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GİRİŞ 

Hüququn bir sahəsi kimi sosial təminat hüququnda üçüncü qrupa daxil olan 

münasibətləri tənzim edən normalar (pensiya hüququ) mərkəzi yer tutur. 

Pensiya təminatı hüququnun strukturunda isə bir-biri ilə əlaqəli olan eynitipli 

pensiya münasibətlərini tənzim edən əsas institutları və ya hüquqi normalar qrupla-

rını ayırmaq olar, məsələn, yaşa görə, əlliliyə görə, ailə başçısını itirməyə görə 

əmək pensiyaları. Onlar əmək pensiyalarının növləri üzrə normaları özündə birləş-

dirir. Xüsusi hissənin institutlarına pensiya təminatı sahəsində prosedur münasibət-

ləri nizama salan hüquq normaları aiddir. Belə institutlara əmək pensiyalarının tə-

yin edilməsi, hesablanması və ödənilməsi aiddir. Bu münasibətlər isə əsas institut-

larla əlaqəlidir, pensiya növü kimi sosial təminat hüququna aiddir və pensiya hü-

quq münasibətlərindən əvvəl yarana və ya onunla birgə mövcud ola bilər. 

Mövzunun birinci sualında müasir dövrdə pensiyanın anlayışı və onun əla-

mətləri, ikinci sualında əlilliyə görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin edilməsi 

şərtləri, üçüncü sualda yaşa görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin edilməsi 

şərtləri, dördüncü sualda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının anlayışı 

və təyin edilməsi şərtləri, beşinci sualda sоsiаl müаvinətlərin аnlаyışı, təsnifаtı və 

оnlаrın məbləğinin müəyyən еdilməsi mеtоdlаrı təsbit olunmuşdur. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sual 1. Pensiyanın anlayışı və onun əlamətləri 

 
Pensiya sistemi üzrə normaların məcmusu əsasən üç müxtəlif xarakterli ic-

timai münasibətlər qrupunu nizama salır. Birinci qrupa pensiyaların maliyyələşdi-

rilməsi mənbələrinin (daha dəqiq desək dövlət büdcəsinin və Azərbaycan Respub-

likası Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun) formalaşdırılması üzrə olan münasibət-

lər daxildir. Respublikamızda pensiyalar bir qayda olaraq Azərbaycan Respublikası 

DSMF-nin vəsaitləri hesabına ödənilir. Bu qrupa daxil olan münasibətlər geniş mə-

nada maliyyə hüququnun predmetini təşkil edir. İkinci qrup isə pensiya təminatı 

sisteminin təşkili və idarəçiliyi üzrə münasibətləri əhatə edir. Bu münasibətlər isə 

əsasən inzibati hüquq normaları ilə tənzimlənir. Üçüncü qrup münasibətlər isə cə-

miyyət üzvlərinin pensiyalar və digər pensiya ödənişləri ilə maddi təminatı üzrə 

münasibətlərdən ibarətdir. Bu münasibətlər mahiyyətinə görə pensiya və onunla 

sıx bağlı olan münasibətləri nizama salan normaların məcmusudur, yəni pensiya 

hüququdur. 

Bəzi alimlər sosial təminat hüququnu pensiya hüququnun tənzimetmə pred-

meti vasitəsilə müəyyən edirlər. V.S.Andreyev belə hesab edir ki, sosial təminat 

hüququ hüququn bir sahəsi olub, özündə pensiya və digər ictimai münasibətləri 

tənzim edən hüquq normalarının sistemini ifadə edir
1
. Bəzən sosial təminat hüququ 

predmetinin əsasını məhz pensiya təminatı sahəsində yaranan ictimai münasibətlər 

təşkil etdiyi göstərilir
2
. Bir sıra müəlliflər isə pensiya münasibətlərinin hüquqi tən-

zimlənməsi dərəcəsini və bu sahədə normaların çoxluğunu nəzərə alaraq həmin 

normalar məcmusunun yarımsahə təşkil etməsi fikrini irəli sürmüşlər. Onlar fikir-

lərini aşağıdakı kimi əsaslandırırlar: bu yarımsahənin öz predmeti — pensiya mü-

nasibəti, eləcə də bu yarımsahənin öz sistemi var
3
. Lakin digər mənbələrdə pensiya 

təminatına «baş institut», yəni diferensiallaşdırılmış institutlarda ifadə edilmiş 

ümumi hüquqi konstruksiyasını təsbit edən normalar kompleksi kimi baxılır
4
. 

Birinci mövqenin tərəfdarlarının fikirləri diqqətəlayiq olsa da, lakin pensiya 

təminatın hüququnun yarımsahə hesab etmək üçün mühüm bir cəhət — onun pred-

metində müxtəlif növlü eyni cinsli münasibətlərin olması çatışmır. Pensiya müna-

sibətlərinin hamısı eyni növlü münasibətlərdir və sosial təminatın bir növü ilə əla-

qədar olaraq yaranır. Pensiya təminatının baş institut hesab edilməsinə gəldikdə isə 

bununla razılaşmaq olar. Bu institutun strukturunda ayrı-ayrı pensiya növlərini tən-

zimləyən normaları birləşdirən subinstitutlar aydın görünür. 

Beləliklə, sosial təminat hüququnun xüsusi hissəsində pensiya təminatı, hər 

şeydən əvvəl öz predmeti baxımından baş institut kimi çıxış edir. 

Əvvəlki pensiya qanunvericiliyində, o cümlədən «Əmək pensiyaları haqqın-

da» 7 fevral 2006-cı il tarixli qanunda pensiyanın leqal anlayışı verilməmişdir. La-

kin bu sözün mənası hamıya yaxşı məlumdur. «Pensio» latın sözü olub, «ödəniş» 

                                                             
1Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. М.: Юридическая литература, 1987, с. 31 
2 Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. М., 1974, с. 6 
3Советское право социального обеспечения: Учебное пособие / Под ред. П.М.Маргиева, М., 1989, с. 24; 

Тучкова Э.Г. Общие вопросы советского пенсионного права. М., 1986, с. 11-12 
4
Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения. Свердловск: 

Уралский Ун-т, 1986, с. 110;Гасымов А.М., Ялийев М.Н. Азярбайъан Республикасынын пенсийа щцгугу: Дярс 
вясаити. Бакы:Диэеста, 2001, с. 15 



mənasını verir. O, məcburi dövlət sığorta olunan şəxslərə müəyyən sosial sığorta 

hadisələrinin baş verməsi ilə (məsələn, müəyyən yaş həddinə çatma, əlillik, ailə 

başçısının itirilməsi) əlaqədar olaraq ödənilən pul ödəməsidir. 

Respublikamızın dilçi alimləri «pensiya» sözünü Avropa mənşəli sözlər lüğə-

tinə aid etmiş və onun latınca «p e n s i o» sözündən götürüldüyünü, ödəniş mənasını 

verməsini göstərmiş və ona vətəndaşların maddi təminatı üçün aylıq pul kimi anlayış 

vermişlər. Digər lüğətlərdə də (ingilis – azərbaycan, rusca – azərbaycanca, rusca – 

ukraynaca, fransızca - azərbaycanca) «pensiya» termini «pensiya» kimi tərcümə 

edilmişdir. Dünya dövlətlərinin pensiya qanunvericiliyində pensiya termini olduğu 

kimi saxlanılmışdır. Lakin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 38-ci maddə-

sinin dördüncü hissəsində pensiya termini «təqaüd» termini ilə əvəz edilmişdir. La-

kin Konstitusiyanın rus dilində olan mətnində «pensiya» termini «pensiya» kimi 

göstərilir. Əslində isə «pensiya» termini bu zaman rus dilində olan «stipendiya», 

yəni «təqaüd» termini ilə qarışdırılmışdır. Təqaüd isə tələbələrə, aspirantlara və bu 

kateqoriyadan olan digər şəxslərə dövlət tərəfindən verilən maddi yardımdır. Bunun 

ən bariz nümunəsi kimi «Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün 

prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 3 sentyabr 2001-ci il tarixli fərmanını göstərmək olar. Göründüyü kimi sosial tə-

minat hüququnun öz məqsədlərinə və təqdim edilməsi əsaslarına görə tamamilə ayrı-

ayrı olan iki termin, yəni «pensiya» və «təqaüd» terminləri əsas qanun səviyyəsində 

qarışdırılmışdır. Hətta Konstitusiya qəbul edildikdən sonra qəbul olunan qanunlarda 

da («Məhkəmələr və hakimlər haqqında», «Prokurorluq haqqında», «Dövlət qulluğu 

haqqında», «Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında», «Əmək pensiyaları 

haqqında» qanunlarda və s.) «təqaüd» termini yox, məhz «pensiya» termini işlədilib. 

Pensiya münasibətlərini tənzim edən «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun adı bu 

baxımdan Konstitusiyaya uyğun deyildir. 

Cəmiyyətdə ödəmələr çox olduğundan pensiyanı digər ödəmə növlərindən 

fərqləndirən əlamətlərin nəzərdən keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

Göstərilən əlamətlər isə pensiyanın mahiyyətini müəyyən edən hüquq normaların-

da ifadə olunublar. Həmin əlamətlərə isə aşağıdakılar aiddir: 

Birincisi, pensiya — dövlət adından pensiya təminatını həyata keçirmək sə-

lahiyyətinə malik olan müvafiq dövlət orqan tərəfindən pensiyaçılara ödənilir. Pen-

siyaları ödəmək üçün dövlət müvafiq maliyyə vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş fond-

da, yəni DSMF toplanmasını təşkil edir. Eyni zamanda dövlət öz büdcəsindən də 

həmin fonda müvafiq vəsaitlər köçürür. Hazırda DSMF əsasən məcburi dövlət 

sosial sığorta haqları, eyni zamanda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına 

formalaşır.  

İkincisi, pensiya — dövlət tərəfindən əmək qabiliyyətsiz (daimi və ya müəy-

yən müddət ərzində) hesab edilən şəxslərə ödənilir. 

Üçüncüsü, pensiya — sosial sığorta stajına malik olmaqla (o cümlədən işin 

yerinə yetirildiyi dövrdə baş vermiş bədbəxt hadisə ilə əlaqədar olaraq) bağlıdır və 

onun məbləği keçmiş əmək haqqı ilə müqayisədə müəyyən olunur. 

Dördüncüsü, pensiyanın bütün aspektləri (yəni onun verilməsi şərtləri, mi-

nimum və maksimum məbləği, keçmiş əmək haqqına münasibətdə səviyyəsi və s.) 



mərkəzləşdirilmiş qaydada müəyyən edilir. Məhz bu əlamətlər pensiyanı hüquqi 

bir kateqoriyaya çevirir.  

Pensiya üçün xarakterik olan əlamətlərə bəzən digər əlamətləri də aid edir-

lər, məsələn, bu ödəmənin əmək qabiliyyətsiz vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan 

fondlardan ödənilən alimentar xarakterli olması; qocalıq, əlillik, xidmət illəri, ailə 

başçısının itirildiyi hallarda ödənilməsi göstərilir
5
. Lakin bu əlamət öz əhəmiyyə-

tini müasir dövrdə müəyyən qədər itirmişdir. Ona görə ki, bazar iqtisadiyyatı şərai-

tində pensiya təminatı heç də alimentar xarakter daşımır və pensiya ödəyən fondlar 

əsasən məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına formalaşır. 

Pensiyanın ümumi əlamətinə onun təyin olunması üçün tələb olunan konkret 

əsasları da aid etmək (pensiya yaşına çatma, əlillik və s.) düzgün olmaz. Çünki bu 

əlamətlər növ xarakteri daşıyır və pensiyanın konkret növünün müəyyənləşdirilmə-

sində nəzərdə tutulur: əlilliyə görə, pensiya yaşına çatmağa görə və s. 

Pensiyanın məbləği isə pensiya almaq hüququ şəxsin ödədiyi məcburi dövlət 

sosial sığorta haqqına və əmək haqqına münasibətdə müəyyən edilir və aylıq ola-

raq hesablanılır. Son dövrlərdə isə dövlət tərəfindən müəyyən edilən bəzi ödənişlər 

pensiya yox, başqa cür adlandırılır. Məsələn, fərdi təqaüdlər, dövlət pensiyasına 

əlavə müavinətlər, ömürlük sosial müavinətlər və s. Bununla belə bu cür ödənişlə-

rin mahiyyəti dəyişmir, onlar pensiya ödənişi olaraq qalır. 

Respublikamızda yaranan uzunmüddətli ənənəyə görəikipensiya almaq 

mümkün deyil. Çünki «Əmək pensiyaları haqqında» qanun qəbul edilənə qədər 

qüvvədə olan «Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında» 23 sentyabr 1992-ci il ta-

rixli qanun və «SSRİ-də dövlət pensiyaları haqqında» 14 iyul 1956-cı il tarixli qa-

nunlara əsasən eyni vaxtda müxtəlif pensiya almaq hüququ olan vətəndaşlara onla-

rın seçiminə görə yalnız bir pensiya təyin oluna bilərdi. Hal-hazırda qüvvədə olan 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunda da bu müddəa saxlanılmışdır.  

