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Əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə təminatı

Əməyin mühafizəsi müvafiq qanunvericilik aktları

və digər normativ aktlar əsasında fəaliyyət göstərən

sosial-iqtisadi, təşkilati, texniki, sanitariya-gigiyena

və müalicə-profilaktik tədbirlərin və vasitələrin elə

bir sistemidir ki, əmək fəaliyyəti prosesində insanın

təhlükəsizliyinin, sağlamlığının və iş qabiliyyətinin

qorunmasını təmin edir. Hər bir işçinin təhlükəsiz

və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır.

.
Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları Azərbaycan Respublikasının Əmək

Məcəlləsi ilə, səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul

etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilir. Əməyin mühafizəsi üzrə

normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları

əmək münasibətlərinin tərəfləri fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir.

Əməyin mühafizəsi qaydalarının hər yerdə eyni cür yerinə yetirilməsini, Azərbaycan

Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda əmək şəraitinin

xüsusiyyətlərinin, əlavə məzuniyyət hüququnun və digər normaların tətbiqini təmin etmək

məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı:

- işçilərə pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin, süd və ona bərabər tutulan məhsulların

verilməsi üçün zərərli, ağır və yeraltı əmək şəraitli istehsalatların;

- işlərin yerin altında görülən yeraltı istehsalatların, şaxtaların, tunellərin, qurğuların və

digər iş yerlərinin;

- qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyindən istifadə olunması qadağan edilən

istehsalatların və iş yerlərinin;

- əmtəələrin istehsalı, işlərin (xidmətlərin) görülməsi zamanı istifadəsi qadağan olunan

kimyəvi, radioaktiv və digər yüksək təhlükə mənbəli maddələrin;

- işçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin;
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siyasətini hazırlayır və həyata keçirir, əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq və əməyin

mühafizəsini təmin etmək sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının,

işəgötürənlərin vəzifələrini müəyyənləşdirir, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin

etmək sahəsində onların fəaliyyətini əlaqələndirir və ona nəzarət edir;

- həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları ilə məsləhətləşməklə

əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin yaxşılaşdırılmasına dair proqramları təsdiq edir,

onların yerinə yetirilməsini təşkil və təmin edir;

- əməyin mühafizəsi vasitələrinin istehsalı barəsində müəssisələrə dövlət sifarişini

müəyyən edir, bu vasitələrin hazırlanması və istehsalı üzrə müəssisələr yaradılmasına

dair qərarlar qəbul edir;

- əməyin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat işini təşkil edir və əlaqələndirir, müəyyən

edilmiş qaydada təsdiq olunmuş milli proqramları həyata keçirir, bu işlərin

maliyyələşdirilməsi qaydasını və şərtlərini müəyyən edir;

- əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını təşkil edir;

- əməyin mühafizəsi üzrə respublikada vahid dövlət statistika hesabatının aparılması

qaydasını müəyyən edir.

Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi təyinatından asılı olaraq dövlət

büdcəsindən və müəssisənin gəliri hesabına maliyyələşdirilir.
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- yoluxucu xəstəliklərin baş verməsinin yüksək riski

ilə əlaqədar və profilaktik peyvəndlərin məcburi

aparılması tələb olunan işlərin respublika üzrə

vahid, əhatəli siyahılarını və onların tətbiqi

qaydalarını təsdiq edir.

Əməyin mühafizəsinin dövlət tərəfindən

tənzimlənməsinə dair vahid dövlət siyasəti müvafiq

icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata

keçirilir.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı:

- əməyin mühafizəsi sahəsində vahid dövlət



İşəgötürən və ya müəssisənin mülkiyyətçisi hər

il əmək şəraitindən və əməyin təhlükəsizliyi

vəziyyətindən, zədələnmələrin və xəstələnmələrin

səviyyəsindən asılı olaraq əməyin mühafizəsi üzrə

tədbirlərin keçirilməsi üçün lazımi maliyyə vəsaiti

və material ayırır. Bu vəsaitlərin başqa məqsədlərə

sərf edilməsi qadağandır.

Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi həcmi və mənbəyi kollektiv

müqavilədə müəyyən edilir, həm də illik xərclərin miqdarı işçilərin əməyinin

ödənilməsinə xərclənən vəsaitin məbləğinin iki faizindən az olmamalıdır. Dövlət və

müəssisələr səviyyəsində əməyin mühafizəsi fondu yaradıla bilər. Dövlət Əməyin

Mühafizəsi Fondu müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən təsis edilir.

Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondu müəssisələrin, vətəndaşların könüllü

ödəmələri və başqa ödəmələr hesabına təşkil edilir və müəssisə üzrə fond işəgötürən

tərəfindən əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik tədbirlərinə ayırdığı vəsaitin

hesabına yaradılır.

Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun idarə olunması və onun vəsaitlərindən

istifadə edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş

əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilir.

Müəssisədə əməyin mühafizəsi fondunun vəsaiti yalnız işçilərin əmək şəraitinin

və təhlükəsizliyinin normativ tələblərə çatdırılması və ya müəssisədə mövcud olan

əməyin mühafizəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərində istifadə edilə bilər.
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Əmək və icra intizamının təmin edilməsi və pozulmasına görə intizam məsuliyyəti 

və onun tətbiqi

Müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış

kollektiv müqavilələr üzrə tərəflərin öhdəliklərinin yerinə

yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək

qanunvericiliyinin tələblərinin gözlənilməsi və əmək

intizamının təmin olunması məqsədi ilə müəssisədaxili

intizam qaydaları qəbul edilə bilər. Müəssisələr birliyinin

nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş hallarda müəssisədaxili

intizam qaydaları birliyin müvafiq icra orqanı tərəfindən həmin birliyə daxil olan

müəssisələr üçün də qəbul edilə bilər.

Bu intizam qaydaları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə, habelə əmək

qanunvericiliyi üzrə digər normativ hüquqi aktlara uyğun tərtib edilməli və qəbul

olunmuş qaydalar normativ hüquqi aktlara zidd olarsa, qaydaların müvafiq müddəaları

və onların tətbiqinin hüquqi nəticələri etibarsız hesab edilməlidir.

Müəssisədaxili intizam qaydalarının məzmununa, bir qayda olaraq, müəssisənin adı,

təşkilati-hüquqi forması, fəaliyyət növü, hüquqi ünvanı, iş vaxtının, nahar və digər

istirahət fasilələrinin başlandığı və qurtardığı saatlar, növbə cədvəlləri və onun

tənzimlənməsi qaydaları, əmək şəraitinin təmin edilməsi qaydaları, əmək və icra

intizamının, əmək vəzifələrinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsində fərqlənmiş

işçilərin, əmək kollektivlərinin mükafatlandırılması şərtləri və qaydaları, əmək və icra

intizamını pozmuş işçilərə əlavə intizam tənbehi tətbiq edilməsinin şərtləri və qaydaları

daxil edilir.

Müəyyən müəssisələr birliyinə daxil olan müəssisələr üçün qəbul edilən

müəssisədaxili intizam qaydalarına qeyd olunmuş məlumatlarla yanaşı, həmin

qaydaların şamil edildiyi müəssisələrin adları sadalanmaqla əlavə əmək şəraitinin

yaradılmasına, əmək və icra intizamının təmin edilməsinə dair qanunvericiliyə uyğun

olan digər məlumatlar da göstərilməlidir.
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Əmək və icra intizamı işin, xidmətin xarakterinə görə

dəmir yolu və rabitə müəssisələrində, dəniz və çay

nəqliyyatında, habelə balıqçılıq təsərrüfatının su nəqliyyatı

donanmasında, hava nəqliyyatında və onun xüsusi xidmət

müəssisələrində, xüsusi təhlükəli şəraitli yeraltı işlər

görülən iş yerlərində, habelə dağ-mədən sənayesi

müəssisələrində, dənizdə neft və qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı

və istismarı ilə məşğul olan müəssisələrdə, hərbi sənaye müəssisələrində tərəflərin

məsuliyyətini artırmaq məqsədi ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həmkarlar

ittifaqları təşkilatının iştirakı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilmiş

intizam nizamnamələri ilə tənzim edilir. Həmin intizam nizamnamələrində yalnız

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin “Əmək və icra intizamı” bölməsi ilə

müəyyən edilmiş normalardan fərqli müddəalar nəzərdə tutula bilər. İntizam

nizamnamələri mövcud olan müəssisələrdə digər əmək münasibətləri isə Əmək Məcəlləsi

ilə tənzimlənir.

