
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 
    Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq                   
qərara alır:  

   Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 4, maddə 213; 2001, № 3, 
maddə 143, № 6, maddə 362, № 11, maddələr 672, 679, № 12, maddə 731; 2002, 
№ 1, maddə 2, № 5, maddə 241, № 6, maddə 328; 2003, № 1, maddələr 9, 23; 
2004, № 1, maddə 10, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, № 6, maddə 413, № 7, 
maddə 505, № 9, maddə 672, № 12, maddə 981; 2005, № 3, maddə 151, № 4, 
maddə 278, № 7, maddə 560, № 10, maddə 874, № 11, maddə 1001, № 12, 
maddə 1094; 2006, № 3, maddələr 220, 222, № 5, maddə 385, № 11, maddə 923, 
№ 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007, № 5, maddələr 401, 437, № 6, maddə 
560, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1049, 1053; 2008, № 3, maddə 156, № 7, 
maddələr 600, 602, № 10, maddə 887, № 11, maddə 960; 2009, № 2, maddə 48, 
№ 5, maddə 294, № 6, maddə 399, № 12, maddələr 949, 969; 2010, № 2, 
maddələr 70, 75, № 4, maddə 275; 2011, № 1, maddə 11, № 2, maddələr 70, 71, 
№ 6, maddə 464, № 7, maddə 598; 2012, № 11, maddə 1054; 2013, № 2, 
maddələr 89, 101, № 11, maddə 1268; 2014, № 2, maddə 92, № 10, maddə 1162, 
№ 11, maddə 1339, № 12, maddə 1527; 2015, № 2, maddə 97, № 3, maddə 250, 
№ 6, maddə 680; 2016, № 2 (I kitab), maddələr 190, 201, № 5, maddə 847, № 11, 
maddə 1767; 2017, № 6, maddələr 1031, 1048, № 12 (I kitab), maddələr 2187, 
2189; 2018, № 1, maddə 13, № 6, maddə 1155, № 7 (I kitab), maddələr 1380, 
1408, № 12 (I kitab), maddə 2532; 2019, № 1, maddə 35, № 4, maddə 570, № 5, 
maddələr 796, 804, № 7, maddə 1182, № 8, maddə 1380; 2020, № 1, maddə 1, 
№ 5, maddə 522, № 7, maddə 832, № 11, maddələr 1322, 1332, 1335, № 12         
(I kitab), maddə 1424; 2021, № 1, maddə 2, № 5, maddə 427, № 6 (I kitab), 
maddələr 539, 541, № 7, maddələr 698, 711, № 8, maddə 894, № 11, maddə 
1203) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 
           1. 49-cu maddə üzrə: 
           1.1. adına “minməsi” sözündən sonra “və qüvvədən düşməsi” sözləri əlavə 
edilsin; 
           1.2. aşağıdakı məzmunda 5-ci hissə əlavə edilsin: 
            “5. Bu Məcəllənin 74-cü maddəsinin 1-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan 
hallarda elektron informasiya sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişi 
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əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın 
qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab edilir.”. 

 
            2. 74-cü maddə üzrə: 
            2.1. 1-ci hissənin e) bəndinə “vəfat etdikdə” sözlərindən sonra                                    
“, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə xəbərsiz itkin düşmüş və ya 
ölmüş elan edildikdə” sözləri əlavə edilsin; 
            2.2. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci və 1-2-ci hissələr əlavə edilsin: 
            “1-1. Aşağıdakı hallar fiziki şəxs olan işəgötürənlə bağlanmış əmək 
müqaviləsinə işçinin əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini 
həyata keçirən orqana müraciəti əsasında xitam verilmiş hesab edilməsi üçün 
əsasdır: 

1-1.1. fiziki şəxs olan işəgötürən vəfat etdikdə, məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qərarı əsasında xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə; 

1-1.2. fiziki şəxs olan işəgötürən barəsində məhkəmə tərəfindən həbs 
qətimkan tədbiri seçildikdə, yaxud o, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı 
ilə azadlıqdan məhrum edildikdə; 

1-1.3. fiziki şəxs olan işəgötürən məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş 
qərarı əsasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli 
şəxs hesab edildikdə; 

1-1.4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual və Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Prosessual məcəllələrinə uyğun olaraq fiziki şəxs olan 
işəgötürənin axtarışı elan olunduqda; 

1-1.5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun 
olaraq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan işəgötürən barəsində Azərbaycan 
Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarma tətbiq edildikdə. 

1-2. Bu Məcəllənin 74-cü maddəsinin 1-1-ci hissəsinə uyğun olaraq, əmək 
müqaviləsinə xitam verilmiş hesab edilməsi əmək münasibətlərinin iştirakçılarını, 
habelə vəfat etmiş fiziki şəxs olan işəgötürənin vərəsələrini (miras payı həddində) 
əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icrasından azad etmir.”. 

 
3. 87-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda 8-ci hissə əlavə edilsin: 
“8. Bu Məcəllənin 49-cu maddəsinin 5-ci hissəsinə uyğun olaraq, əmək 

müqaviləsi bildirişi qüvvədən düşmüş hesab edildikdən sonra əmək 
qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan 
tərəfindən işçinin müraciəti əsasında əmək kitabçasında müvafiq qeydlər aparılır.”. 

 
 
 
 
 

         İlham Əliyev 
        Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
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