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 5-ci maddəsinə görə Azərbaycan 

Respublikasının qanunları ilə pensiya almaq hüququ olan şəxslərə öz arzuları ilə 

yalnız bir pensiya təyin edilir. Praktikada adətən vətəndaşlar daha yüksək məbləği 

olan pensiyanı seçirlər. Vətəndaşın eyni vaxtda iki və ya daha çox pensiya almaq 

hüququ ilə bağlı olan hallara o qədər də tez-tez rast gəlinmir. Məsələn, əlil (o cüm-

lədən uşaqlıqdan əlil olanlar) pensiya yaşına çatandan əgər əlilliyi dövründə işlə-

yibsə, yaşa görə pensiya hüququ qazanır. 

Əmək pensiyalarının təyin edilməsi qaydaları. Əmək pensiyasının təyin 

edilməsi qaydası ilə əlaqədar pensiya təyin edən orqanın hüquqi statusu, müva-

fiq pensiya növlərinin təyin edilməsi üçün zəruri sənədlər, pensiyanın təyin 

olunması üçün müraciət edilməsi və həmin müraciətə baxılması qaydası və s. 

məsələlər araşdırılmalıdır. Pensiya təminatı sahəsində dövlət idarəçiliyi hazır-

da Azərbaycan Respublikası  Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (bundan sonra qı-

saca olaraq DSMF) və onun yerli şöbələri tərəfindən həyata keçirilir. «Azər-

baycan Respublikasında dövlət pensiya təminatı sisteminin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2003-cü 

il tarixli fərmanı ilə pensiya sahəsində idarəetmə, pensiyaların təyin edilməsi, 
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maliyyələşdirilməsi və ödənilməsi DSMF-na həvalə edilmişdir. Həmin fərman-

la pensiyaların təyin edilməsi, hesablanması, maliyyələşdirilməsi, ödənilməsi 

və pensiya qanunvericiliyinin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət vahid orqanda - 

DSMF-da cəmləşdirilmişdir. 2007 –ci il yanvar ayının 1 –dək hərbi qulluqçu-

ların pensiya təminatı sahəsində dövlət idarəçiliyi Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi tərə-

findən həyata keçirilsə də, «Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respub-

likasının qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 22 dekabr 2006-cı il tarixli fərmanı ilə bu sahədə də idarəetmə 

DSMF-na həvalə edilmişdir. 

DSMF-nin hüquqi statusu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 

2016-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

haqqında» Əsasnaməsi ilə tənzimlənir. Həmin Əsasnaməyə görə DSMF məcburi 

dövlət sosial sığortası, əhalinin əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, təqaüdlər, 

kompensasiyalar və sosial yardımlarla təmin edilməsi, ahılların, əlilliyi olan 

şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial reabilitasiyası, çətin 

həyat şəraitində olan şəxslərə sosial xidmət sahəsində tədbirləri həyata keçirən icra 

hakimiyyəti orqanıdır. Fondun büdcəsi məcburi dövlət sosial sığorta üzrə daxil 

olan sığorta haqqı, dövlət büdcəsindən ayırmalar, maliyyə sanksiyalarının və cəri-

mələrin tətbiqi nəticəsində daxil olan məbləğlər, sanatoriya-kurort yollayışlarının 

satışından əldə edilmiş vəsaitlər, bank kreditləri hesabına formalaşır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən 

yaradılmış “ASAN xidmət” mərkəzləridə əmək pensiyalarını təyin edən orqan kimi 

çıxış edir.  

Hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin hərbi xidmət müddəti və 

təminat xərcliyi barədə məlumatlar həmin şəxslərin və ya onların ailə başçısını 

itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinin müraciətləri 

əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 17 avqust tarixli 

135 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi 

xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması 

Qaydaları”na uyğun olaraq bu şəxslərin xidmət etdiyi orqanlar tərəfindən tərtib 

olunur və Fondun Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərlə iş departamentinə 

təqdim edilir.  

Əmək pensiyalarının təyin edilməsi üçün müraciət edilməsi və əmək 

pensiyalarının müvafiq növü ilə əlaqədar zəruri sənədlərin təqdim olunması məsə-

lələri DSMF-nin 21  noyabr  2011- ci il  tarixli 17 nömrəli qərarı ilə təsdiq  edilmiş 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək 

pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək 

pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları»ilə 

tənzim edilir. Əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün şəxs (ərizəçi) daimi yaşadığı 

yer, qaçqın və məcburi köçkünlər isə məskunlaşdıqları yer üzrə DSMF –nun şəhər 



və rayon şöbələrinə müraciət etməlidirlər. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi 

üçün müraciətin edilməsi qaydaları «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 31 –ci 

maddəsi ilə müəyyən edilmişdir. Həmin maddəyə görə əmək pensiyası hüququ 

olan şəxslər əmək pensiyası hüququnun yarandığı gündən  istənilən vaxt 

əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciət edə bilərlər. 2019-cu il yanvarın 

1-dən etibarən əmək pensiyaları bu Qanunun 22-1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edilir. 

Bu Qanunun 31.1-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq əmək 

pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Əmək pensiyalarının təyin edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlər müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının (Əmək və əhalinin sosal müdafiəsi nazirliyi) 

mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 22-1 

maddəsi əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı zamanı 2006-cı il 

yanvarın 1-dək olan sığorta stajının hesablanması xüsusiyyətlərinə həsr 

edeilmişdir. Həmin maddəyə görə  2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən 

sığortaolunanın əmək pensiyası avtomatlaşdırılmış qaydada təyin edilərkən, onun 

fərdi hesabının sığorta hissəsində 2018-ci ilin 1 iyul tarixinə qeydə alınmış pensiya 

kapitalı olduqda, 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı bu Qanunun 22-1.2-ci 

maddəsinə uyğun olaraq hesablanır. 

 2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən sağortaolunanın 2006-cı il yanvarın 1-

dək olan sığorta stajı, bu Qanunun 22-1.1-ci və 22-1.4-cü maddələrinin tələbləri 

nəzərə alınmaqla, aşağıdakı qaydada hesablanır: 

- 2019-2020-ci illərdə bu Qanunun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş 

həddinə çatmış sığortaolunana yaşa görə əmək pensiyası təyin edilərkən onun 

2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı 25 il, 2021-ci ildən etibarən isə hər 

təqvim ili üçün bir il azaldılmaqla hesablanır; 

- əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilərkən 

onun 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı həmin dövrə olan əmək 

qabiliyyətli yaş dövrünün hər ili üçün 4 ay götürülməklə hesablanır; 

- ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərkən pensiyaçı 

olmayan vəfat etmiş şəxsin 2006-cı il yanvarın 1-dək olan sığorta stajı bu Qanunun 

22-1.2.2-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanır. 

 Əmək pensiyası hüququ olan şəxslərin 2006-cı il yanvarın 1-dək faktiki 

sığorta stajı bu Qanunun 22-1.2.1 – 22-1.2.3-cü maddələrində göstərilən sığorta 

stajından çox olduqda onların arzusuna əsasən pensiya təyin edilərkən faktiki 

sığorta stajı nəzərə alınır. Bu Qanunun 22-1.2-ci maddəsi aşağıdakı hallarda tətbiq 

edilmir: 

- 2019-cu il yanvarın 1-dək təyin edilmiş əmək pensiyalarının pensiya 

hüququ yarandığı gündən yenidən hesablanması zamanı; 

-  2019-cu il yanvarın 1-dən sonra əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə 

2019-cu il yanvarın 1-dən əvvəlki dövr üçün əmək pensiyasının təyin edilməsi və 

ya əmək pensiyası məbləğinin hesablanması zamanı; 



-  bu Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya 

təyin edilməsi və yenidən hesablanması zamanı; 

-  bu Qanunun 20-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyasına qulluq stajına görə 

əlavə almaq hüququ verən qulluq stajının hesablanması zamanı. 

 2019-cu il yanvarın 1-dək “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən təyin edilmiş sosial müavinətlərin bu Qanunun 

22-1.2-ci maddəsi tətbiq edilərək əmək pensiyalarına keçirilməsinə yol verilmir. 

Xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ərizələri və 

siyahısı əmək pensiyasını təyin edən orqan tərəfindən müəyyən edilmiş sənədləri 

onların konsulluq uçotunda olduqları Azərbaycan Respublikasının diplomatik nü-

mayəndəlikləri və ya konsulluqları vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edilir. 

Sığortaolunanın əmək kitabçası üzrə 2006-cı il 1 yanvar tarixinədək olan 

dövrə aid iş stajı dövlət arxivinin arayışları əsasında təsdiqləndiyi halda pensiya 

təyinatı üçün tələb olunan sənədlərə onların əmək pensiyasını təyin edən orqana 

daxil olduğu gün baxılaraq, sığortaolunana əmək pensiyası təyin edilir.Təyinat apa-

rıldıqdan sonra isənövbəti ayın 1-dənəməkpensiyaları məbləğinin ödənilməsi 

üçünəməkpensiyası təyin edənorqan tərəfindən müvafiq tapşırıq verilir. Müraciət 

edən şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadığı hallarda isə əmək pensiyası təyin 

edən orqan pensiya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərarı 5 gün ərzin-

də imtinanın səbəblərini göstərmək şərtilə bütün sənədlərlə birlikdə ərizəçiyə gön-

dərməlidir. 

Əmək pensiyalarının təyin olunması üçün hansı sənədlər tələb olunur? Bu 

ilk növbədə vətəndaşın əmək pensiyasının hansı növünün təyin olunması üçün mü-

raciət etməsindən asılıdır. Ümumi qayda ondan ibarətdir ki, şəxsin əmək pensiyası 

hüququ və onun məbləği (pensiyaya əlavələr də daxil olmaqla) və müvafiq hallarda 

bu məbləğin artırılmasını şərtləndirən bütün hallar sənədlərlə təsdiq edilməlidir. 

Pensiya təyin olunması üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı Qaydalarda müəyyən 

edilmişdir. Yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün pensiya təyin edil-

məsi üçün müraciət edən şəxsin yaşını təsdiq edən sənəd (şəxsiyyət vəsiqəsi, do-

ğum haqqında şəhadətnamə və s.), sosial sığorta stajını (ümumi və xüsusi) təsdiq 

edən sənədlər, əmək haqqı barədə arayış təqdim edilməlidir. Bundan başqa zəruri 

hallarda digər sənədlər də tələb oluna bilər, məsələn, uşaqların doğulması (o cüm-

lədən əlil uşaqların) və onların 8 yaşadək tərbiyə olunmaları haqqında arayış və s. 

Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün müraciət edən şəxsin 

yaşını təsdiq edən sənəd (şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnamə və s.) 

sosial sığorta stajını (ümumi və xüsusi) təsdiq edən sənədlər, əmək haqqı barədə 

arayış, Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının əlilliyi təsdiq edən müayinə aktından 

çıxarış, əlillik əmək zədəsi və ya peşə xəstəliyi nəticəsində baş vermişsə, onda bəd-

bəxt hadisə haqqında akt (yaxud digər rəsmi sənəd) təqdim edilməlidir. Eyniza-

manda zəruri hallarda digər sənədlər dətəqdim oluna bilər. Məsələn, ərizəçinin hi-

mayəsində əmək qabiliyyətsiz ailə üzvü olmasını təsdiq edən sənəd, ərizəçinin mü-

haribə iştirakçısı olmasını təsdiq edən sənəd və s. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün pensiya 

təyin olunması üçün müraciət edən şəxsin yaşını təsdiq edən sənəd (şəxsiyyət vəsi-



qəsi, doğum haqqında şəhadətnamə və s.), ailə üzvlərinin ölmüş ailə başçısı ilə qo-

humluq münasibətlərini təsdiq edən sənəd, ailə başçısının ölümü barədə Vətəndaş-

lıq Vəziyyəti Aktları Dövlət Qeydiyyatı orqanlarının (VVADQ) şəhadətnaməsi və 

ya onun itkin düşməsini təsdiq edən sənəd, ailə başçısının yaşı barədə sənəd (əgər 

ölüm şəhadətnaməsində yaş göstərilməmişsə), ailə başçısının sosial sığorta stajını 

(ümumi və xüsusi) təsdiq edən sənədlər, ailə başçısının əmək haqqısı barədə arayış 

təqdim olunmalıdır. Eyni zamanda, zəruri hallarda digər sənədlər də yaşı 18-dən 

23-ə qədər olan ailə üzvlərinin təhsil müəssisələrinin əyani şöbəsində oxumalarını 

təsdiq edən sənəd, vəfat edənin 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacıla-

rına və ya nəvələrinə qulluq edən ata-anasının, ər-arvadın, baba, nənə, qardaş və 

bacının işləməməsi barədə yaşayış yerindən arayış və s. təqdim edilməlidir. 

Əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün zəruri olan sənədlərin əsli və ya no-

tarial qaydada təsdiq olunmuş sürətləri təqdim oluna bilər. 

Sənədlər üçün nəzərdə tutulan bu ümumi qayda sosial sığorta stajı haqqında 

sənədlərə aid deyildir. Bu sənədlərin ancaq əsli tələb olunur. Mövcud praktikaya 

görə əmək haqqı haqqında arayışın, vəfat etmiş ailə başçısının tərkibi haqqında 

arayış və s. sənədlərin də əsli tələb olunur. 

2006 –cı il yanvar ayının 1 –dək qüvvədə olan qanunvericilik işləyən və işlə-

məyən vətəndaşların pensiya təyin olunması üçün müraciət qaydalarını fərqləndi-

rirdi. İşləməyən vətəndaşlar və onların ailə üzvləri (ailə başçısı itirildikdə) pensiya 

təyin olunması üçün bilavasitə DSMF-nun şəhər və rayon şöbələrinə müraciət et-

məli idilər. İşləyən vətəndaşlar isə öz işlədikləri yer üzrə işəgötürənlərə müraciət 

etməli idilər. 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunda isə pensiya təyin edilməsi üçün ikili 

müraciət qaydasının sadələşdirilərək işləyən vətəndaşların da birbaşa DSMF -nun 

rayon (şəhər) şöbələrinə müraciət etməsi qaydası müəyyən olunmuşdur. 

Bütün zəruri sənədlərlə birlikdə pensiya təyin edilməsi üçün ərizənin veril-

diyi gün pensiya təyin edilməsi üçün müraciət edildiyi gün hesab olunur. 

Əgər ərizə və sənədlər poçtla göndərilibsə, onların göndərildiyi gün müraciət 

günü hesab olunur. O, müvafiq göndərişi qəbul edən poçt şöbəsinin möhürü ilə 

müəyyən edilir.  

Praktikada ərizə və sənədlərin poçtla göndərilməsi əsasən ona görə çox az 

təsadüf olunur ki, həmin sənədlərin itirilməsi ehtimalı çoxdur. Bu sənədləri isə qısa 

müddətdə bərpa etmək isə çətin olur, bəzən isə mümkün olmur. Bundan başqa pen-

siya təyin edən orqanda şəxsiyyət vəsiqəsindən və əmək kitabçasından çıxarışlar 

onların əsli ilə üzləşdirilir. Bunu nəzərə almaqla ərizə və müvafiq sənədlər  pensiya 

üçün müraciət edən şəxsin özü tərəfindən DSMF-nun yerli şöbələrinə təqdim olu-

nur. 

Əmək pensiyasının təyin edilməsi haqqında ərizənin Qaydalarda göstərilən 

nümunəsi DSMF-nun yerli şöbələri tərəfindən təqdim olunur. Nümunə üzrə tərtib 

edilən ərizənin mətnində gələcək pensiyaçının hüquq və vəzifələri ifadə olunur: öz 

seçiminə görə bir dövlət pensiyası almağın mümkünlüyü haqqında; pensiyanın 

məbləğinin dəyişməsinə səbəb ola biləcək hallar haqqında pensiya təyin edən or-

qanı xəbərdar etmək vəzifəsi haqqında və s. Tövsiyə olunan forma üzrə ərizənin 

doldurulması pensiya üçün müraciət edilən pensiya məsələsinin həlli üçün əhəmiy-



yət daşıyan məlumatları qeyd etməyə imkan verir (məsələn: himayədə əmək qabi-

liyyətsiz şəxslərin olması). 

Əmək pensiyası DSMF –nun yerli şöbələri tərəfindən ərizə ilə bərabər bütün 

digər sənədlər təqdim olunduqdan  sonra təyin olunur. Ərizə daxil olduqdan sonra 

qeydiyyata alınır və ərizəçiyə ərizənin daxil olduğu tarix göstərilən çıxarış verilir. 

Həmin çıxarışda həm  hansı sənədlərin alındığı, həm də hansı sənədlərin çatışma-

dığı göstərilməlidir. 

Əmək pensiyası hüququ təqdim olunan materiallara hərtərəfli, tam və obyek-

tiv baxmaq əsasında müəyyən edilir. DSMF –nun yerli şöbələri pensiya hüququ-

nun təsdiq edilməsinə dair verilmiş sənədlərin əsaslığını bilavasitə müəssisə, idarə, 

təşkilatlarda yoxlamaq hüququna malikdir. Müraciət edən şəxsin əmək pensiyası 

hüququ olmadığı hallarda əmək pensiyası təyin edən orqan pensiya təyin olunma-

sından imtina edilməsi barədə qərarı 5 gün ərzində imtinanın səbəblərini göstərmək 

şərtilə bütün sənədlərlə birlikdə ərizəçiyə göndərir. 

Əmək pensiyalarının təyin edilməsi müddətləri «Əmək pensiyaları haqqın-

da» qanunun 32-ci maddəsi ilə təsbit edilmişdir. 

Yaşa görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında 

ömürlük təyin edilir. Məlum olunduğu kimi, yaşa görə pensiya hüququnun qazanıl-

ması üçün qanunla müəyyən edilmiş yaşa çatmaqla bərabər bir sıra digər şərtlər də 

nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, çoxuşaqlı ana yaşa görə pensiya hüququ qazanmaq 

üçün qanunda göstərilən sayda uşaqları 8 yaşına qədər tərbiyə etməlidir. Bu halda 

onun yaşa görə pensiya hüququ qazanması axırıncı uşağının 8 yaşı tamam olan 

gündən başlana bilər. Əmək pensiyaları onu almaq hüququ yarandığı gündən, lakin 

“Əmək pensiyaları haqqında” qanunun qüvvəyə mindiyi gündən tez olmamaqla və 

müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə,  müəyyən edilmiş 

müddətlərə təyin edilir. 

Əlilliyə görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mü-

əyyən etdiyi  əlillik dövrü üçün, qanunla müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmış 

şəxslərə isə ömürlük təyin edilir. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müra-

ciəti əsasında “Əmək pensiyaları haqqında” qanunun 14-cü maddəsində göstəril-

miş şərtlərin mövcud olduğu müddət üçün, qanunla müəyyən edilmiş pensiya yaşı-

na çatmış şəxslərə isə ömürlük təyin edilir. 

Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının bərpa olunması və yenidən təyin 

edilməsi qaydaları «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 33-cü maddəsi ilə 

müəyyən edilir. Ümumi xəstəlik nəticəsində əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensi-

yası əlillik müddəti qurtardığına görə əmək pensiyasının ödənilməsinin kəsildiyi 

gündən beş ildən çox vaxt keçmədikdə bərpa olunur. 5 ildən artıq müddət keçdik-

dən sonra yenidən əlillik baş verərsə, əlilliyə görə əmək pensiyası ümumi əsaslarla 

təyin edilir. Əlilliyə görə əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının başqa səbəblər 

nəticəsində bərpası müddətlə məhdudlaşdırılmır. 

Əmək pensiyaçısının yaşa görə əmək pensiyası növündən əlilliyə görə 

əmək pensiyası növünə keçirilmə istisna olmaqla, əmək pensiyasının bir növün-

dən başqa növünə keçmə hüququ vardır. Əmək pensiyasının bir növündən başqa 



bir növünə keçirilmə ərizəçi tərəfindən müvafiq əmək pensiyası təyin edilməsi 

üçün zəruri sənədlər təqdim edilməklə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-

dada həyata keçirilir. 

Əməkpensiyası üzrəpayın ayrılması hallarına dayolverilir. Belə ki, ailənin 

hər bir üzvünün tələbi ilə onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası payı ay-

rılır və ona ayrıca ödənilir. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası payı bu ba-

rədə ərizənin qeydə alındığı aydan sonrakı ayın 1-dən ayrılır. 

Əlillik qrupu dəyişdikdə və ya əmək qabiliyyəti bərpa olunduqda, əmək 

pensiyasının verilməsi müddəti aşağıdakı şəkildə müəyyən edilib: əlillik qrupu 

dəyişdikdə, əmək pensiyasının məbləği əlillik qrupunun dəyişdiyi aydan sonrakı 

ayın 1-dən yenidən təyin edilir; təkrar müayinədən keçirilən əmək pensiyaçısı 

əmək qabiliyyətli hesab edildikdə, əmək pensiyasının verilməsi əmək qabiliy-

yətli hesab edildiyi aydan sonrakı ayın 1-dən dayandırılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sual 2. Əlilliyə görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin 

edilməsi şərtləri 
 

«Əmək pensiyaları haqqında» 7 fevral 2006-cı il tarixli qanunda əmək pensi-

yasının növlərindən biri kimi  əlilliyə görə əmək pensiyası təsbit edilmişdir. 

V.S.Andreyevə görə əlilliyə görə əmək pensiyası dedikdə əvvəllər ictimai 

faydalı əməklə məşğul olmuş şəxslərə keçmiş əmək haqları nəzərə alınmaqla, 

əmək qabiliyyəti olmayanlar üçün fonddan əlilliyin qruplarına görə hər ay ödənilən 

haqq başa düşülür. 

Əlilliyə görə əmək pensiyasına verilmiş bu anlayışından göründüyü kimi həm 

bütün növ pensiyalar üçün xarakterik olan əlamətlər (keçmiş əmək haqqını nəzərə 

alınmaqla əmək qabiliyyəti olmayanlar üçün yaradılmış fonddan ödənilən haqq), 

həm də pensiyanın bu növü üçün xarakterik olan əlamətlər əks olunur. Müasir pen-

siya qanunvericiliyi baxımından əlilliyə görə əmək pensiyasına aşağıdakı kimi an-

layış vermək olar: əlilliyə görə əmək pensiyası dedikdə qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada əlil kimi tanınan və əlillik baş verdiyi zaman müvafiq sosial sığorta stajına 

malik olan şəxslərə, yaxud müddətindən asılı olmayaraq müəyyən xidməti fəaliy-

yəti (məsələn, hərbi xidməti) həyata keçirən şəxslərə təyin edilən aylıq pul ödənişi 

başa düşülür. 

Əlilliyə görə əmək pensiyalarının iki növü -  ümumi əsaslarla əlilliyə görə 

əmək pensiyaları və hərbi qulluqçular üçün əlilliyə görə əmək pensiyaları 

fərqləndirilir. 

Ümumi əsaslarla əlilliyə görə əmək pensiyaları «Əmək pensiyaları haqqın-

da» qanunun 12.1-ci maddəsində təsbit edilmiş şərtlər mövcud olduqa müəyyən 

edilir. Həmin maddəyə görəəlilliyə görə əmək pensiyası I qrup əlillərə ümumilikdə 

sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə, əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili 

üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. II və III qrup əlillərə əlilliyə görə əmək 

pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pen-

siyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verməsi 

şərtilə, tələb olunan sosial sığorta stajı olduqda təyin edilir. 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanuna əsasən əlilliyin baş vermə səbəbləri 

içərisində müharibə əlilliyinin hüquqi əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərmək olar. 

Belə ki, hərbi qulluqçular (hərbi rütbələrdən məhrum edilmiş hərbi qulluqçular, 

müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) sırasından olan 

əlillər aşağıdakı kateqoriyalara bölünürlər: 

1. müharibə əlilləri—əlillik hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) 

yerinə yetirərkən alınmış xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya), yaxud cəbhədə 

olmaqla və ya döyüşəməliyyatları aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcu yerinə 

yetirməklə bağlı xəstəlik nəticəsindəüz verərsə; 

2. hərbi qulluqçular sırasından digər əlillər—əlillik hərbi xidmət vəzifələrini 

(xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə bağlı olmayan bədbəxt hadisə nəticəsində 

alınmışxəsarət (yaralanma, travma, kontuziya), yaxud cəbhədə olmaqla və ya 

döyüşəməliyyatları aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcu yerinə yetirməklə bağlı 

olmayan xəstəlik nəticəsindəüz verərsə.  



Müddətli həqiqi hərbi (alternativ) xidmətdə olan şəxslərin əlilliyi həqiqi 

hərbi və ya alternativ xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən yaralanma, kontuziya, 

zədələnmə nəticəsində, yaxud cəbhədə olmaqla və ya döyüşəməliyyatı aparan 

ölkədə hərbi xidmət borcunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı xəstəlik nəticəsindəüz 

verərsə, onlar müharibəəlili hesab edilirlər.  

