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Təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməməsi ilə 

əlaqədar məcburi boşdayanmaya, yaxud işdən imtina 

etməyə görə işçilərin təminatları 

.
Əmək Məcəlləsinin 230-cu, “Təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməməsi ilə

əlaqədar məcburi boşdayanmaya, yaxud işdən imtina etməyə görə işçilərin

təminatları” maddəsinə əsasən, işçilərin təqsiri olmadan müəssisələrdə və ya

bilavasitə iş yerlərində əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində işin

dayandırıldığı müddətdə onların iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) və orta əmək haqqı

saxlanılır.

Mümkün haldır ki, əməyin mühafizəsinin

təmin edilməsi məqsədi ilə işçilər üçün

boşdayanma yarandıqda işəgötürən qərar

versin ki, işçi başqa işə keçirilsin.

Bu halda əmək haqqının tənzimlənməsi

məsələsinə gəldikdə, Əmək Məcəlləsinin

234-cü maddəsinə əsasən, əməyin

mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə iş

dayandırıldıqda işçi azmaaşlı işə keçirilərsə,

onun əvvəlki vəzifəsi (peşəsi) üzrə əmək

haqqı saxlanılır

Əmək Məcəlləsinin 230 və 233-cü 

maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda iş 

dayandırıldıqda işçi başqa işə keçirilə bilər



Soyuq və isti havalar şəraitində fasilələr və işin 

dayandırılması

Əmək Məcəlləsinin 233-cü “Soyuq və isti havalar şəraitində fasilələr və işin 

dayandırılması” maddəsində bu məsələyə aydınlıq gətirilib. Maddəyə əsasən, bu 

zaman havanın temperaturu və iş şəraiti nəzərə alınmalıdır :

Havanın temperaturu 41 dərəcə selsidən çox olan hava şəraitində açıq 
havada və sərinləşdirici qurğu olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və 
digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır və işçilərə 

sərinləşmək üçün imkan yaradılmaqla fasilələr verilir

Havanın temperaturu selsi ilə mənfi 10 dərəcə və daha aşağı olduqda və 
eyni zamanda küləyin gücü 3 baldan artıq olduqda açıq havada bütün növ 
işlər dayandırılır və ya işçilərə isinmək üçün fasilələr verilir. Soyuq hava 

üçün isə minimal temperatur -10 dərəcə müəyyən edilir.

İlin soyuq vaxtında örtülü, lakin isidilməyən binalarda temperatur selsi ilə 
müsbət 14 dərəcədən aşağı olduqda, işçilərə fasilələr verilir və ya iş 

dayandırılır.

Fasilələr iş vaxtına daxil edilir və bu fasilələr 

zamanı əmək haqqı işçilərin tarif maaşına görə 

ödənilir.

İş dayandırıldıqda, boşdayınma vaxtının haqqı 

işçinin təqsiri üzündən baş verməyən boşdayanma 

kimi, tarif maaşının üçdə iki hissəsindən az 

olmayaraq ödənilir



Əmək haqqının verilməsi 

müddətləri

Əmək Məcəlləsinin 172-ci, “Əmək haqqının verilməsi müddətləri” maddəsinə

əsasən, aylıq əmək haqqı işçilərə, bir qayda olaraq, iki hissəyə bölünərək (avans

olaraq və qalan hissəsi məbləğində) on altı gündən çox olmayan vaxt fasiləsi ilə

ayda iki dəfə verilməlidir. Əmək haqqı illik dövr üçün hesablanan işçilərə isə ayda

bir dəfədən az olmayan müddətdə verilməlidir.

Əmək haqqının verilməsi günü istirahət, səsvermə, 
ümumxalq hüzn günü və ya iş günü hesab

edilməyən bayram günlərinə təsadüf etdikdə, o bilavasitə
həmin günlərdən əvvəlki gündə verilir.

İşçi işdən çıxarkən ona düşən bütün ödənclər tam 
məbləğdə işdən çıxdığı gün verilir.

Əmək haqqının verilməsi işəgötürənin təqsiri üzündən
gecikdirildikdə və bu hal fərdi əmək mübahisəsi yaratmayıbsa, hər

gecikdirilmiş gün üçün işçiyə əmək haqqının azı bir faizi
məbləğində ödənc verilməlidir. Bu hal əmək mübahisəsi
yaratdıqda həmin mübahisə Əmək Məcəlləsinin «Əmək

mübahisələri» bölməsində nəzərdə tutulan qaydada həll edilir.



