәk mәqsәdi ilә işçilәrin könüllü birlәşib yaratdıqları, nizamnamә vә müvafiq
qanunvericilik әsasında fәaliyyәt göstәrәn hәmkarlıq ittifaqları tәşkilatları (birliklәri).
İşәgötürәnlәrin nümayәndәli orqanı — sahibkarlıq fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar sosial‑iqtisadi
hüquqlarını, mülkiyyәt, istehsal vә әmәk münasibәtlәri ilә bağlı mәnafelәrini müdafiә etmәk
mәqsәdi ilә işәgötürәnlәrin könüllü birlәşib yaratdıqları, nizamnamә vә müvafiq qanunvericilik
әsasında fәaliyyәt göstәrәn ittifaqlar, birliklәr.
Fәrdi әmәk müqavilәsi (kontraktı) — işәgötürәnlә işçi arasında fәrdi qaydada bağlanan әmәk
münasibәtlәrinin şәrtlәrini, tәrәflәrin hüquq vә vәzifәlәrini әks etdirәn yazılı müqavilә (bundan
sonra “fәrdi әmәk müqavilәsi” adlandırılır).
Әmәk funksiyası — fәrdi әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan, bir vә ya bir neçә vәzifә,

ixtisas, yaxud peşә üzrә işçinin yerinә yetirmәli olduğu müvafiq işin vә ya göstәrmәli olduğu
xidmәtin mәcmusu. Әmәk funksiyasının hәcmi qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada tәsdiq
edilmiş Vahid tarif‑ixtisas sorğu kitabçasına uyğun olaraq fәrdi әmәk müqavilәlәri ilә tәnzim edilir.
Әmәk şәraiti — әmәk funksiyasının yerinә yetirilmәsinin sәmәrәliliyini tәmin etmәk üçün fәrdi
vә kollektiv müqavilәlәrdә (kollektiv sazişlәrdә) nәzәrdә tutulan, elәcә dә qanunvericiliklә
müәyyәnlәşdirilmiş şәrtlәrin — әmәyә görә haqq vә onun ödәnilmәsi, iş yeri, iş vaxtı, istirahәt
vaxtı, işçinin sığortası, başqa sosial amillәrin, habelә әmәyin mühafizәsi, texniki tәhlükәsizlik,
istehsal sanitariyası (gigiyenası) vә digәr istehsal vә qeyri‑istehsal amillәrin mәcmusu.
Maddә 3.

Fәrdi әmәk müqavilәlәrini tәnzimlәyәn normativ hüquqi aktlar

1. Fәrdi әmәk müqavilәlәrini tәnzimlәyәn normativ‑hüquqi aktlar:
Bu Qanundan;
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Qanunları Mәcәllәsindәn;
“Kollektiv müqavilәlәr vә sazişlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan;
“Fәrdi әmәk mübahisәlәrinin hәlli haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan;
“Mәzuniyyәtlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunundan;
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Әmәk qanunvericiliyinә dair verdiyi fәrmanlarından;
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin bu Qanuna uyğun olaraq qәbul etdiyi
qәrarlarından;
Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik vә icra hakimiyyәti orqanlarının bu Qanuna
uyğun olaraq qәbul edilәn normativ‑hüquqi aktlarından;
Sәlahiyyәti dairәsindә bu Qanunun tәtbiqi barәdә respublikanın әmәk vә sosial mәsәlәlәr üzrә
icra hakimiyyәti orqanının qәbul etdiyi normativ‑hüquqi aktlarından ibarәtdir.
2.
Әmәk vә sosial mәsәlәlәr üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq beynәlxalq
müqavilәlәri ilә müәyyәn edilmiş qaydalar bu Qanunda nәzәrdә tutulanlardan fәrqli olarsa,
beynәlxalq müqavilәlәrin qaydaları tәtbiq olunur.
Maddә 4.

Bu Qanunun tәtbiq edildiyi iş yerlәri

1. Bu Qanun, onun 5‑ci maddәsindә sadalanan şәxslәrdәn, işlәrdәn başqa, mülkiyyәt vә ya
tәşkilati‑hüquqi formasından asılı olmayaraq qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada
Azәrbaycan Respublikasında dövlәt qeydiyyatına alınmış, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә,
hәmçinin onun hüdudlarından kәnarda fәaliyyәt göstәrәn bütün müәssisәlәrdә tәtbiq edilir.
2.
Bu Qanun, müәssisәnin xammalı (materialı), istehsal vasitәlәri ilә evindә әmәk
funksiyalarını yerinә yetirәn şәxslәrә dә aid edilir.
3.
Azәrbaycan Respublikasının xarici dövlәtlәrlә, beynәlxalq tәşkilatlarla bağlanılan
müqavilәlәrindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, bu Qanun müvafiq xarici dövlәtlәr, onların
vәtәndaşları vә hüquqi şәxslәri, beynәlxalq tәşkilatlar, elәcә dә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasında tәsis edilәn vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan qaydada
fәaliyyәt göstәrәn iş yerlәrindә tәtbiq edilir.
4. Dövlәt qulluqçularına bu Qanun, dövlәt qulluğu haqqında qanunvericiliyin xüsusiyyәtlәri
nәzәrә alınmaqla şamil edilir.
Maddә 5.

Bu Qanunun şamil edilmәdiyi şәxslәr vә işlәr

Aşağıdakı şәxslәrә vә işlәrә bu Qanun şamil edilmir:
hәrbi qulluqçulara;
hakimlәrә;
vәkillәrә;
prokurorlara, onların müavinlәrinә vә kömәkçilәrinә, müstәntiqlәrә;
qanunvericilik vә yerli özünüidarә orqanlara seçilmәsi ilә әlaqәdar әmәk haqqı ödәnilәn

vәzifәdә (işdә) işlәmәyәn şәxslәrә;
mülki‑hüquqi müqavilәlәr (podrat, tapşırıq, komisyon, müәlliflik) üzrә yerinә yetirilәn işlәrә.
Maddә 6.