Hərbi qulluqçular üçün əlilliyə görə əmək pensiyaları isə həmin qanunun 

12.2.-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir. Həmin maddəyə əsasən,hərbi qulluq-

çulara, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından I qrup mü-

haribə əlili olan şəxslərə (hərbi rütbələrdən məhrum edilmiş hərbi qulluqçular və 

digər müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) əlilliyə görə 

əmək pensiyaları xidmət müddətindən asılı olmayaraq, əlillik hərbi qulluqçuların 

xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıldıqdan sonra, lakin xidmət dövründə 

alınmış xəstəlik və yaxud xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) nəticəsində üz 

verdikdə təyin edilir.Hərbi xidmət zamanı xəsarətin (yaranın, kontuziyanın vəyazə-

dənin) alınması müvafiq hərbi-tibbi sənədlərlə təsdiq edilir. Hərbi xidmətdən bura-

xıldıqdan sonra üç ay ərzində isə hərbi xidmətdən buraxılan şəxsin müalicə olun-

duğu tibb müəssisəsi tərəfindən onun xəstəlik tarixindən verilən çıxarışla təsdiq 

olunur. Hər iki halda əlillik, onun qrupları, səbəbləri, zəruri olduqda isə onun baş 

vermə vaxtı müvafiq tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən müəyyən edilir. 

Əlilliyin anlayışı, onun qrupları, səbəbləri və hüquqi əhəmiyyəti. Res-

publikamızın qanunvericiliyində əlilliyin anlayışı barəsində vahid fikir formalaş-

mamışdır.«Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

31 may 2018-ci il tarixli Qanuna görə əlillik - müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı 

zaman şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və 

səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntularının 

olmasıdır. «Əmək pensiyaları haqqında» qanunda isə əlillik əmək qabiliyyətinin 

məhdudlaşdırılması ilə əlaqələndirilmişdir. Belə ki, həmin qanunun 11.1-cü mad-

dəsinə əsasən əlillik xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində yaranan əqli və ya fiziki qü-

surlara görə əmək qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması kimi xarakterizə olunur. Bey-

nəlxalq Əmək Təşkilatının Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya edilmiş 

«Əlillərin peşə reabilitasiyası və məşğulluğu haqqında» 159 №-li Konvensiyasının 

1-ci maddəsinə əsasən isə «əlil» termini  münasib işi almaq, saxlamaq və xidmət 

üzrə lazımi qaydada təsdiq olunmuş fiziki və ya psixoloji qüsurlarla əlaqədar ola-

raq hərəkət etmək imkanları xeyli məhdud olan şəxsləri ifadə edir.  

“Əlillərin hüquqları haqqında”BMT Konvensiyasında əlillər müxtəlif 

maneələrlə qarşılıqlı təsir zamanı onların digərləri ilə bərabər səviyyədə 

cəmiyyətin həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli 

və ya hissiyyat pozuntuları olan insanlar kimi göstərilir. 

Hesab edirik ki, əlillik anlayışı onun cəmiyyət həyatında tam və səmərəli 

iştirakına mane olan halla əlaqədar olduğuna görə «Əlilliyi olan şəxslərin 

hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının 31 may 2018-ci il tarixli 

Qanunda  verilən anlayış daha düzgündür. Adı çəkilən Qanunun 1.0.1.-ci 

maddəsinə müvafiq olaraq, əlillik - müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığı zaman şəxsin 

digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli iştirakına 

mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntularının olmasıdır. 



Əlillik Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il 

tarixli 413 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının 

məhdudlugunun müəyyən olunması meyarlarına dair Əsasnamə»uyğun olaraq üç 

dərəcəyə bölünür (I, II, III). Birinci dərəcə əlillik və tibbi göstəriş olan xüsusi 

hallarda ikinci və üçüncü dərəcə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. İkinci və üçüncü 

dərəcə əlillik 5 (beş) il müddətinə müəyyən edilir. İkinci dərəcə əlillik fasiləsiz 

olaraq 10 (on) il, üçüncü dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 15 (on beş) il təyin 

olunduğu halda əlillik müddətsiz müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasında əlilliyi qiymətləndirmək məqsədilə tibbi-sosial 

ekspertiza Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 

Reabilitasiya Xidmətinin (bundan sonra – Xidmət) tibbi-sosial ekspert 

komissiyaları (bundan sonra – TSEK) tərəfindən həyata keçirilir. TSEK statusu 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 fevral 2016-cı il 36 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş «Tibbi sosial ekspert komissiyaları haqqında» Əsasnamə ilə 

tənzimlənir. TSEK-də əlilliyin müəyyən olunması barədə qərar sadə səs çoxluğu 

ilə qəbul edilir. 

 Əlilliyin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

16 yanvar 2020-cü il tarixli 11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlilliyin 

qiymətləndirilməsi Qaydası” ilə, əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə tibbi-sosial 

ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin verilməsi isə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 16 yanvar 2020-cü il tarixli 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə tibbi-sosial ekspertiza 

müayinəsinə göndərişlərin verilməsi Qaydası” ilə tənzimlənir.  

Əlilliyin səbəbinin, dərəcəsinin və müddətinin müəyyən edilməsi məqsədilə 

əlilliyin qiymətləndirilməsi TSEK tərəfindən Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron 

informasiya sisteminin Əlillik altsistemi (bundan sonra – altsistem) vasitəsilə 

aparılır. Şəxs əlilliyin qiymətləndirilməsi barədə qərarın qəbul edildiyi tarixdən 

əlilliyin növbəti qiymətləndirilməsi tarixindən sonrakı ayın 1-dək əlilliyi olan şəxs 

hesab edilir. 

Qanunvericilik əlillik səbəbinin dəyişdirilməsi və şikayət edilməsi 

qaydalarınıda tənzimləyir. Əlillik səbəbi Xidmət tərəfindən aşağıdakı hallarda 

dəyişdirilir: 

-  əlillik müəyyən edildikdən sonra qaydada nəzərdə tutulmuş digər səbəb 

müəyyən olunduqda; 

- göndərişdə əlillik səbəbinin yanlış qeyd olunması, əlilliyin həqiqi səbəbinin 

müəyyən edilməsinin mümkün olmaması və ya əlillik səbəbini təsdiq edən 

sənədlərin mövcud olmaması nəticəsində əlillik  qaydada nəzərdə tutulmuş digər 

səbəb əsas götürülməklə müəyyən edilmiş olduqda. 

Əlillik səbəbinin dəyişdirilməsinə əsas verən sənədlər şəxsin özü (onun 

qanuni nümayəndəsi) və ya aidiyyəti orqanlar (qurumlar) tərəfindən Xidmətə 

təqdim olunur. Xidmət daxil olmuş sənədlərə 2 (iki) iş günü müddətində baxaraq, 

altsistemdə rəsmiləşdirməklə qərar qəbul edir.  Əlillik səbəbinin dəyişdirilməsi 

həyata keçirildikdə, əlilliyin səbəbi əlilliyin müəyyən edildiyi tarixdən tez 



olmamaqla, əlilliyin həqiqi səbəbini təsdiq edən sənədin verildiyi tarixdən 

müəyyən edilmiş hesab olunur. 

Əlilliyə görə əmək pensiyasının məbləği. Əlilliyə görə əmək pensiyasının 

məbləği «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 13-cü maddəsi ilə müəyyən edilir 

və iki hissədən ibarətdir: sığorta hissəsi, yığım hissəsi. 

Əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasın-

da gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsa-

lına vurulur. Sığorta davamiyyəti əmsalı əlilliyə görə əmək pensiyası üçün tələb 

olunan sığorta stajı aylarının sayının 192-yə olan nisbəti şəklində müəyyənləşdiri-

lir. 

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından I qrup müharibə əlili 

olan şəxslərin fərdi hesabı vardırsa və hesablanan əmək pensiyasının sığorta hissə-

sinin məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən azdırsa, həmin məbləğə 

çatdırılmaqla, fərdi hesabı olmadıqda isə əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta 

hissəsinin məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğində ödənilir. Bu kateqori-

yadan olan şəxslərin “Əmək pensiyaları haqqında” qanunun  12.1-ci və 13.3-cü 

maddələrindəki şərtlər nəzərə alınmaqla fərdi hesabının sığorta hissəsindəki pensi-

ya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən böyük məbləğdə əmək pensi-

yasının hesablanmasına əsas verdikdə, pensiyanın sığorta hissəsi həmin məbləğdə 

müəyyənləşdirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sual 3. Yaşa görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin edilməsi şərtləri 
 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanuna görə əmək pensiyasının növlərindən 

biri kimi yaşa görə əmək pensiyası çıxış edir. Yaşa görə əmək pensiyaları əmək 

pensiyasının əsas növü kimi çıxış edir. Pensiyanın bu növü 30-cu illərdən başlaya-

raq keçmiş SSRİ-də tətbiq edilməyə başlamışdır. Yaşa görə əmək pensiyası pen-

siya təminatı sistemində mərkəzi yer tutur və hüquq ədəbiyyatında o, ''pensiya tə-

minatının ən çox rast gəlinən növü'' kimi göstərilir.
6
 Yaşa görə əmək pensiyası 

pensiya hüquq münasibətlərini yaradan hüquqi tərkibin spesifikliyi, pensiyanın təq-

dim edilmə əsasları, məbləğinin müəyyən edilməsi üsuluna əsasən pensiyanın di-

gər növlərindən fərqlənir. 

Azərbaycan Respublikasının və digər dövlətlərin (əsasən, keçmiş sosialist 

dövlətlərinin) pensiya qanunvericiliyində əmək pensiyasının bu növü yaşa görə 

pensiya adlandırılır. Lakin Rusiya Federasiyasının və əksər inkişaf etmiş dövlətlə-

rin qanunvericiliyində isə bu ənənəvi olaraq «qocalığa görə pensiya» adlanır. Bu 

məsələnin konstitusion əsasına baxdıqda görürük ki, Azərbaycan Respublikasının 

1995-ci il Konstitusiyasında hər bir kəsə qocalığına görə yox, müəyyən yaş həd-

dinə çatmasına görə sosial təminatın verilməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirik ki, 

pensiyanın bu növünün «qocalığa görə pensiya» adlandırılması düzgün deyil. Çün-

ki pensiyaya çıxmaq üçün müəyyən edilmiş yaş həddi (kişilər üçün 62, qadınlar 

üçün 57 yaş) insanı tibbi, bioloji aspektdən qoca hesab etməyə əsas vermir. Bəzi 

alimlər qoca olmayan vətəndaşların, xüsusən də qadınların qocalığa görə pensiyaçı 

adlandırılmasını da düzgün hesab etmirlər.
7
 Böyük Sovet Ensiklopediyasında qoca-

lıq üçün yaş həddinin şərti olaraq 65—74 yaş olduğu göstərilir. Bu baxımdan Azər-

baycan Respublikasının pensiya qanunvericiliyində «yaşa görə əmək pensiyası» 

termininin işlədilməsi daha düzgündür. 

 Yaşa görə əmək pensiyasının anlayışı qanunvericilikdə leqal şəkildə təsbit 

edilməmişdir. Sosial təminat hüququnun əsasını qoymuş V.S.Andreyev pensiyanın 

bu növünə belə anlayış vermişdir ki, qocalığa görə pensiyalar müəyyən yaş həd-

dinə çatmış və müəyyən olunmuş müddət ictimai faydalı fəaliyyətlə məşğul olmuş 

şəxslərə onların əvvəlki qazancına mütənasib məbləğdə ömürlük təyin olunan və 

əmək qabiliyyəti olmayanlar üçün formalaşmış fondlardan verilən alimentar xarak-

terli aylıq ödəmələrdir.
8
 

Göründüyü  kimi bu anlayışa yaşa görə əmək pensiyası üçün spesifik olan 

əlamətlər də daxil edilmişdir. Məsələn: a) pensiyanın ömürlük təyin edilməsi; b) 

müəyyən sosial sığorta stajına malik olmaq; v) qanunla müəyyən olunmuş yaş həd-

dinə çatmaq. Lakin bu gün qüvvədə olan pensiya qanunvericiliyini təhlil edərkən 

görünür ki, cəmiyyətin iqtisadi və siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər 

yaşa görə əmək pensiyasının mahiyyətini əsaslı şəkildə dəyişdirmişdir. Belə ki, 

onun alimentar, yəni əvəzsiz maddi yardım xarakteri daşıması öz əhəmiyyətini itir-

                                                             
6 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Практический и научный комментарий к Закону Российской Федерации «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации». М.: БЕК, 1997, с. 78 
7
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. М., 1987, с. 170 

8
Йеняорада, с. 170 

 



miş və artıq pensiyanın bu növünə şəxsin məcburi sosial sığorta haqqı ödəməsi, 

yəni sosial sığorta stajı əsasında yaranır.  

Yaşa görə əmək pensiyaları üçün müasir pensiya qanunvericiliyi baxımından 

aşağıdakı spesifik əlamətləri göstərmək olar. Birincisi, bu pensiyalar ömürlük təyin 

olunur. İkincisi, pensiya almaq hüququ  fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alın-

mış pensiya kapitalının əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pen-

siya təminatına imkan verməsi, yaxud  azı 25 il sığorta stajı olması ilə şərtləndirilir. 

Üçüncüsü, pensiya yalnız qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatan şəxslərə tə-

yin olunur.  

