
Dekabr  

 

 

 

Azərbaycan  |  Hüquq  |  26 Mart 2020 

 

Hüquq Xəbərləri 

Deloitte Hüquq– Sabahı düşünərək 

 

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində qeyri-iş günləri uzadıldı 

25 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarına 

(“Qərar”) əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq 

beşgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün 2020-ci il 29 mart - 3 aprel tarixləri, altıgünlük iş 

həftəsində çalışanlar üçün 26 - 28 mart və 30 mart - 4 aprel tarixləri qeyri-iş günləri 

müəyyən edilmişdir.  

Qərar dövlət əhəmiyyətli, həyat təminatlı obyektlərə, həmçinin banklara, supermarketlərə, 

ərzaq mağazalarına, əczaçılıq müəssisələrinə, apteklərə, yeyinti məhsulları istehsalı 

müəssisələrinə və Qərarın əlavəsində nəzərdə tutulan dövlət orqanlarının və qurumlarının 

rəhbər şəxslərinə və zəruri halda onların işə cəlb etdikləri işçilərə şamil edilmir. 

Qərarda nəzərdə tutulan müddətlərdə müvafiq işlərə cəlb edilən işçilərlə bağlı əməkhaqqı 

saxlanılmaqla, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 164-cü maddəsinin 2-ci hissəsi 

rəhbər tutulmalıdır, yəni, həmin günlər işləmiş işçilərə başqa istirahət günləri verilə bilər.  
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