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Bakı şəhəri
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki kollegiyası

Hakimlər Hüseynov Abiddin Qabil oğlunun sədrliyi və məruzəsi ilə,
Cəmilova Xəyalə Adil qızından və Xəlilov İsmayıl Kamil oğlundan ibarət tərkibdə,
Səfərli Xədicə Əlicabbar qızının katibliyi,
ərizəçinin nümayəndəsi, vəkil Elman Osmanovun,
maraqlı şəxs “Azneft” İB-in N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin nümayəndəsi
Ramiz Babayevin iştirakı ilə,
ərizəçi S. U. nun (maraqlı şəxslər “Azneft” İB-in N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma
İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nəsimi rayon şöbəsi)
hüquqi faktın müəyyən edilməsi barədə ərizəsinə dair Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon
Məhkəməsinin 2(006)-930/2018 saylı iş üzrə 18 yanvar 2018-ci il tarixli qətnaməsindən
ərizəçi və maraqlı şəxs “Azneft” İB-nin N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsi
tərəfindən ayrı-ayrılıqda verilmiş apellyasiya şikayətlərinə əsasən mülki işə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq
MÜƏYYƏN ETDİ:
Ərizəçi S. U. (maraqlı şəxs “Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov adına Neft və
Qazçıxarma İdarəsi) ərizə ilə məhkəməyə müraciət edərək, onun əmək fəaliyyətində azı 12 il
əmək stajının mövcudluğu hüquqi faktının müəyyən edilməsi barədə qətnamə çıxarılmasını
xahiş etmişdir.
Ərizə onunla əsaslandırılmışdır ki, 22 dekabr 2016-cı il və 10 aprel 2017-ci il tarixli
məktublarla ona təqaüdün təyin edilməsi xahişi ilə maraqlı şəxsə müraciət edib. Müraciətdə
bildirib ki, əmək kitabçasını və hərbi biletini itirdiyinə görə təqdim edə bilmir. Lakin onun iş
stajının bir qismi işlədiyi müəssisələrin arxiv arayışları, bir qismi isə şahid ifadələri ilə təsdiq
olunur.
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 18 yanvar 2018-ci il tarixli qətnaməsi ilə ərizə
qismən təmin edilmiş, ərizəçinin “Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov adına Neft və
Qazçıxarma İdarəsində 1974-cü ildən 1983-cü ilədək “mexanik” işləməsi faktı müəyyən
edilmiş, ərizə qalan hissədə təmin edilməmişdir.
Ərizəçi və maraqlı şəxs ayrı-ayrılıqda apellyasiya şikayətləri vermişlər.
Ərizəçinin apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, ərizəçinin iş fəaliyyəti
sadəcə 1974-cü ildən 1983-cü ilədək müddəti əhatə etmir. Çünki ərizəçi sözügedən İdarədə
1970-ci ildən işləyib və bu hal şahid ifadələri ilə təsdiqlənir.
Maraqlı şəxsin apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, ərizəçinin həm 19741977-ci illərdə “Azneftkəşfiyyat" Trestinin FTŞ-də (Fəhlə Təchizat Şöbəsi) çayçı və bufetçi,
həm də sözügedən İdarədə 1974-1983-cü illərdə “mexanik” işləməsi faktı ziddiyyət təşkil edir.
Bundan başqa, qətnamədə ərizəçinin 01.04.1986-cı ildə avtomobillərin təmiri üzrə 5-ci
dərəcəli çilingər qəbul edilməsi haqqında N.Nərimanov adına NQÇİ tərəfindən verilmiş
arayışlara və Duvannı Texnoloji Nəqliyyat idarəsinin 01 aprel 1986-cı ıl tarixli, 37/k nömrəli
əmrinə istinad edilir. Həmin əmrin məzmununda U. S.un “iki tərəfin rəhbərlərinin razılığı ilə,
Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinin Dəqiqmetaltəmiri Zavodundan köçürülmə ilə” təyin edilməsi
müddəası göstərilib. Bundan əlavə, ərizəçinin 1974-1977-ci illərdə və 1986-cı ilin aprel
ayınadək harada işləməsi haqqında suallara şahid qismində dindirilmiş Əlimusa Məmmədov
və Feyzulla Əhədov ziddiyyətli və mövcud təsdiqedici sənədlərə uyğun gəlməyən cavablar
veriblər. Məhkəmə, həmçinin ərizəçinin Duvannı Texnoloji Nəqliyyat idarəsində və Bakı şəhər
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İcraiyyə Komitəsinin Dəqiqmetaltəmiri Zavodunda işlədiyi müddətləri, nəqliyyat müəssisəsinin
tabeliyinin və adının dəyişilməsi, hazırda “Azneft” istehsalat Birliyinin balansından
çıxarılmasını və müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməsini nəzərə almayıb.
Apellyasiya baxışı zamanı Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
Nəsimi rayon şöbəsi iş üzrə maraqlı şəxs qismində cəlb edilmişdir.