Әmәk münasibәtlәrinin qanunvericiliklә vә müqavilә bağlamaqla
tәnzimlәnmәsi

1. İşçilәrin әmәk hüquqları vә bu hüquqlarla bağlı müvafiq tәminatlarının minimum sәviyyәsi
bu Qanunun 3‑cü maddәsindә göstәrilәn normativ hüquqi aktları ilә tәmin edilir.
2. Әmәk münasibәtlәri fәrdi әmәk müqavilәsinin bağlanması ilә yaranır.
3.
Kollektiv müqavilәlәrdә (kollektiv sazişlәrdә), habelә fәrdi әmәk müqavilәlәrindә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulandan әlavә әmәk, sosial‑iqtisadi, maddi‑mәişәt vә digәr
münasibәtlәri әhatә edәn әmәk şәraiti nәzәrdә tutula bilәr. Fәrdi әmәk müqavilәlәrinә işçilәrin
vәziyyәtini qüvvәdә olan qanunvericiliyә, kollektiv müqavilәyә vә sazişә nisbәtәn pislәşdirәn
şәrtlәrin daxil edilmәsi qadağandır. Belә şәrtlәrin tәtbiqi nәticәsindә işçilәrә dәyәn maddi ziyan
işәgötürәnlәr tәrәfindәn qeyd‑şәrtsiz tam mәblәğdә ödәnilir.
4. Qanunvericilikdә, yaxud fәrdi әmәk müqavilәsindә, habelә kollektiv müqavilәdә (kollektiv
sazişdә) başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, bu müqavilәnin (kollektiv sazişlәrin) şәrtlәri birtәrәfli
qaydada dәyişdirilә bilmәz.
Maddә 7.

Әmәk münasibәtlәrinin yaranması, dәyişdirilmәsi vә xitam edilmәsi
zamanı ayrı‑seçkiliyin yolverilmәzliyi

1. Әmәk münasibәtlәrinin yaranması, dәyişdirilmәsi vә xitam edilmәsi zamanı vәtәndaşlığına,
cinsinә, irqinә, milliyyәtinә, dilinә, yaşayış yerinә, әmlak vәziyyәtinә, ictimai mәnşәyinә, yaşına,
ailә vәziyyәtinә, dininә, siyasi baxışlarına, hәmkarlar ittifaqlarına vә ya başqa ictimai birliklәrә
mәnsubiyyәtinә, qulluq mövqeyinә, әqidәsinә, hәmçinin işçinin işgüzar keyfiyyәtlәri, әmәyinin
nәticәlәri, professional sәriştәsi ilә bağlı olmayan digәr amillәrә görә işçilәr arasında hәr hansı ayrı‑
seçkilәrә yol verilmәsi, hәmin amillәr zәminindә bilavasitә vә ya dolayısı ilә imtiyazların vә
güzәştlәrin müәyyәn edilmәsi, habelә hüquqlarının mәhdudlaşdırılması qәti qadağandır.
2. Qadınlara, әlillәrә, yetkinlik yaşına çatmayanlara vә sosial müdafiәyә ehtiyacı olan digәr
şәxslәrә әmәk münasibәtlәrindә güzәştlәrin müәyyәn edilmәsi ayrı‑seçkilik hesab edilmir.
3.
Әmәk münasibәtlәri prosesindә hüquqlarının mәhdudlaşdırılmasına vә ya sair ayrı‑
seçkiliyә mәruz qalan işçi mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr.
Maddә 8.

Mәcburi әmәyin qadağan edilmәsi

1. Mәcburi әmәk, yәni hәr hansı zor işlәdilәrәk, cәza hәdәsi ilә, o cümlәdәn әmәk intizamını
möhkәmlәndirmәk vasitәsi kimi müvafiq hәdә‑qorxu ilә işin yerinә yetirilmәsinә mәcbur etmәk
qadağandır. İşçini mәcburi әmәyә cәlb edәn tәqsirkar şәxslәr qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
qaydada mәsuliyyәtә cәlb edilirlәr.
2. Hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlә әlaqәdar müvafiq qanunvericilik әsasında, qanuni qüvvәyә
minmiş mәhkәmә hökmlәrinin icrası zamanı müvafiq dövlәt orqanlarının nәzarәti altında yerinә
yetirilәn mәcburi әmәyә yol verilir.
Maddә 9.

İşçinin әsas hüquqları vә vәzifәlәri

1. Әmәk münasibәtlәri sahәsindә işçilәrin aşağıdakı әsas hüquqları vardır:
sәrbәst surәtdә ixtisasına, sәnәtinә, peşәsinә uyğun әmәk növü vә iş yeri seçәrәk fәrdi әmәk
müqavilәsi bağlamaq;
sәhhәtinin vә ya әmәyinin tәhlükәsizliyini tәmin edәn әmәk şәraitindә çalışmaq;
әmәk funksiyasına uyğun olaraq işgüzar keyfiyyәtlәrinә, әmәyinin nәticәlәrinә, professional
sәriştәsinә görә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş minimum mәblәğdәn aşağı olmayaraq әmәyinin
ödәnilmәsi;

qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş normadan çox olmayan iş vaxtında çalışmaq;
qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş müvafiq peşәlәr, sahәlәr üzrә iş yerlәrindә qısaldılmış iş
günü;
qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş hәftәlәrarası istirahәt günlәri;
hәr il qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş müddәtdәn az olmayan ödәnişli әmәk
mәzuniyyәtindәn vә müvafiq hallarda sosial mәzuniyyәtdәn istifadә etmәk;
peşә hazırlığını artırmaq, yeni ixtisasa yiyәlәnmәk vә ixtisasını artırmaq;
әmәk funksiyasının yerinә yetirilmәsi zamanı әmlakına vә sәhhәtinә dәyәn ziyanın ödәnilmәsi;
hәmkarlar ittifaqlarında vә ya işçilәrin digәr nümayәndәli orqanlarında, habelә ictimai
tәşkilatlarda birlәşmәk;
әmәk hüquqlarının müdafiәsi üçün mәhkәmәyә müraciәt etmәk vә sәriştәli hüquqi yardım
almaq;
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş hallarda vә şәrtlәrlә pensiya tәminatı vә sosial müdafiә
olunmaq;
işsizliyә görә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş dövlәt tәminatı.
2. Әmәk münasibәtlәri sahәsindә işçilәr aşağıdakı әsas vәzifәlәri yerinә yetirmәlidirlәr:
fәrdi әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş әmәk funksiyasını vicdanla yerinә yetirmәk;
әmәk intizamına vә daxili davranış qaydalarına әmәl etmәk;
әmәk tәhlükәsizliyi normalarına әmәl etmәk;
işәgötürәnә vurduğu maddi zәrәrә görә mәsuliyyәt daşımaq;
işәgötürәnin kommersiya sirrini müәyyәn olunmuş qaydada vә şәrtlәrlә gizli saxlamaq;
iş yoldaşlarının әmәk hüquqlarını vә qanuni mәnafelәrini pozmamaq;
әmәk mübahisәlәri üzrә mәhkәmә vә digәr orqanların qәrarlarını yerinә yetirmәk;
әmәk qanunvericiliyinin tәlәblәrini yerinә yetirmәk.
M a d d ә 1 0 . Bu Qanunla müәyyәn olunmuş müddәtlәrin hesablanması qaydaları
1. Bu Qanunla hüquq vә vәzifәlәrin yaranması vә xitam edilmәsi ilә әlaqәdar müddәtlәrin
başlanması müәyyәn edilәn tәqvim günün sonrakı günündәn hesablanır.
2. Hәftәlәrlә, aylarla, illәrlә hesablanan müddәt hәftәnin, ayın, ilin sonuncu günü hesab edilir.
3. Müddәtin sonuncu günü qeyri‑iş gününә düşәrsә, müddәtin sonuncu günü ondan sonra
gәlәn iş günü sayılır.
M a d d ә 1 1 . Müәssisәlәrdә özünüidarә ictimai orqanlarının fәaliyyәti
1. Müәssisәlәrdә işçilәrinin nümayәndә orqanları fәaliyyәt göstәrә bilәr.
2. Müәssisәlәrdә siyasi partiyaların fәaliyyәtinә yol verilmir.
İkinci fәsil
FӘRDİ ӘMӘK MÜQAVİLӘLӘRİNİN BAĞLANMASI QAYDALARI
M a d d ә 1 2 . Fәrdi әmәk müqavilәsinin tәrәflәri
1. Fәrdi әmәk müqavilәsinin tәrәflәri işәgötürәnlәr vә işçilәrdir.
2. On dörd yaşına çatmış hәr bir şәxs fәrdi әmәk müqavilәsinin tәrәfi ola bilәr.
3. Qanunda vә Azәrbaycan Respublikasının iştirakçı olduğu beynәlxalq müqavilәlәrdә başqa
hal nәzәrdә tutulmayıbsa, әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr dә fәrdi әmәk müqavilәlәrinin
tәrәflәri ola bilәrlәr.
M a d d ә 1 3 . Fәrdi әmәk müqavilәsinin mәzmunu
1. Fәrdi әmәk müqavilәsinin mәzmunu qanunvericiliyin tәlәblәrinә әmәl edilmәklә tәrәflәrin
razılığı ilә müәyyәn edilir.

