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Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 12 iyul 2019-cu il tarixində “Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati   Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Qanun  

imzalanıb. Dəyişikliklər Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlıdır.  

Dəyişikliklərə əsasən: 

 İşəgötürən tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana 

(quruma), həmin orqanın göndərişi ilə işə qəbul edilənlər, o cümlədən kvota üzrə 

işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında aylıq hesabatların təqdim 

edilməməsinə görə – üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir. 

 

 İşəgötürən tərəfindən yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 

5 (beş) iş günü müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə məlumatların 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən 

müəyyən edilmiş qaydada və formada mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 

sisteminə daxil edilməməsinə görə – beş yüz manatdan min manatadək 

məbləğdə cərimə edilir. 

 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) göndərişi 

təqdim edildiyi gündən işəgötürən tərəfindən ən geci 5 (beş) iş günü müddətində 

boş iş yerinin tutulub-tutulmaması ilə bağlı qərarın müvafiq icra hakimiyyəti 



orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə 

işəgötürən  – üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqla, işəgötürənin təşəbbüsü ilə istehsalın səmərələşdirilməsi, əməyin 

təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin ləğv edilməsi, işçilərin sayının və ya 

ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq işçilərin sərbəstləşdirilməsinin 

işəgötürən tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarına əvvəlcədən (azı 3 

ay əvvəl) yazılı məlumat verilmədən və ya işçilərin hüquqlarının və mənafelərinin 

gözlənilməsi barədə onlarla danışıqlar aparılmadan həyata keçirilməsinə görə 

işəgötürən – beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
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