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Dövlət qulluğu vəzifəsindən azad edilmə 

dövlət qulluqçusunun pensiya yaşına çatması, 
əlilliyi və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə 
bağlı olmadığı hallarda, keçmiş dövlət qulluqçusu 
ona müavinət təyin edilməsini tələb edə bilməz. 

 
 
İddiaçının cavabdeh DSMF publik hüquqi şəxsin Bakı şəhəri Nəsimi rayon 

nümayəndəliyinə qarşı.  
 
İşin halları: 
 
İddiaçı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1993-cü il XX tarixli Fərmanı ilə 

X rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunmuş və 1995-ci il XX tarixdə 
bu vəzifədən azad olunmuşdur. İddiaçı ərizə ilə cavabdehə müraciət edərək ona 
dövlət məvacibinin 15 faizi miqdarında ömürlük müavinətin təyin edilməsini xahiş 
etmişdir. Cavabdeh müraciətin təmin olunmasından imtina edərək bildirmişdir ki, 
iddiaçı DSMF-nin Nəsimi rayon şöbəsindən 224,10 manat məbləğındə əmək 
pensiyası alır. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
əsasən sosial müavinət almaq hüququna əmək pensiyası almaq hüququ olmayan 
vətəndaşlar malikdir. İddiaçı məhkəməyə müraciət edərək, dövlət qulluqçusu kimi 
axırıncı əsas vəzifəsi üzrə dövlət məvacibinin 15 faizi miqdarında hər ay ödənilməklə 
ona ömürlük müavinət təyin edilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə vəzifə olaraq 
qoyulmasını xahiş etmişdir. Bakı İnzibati Məhkəməsinin 2020-ci il XX tarixli qərarı ilə 
iddia rədd edilmişdir. İddiaçı həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişdir. Bakı 
Apellyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il XX tarixli qərarı ilə 1-ci instansiya məhkəməsinin 
qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. İddiaçı qərardan kassasiya şikayəti vermişdir. 

 

Yekun məhkəmə aktı: 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 2021-ci il XX 
tarixli qərarı ilə apellyasiya məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. 

 
Məhkəmənin mövqeyi:    
                                                                                                                                                                                                   
İddiaçı 1954-cü il XX tarixdə doğulmuşdur. O, 1992-ci il 10 avqust tarixdən 1995-

ci il 16 may tarixədək dövlət qulluğu vəzifələrində işləmiş, - özünün də təsdiq etdiyi kimi,- 
öz xahişi ilə dövlət qulluğu vəzifəsindən azad edilmişdir və ona 63 yaşının tamam olduğu 
2017-ci il XX iyun tarixdən ümumi qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin edilmişdir.  

“Dövlət qulluğu haqqında” Qanunun 23.3-cü maddəsinə əsasən, müvafiq 
qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində bu 
Qanunun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş minimum qulluq stajına və əmək pensiyası 
almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçusuna qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
miqdarda ömürlük müavinət təyin edilir. 

 “Sosial müavinətlər haqqında” Qanunun 7.0.1-ci maddəsinə əsasən dövlət 
qulluqçularına ömürlük müavinət - "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Qanununa əsasən inzibati və yardımçı vəzifələri tutan dövlət 



qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxdıqda 
və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək pensiyası almaq 
hüququna malik olmadıqda müavinət təyin edilir. 

İddiaçının 1995-ci ildə dövlət qulluğu vəzifəsindən azad edilməsi onun həmin 
tarixdə pensiya yaşına çatması, əlilliyi və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə 
bağlı olmamışdır. 

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral 
tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya 
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu 
vəzifəsində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.2-ci 
maddəsi ilə müəyyən edilmiş minimum qulluq stajına və əmək pensiyası almaq 
hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin təyin 
olunması Qaydası”nın 2-ci bəndinə əsasən, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi 2001-ci il sentyabrın 1-dən icra, 
qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətləri orqanlarının aparatlarında dövlət 
qulluğunu davam etdirən və ya yeni qəbul edilən, bu Qanuna uyğun olaraq inzibati 
və yardımçı vəzifəni tutan, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına 
çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə dövlət 
orqanından könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində “Dövlət qulluğu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən 
edilmiş minimum qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan 
dövlət qulluqçusunun müavinət almaq hüququ vardır. 

Normanın məzmunundan göründüyü kimi, “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş minimum 
qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət 
qulluqçusunun müavinət almaq hüququ həmin dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi 2001-ci il 
sentyabrın 1-dən icra, qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətləri orqanlarının 
aparatlarında dövlət qulluğunun davam etdirilməsi və ya yeni qəbul edilməsi ilə 
şərtlənir. 

Beləliklə, iddiaçının dövlət qulluğu vəzifəsindən 1995-ci il 16 may tarixdə azad 
edildiyi, azad edilmənin onun həmin tarixdə pensiya yaşına çatması, əlilliyi və ya 
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə bağlı olmadığı və iddiaçıya onun 63 yaşının 
tamam olduğu 2017-ci il XX tarixdən “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun həmin 
tarixdə qüvvədə olmuş müddəalarına əsasən yaşa görə əmək pensiyası təyin edildiyi 
nəzərə alındıqda, onun “Dövlət qulluğu haqqında” Qanunun 23.3-cü maddəsindən və 
“Sosial müavinətlər haqqında” Qanunun 7.0.1-ci  maddəsindən irəli gələn hazırkı 
məzmunda tələb hüququ yoxdur. 

 
*Bu xülasə məhkəmə qərarının anlaşılan olmasında yardımçı olmaq 

məqsədilə tərtib edilmişdir və məhkəmə qərarının tərkib hissəsi olmamaqla, onun 

qısa mətnini təşkil edir. Yalnız məhkəmə tərəfindən qəbul edilmiş və tərtib edilmiş 

məhkəmə aktı rəsmi sənəddir və rəsmi olaraq yalnız ona istinad edilə bilər. 

Məhkəmə aktının tam mətni ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiniz 

(http://sc.supremecourt.gov.az/storage/Inzibat/2021/9_427+09.03.2021.pdf). 

İşlə bağlı yaranmış əlavə suallara görə Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə 

müraciət edə bilərsiz. 
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