2. Fәrdi әmәk müqavilәsindә aşağıdakı şәrtlәr vә mәlumatlar göstәrilmәlidir:
a) işçinin adı, soyadı, atasının adı vә ünvanı;
b) işәgötürәnin adı, ünvanı;
v) işçinin iş yeri;
q) işçinin әmәk funksiyası;
ğ) işçinin әmәk şәraiti;
d) fәrdi әmәk müqavilәsinin müddәti;
e) fәrdi әmәk müqavilәsinin bağlandığı vә işçinin işә başlamalı olduğu gün;
j) tәrәflәrin müәyyәn etdiyi әlavә şәrtlәr barәdә mәlumatlar.
3. Bu maddәnin 2‑ci hissәsindә nәzәrdә tutulan şәrtlәrdәn hәr hansı biri göstәrilmәyәn fәrdi
әmәk müqavilәlәri etibarsız sayılır. Hәmin şәrtin (şәrtlәrin) fәrdi әmәk müqavilәsindә
göstәrilmәdiyi aşkar olunduğu andan onlar işәgötürәn tәrәfindәn fәrdi әmәk müqavilәsinә daxil
edilmәlidir. Bu halda tәrәflәrin arasında başqa razılıq olmamışdırsa, fәrdi әmәk müqavilәsi
bağlandığı andan etibarlı hesab olunur.
4.
Fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanarkәn vә әmәk münasibәtlәri prosesindә Azәrbaycan
Respublikası qanunvericiliyi ilә işçilәr üçün müәyyәn edilmiş hüquq vә tәminatların sәviyyәsi
azaldıla bilmәz.
M a d d ә 1 4 . Fәrdi әmәk müqavilәsinin müddәti
1. Fәrdi әmәk müqavilәsi qabaqcadan müddәti müәyyәn edilmәdәn (müddәtsiz) vә ya beş
ilәdәk müddәtә (müddәtli) bağlanıla bilәr.
2. Fәrdi әmәk müqavilәsindә onun hansı müddәtә bağlanması göstәrilmәmişdirsә, hәmin
müqavilә müddәtsiz bağlanmış hesab edilir.
3. Müddәti müәyyәn edilmәdәn bağlanmış fәrdi әmәk müqavilәsi, hәr iki tәrәfin razılığı
olmadan birtәrәfli qaydada müddәtli fәrdi әmәk müqavilәsi ilә әvәz oluna bilmәz.
4. Müddәtli fәrdi әmәk müqavilәsi, әmәk funksiyasının xarakteri, yerinә yetirilmәsi şәrtlәri
(mövsümi işlәrdә, müvәqqәti işә çıxmayan işçini әvәz etdikdә) vә yaxud işçinin marağı ilә әlaqәdar
fәrdi әmәk müqavilәsini müddәtsiz bağlamaq mümkün olmadıqda, habelә bilavasitә
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hallarda bağlanıla bilәr.
M a d d ә 1 5 . Fәrdi әmәk müqavilәsinin bağlanması vә ona dәyişikliklәr edilmәsi
qaydası
1. Fәrdi әmәk müqavilәsi bu Qanunun 13‑cü maddәsinin 2‑ci hissәsindә nәzәrdә tutulan,
habelә tәrәflәrin razılaşdıqları әlavә әmәk şәraiti, әmәk funksiyaları vә tәrәflәrin öhdәliklәri
göstәrilmәklә yazılı bağlanır.
2. 14 yaşından 15 yaşınadәk yeniyetmәlәrlә fәrdi әmәk müqavilәsinin bağlanmasına, onların
valideynlәrindәn, övladlığa götürәnlәrdәn (qәyyumlarından) birinin, yaxud qanunla onları әvәz
edәn şәxslәrin yazılı razılığı ilә yol verilir.
3. Fәrdi әmәk müqavilәsi üç nüsxәdәn az olmayaraq tәrtib olunub tәrәflәrin imzası ilә tәsdiq
edilir vә onun bir nüsxәsi işçidә, digәr nüsxәlәri isә işәgötürәndә saxlanılır.
4.
Fәrdi әmәk müqavilәsinә dәyişikliklәrin aparılması tәrәflәrin razılığı ilә edilir.
Razılaşdırılmış dәyişikliklәr fәrdi әmәk müqavilәsinә daxil edilir. Dәyişikliklәrin hәcmcә çoxluğu ilә
әlaqәdar fәrdi әmәk müqavilәsinә daxil etmәk mümkün olmadıqda, ilkin fәrdi әmәk müqavilәsi
yenidәn tәrtib edilә, yaxud ayrılıqda tәrtib edilib tәsdiqlәnә bilәr.
M a d d ә 1 6 . Fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanarkәn işçinin tәqdim etdiyi sәnәdlәr
1. Fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanarkәn әmәk kitabçası vә şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd tәqdim
edilmәlidir.
2. İlk dәfә fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanılarkәn әmәk kitabçası tәlәb edilmir.

3. Qanunvericilikdә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, mәcburi köçkün vә ya qaçqın statusuna
malik şәxslәrlә, әcnәbilәrlә vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrlә, әmәk kitabçası tәqdim edilmәdәn
fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanıla bilәr.
4. İşә qәbul olunarkәn işçinin әmәk funksiyasının xarakterinә müvafiq xüsusi hazırlığa vә
tәhsilә malik olması (hәkim, sürücü vә s.), habelә hәmin işlә (vәzifә ilә) әlaqәdar tәhsilindә tarif
ixtisasını xarakterizә edәn tәlәbin olması hallarında işәgötürәnlә fәrdi әmәk müqavilәsi bağlayan
şәxs tәhsil barәdә müvafiq sәnәd tәqdim etmәlidir.
5. İşçinin sәhhәtinә vә sağlamlığına mәnfi tәsir edәn faktorlar olan әmәk şәraitli iş yerlәrindә,
habelә әhalinin sağlamlığının mühafizәsi mәqsәdilә yeyinti sәnayesi, ictimai iaşә vә bu qәbildәn
olan digәr iş yerlәrindә fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanılarkәn işçilәr sağlamlığı haqqında tibb
müәssisәsinin müvafiq arayışını tәqdim etmәlidirlәr. Belә әmәk şәraitli müәssisәlәrin siyahısı
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn tәsdiq edilir.
6.
Sosial müdafiәyә xüsusi ehtiyacı olan şәxslәr üçün (gәnclәr, tәk vә çoxuşaqlı, habelә
mәktәbәqәdәr uşaqları tәrbiyә edәn valideynlәr vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr şәxslәr)
müәyyәn edilmiş kvota hesabına, әrazi mәşğulluq orqanının göndәrişi tәqdim edildikdә әmәk
münasibәtlәri rәsmilәşdirilә bilәr.
7. Qanunvericilikdә müsabiqә üzrә vәzifә tutmağın xüsusi qaydaları müәyyәn edilә bilәr.
8. Ayrı‑ayrı növ işlәrә qәbul zamanı müәssisәdә qüvvvәdә olan daxili әmәk nizamı qaydaları
ilә işәgötürәn әlavә sәnәdlәri onların zәruriliyini әsaslandırmaqla tәlәb edә bilәr. Әsaslandırma —
işәgötürәnlә әmәk münasibәtlәrinә girәcәk işçinin әmәk funksiyasının, işin xarakterinin (vәzifәnin)
spesifik xüsusiyyәtlәri ilә (mәsәlәn, işә qәbul zamanı maddi‑mәsul vәzifәyә, nәzarәt‑tәftiş
funksiyasının yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar işә götürülәrkәn axırıncı iş yerindәn xasiyyәtnamәnin
tәlәb olunması) şәrtlәndirilmәlidir.
9.
Әmәk münasibәtlәrinә girәn işçidәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmamış, habelә işin
(vәzifәnin) xarakterinә uyğun gәlmәyәn әlavә sәnәdlәrin tәlәb edilmәsinә yol verilmir.
M a d d ә 1 7 . Fәrdi әmәk müqavilәsinin qüvvәyә minmәsi
1. Fәrdi әmәk müqavilәsindә başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, o tәrәflәrin imzası ilә tәsdiq
edilib işçinin faktiki işә başladığı gündәn qüvvәyә minir.
2. İşçi yazılı fәrdi әmәk müqavilәsi olmadan әvvәlcәdәn işәgötürәnin razılığı ilә faktiki işә
başlamışsa, hәmin andan fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanmış hesab olunur vә bu halda tәrәflәrin
razılığı sәnәdlәşdirilmәlidir.
M a d d ә 1 8 . Sınaq müddәti
1. Fәrdi әmәk müqavilәsi sınaq müddәti müәyyәn edilmәklә bağlanıla bilәr. Sınaq müddәti
tәrәflәrin razılığı ilә 3 aydan artıq olmamaq şәrti ilә müәyyәn edilir. Sınaq müddәtindә müәssisәdә,
müәyyәn edilmiş mövcud әmәk şәrtlәri vә qüvvәdә olan qanunvericilik işçiyә şamil edilir.
2. İşçinin iş qabiliyyәtini müvәqqәti itirdiyi vә üzürlü sәbәbdәn işdә olmadığı dövrlәr sınaq
müddәtinә daxil edilmir.
3. İlkin sınağın müәyyәn edilmәsinә razılıq vә onun müddәti fәrdi әmәk müqavilәsindә öz
әksini tapmalıdır, әks halda, fәrdi әmәk müqavilәsi ilkin sınaq müddәti müәyyәn edilmәdәn
bağlanmış hesab olunur.
M a d d ә 1 9 . Sınaq müddәtinin müәyyәn edilmәdiyi hallar
Sınaq müddәti:
on sәkkiz yaşına çatmamış şәxslәrlә;
tәhsilini bitirdikdәn sonrakı bir il әrzindә mәzunlarla;
müsabiqә yolu ilә;
әlillәrlә;