Ərizəçinin təmsilçisi apellyasiya şikayətini müdafiə edərək bildirdi ki, ərizəçi əmək
kitabçasını itirib. Ərizəçinin ən azı 12 illik iş stajının olduğu arxivdən təqdim edilən sənədlər
və şahid ifadələri ilə öz təsdiqini tapır. Nümayəndə təmsil etdiyi şəxsin apellyasiya şikayətinin
təmin olunmasını xahiş etdi.
Maraqlı şəxs “Azneft” İB-nin N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinin
nümayəndəsi təmsil etdiyi İdarənin apellyasiya şikayətinin məzmununa uyğun izahat verərək
təmin olunmasını xahiş etdi.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nəsimi rayon şöbəsi
məhkəmə iclasında iştirak etməmiş və bunun səbəbi barədə məlumat verməmişdir.
Məhkəmə kollegiyası proses iştirakçılarını dinləyib, аpеllyаsiyа şikаyətinin dəlillərini və
iş mаtеriаllаrını аrаşdırаrаq hеsаb еdir ki, ərizəçi və maraqlı şəxs “Azneft” İB-nin
N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsi tərəfindən ayrı-ayrılıqda verilmiş apellyasiya
şikayətləri qismən təmin edilməlidir.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən
edilmiş, iş üçün əhəmiyyəti olan hallar sübut edilmədiyindən və məhkəmənin qətnamədə
göstərdiyi nəticələr işin hallarına uyğun gəlmədiyindən qətnamə ləğv edilməli və iş üzrə yeni
qətnamə çıxarılmalıdır.
Belə ki, birinci instansiya məhkəməsi ərizəçinin “Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov
adına Neft və Qazçıxarma İdarəsində 1974-cü ildən 1983-cü ilədək “mexanik” işləməsi faktını
müəyyən etsə də, ərizəçinin özünün təqdim etdiyi sənədlər və şahid ifadələri ilə ərizəçinin
həmin tarixlərdə müxtəlif müəssisələrdə fərqli vəzifələrdə işlədiyi müəyyən edilir.
Belə ki, işdə olan yazılı sübutlar əsasında müəyyən edilir ki, S. U. 16 avqust 1974-cü il
tarixdə (98 nömrəli, 20 avqust 1974-cü il tarixli əmr) „Azneftkəşfiyyat” trestinin FTŞ-nin 15
nömrəli yeməkxanasına çayçı işinə qəbul edilmiş, 01 aprel 1975-ci ildə (57/k, 09 aprel 1975ci il tarixli əmr) bufetçi işinə keçirilmiş, 28 aprel 1976-cı ildə (66/k nömrəli, 27 aprel 1976-cı il
tarixli əmr) çayçı işinə keçirilmiş, 22 oktyabr 1977-ci ildə (177/k nömrəli, 27 oktyabr 1977-ci il
tarixli əmr) ixtisası üzrə işə getməsi ilə əlaqədar işdən azad olunmuşdur.
Ərizəçi 01.04.1986-cı il tarixdə iki müəssisənin qarşılıqlı razılığı ilə Bakı şəhər sovetinin
Əhaliyə məişət xidməti idarəsinin Dəqiq mexanizmlər təmiri zavodundan “Azneft” İstehsalat
Birliyi N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinə avtomobillərin təmiri üzrə 5-ci
dərəcəli çilingər vəzifəsinə keçirilib, 28.04.1986-cı ildə 6-cı dərəcəli sementləyici aqreqatların
motorçusu işləyib, 25.05.1987-ci ildə Əmək Qanunları Məcəlləsinin 37 maddəsinə əsasən öz
xahişi ilə işdən azad edilmişdir.
Həmçinin arxiv arayışına əlavə edilmiş cədvəllərdən görünür ki, ərizəçi 1978-ci ildə
bütün aylar üzrə və 1981-ci ilin aprel, may, iyun aylarında həmin müəssisədən əmək haqqı
almışdır.
Nəzərə alınmalıdır ki, arxiv sənədlərinə əsasən ərizəçi 22 oktyabr 1977-ci il tarixdə
„Azneftkəşfiyyat” trestinin 15 nömrəli yeməkxanasından məhz ixtisası üzrə işə getməsi ilə
əlaqədar işdən azad olunduğu üçün, habelə 1978-ci il ərzində və 1981-ci ilin 3 ayı ərzində
“Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsində əmək haqqı
aldığı müəyyən edildiyindən onun işdən azad edildiyi tarixdən 01.04.1981-ci ilin sonunadək
“Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsində çalışdığı
müəyyən edilir.