İş vaxtından artıq vaxtda 

görülən işə görə əmək haqqının 

ödənilməsi

İşəgötürən tərəfindən işçinin iş vaxtından artıq işlərə cəlb edilməsi ödənişli

əsaslarla həyata keçirilməlidir. Əmək Məcəlləsinin 165-ci maddəsinə əsasən,

işçilərə iş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işin hər saatı üçün əmək haqqı

aşağıdakı kimi ödənilir :

əməyin işəmuzd ödənilmə sistemində işəmuzd əmək haqqı tam ödənilməklə
müvafiq dərəcəli (ixtisaslı) vaxtamuzd işçinin saatlıq tarif (vəzifə) 

maaşından aşağı olmamaqla əlavə haqq məbləğində.

əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının
ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla;

Əmək müqaviləsində, kollektiv müqavilədə iş

vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işə görə

işçilərə daha yüksək məbləğdə əlavə haqqın

ödənilməsi nəzərdə tutula bilər.

İş vaxtından artıq işlərin əlavə istirahət günü

ilə əvəz edilməsinə yol verilmir.



Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək

müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir :

 işçi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırıldıqda;

 əvvəllər müvafiq işdə (vəzifədə) çalışan işçinin işinə (vəzifəsinə) bərpa

edilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı)

olduqda.

 qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə, əmək

qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq altı aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə

əlaqədar işçi əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmədikdə;

 İşçinin nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə,

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma

hüququndan məhrum etmə, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə

və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildiyi

barədə məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə;

 məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə işçinin fəaliyyət

qabiliyyətsizliyi təsdiq edildikdə;

 işçi vəfat etdikdə, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə

xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə

 əvvəllər həmin müəssisədə çalışan işçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdən

ehtiyata buraxıldıqdan sonra öz iş yerinə (vəzifəsinə) qayıtmaq

hüququndan istifadə etdikdə;

 qanunla pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilmiş şəxslə

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əmək müqaviləsinin bağlandığı

aşkar edildikdə

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan 

hallarda əmək müqaviləsinə xitam 

verilməsinin əsasları



Xidmətin fəaliyyəti

IV rüb ərzində 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 etdirilib. Xidmət tərəfindən IV

rüb ərzində işəgötürənlər tərəfindən iş yerlərində müvafiq iş şəraitinin

yaradılmasına, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsinə və

əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasın nəzarət məqsədilə 72 yeni

obyektdə nəzarət aparılmışdı. Nəzarət zamanı fərdi və kollektiv mühafizə

vasitələrindən istifadə etməyən 102 işçi həmin vasitələrlə yerində təmin

edilmiş, 25 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 22 obyektdə işlərin başlanılmasına dair akt tərtib

olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 28 yanvar

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”-

nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planının” 5.16-cı bəndinin icrası ilə

əlaqədar olaraq qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınmasına, həmçinin

əmək müqaviləsi bildirişlərinin elektron informasiya sistemində qeydiyyata

alınmasına dövlət nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə muxtar respublika

ərazisində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq obyektlərində monitorinqlər

aparılmışdır. Aparılan monitorinqlər zamanı IV rüb ərzində 16 obyektdə 25

işçinin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işə cəlb edildiyi

müəyyənləşdirilmişdir.

Əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işə cəlb edilən işçilərin müvafiq

əmək müqaviləsi bildirişlərinin elektron informasiya sisteminə daxil

edilməsinə dair işəgötürənlərə yazılı xəbardarlıq edilmiş, həmçinin

xəbardarlıqların icra müddətlərinin təmin edilməsi diqqətdə saxlanılmışdır.



Sual : Başqa işə keçirmə nədir ?

Cavab : İşçiyə əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan başqa peşə, 

ixtisas və vəzifə üzrə əmək funksiyasının yerinə yetirilməsini həvalə 

etmək, başqa işə keçirilmə sayılır və buna yalnız işçinin razılığı ilə, 

həmçinin əmək müqaviləsinə əlavə dəyişikliklər edilməklə və ya yeni 

əmək müqaviləsi bağlanılmaqla yol verilir.

Sual : İş vaxtından artıq işlərin son həddi nə qədərdir ? 

Cavab : Hər bir işçi dalbadal gələn iki iş günü ərzində dörd saatdan, 

əmək şəraiti ağır və zərərli olan iş yerlərində isə iki saatdan çox iş 

vaxtından artıq işlərə cəlb edilmə bilməz.

Sual : Hansı hallarda işçinin sağlamlığının mühafizəsi məqsədi ilə başqa 

yüngül işə keçirilə bilər ? 

Cavab : İşçi sağlamlığının mühafizəsinin təmin olunması məqsədi ilə ;

Vərəm və digər xroniki ağır xəstəliyə tutulmuş işçilər ; 

İş yerində bədbəxt hadisə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş və ya 

peşə xəstəliyinə tutulmuş işçilər başqa yüngül işə keçirilə bilər