mәşğulluq orqanlarından kvota hesabına göndәrilәn şәxslәrlә;
müәssisә daxilindә başqa işә vә bir müәssisәdәn başqasına keçirilәn işçilәrlә;
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr şәxslәrlә fәrdi әmәk müqavilәsi bağlanılarkәn
müәyyәn edilmir.
M a d d ә 2 0 . İşә qәbul zamanı sınağın nәticәsi
1. Sınaq müddәti qurtaranadәk tәrәflәrdәn biri, digәrinә üç gün әvvәl yazılı xәbәrdarlıq
etmәklә fәrdi әmәk müqavilәsini poza bilәr.
2.
Sınaq müddәti qurtaranadәk tәrәflәrdәn biri fәrdi әmәk müqavilәsinin xitamını tәlәb
etmәyibsә, işçi sınaqdan çıxmış hesab edilir. İşçi sınaqdan çıxmış hesab edildiyi andan etibarәn
fәrdi әmәk müqavilәsinә yalnız bu Qanunla müәyyәn edilmiş әsaslarla xitam verilә bilәr.
M a d d ә 2 1 . Әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi
1. İstehsalın vә әmәyin tәşkilindәki dәyişikliklәrlә әlaqәdar işçinin peşәsi, ixtisası vә vәzifәsi
üzrә işi davam etdirmәklә әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsinә yol verilir.
2. İşәgötürәn әmәk şәraitinin şәrtlәrini dәyişdirmәzdәn azı 2 ay әvvәl işçini rәsmi xәbәrdar
etmәlidir. Әgәr işçi yeni әmәk şәraiti ilә işi davam etdirmәyә razılıq vermirsә, ona üç aylıq orta
әmәk haqqı mәblәğindә müavinәt ödәnilmәklә fәrdi әmәk müqavilәsinә xitam verilә bilәr.
3. Müәssisәdә işçilәrin әksәriyyәti üçün әmәk şәraitinin şәrtlәrinin pislәşmәsinә sәbәb olan
dәyişikliklәr apararkәn bunun hansı mәqsәdlә edilmәsini әsaslandırmaqla işәgötürәn әrazi әmәk vә
mәşğulluq orqanlarına mәlumat vermәlidir.
4. Әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi ilә әlaqәdar yaranan mübahisәlәrin hәlli üçün işçi
mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr.
M a d d ә 2 2 . Başqa daimi işә keçirmә
İşçinin daimi olaraq başqa işә keçirilmәsinә (işçinin әmәk funksiyasının dәyişdirilmәsinә), ona
başqa peşә, ixtisas vә vәzifә üzrә iş tapşırılmasına yalnız onun öz razılığı ilә yol verilir.
M a d d ә 2 3 . İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә başqa işә müvәqqәti keçirmә
1. İşçi, onun razılığı olmadan istehsalat zәruriyyәti vә boşdayanma hallarının qarşısını almaq
mәqsәdilә bir ay müddәtinә, müvәqqәti olaraq başqa işә keçirilә bilәr. Bu halda işçi onun sәhhәtinә
mәnfi tәsir edәn, habelә aşağı ixtisaslı işә keçirilә bilmәz. Başqa işә keçirilmә müddәtindә işçinin
әmәyi görülәn işin müqabilindә, lakin әvvәlki orta әmәk haqqından aşağı olmamaqla ödәnilir.
2. İstehsalat zәruriyyәtilә әlaqәdar işәgötürәnin tәşәbbüsü ilә işçinin müvәqqәti başqa işә
keçirilmә müddәtinin son hәddi, әmәyin ödәnilmәsinin konkret qaydası kollektiv müqavilәdә
göstәrilir. Kollektiv müqavilәnin bağlanmadığı hallarda isә, bu, işәgötürәnlә işçilәrin nümayәndәli
orqanı arasındakı mәslәhәtlәşmәdәn sonra müәyyәnlәşdirilir.
M a d d ә 2 4 . Başqa işçinin әmәk funksiyasının icrası
1. Müәyyәn sәbәbdәn bir hәftәdәn çox müddәtә yerindә olmayan işçinin әmәk funksiyasının
icrasına (müavinlikdәn başqa) әmәk haqqında olan fәrqin ödәnilmәsi şәrti ilә tәrәflәrin razılığı ilә
yol verilir.
2. Boş vәzifәlәr üzrә әmәk funksiyalarının icrasına qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan hallarda
yol verilә bilәr.
M a d d ә 2 5 . Mülkiyyәtçi dәyişdikdә әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi
1. Müәssisәnin mülkiyyәtçisi dәyişdikdә işçinin razılığı ilә әmәk münasibәtlәri davam etdirilir.
Yeni mülkiyyәtçi yalnız müәssisә rәhbәri ilә (işәgötürәnlә) fәrdi әmәk müqavilәsinә bu Qanunun
28‑ci maddәsinin 1‑ci hissәsinin “a” bәndinә әsasәn xitam verә bilәr.
2.
Mülkiyyәtçinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar işçilәrin kütlәvi şәkildә işdәn çıxarılması halları