Müəssisədaxili intizam qaydalarınında əmək və icra intizamını, əmək vəzifələrinin

yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsində fərqlənmiş işçilərəin, əmək kollektivlərinin

mükafatlandırılması şərtləri və qaydaları, əmək və icra intizamını pozmuş işçilərə əlavə

intizam tənbehi tətbiq edilməsinin şərtləri və qaydaları da nəzərdə tutulur.

İşəgötürən və yaxud işçilər əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam

məsuliyyətinə də cəlb oluna bilərlər.

İşəgötürən, işçi Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş

vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya hüquqlarından sui-istifadə etdikdə və yaxud əmək

müqaviləsi üzrə öhdəliklərini icra etmədikdə intizam məsuliyyətinə, qanunvericilikdə

nəzərdə tutulmuş hallarda isə digər məsuliyyətə cəlb edilirlər.

İşçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə

yetirdikdə, bu Məcəllənin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan, həmçinin əmək müqaviləsi

ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda işəgötürən

ona töhmət vermək, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək, kollektiv müqavilələrdə

nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq əmək haqqının 1/4-i məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə

etmək, əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmək kimi

intizam tənbehlərindən birini verə bilər.
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İşəgötürən intizam tənbehini verərkən işçinin

şəxsiyyətini, kollektivdə nüfuzunu, peşəkarlıq

səviyyəsini, onun törətdiyi xətanın xarakterini

nəzərə almalıdır. Göstərilmiş intizam tənbehlərindən

hər hansı biri tətbiq olunmadan işçiyə yazılı və ya

şifahi qaydada xəbərdarlıq edilə bilər. Xəbərdarlıq

intizam tənbehi sayılmır.

İşəgötürənin nəzərdə tutulmuş intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi onun işəgötürəni

hesab edilən vəzifəli şəxs, müəssisənin mülkiyyətçisi, müəssisə dövlət mülkiyyətində

olduqda isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. İşəgötürən

inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada cəlb

edilir.

İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl işəgötürən işçidən yazılı izahatın verilməsini

tələb edir. İşçinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi ona intizam tənbehi verilməsini

istisna etmir.İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar

edildiyi gündən bir ay keçənədək verilə bilər. İşçinin xəstə olduğu, yaxud məzuniyyətdə,

ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir. İntizam xətasının törədildiyi

gündən altı ay keçdikdən sonra işçiyə intizam tənbehi verilə bilməz. Müəssisənin

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin (yoxlanılmasının, təftiş aparılmasının)

nəticələri ilə aşkar edilmiş vəzifə hüquqpozması ilə bağlı intizam xətalarına görə isə

işçiyə həmin xətalar törədildiyi gündən iki il keçdikdən sonra intizam tənbehi verilə

bilməz. Cinayət işi üzrə icraat bu müddətə daxil edilmir. İdarə, müəssisə və ya təşkilatın

korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat vermiş işçisi barəsində intizam

tənbehini tətbiq edən idarə, müəssisə və ya təşkilat intizam tənbehinin qanunla müəyyən

edilmiş hallardan irəli gəlməsini və korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı

məlumata aidiyyəti olmadığını əsaslandırmalıdır.
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II rüb ərzində görülən işlər
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət

Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən işçilərin əmək

hüquqlarının qorunması, əmək qanunvericiliyinin

tələblərinə əməl olunması, istehsal və tikinti

sahələrində işçilər üçün müvafiq iş şəraitinin təmin

edilməsi, həmçinin əməyin mühafizəsinin norma və

qaydalarına əməl edilməsi istiqamətində nəzarət

tədbirləri davam etdirilir.

Xidmət tərəfindən II rüb ərzində işəgötürənlər tərəfindən iş yerlərində müvafiq iş

şəraitinin yaradılmasına, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi və əməyin

mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasına nəzarət məqsədilə 33 obyektdə nəzarət

aparılmışdır. Nəzarət zamanı fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə etməyən 36

işçi həmin vasitələrlə yerində təmin edilmiş, 28 işçi müvəqqəti olaraq tikinti sahəsindən

uzaqlaşdırılmışdır.

Tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq sahədə işçi heyət üçün sosial məişət, həmçinin

əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik şəraitinin yaradılmasına nəzarət aparıldıqdan

sonra 17 obyektdə işlərin başlanılmasına dair akt tərtib olunmuşdur.

“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planının” 5.1-ci

bəndinin icrası olaraq Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti və aidiyyəti orqanların

nümayəndələrindən ibarət yaradılmış birgə komissiya tərəfindən qeyri-formal məşğulluğun

qarşısının alınması, işə götürülən şəxslərlə əmək müqavilələrinin bağlanılması, həmçinin

əmək haqqıların real göstərilməsi məqsədilə sahibkarlıq obyektlərində nəzarətlər davam

etdirilir.
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24 mart 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində dünyada

pandemiya elan olunan virusun muxtar respublika ərazisində yayılmasının qarşısının

alınması ilə bağlı tədbirlərə həsr olunmuş müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrası

olaraq Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin

nümayəndələrindən ibarət yaradılmış birgə komissiya tərəfindən fəaliyyətində

durğunluq yaranmış xidmət sahələrində işçilərin öz hesabına məzuniyyətə

buraxılmasının qarşısının alınması, həmin xidmət sahələrində çalışan işçilərə minimum

əməkhaqqı məbləğində vəsaitin ödənilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı 509 obyektdə

monitorinqlər aparılaraq işəgötürənlərlə yerlərdə görüşlər keçirilmişdir. Bununla yanaşı

bu monitorinqlər zamanı işçisi olan 248 obyektdə işçilərin öz hesabına məzuniyyətə

buraxılmasının qarşısının alınması ilə bağlı işəgötürənlər maarifləndirilmişdir.

II rüb ərzində əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sisteminə dövlət

müəssisəsindən 2752, qeyri-dövlət müəssisədən 1890 olmaqla, ümumilikdə 4642

əmək müqaviləsi bildirişi daxil edilmişdir.

Xidmət tərəfindən əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsinə dair

seminarlar, həmçinin əməyin mühafizəsinə dair iş yerlərində işçilərlə mütəmadi olaraq

görüşlər keçirilir və maarifləndirici söhbətlər aparılır.
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17 sahibkarlıq obyektində aparılan nəzarət zamanı

əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən

(elektron informasiya sisteminə daxil edilmədən) işə

cəlb edilən 24 işçi barədə işəgötürənlərə

xəbərdarlıq edilmiş, həmçinin müvafiq bildirişlərin

elektron informasiya sisteminə daxil edilməsinə dair

metodiki köməkliklər göstərilmişdir.



Sual: İşçi əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələri və müəssisədaxili intizam 

qaydalarını pozduqda işəgötürən ona hansı intizam tənbehlərindən birini verə 

bilər?

Cavab: İşçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud 

keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə, bu Məcəllənin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan, 

həmçinin əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini, müəssisədaxili intizam 

qaydalarını pozduqda işəgötürən ona aşağıdakı intizam tənbehlərindən birini verə bilər:

a) töhmət vermək;

b) sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək;

c) kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdursa, aylıq əmək haqqının 1/4-i 

məbləğindən çox olmamaq şərtilə cərimə etmək;

ç) əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin «ç» bəndi ilə ləğv etmək.

Sual: İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları necə olmaldır?

Cavab: 1. İntizam tənbehi verilməmişdən əvvəl işəgötürən işçidən yazılı izahatın 

verilməsini tələb edir. İşçinin yazılı izahat verməkdən imtina etməsi ona intizam tənbehi 

verilməsini istisna etmir.

2. İntizam tənbehi, işçi tərəfindən əmək və ya icra intizamının pozulduğu aşkar edildiyi 

gündən bir ay keçənədək verilə bilər. İşçinin xəstə olduğu, yaxud məzuniyyətdə, 

ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir.

Sual: İşçilərin təqsiri olmadan müəssisələrdə və ya bilavasitə iş yerlərində əməyin 

mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində işcilərə  əmək haqqı ödənilirmi?

Cavab:İşçilərin təqsiri olmadan müəssisələrdə və ya bilavasitə iş yerlərində əməyin 

mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində işin dayandırıldığı müddətdə işçilərin iş 

yeri, vəzifəsi (peşəsi) və orta əmək haqqı saxlanılır. 
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