Beləliklə, yaşa görə əmək pensiyasına dövlət sosial müdafiə fondunun 

vəsaitləri hesabına qanunla nəzərdə tutulmuş qayda və şərtlərlə müəyyən yaş həd-

dinə çatan, topladığı pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az 

olmayan pensiya təminatına imkan verən və yaxud zəruri sosial sığorta stajına ma-

lik olan şəxslərə ömürlük təyin edilən və aylıq olaraq pul formasında verilməli olan 

ödəniş kimi anlayış vermək olar. 

2006-cı il yanvar ayının 1-dən əməklə bağlı olmayan yaşa görə sosial pensi-

yalar da mövcud olmuşdu və hazırda bu pensiya növü «Sosial müavinətlər haqqın-

da» qanunun qüvvəyə minməsi ilə yaşa görə sosial müavinətlərlə əvəz edilmişdir. 

Yaşa görə əmək pensiyası müəyyən yaş həddinə çatmaqla və müvafiq sosial sığor-

ta stajının olması ilə əlaqədar olaraq təyin edilən pensiya növüdür. 

Yaşa görə əmək pensiyası əsasında digər əmək pensiyalarının aspektləri, xü-

susən də onların məbləğlərinin baza hissəsi müəyyən edilir. Buna görə də onu hü-

quq ədəbiyyatında «əsas» pensiya adlandırırlar
9
. 

Respublikamızın pensiya qanunvericiliyi baxımından yaşa görə əmək pensi-

yası üçün tələb olunan yaş həddinə əsasən iki şərt təsir göstərir: insanın şəxsiyyəti-

nin xüsusiyyətlərini xarakterizə edən bəzi göstəricilər və işin yerinə yetirildiyi 

əmək şəraiti. Bu göstəricilər ümumi pensiya yaşının, bəzi hallarda isə sosial sığorta 

stajının müddətinin aşağı salınması üçün əsas rolunu oynayır. Hazırda qüvvədə 

olan pensiya qanunvericiliyində ümumi pensiya yaşını aşağı salınmağa imkan ve-

rən bəzi hallar saxlanılmışdır. 

Yaşa görə əmək pensiyasının növləri. «Əmək pensiyaları haqqında» qa-

nunda təsbit olunmuş yaşa görə əmək pensiyalarının təyin olunması şərtlərini əsas 

götürərək onun növlərinin təsnifatını aşağıdakı kimi aparmaq olar: 1) ümumi əsas-

larla yaşa görə əmək pensiyaları; 2) güzəştli əsaslarla yaşa görə əmək pensiyaları. 

Ümumi əsaslarla yaşa görə əmək pensiyası 2020-ci ildə 65 yaşına çatan kişilərə və 

62 yaşına çatan qadınlara topladığı pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum 

məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə, yaxud azı 25 il sığor-

ta stajı olduqda təyin edilir. Faktiki olaraq qanunvericilik ümumi əsaslarla yaşa 

görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün əsasən iki  hüquqi fakt müəyyən et-

mişdir. Birincisi, müəyyən yaş həddinə çatmaq.  İkincisi, topladığı pensiya kapita-

lının əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına im-

kan verməsi, yaxud müvafiq sosial sığorta stajına malik olmaq. 

                                                             
9 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения в России: Учебник. М.: БЕК, 2001, с. 215;   



2006-cı ilin yanvar ayının 1-dək sosial sığorta stajı kişi və qadına münasibət-

də fərqli müəyyən edilirdi. Belə ki, kişilər 25 il ümumi əmək (sosial sığorta) sta-

jına, qadınlar isə 20 il ümumi sosial sığorta stajına malik olduqda yaşa görə əmək 

pensiyası hüququ qazanırdılar. «Əmək pensiyaları haqqında» qanun isə kişi və qa-

dının sosial sığorta stajı ilə bağlı eyni tələb müəyyən etmişdir. Yəni, hər ikisi üçün 

azı 25 il sosial sığorta stajının olması tələb edilir. 

Respublikamızın pensiya qanunvericiliyində artıq kişi və qadınların pensiya 

yaşının bərabərləşdirilməsi istiqamətində normalar təsbit edilmişdir. Belə ki, 

“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 7-ci maddəsinə görə kişilərin yaş həddi 

2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 

2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.Artıq 

2027-ci ildə kişi və qadınların pensiya yaşı eyni, yəni  65 yaş olacaq. 

 

     Dövr Kişilər üzrə pensiya yaşı Qadınlar üzrə pensiya yaşı 

1 iyul 2017 – 30 iyun 2018 63 il 6 ay 60 il 6 ay 

1 iyul 2018 – 30 iyun 2019 64 il 61 il 

1 iyul 2019 – 30 iyun 2020 64 il 6 ay 61 il 6 ay 

1 iyul 2020 – 30 iyun 2021 65 il 62 il 

1 iyul 2021 – 30 iyun 2022 65 il 62 il 6 ay 

1 iyul 2022 – 30 iyun 2023 65 il 63 il 

1 iyul 2023 – 30 iyun 2024 65 il 63 il 6 ay 

1 iyul 2024 – 30 iyun 2025 65 il 64 il 

1 iyul 2025 – 30 iyun 2026 65 il 64 il 6 ay 

1 iyul 2026 və sonra 65 il 65 il 

 

Ümumi əsaslarla yaşa görə əmək  pensiyasını təyin etmək üçün  pensiya ya-

şına çatmaqla yanaşı şəxsin topladığı pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum 

məbləğinəimkan verməlidir. Yəni fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış 

pensiya kapitalını gözlənilən pensiya ödənişi müddəti aylarının (144 ay) sayına 

böldükdə alınan məbləğ əmək pensiyasının minimum məbləğindən (116.27 

manatdan) az olmamalıdır. Əgər həmin məbləğ aşağı olarsa, bu zaman azı 25 il 

sosial sığorta stajı tələb olunur. 

Yaşa görə əmək pensiyasının növü kimi güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək 

pensiyalarının özünü iki növə bölmək olar:  

1. əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyaları; 

2. əmək şəraiti ilə əlaqədar olmayan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiya-

ları; 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunla əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq gü-

zəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyaları almaq hüququna malik olan şəxslərin 

dairəsi və onun təyin edilməsi şərtləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

1.Axırıncı iş yerindən asılı olmayaraq yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sa-

hələrində, həmçinin əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə (istehsalatla-

rın, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təsdiq olunan siyahısı üzrə) çalışan sığortaolunanların: kişilər -  

60 yaşına çatdıqda, azı 25 il sığorta stajına malik olduqda və bu müddətin azı 12 il 



6 ayını həmin işlərdə, qadınlar -  55 yaşına çatdıqda, azı 20 il sığorta stajına malik 

olduqda və bu müddətin azı 10 ilini həmin işlərdə çalışmışlarsa və fərdi hesabın sı-

ğorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məb-

ləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə; 

2. Mülki aviasiya uçuş və uçuş-sınaq heyətində işlə əlaqədar vəzifələrdə kişi-

lərin azı 25 il, qadınların azı 20 il sığorta stajı olduqda, səhhətinə görə uçuş işindən 

azad olunmuş kişilərin həmin işlər üzrə azı 20 il, qadınların isə azı 15 il sığorta stajı 

olduqdavə fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək 

pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdik-

də; 

3. Prokurorluq orqanlarında qulluq etmiş aşağıdakı şəxslər(xüsusi rütbələr-

dən məhrum edilmiş prokurorluq işçiləri istisna olmaqla): 

- prokurorluq orqanlarında azı  35 il qulluq etmiş prokurorluq işçiləri; 

-  yaşa görə prokurorluq orqanlarında qulluğuna xitam verilmiş, 35 il və da-

ha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 17 il 6 ayını prokurorluq orqanlarında qul-

luq etmiş prokurorluq işçiləri. 

4. Hərbi qulluqçu kimi aşağıdakı hərbi qulluqçular (hərbi rütbələrdən məh-

rum edilmiş hərbi qulluqçular, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları is-

tisna olmaqla): 

 hərbi xidmətdən buraxılanadək 20 təqvim ili və daha çox hərbi xidmət et-

dikdə; 

 hərbi xidmətdən yaşa görə buraxılmış, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş 

stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını hərbi xidmətdə olduqda; 

 hərbi xidmətdən xəstəliyinə və ya səhhətinin məhdud imkanlarına, habelə 

ştatların ixtisarına görə buraxılmış və buraxıldığı gün 45 və daha çox yaşı, 25 təq-

vim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını hərbi xidmətdə 

olduqda; 

 hərbi xidmət müddəti 15 il və daha çox olmaqla Çernobıl AES-də qəzanın 

nəticələrinin aradan qaldırılması işlərində köçürmə zonasında iştirak etdikdə; 

Hərbi qulluqçulara əmək pensiyası hərbi xidmət dövründə deyil, hərbi xid-

mətdən buraxıldıqdan sonra təyin olunur. Əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra 

hərbi xidmətini davam etdirən əmək pensiyaçılarının pensiyası sonuncu təminat 

xərcliyinə görə yenidən hesablanmır. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin əmək pensi-

yası yalnız fərdi hesablarında qeydə alınmış sığorta pensiya kapitalına görə yeni-

dən hesablana bilər. Hərbi qulluqçuların təminat xərcliyi (pul təminatı) dedikdə, 

onların hərbi xidmətdən buraxıldığı günə aldıqları miqdarda (sonrakı artımlar da 

nəzərə alınmaqla) aylıq vəzifə maaşından, rütbə maaşından, xidmət illərinə görə 

əlavədən, ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyasından, vəzifə maaşından 

hesablanan digər əlavələrdən, artımlardan ibarət olan məbləği başa düşülür. 

5. Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmiş aşağıdakı şəxslər (xüsusi rütbələrdən 

məhrum edilmiş ədliyyə işçiləri istisna olmaqla) : 

 ədliyyə orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı 35 il 

qulluq stajı olduqda; 



 cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və azadlıqdan məh-

rum edilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisələrində müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş işlərin və peşələrin siyahısı üzrə məh-

kumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işləyən mülki işçilər: 

a) kişilər—60 yaşına çatdıqda və ümumi əmək stajı 30 ildən az olmamaqla, 

bu stajın azı 15 təqvim ilini məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işlədikdə;  

 b) qadınlar—55 yaşına çatdıqda və ümumi əmək stajı 25 ildən az olmamaq-

la, bu stajın azı 12 il 6 ayını məhkumlarla və həbsdə olan şəxslərlə işlədikdə; 

6. Miqrasiya orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə azı  35 

il qulluq stajı olan miqrasiya işçiləri(xüsusi rütbələrdən məhrum edilmiş miqrasiya 

işçiləri istisna olmaqla)  

7. Fövqəladə hallar orqanlarında xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə 

azı  35 il xidmət stajı olan işçilər (xüsusi rütbələrdən məhrum edilmiş fövqəladə 

hallar orqanlarının işçiləri istisna olmaqla).  

Pensiya qanunvericiliyində yaşa görə əmək pensiyaları sahəsindəki güzəştlər 

ümumi pensiya yaşının azaldılması ilə bağlıdır. Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək 

pensiyalarının təyin olunması zamanı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin 23 yanvar 2007-ci il tarixli 12 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş «Güzəştli şərtlərlə 

yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və 

göstəricilərin Siyahısı»na istinad olunur. «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 

9.8-ci maddəsinə əsasən, həmin qanun qüvvəyə mindiyi günədək göstərilən işlərdə 

güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən tam əmək stajı olan şəxslərə pensiyalar 

yaşa və staja görə əvvəllər qüvvədə olmuş «Vətəndaşların pensiya təminatı haqqın-

da» 23 sentyabr 1992-ci il tarixli qanunla müəyyən edilmiş tələblərə müvafiq surət-

də təyin edilir.  

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunla əmək şəraiti ilə əlaqədar olmayaraq 

güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyaları almaq hüququna malik olan şəxslərin 

dairəsi və onun təyin edilməsi şərtləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

-  Beş və daha çox uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş qadınla-

rın  qanunlamüəyyən edilmiş şərtlər daxilində (pensiya yaşı, fərdi hesabın sığorta 

hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının əmək pensiyasının minimum məblə-

ğindən az olmaması, yaxud 25 illik sosial sığorta stajına malik olması)  yaş həddi 

hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla; 

-  Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş anala-

rın qanunla müəyyən edilmişşərtlər daxilində yaş həddi 5 il azaldılmaqla; 

-  Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana vali-

deynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah 

bağlamadan, təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, habelə 5 və daha çox 

uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, həmçinin 5 

və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərin qanunla müəyyən 

edilmiş şərtlər daxilindəyaş həddi 5 il azaldılmaqla ; 

-  Hipovizqanizm xəstəliyinə tutulan şəxslər (liliputlar) və mütənasibliyi po-

zulmuş cırtdanboylar - kişilər 47, qadınlar 42 yaşına çatdıqda və həmin şəxslərin 

azı 5 il sığorta stajı olduqda . 