müvafiq qanunvericiliklә tәnzim edilir.
Üçüncü fәsil
FӘRDİ ӘMӘK MÜQAVİLӘSİNӘ XİTAM VERİLMӘSİ QAYDALARI
M a d d ә 2 6 . Fәrdi әmәk müqavilәsinә xitam verilmәsinin әsasları
1. Fәrdi әmәk müqavilәsinә yalnız bu Qanunla müәyyәn edilmiş әsaslarla vә şәrtlәrlә xitam
verilә bilәr.
2. Fәrdi әmәk müqavilәsinә xitam verilmәsinin әsasları aşağıdakılardır:
a) müddәtli әmәk müqavilәsinin müddәti bitәnәdәk tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı;
b) tәrәflәrdәn birinin tәşәbbüsü;
v) müddәtin qurtarması;
q) әmәk şәraitinin şәrtlәrinin dәyişdirilmәsi;
ğ) tәrәflәrin iradәsindәn asılı olmayan hallar;
d) fәrdi әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulan hallar.
M a d d ә 2 7 . Müddәti müәyyәn edilmәmiş fәrdi әmәk müqavilәsinin işçinin tәşәbbüsü
ilә lәğv edilmәsi qaydaları
1. İşçi on beş tәqvim günü qabaqcadan işәgötürәni yazılı әrizәsi ilә xәbәrdar etmәklә müddәti
müәyyәn edilmәmiş fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsini tәlәb etmәk hüququna malikdir.
2. Әrizә verildiyi on beşinci gün bitdikdәn sonra işçi işә çıxmamaq vә son haqq‑hesabının
aparılmasını tәlәb etmәk hüququna malikdir. Bu halda işәgötürәn işçinin tәlәblәrini yerinә
yetirmәyә borcludur.
3. Müәyyәn üzürlü sәbәblәr olduqda (işçinin pensiyaya çıxması, tәhsil müәssisәsinә daxil
olması, yeni yaşayış yerinә köçmәsi vә s.) işçi әrizәsindә göstәrdiyi gün fәrdi әmәk müqavilәsini
lәğv edә bilәr.
4. Fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsi barәdә xәbәrdarlıq etmiş işçi on beş tәqvim günü
әrzindә әrizәsini geri götürә bilәr. Bu halda әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsinә yol verilmir.
5. İşçi әrizәsindә әmәk münasibәtlәrini dayandırmaq istәdiyi günü göstәrmәyibsә, xәbәrdarlıq
müddәti bitәnәdәk bu maddә ilә müәyyәn edilmiş әsasla fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsinә
yol verilmir.
6. “Mәzuniyyәtlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununda nәzәrdә tutulan hallarda
işçi mәzuniyyәt hüququndan istifadә etmәklә işdәn çıxmaq arzusunda olduqda ona müvafiq iş
ilinә görә mәzuniyyәtin vә mәzuniyyәt müddәtinin qurtardığı gündәn fәrdi әmәk müqavilәsinin
lәğv edilmәsi barәdә işәgötürәnә әrizә ilә müraciәt etmәk hüququna malikdir. Bu haldә işçinin
tәklifi tәmin edilmәlidir.
M a d d ә 2 8 . İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsi
qaydaları
1. İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә müddәtindәn asılı olmayaraq fәrdi әmәk müqavilәsi aşağıdakı
hallarda lәğv edilә bilәr:
a)
müәssisә lәğv edildikdә vә ya yenidәn tәşkil olunduqda, yaxud onun mülkiyyәtçisi
dәyişdikdә;
b) müәssisәdә işçilәrin sayı vә ya ştatları ixtisar edildikdә;
v) ixtisası vә ya peşәsi ilә bağlı olaraq işçinin tutduğu vәzifәyә uyğun gәlmәmәsi barәdә
sәlahiyyәtli orqan (attestasiya komissiyasının, elmi şuranın vә s.) tәrәfindәn müvafiq qәrar qәbul
edildikdә;
q) işçi üzürlü sәbәb olmadan öz әmәk funksiyalarını vә ya fәrdi әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn
edilmiş öhdәliklәrini pozduqda.