Apellyasiya baxışı zamanı dindirilmiş şahid Firudin Ağayev ifadəsində bildirmişdir ki,
1984-1997-cı illərdə Bakı şəhər sovetinin Əhaliyə məişət xidməti idarəsinin Dəqiq
mexanizmlər təmiri zavodunda sahə ustası işləyib. Ərizəçi, onunla 1986-cı ilədək orada usta
vəzifəsində işləyib və sonra işdən çıxıb. Lakin 1987-ci ilin may ayında yenidən həmin
müəssisəyə geri qayıdıb və 1990-cı ilədək orada işləyib.
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Şahidin əmək kitabçası əsasında müəyyən edilmişdir ki, o, 04.07.1984-cü il tarixdən
01.09.1992-ci ilədək Bakı şəhər sovetinin Əhaliyə məişət xidməti idarəsinin Dəqiq
mexanizmlər təmiri zavodunda usta vəzifəsində işləmişdir.
Nəzərə alınmalıdır ki, şahidin verdiyi məlumatla onun əmək kitabçasının, habelə
ərizəçinin 01.04.1986-cı il tarixdə iki müəssisənin qarşılıqlı razılığı ilə Bakı şəhər sovetinin
Əhaliyə məişət xidməti idarəsinin Dəqiq mexanizmlər təmiri zavodundan “Azneft” İstehsalat
Birliyi N.Nərimanov adına Neft və Qazçıxarma İdarəsinə köçürülməsi barədə arxiv arayışının
məlumatları biri-birini tamamlayır.
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə görə işçinin əmək fəaliyyəti haqqında
sənəd əmək kitabçası hesab edilir (maddə 87). “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının
müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması
Qaydaları”nın 3.4-cü maddəsinə əsasən əmək fəaliyyəti barəsində sənədlər üzürlü səbəbdən
təqdim edilə bilmədikdə və ya həmin sənədləri bərpa etmək mümkün olmadıqda
sığortaolunanların sosial sığorta stajı məhkəmə qaydasında müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinə (bundan sonra – MPM) müvafiq
olaraq məhkəmə xüsusi icraat qaydasında, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin şəxsi və ya
əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsi, dəyişməsi, xitam verilməsinin asılı olduğu faktların
müəyyən edilməsi haqqında işlərə baxır (maddə 305.1.1, 307.1). Qanunvericilikdə müəyyən
edilməsinin başqa qaydası nəzərdə tutulmamışsa, məhkəmə hüquqi əhəmiyyəti olan digər
faktların müəyyən edilməsi barədə işlərə baxır (maddə 307.2.11). Məhkəmə hüquqi
əhəmiyyəti olan faktları o zaman müəyyən edə bilər ki, ərizəçi həmin faktları təsdiq edən
lazımi sənədləri başqa qaydada ala bilməsin, yaxud itirilmiş sənədlərin bərpası mümkün
olmasın (maddə 308).
Beləliklə, ərizəçinin əmək kitabçası olmadığından, müvafiq orqanlara müraciətləri
əsasında əmək stajı müddətini bərpa etmək mümkün olmadığından ərizə qismən təmin
edilməli, ərizəçinin müvafiq dövrlərdə işdə olan yazılı sübutlar və şahid ifadələri əsasında
müəyyən edilən müəssisələrdə (vəzifələrdə) işləməsi faktı müəyyən edilməlidir.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən və MPM-in 382, 384, 392, 393 və 405-ci maddələrini
rəhbər tutaraq, Məhkəmə kollegiyası
QƏT ETDİ:
Apellyasiya şikayətləri qismən təmin edilsin.
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2(006)-930/2018 №-li iş üzrə 18 yanvar 2018cı il tarixli qətnaməsi ləğv edilsin. İş üzrə yeni qətnamə çıxarılsın.
Ərizə qismən təmin edilsin.
05 may 1953-cü il tarixdə anadan olmuş S. U. nun 16.08.1974-cü il tarixdən 22.10.1977ci il tarixədək
“Azneftkəşfiyyat” trestinin Fəhlə Təchizat Şöbəsinin 15 nömrəli
yeməkxanasında çayçı və bufetçi; 22.10.1977-ci il tarixdən 12.12.1981-ci il tarixədək,
01.04.1986-cı il tarixdən 25.05.1987-ci il tarixədək “Azneft” İstehsalat Birliyi N.Nərimanov
adına Neft və Qazçıxarma İdarəsində çilingər; 04.07.1984-cü il tarixdən 01.04.1986-cı il
tarixədək və 25.05.1987-ci il tarixdən 1990-cı ilədək Bakı şəhər sovetinin Əhaliyə məişət
xidməti idarəsinin Dəqiq mexanizmlər təmiri zavodunda usta işləməsi faktı müəyyən edilsin.
Ərizə qalan hissədə təmin olunmasın.
Qətnamədən rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 (iki) ay müddətində Bakı Apellyasiya
Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verilə
bilər.
Sədrlik edən hakim
Hakimlər
Əsli ilə düzdür:
Hakim

imza:
imzalar:

Abiddin Hüseynov
Xəyalə Cəmilova
İsmayıl Xəlilov
Abiddin Hüseynov