Yaşa görə əmək  pensiyasının məbləği. Yaşa görə əmək pensiyalarının 

məbləği «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilir. 

Yaşa görə əmək pensiyasının məbləği 2 hissədən ibarətdir: sığorta hissəsi, yığım 

hissəsi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sual 4. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin 

edilməsi şərtləri 

 

Ailə  başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təqdim edilməsi əsası ilk 

növbədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilmişdir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il Konstitusiyasının 38-ci mad-

dəsinin üçüncü hissəsində hər kəsin ailə başçısını itirdiyi halda sosial təminat al-

maq hüququ təsbit edilmişdir.  

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasına vəfat etmiş ailə başçısının 

əmək haqqısı ilə nisbətdə olan məbləğlərdə müəyyən edilərək, onun öhdəsində 

olan əmək qabiliyyətsiz ailə üzvlərinə təyin olunan və əmək qabiliyyəti olmayanlar 

üçün fondlardan ödənilən aylıq ödəmə kimi anlayış vermişdir
10

. Bu anlayış həm 

pensiyanın ümumi anlayışında nəzərdə tutulan və pensiyaların bütün digər növlə-

rinə xas olan əlamətləri (ödəmələrin aylıq olması, əmək qabiliyyəti olmayanlar 

üçün fondlardan ödənilməsi), həm də ancaq pensiyanın bu növünə xas olan cəhət-

ləri (pensiyanın vəfat edən ailə başçısının əmək haqqısı ilə nisbətdə müəyyən edil-

məsi, pensiyaların ancaq vəfat edənin öhdəsində olmuş əmək qabiliyyəti olmayan 

ailə üzvlərinə ödənilməsi) özündə birləşdirir. 

Bundan başqa, hüquq ədəbiyyatında ailə başçısını itirməyə görə əmək pensi-

yasına ailə başçısının vəfat etdiyi halda, onun öhdəsində olan əmək qabiliyyətsiz 

ailə üzvlərinə təyin edilən aylıq pul ödənişi kimi də anlayış verilir
11

.  

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunda ailə başçısını itirməyə görə əmək 

pensiyasına leqal anlayış verilməmişdir. Mövcud pensiya qanunvericiliyi baxımın-

dan isə ona aşağıdakı kimi anlayış vermək olar: ailə başçısını itirməyə görə əmək 

pensiyası dedikdə qanunla müəyyən edilmiş qayda və şərtlərlə dövlət sosial mü-

dafiə fondunun vəsaitləri hesabına ailə başçısının ölməsi ilə əlaqədar olaraq onun 

öhdəsində (himayəsində) olan əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin əmək haq-

qı və digər gəlirlərinin kompensasiyası məqsədilə təyin edilən aylıq pul ödənişi 

başa düşülür. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üzrə 

hüquq münasibətlərinin yaranma əsası olan hüquqi tərkibdə həm ailə başçısının 

özünə, həm də onun ailə üzvlərinə aid olan faktları ayırmaq lazımdır. Ailə başçısı-

nın itirilməsi dedikdə onun ölümü və ya xəbərsiz itkin düşməsi başa düşülür. Ölüm 

faktı VVAQ orqanları tərəfindən verilən şəhadətnamə ilə təsdiq olunur və ya məh-

kəmə tərəfindən müəyyən edilir.  

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 41.1-ci maddəsinə görə, əgər 

şəxsin yaşayış yerində onun harada olması barədə 5 il ərzində məlumat olmazsa, 

habelə o, ölüm təhlükəsi törədən və ya hansısa bədbəxt hadisədən həlak olduğunu 

güman etməyə əsas verən şəraitdə xəbərsiz itkin düşərsə və ondan 6 ay ərzində xə-

bər çıxmazsa, o, məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilə bilər. 

Hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşmüş hərbi qulluqçu və ya di-

gər şəxs hərbi əməliyyatların qurtardığı gündən azı 2 il keçdikdən sonra məhkəmə 

qaydasında ölmüş elan edilə bilər. Şəxsin ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə 
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qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi gün onun ölüm günü sayılır. Əgər fiziki şəxsin 

olduğu yer məlum deyildirsə və 2 il ərzində o yaşayış yerində görünməmişsə, ma-

raqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən, məhkəmə fiziki şəxsi xəbərsiz itkin düşmüş hesab 

edə bilər. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasına olan hüququn yaranması üçün 

ailə başçısının ölümü deyil, həm də onun itkin düşməsi faktı əsas hüquqi fakt kimi 

çıxış edir. Ona görə ki, ailə başçısının itirilməsi dedikdə nəinki onun fiziki cəhət-

dən ölümü, həm də onun xəbərsiz itkin düşməsi başa düşülür. Belə ki, «Əmək pen-

siyaları haqqında» qanunun 14.2-ci maddəsi itkin düşmüş vətəndaşların ailələri 

üçün də ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası verilməsini nəzərdə tutur. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsinin əsasını ailə 

başçısının faktiki itirilməsi (ölümü) və ya onun xəbərsiz itkin düşməsi halları təşkil 

edir. Ancaq bəzi hallarda, bu pensiya potensial ailə başçısının (ailə başçısı ola bilə-

cək şəxsin) itirilməsinə görə də təyin edilir. 

Ailə başçısı əlil olduqda, onun ölümünə görə verilən pensiya əlilliyə görə 

pensiyadan törəmə sayılır. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququna onun öhdəsin-

də olan əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvləri malikdirlər. Pensiyanın bu növü  tə-

yin edilərkən, sosial müdafiə orqanları müraciət edən şəxslərin vəfat edənin ailə 

üzvü olması, onların əmək qabiliyyətsiz olması və vəfat edənin öhdəsində olma 

məsələlərini araşdırırlar. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüquq münasibətlərinin subyekti 

qismində bütövlükdə ailə çıxış edir. Lakin əvvəlcə pensiya almaq hüququna malik 

olan hər bir ailə üzvü ayrılıqda müəyyən edilir. Qohumluq dərəcəsinin müəyyən 

edilməsi isə ailə qanunvericiliyinin qaydalarına uyğun surətdə həyata keçirilir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə görə, ancaq VVAQ orqan-

ları tərəfindən qeydə alınmış nikahlar hüquqi əhəmiyyət daşıyır. Dini qaydalara uy-

ğun olaraq bağlanmış nikahlar isə (dini nikahlar) hüquqi əhəmiyyətə malik deyil-

lər. Əgər ər (arvad) vəfat edənə qədər nikah pozulubsa, pensiya hüququ yaranmır. 

Bu zaman doğma uşaqlarla yanaşı övladlığa götürülənlər, habelə ögey qız və ögey 

oğlanlar bərabər əsaslarla pensiya almaq hüququna malikdirlər. 

Əgər ölənin ailə üzvləri onun tam himayəsində olmuş və ya ondan daimi və 

əsas vəsait mənbəyi kimi kömək almışlarsa, vəfat edənin öhdəsində olanlar hesab 

edilirlər. Öhdədə olma haqqında məsələ həll edilərkən, göstərilən köməyin daimi 

xarakter daşıması və onun digər vəsait mənbələrinə münasibətdə həcmi müəyyən 

edilir. Əgər ailə üzvünün aldığı pensiya onun əsas və daimi vəsait mənbəyi olmuş-

dursa, digər pensiya, əmək haqqı alması onun vəfat edənin öhdəsində olması kimi 

tanınmasına mane ola bilməz. Ölmüş ailə başçısının faktiki köməyinin məbləğinin 

qiymətləndirilməsi mövcud sənədlər əsasında DSMF-nin rayon (şəhər) şöbələri tə-

rəfindən həyata keçirilir. Müvafiq sənədlər olmadıqda isə öhdədə olma faktı məh-

kəmə tərəfindən müəyyən edilə bilər. Ailə başçısı ilə birgə yaşama ailə üzvünün 

öhdədə olması kimi tanınması üçün məcburi şərt ola bilməz. Əgər pensiya üçün 

müraciət edən şəxs ailə başçısından ayrı yaşamışdırsa (məsələn, başqa şəhərdə, ra-

yonda), öhdədə olma faktı ümumi əsaslara görə, yəni ölənin həmin ailə üzvünə et-



diyi köməyin daimi və əsas vəsait mənbəyi olub-olmamağından asılı olaraq müəy-

yən edilir.  

Ümumi qaydaya görə, öhdədə olma müddəti heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. 

Lakin ögeyatavəögeyanaüçünistisna nəzərdə tutulur. Belə ki, «Əmək pensiyaları 

haqqında» qanunun 15-ci maddəsinə görə, ögey ata və ögey ana vəfat etmiş ögey 

oğulu və ya ögey qızı azı 5 il tərbiyə etmiş və ya saxlamışsa, doğma valideynlərlə 

bir səviyyədə pensiya almaq hüququna malikdirlər. 

Həmin qanunun 14-cü maddəsinə görə vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə 

başçısının öhdəsində olan (vəfat edənin tam təminatında olan və ya ondan özlərinin 

yaşayışı üçün daimi və əsas vəsait mənbəyi kimi kömək alan) aşağıdakı ailə üzvlə-

rinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır: 

 vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin övladları: 18 yaşına çatmamış;  18 ya-

şına çatanadək I və ya II qrup əlil olmuş 18 yaşdan yuxarı;təhsil müəssisələrinin 

əyani şöbəsində təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşına çatanadək; 

 ata, ana, ər (arvad) pensiya yaşına - kişilər 62 yaşa, qadınlar 57 yaşa (hal-hazırda  

kişilər 65 yaşa, qadınlar 52 yaşa) çatmışdırsa, yaxud I və ya II qrup əlildirsə; 

 yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən biri və ya ər 

(arvad), yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısı-

nın 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxırsa və iş-

ləmirsə. 

Sığorta olunan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada xəbərsiz itkin 

düşmüş və ya ölmüş elan edildiyi halda, onun ailə üzvləri vəfat etmiş və ya həlak 

olmuş ailə başçısının ailə üzvləri ilə bərabər əsaslarla ailə başçısını itirməyə görə 

əmək pensiyası hüququna malikdirlər. 

Xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edilən sığorta olunan qayıtdıqda və 

ya onun olduğu yer aşkar edildikdə, onun ailə üzvlərinə ödənilən ailə başçısını itir-

məyə görə əmək pensiyası dayandırılır. 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 11-ci maddəsi eyni zamanda, əmək 

qabiliyyəti olmayan şəxslərin də dairəsini müəyyən edir. «Əmək qabiliyyətinin ol-

maması» anlayışı həyat fəaliyyətinin məhdudlaşması, yəni əlillik (onun hər üç 

dərəcəsi), uşaqlara qulluq etməyin zəruri olmasına görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq imkanının olmaması, 18 yaşadək yaş dövrü və kişilərin pensiya yaşında ol-

ması faktını əhatə edir.  

Təhsil müəssisələrinin əyani şöbəsində təhsil alanlar təhsili bitirənədək, la-

kin ən çoxu 23 yaşınadək ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququna 

malikdirlər. 

Vəfat edənin öhdəsində olmamış valideynlər sonralar gəlir mənbəyini itir-

dikdə övladının ölümü ilə əlaqədar pensiya almaq hüququna malikdirlər. 

Vəfat edənin köməyi yaşayışları üçün daimi və əsas vəsait mənbəyi olan, la-

kin özləri hər hansı pensiya alan ailə üzvləri yeni pensiyaya keçmək hüququna ma-

likdirlər. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təminatının şərtləri və normaları 

ailə başçısının ölümünün səbəblərindən və pensiya təyin olunan ailə üzvlərinin sa-

yından asılı olaraq diferensiasiya olunur. Ailə başçısının ölümünün səbəblərindən 

asılı olaraq, pensiya təminatının bu növü ümumi əsaslarla ailə başçısının itirilmə-



sinə görə əmək pensiyasına və hərbi qulluqçuların ailələri üçün təqdim olunan pen-

siyalara bölünür. Əgər ailə başçısının ölümünün səbəbləri müvafiq sənədlərdə (hər-

bi və dövlət qulluqçularının ölümü haqqında tərtib edilmiş aktda və s.) göstəril-

məzsə onda, tibbi sosial ekspert komissiyaları tərəfindən müəyyən edilir. 

Ailə başçısının itirilməsinə görə əmək pensiyası ailə başçısının ölümü ilə 

əlaqədar olaraq o halda təyin edilir ki, vəfat etmiş ailə başçısı qanunvericiliklə tə-

ləb olunan sosial sığorta stajına malik olmalıdır. 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 17-ci maddəsinə əsasən, ailə başçı-

sını itirməyə görə əmək pensiyası ölüm gününədək ailə başçısının həmin qanunun 

12-ci maddəsində tələb edilən sığorta stajı olduqda (həmin qanunun qüvvəyə min-

diyi günədək ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslər istis-

na olmaqla) təyin olunur. «Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi şərtləri» 

adlanan həmin qanunun 12-ci maddəsində isə göstərilir ki, əlilliyə görə əmək pen-

siyası I qrup əlillərə ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərtilə, əmək qa-

biliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin edilir. II və 

III qrup əlillərə əlilliyə görə əmək pensiyası fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə 

alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan 

pensiya təminatına imkan verməsi şərtilə, tələb olunan sosial sığorta stajı olduqda 

təyin edilir. Bu zaman ailə başçısının hansı səbəbdən  itirilməsi heç bir hüquqi əhə-

miyyət kəsb etmir. 