2. Müәssisәnin lәğv edildiyi hallardan başqa, işçinin әmәk qabiliyyәtini müvәqqәti itirdiyi
dövrdә, habelә mәzuniyyәtdә, ezamiyyәtdә olduğu, elәcә dә kollektiv danışıqlarda iştirak etdiyi
vaxt әrzindә, habelә bu Qanunun 33‑cü maddәsindә nәzәrdә tutulan hallarda işәgötürәnin
tәşәbbüsü ilә fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğv edilmәsinә yol verilmir.
3. Kollektiv müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulmuşdursa, bu maddәnin 1‑ci hissәsindә göstәrilәn
әsaslarla fәrdi әmәk müqavilәsi işәgötürәnlә hәmkarlar ittifaqı tәşkilatı arasında mәslәhәtlәşmәlәr,
razılaşmalar әsasında lәğv edilә bilәr.
M a d d ә 2 9 . Müddәtli fәrdi әmәk müqavilәsinin xitam edilmәsi qaydaları
1. Müddәtli fәrdi әmәk müqavilәsinin müddәti qurtardıqda xitam olunur. Müddәtli fәrdi
әmәk müqavilәsindә göstәrilәn müddәt qurtardıqda әmәk münasibәtlәri davam etdirilәrsә vә
müddәt bitdikdәn sonrakı bir hәftә әrzindә tәrәflәrdәn heç biri müqavilәnin xitam olunmasını tәlәb
etmirsә, fәrdi әmәk müqavilәsi qeyri‑müәyyәn müddәtә uzadılmış hesab olunur.
2. İşçinin müәyyәn üzürlü sәbәbdәn iş yerindә olmadığı dövrdә müddәtli әmәk müqavilәsinin
müddәti qurtardığı hallarda hәmin müqavilәyә işçinin yerinә qayıtdıqdan sonrakı bir hәftә әrzindә
xitam verilir.
3. İşәgötürәn qanunvericiliklә vә ya fәrdi әmәk müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş öhdәliklәrini
yerinә yetirmәdikdә işçi müddәtli fәrdi әmәk müqavilәsini vaxtından әvvәl xitam edә bilәr.
M a d d ә 3 0 . Tәrәflәrin iradәsindәn asılı olmayan hallarda fәrdi әmәk müqavilәsinin
xitamı
Tәrәflәrin iradәsindәn asılı olmayaraq fәrdi әmәk müqavilәsi aşağıdakı hallarda xitam olunur:
a) işçi hәrbi vә alternativ xidmәtә çağırıldıqda;
b) әvvәllәr hәmin işdә çalışan işçi qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada işinә bәrpa
edildikdә;
v) qanunvericiliklә daha uzun müddәt müәyyәn edilmәmişsә, әmәk qabiliyyәtinin altı aydan
çox müddәtә tam vә daimi itirilmәsi ilә әlaqәdar işçi әmәk funksiyalarını yerinә yetirә bilmәdikdә;
q) işçini azadlıqdan mәhrum edilmәyә, cәzanın çәkilmәsi yerlәrindә islah işlәrinә, yaxud
cәzanın iş yerindә çәkilmәsini istisna edәn başqa cәzaya (şәrti mәhkumedilmә vә hökmün icrasını
tәxirә salma hallarından başqa) mәhkum etmiş mәhkәmә hökmü qanuni qüvvәyә mindikdә;
ğ) işçi vәfat etdikdә;
d) qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr hallarda.
Dördüncü fәsil
FӘRDİ ӘMӘK MÜQAVİLӘLӘRİNӘ XİTAM VERİLӘRKӘN İŞÇİLӘRİN TӘMİNATLARI
M a d d ә 3 1 . Fәrdi әmәk müqavilәsinә xitam verilәrkәn işçilәrin tәminatları
1. İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә fәrdi әmәk müqavilәsi lәğv edilәrkәn işçi, bu Qanunun 28‑ci
maddәsinin 1‑ci hissәsinin “a” vә “b” bәndlәrindә nәzәrdә tutulan hallarda iki ay, “v” bәndindә
nәzәrdә tutulan halda isә bir ay qabaqcadan işәgötürәn tәrәfindәn rәsmi xәbәrdar edilmәlidir.
2. Xәbәrdarlıq müddәti әrzindә hәr iş hәftәsindә әmәk haqqı saxlanılmaqla işçiyә müvafiq iş
axtarmağa imkan yaradılması mәqsәdilә işçi azı bir iş günü әmәk funksiyasının icrasından azad
edilir.
3.
Müәssisәdә işin hәcminin azalması vә tәşkilati‑hüquqi formasının (mülkiyyәtçinin
dәyişmәsi, yenidәn tәşkil olunması vә s.) dәyişmәsilә әlaqәdar bu Qanunun 28‑ci maddәsinin 1‑ci
hissәsinin “a” vә “b” bәndlәri ilә fәrdi әmәk müqavilәsi lәğv edilәrkәn işçilәrә:
orta aylıq әmәk haqqından az olmamaqla işdәnçıxarma müavinәti;
işdәn çıxarıldığı gündәn yeni işә düzәlәn günәdәk ikinci vә üçüncü aylar üçün orta әmәk haqqı
ödәnilir.

