
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 

Hökuməti arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq 

haqqında 

Saziş 

(Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 21 may tarixli 78-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmişdir; 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 2, maddə 110) 

Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 

Türkmənistan Hökuməti, 

vətəndaşların pensiya təminatı sahəsində hüquqlarının müdafiəsi zəruriliyindən çıxış 

edərək, 

Tərəflər öz vətəndaşlarının pensiya təminatı üçün bilavasitə məsuliyyət daşıdıqlarını dərk 

edərək, 

pensiya təminatı məsələlərində beynəlxalq sazişlər üzrə öhdəliklərə dönmədən əməl 

olunmasının vacibliyini qəbul edərək, 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

Maddə 1 

Sazişin 6 və 7-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallardan başqa, Tərəflərin 

vətəndaşlarının, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, həmçinin onların ailə üzvlərinin pensiya 

təminatı onların ərazisində daimi yaşadıqları Tərəflərin vəsaiti hesabına və 

qanunvericiliyinə əsasən səlahiyyətli idarələri Tərəfindən həyata keçirilir. 

Maddə 2 

Bu Sazişin 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olunmaqla, bu Saziş 

vətəndaşların pensiya təminatının Tərəflərin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və ya 

müəyyən ediləcək bütün növlərinə şamil edilir. 

Maddə 3 

Pensiya hüququnun, o cümlədən güzəştli şərtlərlə və xidmət illərinə görə pensiya 

hüququnun müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının və ya Türkmənistanın 

ərazisində qazanılmış iş stajı, həmçinin keçmiş SSRİ tərkibinə daxil olan digər 

dövlətlərin ərazisində 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər qazanılmış iş stajı da nəzərə alınır. 

Maddə 4 

Tərəflərin birinin ərazisində pensiya təminatı üçün lazım olan müvafiq qaydada verilmiş 

sənədlər digər Tərəfin ərazisində leqallaşdırılmadan qəbul edilir. 



Maddə 5 

Yaşayış yeri Tərəfinə pensiya təminatı zamanı pensiyanın məbləği pensiyaçının daimi 

yaşayış yeri Tərəfində və 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər qazandığı işin orta aylıq 

əməkhaqqından hesablanır. 1992-ci il yanvarın 1-dən sonrakı dövrün işindən pensiyanın 

hesablanması və verilməsi pensiyaçının Tərəflərin idarə və müəssisələrində qazandığı iş 

stajı və əməkhaqqına mütənasib olaraq Tərəflərin pensiya təminatı orqanlarının qarşılıqlı 

hesablaşması yolu ilə aparılır. Pensiyaçının pensiyası qarşılıqlı hesablaşma dərəcəsindən 

asılı olmayaraq tam miqdarda verilir. 

Maddə 6 

Pensiyaçı Tərəflərdən birinin ərazisindən digər Tərəfin ərazisinə köçdükdə əvvəlki 

yaşayış yeri üzrə pensiya ödənişi keçəndən sonrakı ayın 1-dən dayandırılır. 

Yeni yaşayış yeri üzrə pensiyaçıya pensiya ödənişi dayandırıldığı aydan sonrakı aydan, 

lakin yeni yaşayış yeri əldə edilən və ya qeydiyyata götürülən aydan 6 aydan artıq 

olmamaqla təyin edilir. 

Yeni yaşayış yeri üzrə pensiya təyinatı və verilişi həmin Sazişin 5-ci maddəsinə müvafiq 

olaraq aparılır. Bu zaman pensiya ödənişi bunun üçün vəsaitin daxil olduğu gündə Milli 

Bankın rəsmi müəyyən edilmiş valyuta kursuna müvafiq olaraq pensiyaçının gəldiyi 

Tərəfin Milli valyutası ilə aparılır. 

Maddə 7 

Əmək zədəsi nəticəsində əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar, ərazisində 

əmək zədəsi almış Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən təyin edilir və onun vəsaiti hesabına 

ödənilir. 

Eyni zamanda, əmək zədəsinin alındığı və ya saziş iştirakçısı olan digər Dövlətin 

ərazisində ilk dəfə aşkara çıxarılmasından asılı olmayaraq, peşə xəstəliyinə səbəb olan 

əmək fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Saziş iştirakçısı dövlətin vəsaiti hesabına sonrakı 

bərpa xərcləri də daxil olmaqla, dəyən zərər hesablanır və ödənilir. 

Peşə xəstəliyi nəticəsində əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar digər Tərəfin 

ərazisində ilk dəfə aşkar edilməsindən asılı olmayaraq bu xəstəliyə səbəb olan əmək 

fəaliyyətinin həyata keçirildiyi Tərəfin qanunvericiliyinə əsasən təyin edilir və onun 

vəsaiti hesabına ödənilir. 

Maddə 8 

Bu Sazişin 5, 6 və 7-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda Tərəflər arasında qarşılıqlı 

hesablaşmaları xüsusi Saziş əsasında pensiya ödənişini maliyyələşdirən səlahiyyətli 

idarəetmə orqanları aparırlar. 

Maddə 9 

Tərəflərin ərazisində Dövlət Təhlükəsizliyi Silahlı Qüvvələrinin zabit heyətinin, gizirlər, 

miçmanlardan olan keçmiş hərbi qulluqçuların və müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi 

qulluqçularının, daxili qoşunlar hərbi qulluqçularının, daxili işlər orqanlarının digər hərbi 



birləşmələrinin rəis və sıravi heyətindən olan şəxslərinin və onların ailə üzvlərinin 

pensiya təminatı xüsusi Sazişlə tənzimlənir. 

Maddə 10 

Bu Sazişin tətbiqi ilə əlaqədar məsələləri Tərəfin ərazisində pensiya təminatını həyata 

keçirən mərkəzi səlahiyyətli idarəetmə orqanları həll edirlər. 

Maddə 11 

Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Sazişdə dəyişiklik və əlavələr oluna bilər. Belə 

dəyişiklik və əlavələr bu Sazişin ayrılmaz hissəsi olan ayrıca protokolla rəsmiləşdirilə 

bilər. 

Maddə 12 

Tərəflərin ərazisində pensiya təminatını həyata keçirən səlahiyyətli mərkəzi idarəetmə 

orqanları qüvvədə olan pensiya qanunvericiliyi və onda olan sonrakı dəyişikliklər 

haqqında bir-birinə məlumat verirlər. 

Maddə 13 

Bu Saziş təsdiq olunmalıdır və o, təsdiqnamələrin mübadilə olunduğu gün qüvvəyə minir. 

Maddə 14 

Bu Saziş qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır və Tərəflərdən biri digər Tərəfə onun 

dayandırılması haqqında niyyətini yazılı surətdə bildirdiyi gündən 6 ay tamam olan günə 

kimi qüvvədə qalır. 

Bu Sazişin qüvvəsinin dayandırıldığı ana qədər pensiya təyin edilmiş vətəndaşların 

pensiya hüququ qüvvəsində qalır. 

1996-cı il mart ayının 18-də Bakı şəhərində iki nüsxədə Azərbaycan, türkmən və rus 

dillərində imzalanmışdır. Bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir. 

Bu Sazişin mətnləri arasında fikir ayrılığı yarandığı halda rus dilindəki mətndən istifadə 

olunur. 

Azərbaycan Respublikası  Türkmənistan Hökuməti 

Hökuməti  

   

 