Hərbi qulluqçuların, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluq-

çularından I qrup müharibə əlili olan şəxslərin (hərbi rütbələrdən məhrum edilmiş 

hərbi qulluqçular və digər müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna ol-

maqla) ailə üzvlərinə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları hərbi qulluqçu-

nun xidmət müddətindən asılı olmayaraq təyin edilir. Bu zaman ailə başçısını itirmə-

yə görə əmək pensiyası ailə başçısı xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıl-

dıqdan sonra, amma xidmət etdiyi dövrdə aldığı xəstəlik və yaxud xəsarət (yaralan-

ma, travma, kontuziya) nəticəsində vəfat edibsə, təyin olunur. Həmin hərbi qulluq-

çular sırasından olan pensiyaçıların ailələrinə isə ailə başçısı pensiya aldığı dövrdə 

və ya pensiya ödənilməsinin kəsilməsindən 5 il keçənədək vəfat edibsə təyin olu-

nur. Hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvləri cəb-

hədə həlak olanların ailə üzvlərinə bərabər tutulur. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının «Əmək pensiyaları haqqın-

da» qanunla müəyyən edilmiş şərtləri bu qanun qüvvəyə mindiyi günədək ailə baş-

çısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərə şamil edilmir. Əvvəlki 

pensiya qanunvericiliyində göstərilirdi ki, əgər ailə başçısının ölümü ümumi xəstə-

lik nəticəsində baş vermişdirsə, vəfat etmiş ailə başçısının itirilməsi ilə əlaqədar 

pensiyalar ölüm gününədək ailə başçısının əlilliyə görə pensiya təyin edilməsi 

üçün tələb edilən əmək (sığorta) stajına malik olduqda təyin olunur. Tələb olunan 

əmək (sığorta) stajı olmadıqda isə, pensiya faktiki staja mütənasib olaraq hesabla-

nırdı. Ailə başçısının ölümü əmək zədəsi, peşə xəstəliyi, bədbəxt hadisə və ya 

ümumi xəstəlik nəticəsində baş vermişdirsə, pensiya ümumi əsaslarla əmək (sığor-

ta) stajından asılı olmayaraq təyin olunurdu. 

Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının məbləği. Ailə başçısını 

itirməyə görə əmək pensiyalarının məbləği «Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 



18-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir və yalnız sığorta hissəsindən ibarətdir. 

«Əmək pensiyaları haqqında» qanunun 18.2-ci maddəsinə əsasən ailə başçısını itir-

məyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzv-

lərinin hər birinə düşən məbləği əlilliyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsinin 

hesablanması mexanizminə uyğun olaraq hesablanmış məbləğin əmək qabiliyyəti 

olmayan ailə üzvlərinin sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir.  

Əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək 

pensiyalarının ailəyə düşən ümumi məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğin-

dən aşağı olduqda, həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir. 

Vəfat etmiş ailə başçısı yaşa və ya əlilliyə görə əmək pensiyaçısı olmuşdur-

sa, ailə üzvləri üçün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının sığorta hissəsi-

nin məbləği vəfat etmiş ailə başçısına təyin edilmiş yaşa və ya əlilliyə görə əmək 

pensiyasının sığorta hissəsinin əmək qabiliyyətli olmayan ailə üzvlərinin sayına 

nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir.  

Vəfat etmiş sığorta olunanın və əmək pensiyasının yığım hissəsi təyin olun-

mamış əmək pensiyaçısının fərdi hesabının yığım hissəsində olan vəsaitlər qanun-

vericiliyə uyğun qaydada onun varisləri arasında bərabər bölünür. Sığorta olunanın 

və ya əmək pensiyasının yığım hissəsi təyin olunmamış əmək pensiyaçısının varis-

ləri olmadıqda, onun fərdi hesabının yığım hissəsində olan vəsaitlər və əmək pensi-

yasının yığım hissəsi üzrə alınmamış vəsaitlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

büdcəsinin gəlirlərinə aid edilir. 

Dövlət qulluqçusu və ya dövlət qulluqçusu kimi bu qanunla müəyyən olunan 

əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, 

onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinə 

və Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və Baş nazirinin müavinləri, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Baş naziri və Baş nazirinin müavinləri, Azərbaycan Res-

publikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vərəh-

bərinin müavinləri, yerli icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri (başçısı) vəzifələrini 

tutmuş şəxslərin ailəüzvlərinə vəfat etmiş dövlət qulluqçusunun qulluq stajına görə 

almalı olduğu və ya pensiyaçı kimi aldığı əmək pensiyası və əmək pensiyasına əla-

vənin 80 faizi miqdarının ailə üzvlərinin sayına olan nisbəti şəklində müəyyən edil-

miş məbləğlə təyin edilən ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının məbləği 

arasındakı fərq qədər əmək pensiyasına əlavə ödənilir. 

Vəfat etmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə əmək pensiyasına əlavələr tə-

minat xərcliyindəki sonrakı artımlar da nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 

Bu zaman Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı, habelə başqa hər-

bi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələrini) yerinə yetirərkən alınmış xəsarət (yara, 

kontuziya və ya zədə), yaxud cəbhədə olmaqla, Azərbaycan Respublikasının mü-

dafiəsi ilə və ya döyüş əməliyyatları aparan ölkələrdə beynəlmiləlçilik borcunu ye-

rinə yetirməklə bağlı xəstəlik nəticəsində vəfat etmiş hərbi qulluqçuların və hərbi 

qulluqçular sırasından olan pensiyaçıların ailələrinə—ailənin əmək qabiliyyəti ol-

mayan hər bir üzvünə ailə başçısının təminat xərcliyinin 50 faizi (ailə başçısının 

ölümünün səbəbindən asılı olmayaraq müharibə əlilləri sırasından olan vəfat etmiş 

pensiyaçıların ailələrinə və tərkibində hər iki valideynini itirmiş uşaqların (ata-ana-



dan yetimlərin) olduğu ailə üzvlərinə də əlavə bu məbləğdə müəyyən edilir) məblə-

ğində, hərbi xidmət vəzifələrinin (xidmət vəzifələrinin) yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

olmayan bədbəxt hadisə zamanı alınmış xəsarət (yara, kontuziya və ya zədə) və ya 

cəbhədə olmaqla, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi ilə və ya döyüş əməliy-

yatları aparan ölkələrdə beynəlmiləlçilik borcunu yerinə yetirməklə bağlı olmayan 

xəstəlik nəticəsində vəfat etmiş hərbi qulluqçuların və hərbi qulluqçular sırasından 

olan pensiyaçıların ailə üzvlərinə isə ailənin əmək qabiliyyəti olmayan hər bir üz-

vünə ailə başçısının təminat xərcliyinin 35 faizi miqdarı ilə müəyyənləşdirilən 

məbləğlə təyin edilən əmək pensiyasının məbləği arasındakı fərq qədər əmək pen-

siyasına əlavə ödənilir. 



Sual 5. Sоsiаl müаvinətlərin аnlаyışı, təsnifаtı və оnlаrın  

məbləğinin müəyyən еdilməsi mеtоdlаrı 
    

Sоsiаl təminаtın ən mühüm növü оlаn sоsiаl müаvinətlər pеnsiyаlаrlа еyni 

vахtdа, hələ ХХ əsrin 20-ci illərinin II yаrısındаn bаşlаyаrаq muzdlu işçilərə vеri-

lən sоsiаl sığоrtа ödənişlərinin tərkib hissələrindən biri kimi yаrаnmışdır. Sоnrаlаr 

isə о, tək muzdlu işçilər üçün yох, həm də digər kаtеqоriyа şəхslərə ödənilən sоsiаl 

yаrdımlаr kimi çıхış еtməyə və аrtıq dövlət sоsiаl sığоrtа оrqаnlаrı tərəfindən yох, 

həm də dövlət büdcəsindən, kоlхоzçulаrın dövlət sоsiаl müdаfiəsi fоndu tərəfindən 

ödənilməyə bаşlаndı. Lаkin cəmiyyətin bütün sаhələrində köklü dəyişikliklərə sə-

bəb оlmuş yеni sоsiаl-iqtisаdi münаsibətlərin yаrаnmаsı müаvinətlərin yеni növlə-

rinin mеydаnа gəlməsi, köhnələrin isə sırаdаn çıхmаsı ilə nəticələndi. Оnlаrın bir 

qisminin dаirəsi sоn vахtlаr mеydаnа gəlmiş yеni növlərlə dаhа dа zənginləşdi 

(məs., uşаğа qulluğа görə ödənilən müаvinət, işsizlik müаvinəti və s.), bir sırа 

müаvinətlər isə müstəqil müаvinət növü kimi ümumiyyətlə sırаdаn çıхmış, yахud 

dа digərlərinin tərkibinə dахil еdilmişlər (məs., çохuşаqlı və tənhа аnаlаrа ödənilən 

müаvinətlər). Hаl-hаzırdа isə rеspublikаmızdа ’’sоsiаl müаvinətlər’’ kimi tаnınаn 

gеniş müаvinətlər sistеmi fоrmаlаşаrаq inkişаf еtmiş və həmin müаvinətlər hаqqın-

dа qаnunvеricilik tаmаmilə yеniləşmişdir. 

Sоsiаl müаvinətlərlə əlаqədаr оlаn münаsibətlərin hüquqi tənzimi həm qа-

nun əsаsındа («Sоsiаl müаvinətlər hаqqındа» 7 dеkаbr 2006-cı il tаriхli qаnun), 

həm də qаnunqüvvəli аktlаr əsаsındа (məsələn, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər 

Kаbinеtinin 15 sеntyаbr 1998-ci il tаriхli 189 №-li qərаrı ilə təsdiq еdilmiş ’’Məc-

buri dövlət sоsiаl sığоrtаsı üzrə ödəmələrin və əmək qаbiliyyətini müvəqqəti itir-

miş işçilərə  işəgötürənin vəsаiti hеsаbınа ödənilən müаvinətlərin hеsаblаnmаsı və 

ödənilməsi hаqqındа’’  Əsаsnаmə) həyаtа kеçirilir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

Kоnstitusiyаsının 38-ci mаddəsində hər kəsin sоsiаl təminаt hüququ ilə yаnаşı 

sоsiаl müаvinətlərin ən mühüm növlərinin təqdim еdilmə əsаslаrı dа (məs., хəstə-

lik, əmək qаbiliyyətini müvəqqəti itirmə, işsizlik) təsbit еdilmişdir. Həmin mаddə-

nin III hissəsində göstərilir ki, hər kəs qаnunlа müəyyən еdilmiş yаş həddinə çаt-

dıqdа, хəstəliyinə, əlilliyinə, аilə bаşçısını itirdiyinə, əmək qаbiliyyətini itirdiyinə, 

işsizliyə və qаnunlа nəzərdə tutulmuş digər hаllаrdа sоsiаl təminаt hüququnа mа-

likdir. 

Pеnsiyа kimi sоsiаl müаvinətlər də sоsiаl təminаtın bir növü kimi qаnunlа 

nəzərdə tutulmuş qаydаdа vətəndаşlаrа təyin оlunаn pul ödənişləridir. Lаkin müа-

vinətə аnlаyış vеrərkən ilk növbədə оnu məhz pеnsiyаlаrdаn fərqləndirən аşаğıdаkı 

əlаmətlərə diqqət yеtirmək lаzımdır: 

1. Müаvinət аlmаq hüququ vətəndаşın əmək fəаliyyəti ilə bаğlı оlа dа bilər 

(məsələn, əmək qаbiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, hаmiləliyə və dоğuşа 

görə müаvinətlər) və yа bеlə fəаliyyətdən аsılı оlmаyа dа bilər (işsizlik müаvinəti, 

əlilliyə görə müаvinət, yаşа görə müаvinət və s.). Pеnsiyа isə hər bir hаldа şəхsin 

əmək fəаliyyəti ilə əlаqədаr оlаrаq təqdim еdilir.  

2. Təyin оlunmа məqsədinə görə müаvinətlər bəzi hаllаrdа itirilmiş əmək 

hаqqını bərpа еtmək məqsədi dаşıyır və оnun məbləği əmək hаqqı əsаsındа müəy-

yən еdilir, digər hаllаrdа isə müаvinət əlаvə mаddi yаrdım rоlu оynаyır və qəti 



məbləğlə müəyyən оlunur (məsələn, uşаğın dоğulmаsı ilə əlаqədаr ödənilən müа-

vinətlər). Pеnsiyаnın məqsədi isə pеnsiyа аlmаq hüququ оlаn vətəndаşlаrın yаşаyı-

şınа təminаt vеrən yеgаnə mənbə rоlunu оynаmаqdır. 