4.
İşçinin sәrbәstlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar bu maddәnin 3‑cü hissәsindә nәzәrdә tutulan
ödәmәlәr әhalinin mәşğulluq mәrkәzlәri tәrәfindәn işçiyә verilәn müvafiq arayışlar әsasında
ödәnilir. Hәmin arayış mәşğulluq mәrkәzindә qeydiyyatda olan şәxslәrә verilir. Bu ödәmәlәr işçinin
sәrbәstlәşdirildiyi müәssisәnin işәgötürәni, müәssisә lәğv edildikdә onun әmlakının yeni
mülkiyyәtçisi (әmlakın operativ idarәçiliyini hәyata keçirәn hüquqi, fiziki şәxslәr) ödәmәlidir.
5. Kollektiv müqavilәlәrdә (kollektiv sazişlәrdә) sәrbәstlәşdirilmiş işçilәrin işә düzәldiyi dövr
әrzindә daha uzun müddәtә orta aylıq әmәk haqqının saxlanılması nәzәrdә tutula bilәr.
6. Fәrdi әmәk müqavilәsi bu Qanunun 28‑ci maddәsinin 1‑ci hissәsinin “v” bәndi vә 30‑cu
maddәsinni “ğ” bәndi ilә xitam olunduqda işәgötürәn işçiyә, vәfat edәnin vәrәsәlәrinә orta aylıq
әmәk haqqı miqdarında, 30‑cu maddәsinin “a” bәndi ilә xitam edildikdә isә ona orta aylıq әmәk
haqqının iki misli miqdarında, lakin qüvvәdә olan minimum әmәk haqqının iyirmi mislindәn az
olmayan mәblәğdә müavinәt ödәyir.
M a d d ә 3 2 . Müәssisәdә işçilәrin ixtisarı zamanı işdә saxlanmağa üstünlüyü olan
şәxslәr
1. Müәssisәnin tәşkilati‑hüquqi formasının dәyişdirilmәsi vә ya digәr sәbәblәrdәn işçilәrin
sayının ixtisarı hәyata keçirilәrkәn daha yüksәk ixtisasa malik işçilәr işdә saxlanılırlar.
2. İxtisas dәrәcәsi eyni olduqda işdә saxlanmaq üstünlüyünә aşağıdakı şәxslәr malikdir:
şәhid ailәsinin üzvlәri;
müharibә iştirakçıları;
әsgәr vә zabitlәrin ailә üzvlәri;
öhdәsindә iki vә daha çox 16 yaşınadәk uşağı olanlar;
özündәn savayı ailәsindә qazancı olmayanlar;
hәmin müәssisәdә әmәk şikәstliyi almış vә ya peşә xәstәliyinә tutulmuşlar;
qaçqınlar vә mәcburi köçkünlәr;
tәhsil müәssisәsinin axşam vә ya qiyabi şöbәlәrindә oxuyanlar;
kollektiv müqavilәlәrdә (kollektiv sazişlәrdә) nәzәrdә tutulan digәr işçilәr.
M a d d ә 3 3 . İşәgötürәnin tәşәbbüsü ilә fәrdi әmәk müqavilәsinin lәğvinin qadağan
edildiyi hallar
Müәssisәnin lәğv edilmәsi istisna olunmaqla, hamilә, habelә üç yaşınadәk uşaqları olan
qadınların, elәcә dә yeganә qazancı hәmin müәssisәdә olan, mәktәb yaşınadәk uşaqlarını tәkbaşına
böyüdәn işçilәrin vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan digәr hallarda fәrdi әmәk müqavilәsinin
işәgötürәnin tәşәbbüsü ilә lәğv edilmәsi qadağan edilir.
Beşinci fәsil
YEKUN MÜDDӘALAR
M a d d ә 3 4 . İşçilәrin әmәk kitabçaları
1. Әmәk kitabçası, işçinin әmәk stajını tәsdiq edәn, әmәk fәaliyyәti haqqında әsas sәnәddir.
2. Әmәk kitabçaları işәgötürәn tәrәfindәn 5 gündәn artıq işlәyәn bütün işçilәr üçün açılır.
3. İşәgötürәn tәrәfindәn әmәk kitabçasına işçi haqqında, onun işә qәbul edilmәsi, başqa daimi
işә keçirilmәsi, әmәk müqavilәsinin xitam olunması barәdә mәlumatlar yazılır.
4. İşdәn çıxan işçilәrә әmәk kitabçası fәrdi әmәk müqavilәsi xitam olunduğu gün (sonuncu iş
günü) verilir.
5.
Әmәk kitabçaları Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin tәsdiq etdiyi “Әmәk
kitabçalarının tәtbiqi qaydası haqqında” Әsasnamәdә müәyyәn olunmuş qaydalarda tәrtib olunur.
M a d d ә 3 5 . Bu Qanunun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәt

Bu Qanunun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәt Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilә
müәyyәn edilmiş orqanlar tәrәfindәn hәyata keçirilir.
M a d d ә 3 6 . İşçilәrin bu Qanunla müәyyәn olunmuş әmәk hüquqlarını pozmağa görә
mәsuliyyәt
İşçilәrin bu Qanunla müәyyәn olunmuş әmәk hüquqlarını pozmağa görә tәqsirkar şәxslәr
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada intizam, inzibati vә cinayәt mәsuliyyәti daşıyırlar.
M a d d ә 3 7 . Bu Qanunun tәtbiqi zamanı meydana çıxan mübahisәlәrin hәlli
Bu Qanunun tәtbiqi zamanı işçilәr vә işәgötürәnlәr arasında yaranan mübahisәlәr “Fәrdi әmәk
mübahisәlәrinin hәlli haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanunu vә mülki‑prosessual
qanunvericiliyi ilә hәll edilir.
M a d d ә 3 8 . Keçid müddәaları
1. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları bu Qanuna zidd olmayan
hissәdә öz qüvvәsini saxlayır.
2.
Bu Qanunun tәtbiqi ilә әlaqәdar izahatlar qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada
verilir.
3. Bu Qanunun tәtbiqi barәdә müvafiq normativ aktların qәbul edilmәsi zәrurәti olduqda
onlar, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı әsasında Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr
Kabinetinin qәrarı ilә qәbul edilir.
4.
Bu Qanun qüvvәyә minәnәdәk işçilәrlә işәgötürәnlәr arasında bağlanmış fәrdi әmәk
müqavilәlәrinin rәsmilәşdirilmә forması tәrәflәrin qarşılıqlı razılığı ilә bu Qanunun 13‑cü
maddәsindә nәzәrdә tutulan qaydada yazılı formada yenidәn bağlanmazsa özünün hüquqi
qüvvәsini saxlayır.
5. Bu Qanun qüvvәyә minәnәdәk bağlanmış kontrakt formasında fәrdi әmәk müqavilәlәri
hәmin Qanuna zidd olmayan hissәdә öz qüvvәsini saxlayır. Tәrәflәr, bu Qanun qüvvәyә minәn
gündәn әn geci on gün müddәtindә, hәmin kontraktları qanunvericiliyin tәlәblәrinә
uyğunlaşdırmalıdırlar.
6. Bu Qanun qüvvәyә minәnәdәk qәbul edilmiş Azәrbaycan Respublikasının qanunlarında
işlәdilәn “işverәn” mәfhumu “işәgötürәn” mәfhumu kimi başa düşülür.
7. Bu Qanun dәrc edildiyi gündәn qüvvәyә minir.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydәr ӘLİYEV
Bakı şәhәri, 21 may 1996‑cı il
№ 82‑IQ