3. Subyеktlərinə görə pеnsiyа bir qаydа оlаrаq işləməyən vətəndаşlаr üçün 

nəzərdə tutulur, müаvinətlər isə hаmıyа, həm işləyənlərə, həm işləməyənlərə ödə-

nilir. 

«Sоsiаl müаvinətlər hаqqındа» qаnundа ilk dəfə оlаrаq sоsiаl müаvinətə lе-

qаl аnlаyış vеrilmişdir. Həmin qаnunun 1-ci mаddəsinə görə sоsiаl müаvinətlər dе-

dikdə qаnunlа müəyyən еdilmiş qаydаdа аyrı-аyrı kаtеqоriyа şəхslərə sоsiаl yаr-

dım göstərilməsi məqsədilə аylıq və yа birdəfəlik ödənilən pul vəsаiti bаşа düşülür. 

Lаkin hеsаb еdirik ki, qаnunvеricilik sоsiаl təminаtın bu növünün təqdim еdilməsi 

məqsədini sоsiаl sığоrtа ilə əlаqələndirməmiş və оnun əsаs məqsədini göstərə bil-

məmişdir. Bunа görə də sоsiаl müаvinətlərə аşаğıdаkı kimi аnlаyış vеrmək məqsə-

dəmüvаfiq оlаrdı: sоsiаl təminаt sistеmi üzrə sоsiаl müаvinətlər dеdikdə qаnunlа 

nəzərdə tutulmuş hаllаrdа və qаydаdа tаm və yа qismən itirilmiş əmək hаqqını və 

yа gəlirləri kоmpеnsаsiyа еtmək, həm də əlаvə mаddi yаrdım göstərmək məqsədilə 

müəyyən kаtеqоriyа şəхslərə аylıq, dövri və birdəfəlik təyin оlunаn pul ödənişləri 

bаşа düşülür. 

Qəbul еdilmiş ənənəyə görə qаnunvеricilik sоsiаl müаvinətləri təqdim еdil-

mə əsаslаrınа görə fərqləndirir ki, bu dа öz növbəsində оnlаrın аdındа ifаdə оlunur. 

Rеspublikаmızdа hаzırdа sоsiаl müаvinətlərin аşаğıdаkı növləri fərqləndirilir: 

1. Аylıq müаvinətlər;  

 əlilliyə görə müavinət 

 sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara müavinət 

 ailə başçısını itirməyə görə müavinət 

 bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə 

müavinət 

 3 yaşınadək uşağa qulluğa görə müavinət 

 bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşınadək (ümumtəhsil müəssisələrində əyani 

təhsil alanlar üçün 18 yaşınadək) uşaqlarına müavinət 

 valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

qəyyumlarına (himayəçilərinə) müavinət 

 1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinət; 

 vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına 

(ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına “Azərbaycan Respublikasının keçmiş 

Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən ödənilən müavinət
 
 

 beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinət 

 məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq 

müavinət  

2. Dövri müаvinətlər: 

 əmək qаbiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müаvinətlər; 

 işsizlik müаvinəti. 

3. Birdəfəlik müаvinətlər: 



 radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün 

müavinət 

 uşağın anadan olmasına görə müavinət 

 dəfn üçün müavinət  

 ölümə səbəb оlаn pоstvаksinаl fəsаdlаrа görə müаvinət 

 cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə 

ödənilən müavinət 

 insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə ödənilən 

müavinət  

4. Ömürlük müаvinətlər: 

 dövlət qulluqçulаrınа ömürlük müаvinət 

 yаşа görə müаvinət. 

Sоsiаl müаvinətləri bir sırа mеyаrlаrа görə аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirmək 

оlаr. 

1. Məqsədinə görə, а) tаm və yа qismən itirilmiş əmək hаqqını kоmpеnsа-

siyа еtmək məqsədilə vеrilən müаvinətlər (məsələn, əmək qаbiliyyətinin müvəq-

qəti itirilməsinə görə müаvinət, işsizlik müаvinəti, hаmiləliyə və dоğuşа görə müа-

vinət); b) müəyyən səbəblərə görə аilədə əlаvə хərclərin yаrаnmаsı ilə əlаqədаr 

sоsiаl yаrdım göstərmək məqsədilə ödənilən müаvinətlər (məsələn, uşаğın аnаdаn 

оlmаsınа görə vеrilən müаvinət, dəfn üçün müаvinət).  

2.  Ödənilmə müddətinə görə müаvinətlərin аylıq (məsələn, əlilliyə görə 

müаvinət və uşаğа qulluğа görə vеrilən müаvinət), birdəfəlik (məsələn, uşаğın аnа-

dаn оlmаsınа görə və dəfn üçün müаvinətlər), dövri (məsələn, əmək qаbiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə müаvinət və işsizlik müаvinəti) və ömürlük (məsələn, 

dövlət qulluqçulаrınа ömürlük müаvinət, yаşа görə müаvinət və s.) növləri fərqlən-

dirilə bilər. 

3. Ödənilmə mənbələrinə görə sоsiаl müаvinətlər 2 yеrə bölünür: məcburi 

dövlət sоsiаl sığоrtа, yəni DSMF-in vəsаitləri hеsаbınа mаliyyələşən müаvinətlər 

(məsələn, uşаğın аnаdаn оlmаsınа görə müаvinət, işsizlik müаvinəti, dəfn üçün 

müаvinət və s.); dövlət büdcəsinin vəsаitləri hеsаbınа mаliyyələşən müаvinətlər 

(məsələn,  16 yаşınаdək uşаqlаrа vеrilən, hаbеlə yаşа, əlilliyə və аilə bаşçısını itir-

məyə görə müаvinətlər və s.); həm DSMF-nin vəsаitləri, həm də işəgötürənin 

vəsаitləri hеsаbınа vеrilən müаvinət (əmək qаbiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə 

görə müаvinət). 

4. Sоsiаl müаvinətləri аlаn vətəndаşlаrın kаtеqоriyаlаrınа görə оnu hаmı 

üçün (uşаğın аnаdаn оlmаsınа, dоğumа görə müаvinət və s.) və аncаq məcburi 

dövlət sоsiаl sığоrtаsı оlunаnlаr üçün (əmək qаbiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə 

görə müаvinət və s.) müаvinətlərə bölmək оlаr.  

Sоsiаl müаvinətlərin həm də təyinаtınа və əhəmiyyətinə görə təsnifаtı dа 

аpаrılır. Sоsiаl müаvinətlərin təyinаtınа görə əmək qаbiliyyətinin müvəqqəti itiril-

məsinə görə müаvinət və işsizlik müаvinəti, əhəmiyyətinə görə isə hаmiləliyə və 

dоğuşа görə, uşаğа qulluğа görə, həmçinin uşаğın аnаdаn оlmаsınа görə vеrilən 

müаvinətlər və s. növləri göstərilir. 

Sоsiаl müаvinətlərin növlərini оnlаrın mаliyyələşdirmə mənbələri ilə də əlа-

qələndirmək lаzımdır. Оnа görə ki, еyni müаvinət müхtəlif şəхslərə müхtəlif mənbə-



lərdən ödənilə bilər. Məsələn, hаmiləliyə və dоğuşа görə müаvinət məcburi dövlət 

sоsiаl sığоrtаsınа cəlb оlunаn qаdınlаrа DSMF-dаn,  hərbi хidmət və yа dövlət qul-

luğu kеçən qаdınlаrа isə dövlət büdcəsi hеsаbınа ödənilir. 

  Sоsiаl müаvinət аlmаq hüququnа bir qаydа оlаrаq Аzərbаycаn Rеspubli-

kаsı vətəndаşlаrı ilə yаnаşı Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində yаşаyаn əcnə-

bilər və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslər də mаlikdirlər. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nа-

zirlər Kаbinеtinin 15 sеntyаbr 1998-ci il tаriхli 189 №-li qərаrı ilə təsdiq еdilmiş 

’’Məcburi dövlət sоsiаl sığоrtаsı üzrə ödəmələrin və əmək qаbiliyyətini müvəqqəti 

itirmiş işçilərə  işəgötürənin vəsаiti hеsаbınа ödənilən müаvinətlərin hеsаblаnmаsı 

və ödənilməsi hаqqındа’’  Əsаsnаmə ilə (bundаn sоnrа Əsаsnаmə аdlаnаcаq) uşаğı 

оlаn vətəndаşlаrа ödənilən müаvinətlərin bütün növləri üçün bir sırа ümumi qаydа-

lаr müəyyən еdilmişdir.  

Birinci qаydа müаvinətlərin təyin оlunmа müddətləri ilə bаğlıdır. Məsələn, 

hаmiləliyə və dоğuşа görə müаvinət cəmləşdirilmiş sоsiаl məzuniyyətin bütün 

müddətində vеrilir, uşаğın аnаdаn оlmаsınа görə birdəfəlik müаvinət uşаq dоğul-

duqdаn sоnrа müаvinət müddəti məhdudlаşdırılmаdаn ödənilir, uşаğın 3 yаşı tа-

mаm оlаnаdək оnа qulluq еtməyə görə müаvinət isə аdındаn göründüyü kimi uşа-

ğın 3 yаşı tаmаm оlаnаdək vеrilir. 

Ikinci qаydа sоsiаl müаvinətləri аlаn vətəndаşlаrın  müаvinətlərin ödənilmə-

sinin dаyаndırılmаsı, yахud dа ödənilən müаvinətin məbləğinin dəyişdirilməsinə 

əsаs vеrən hаllаrın mеydаnа gəlməsi ilə bаğlı оlаrаq dövlət оrqаnlаrınа məlumаt 

vеrmək vəzifəsi ilə bаğlıdır. 

Üçüncü qаydа isə, müаvinətlərin ödənilməsi qаydаsı ilə bаğlıdır. Bеlə ki, 

Əsаsnаmə ilə nəzərdə tutulmuş müаvinətlər Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndu оrqаn-

lаrı tərəfindən məcburi dövlət sоsiаl sığоrtа hаqlаrı hеsаbınа ödənilir. Əmək qаbi-

liyyətinin müvəqqəti itirilməsi müəssisənin оlduğu yеrdən kənаrdа (məsələn, еzа-

miyyət zаmаnı, məzuniyyət dövründə və s.) bаş vеrdikdə də müаvinət işçinin iş yе-

rində təyin оlunur və vеrilir. Fərdi qаydаdа sаhibkаrlıq və əmək fəаliyyəti ilə məş-

ğul оlаnlаrа, məcburi dövlət sоsiаl sığоrtа hаqqı ödənildiyi hаldа, müаvinət 

DSMF-nun rаyоn (şəhər) şöbələri tərəfindən DSMF-nun vəsаiti hеsаbınа təyin оlu-

nur və оnun vəsаiti hеsаbınа vеrilir. Dini təşkilаtlаrın işçilərinə müаvinət həmin 

təşkilаtlаr tərəfindən məcburi dövlət sоsiаl sığоrtа hаqlаrı hеsаbınа ödənilir. 

Sоsiаl müаvinətlərin məbləğinin müəyyən еdilməsinin isə əsаsən iki mеtо-

dunu göstərmək оlаr. 

Birincisi, sоsiаl müаvinətlərin məbləğinin qəti şəkildə müəyyən еdilməsi 

mеtоdu. Məsələn, dəfn üçün birdəfəlik müаvinətin məbləği ilə 132 mаnаt məblə-

ğində qəti şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. 

Ikincisi, sоsiаl müаvinətin məbləğinin əmək hаqqınа fаizlə müəyyən еdil-

məsi mеtоdu. Məsələn, işsizlik müаvinətinin məbləği «Məşğulluq hаqqındа» 2 iyul 

2001-ci il tаriхli qаnunun 24-cü mаddəsinə əsаsən оrtа аylıq əmək hаqqının 70% 

məbləğində müəyyən еdilmişdir. 

 

 

 

 



NƏTİCƏ 

 

Beləliklə, mühazirə mövzusunda pensiyanın anlayışı, əlamətləri, əlilliyə 

görə əmək pensiyasının anlayışı, bu pensiya növünü almaq hüququ olan şəxslərin 

dairəsi, onun təyin edilməsi şərtləri, yaşa görə əmək pensiyasının anlayışı, bu 

pensiya növünü almaq hüququ olan şəxslərin dairəsi, onun təyin edilməsi şərtləri, 

məbləği, o cümlədən ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının anlayışı, onun 

təyin edilməsi şərtləri, bu pensiya növünü almaq hüququ olan şəxslərin dairəsi və 

məbləği, sоsiаl müаvinətlərin аnlаyışı, təsnifаtı və оnlаrın məbləğinin müəyyən 

еdilməsi mеtоdlаrı açıqlanmışdır. 
 

,  

 


