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Tax and Legal Services 

 

1. Criminal Code of the Republic of Azerbaijan was amended  

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Criminal 
Code of the Republic of Azerbaijan” 
 
Date of signing: 25 April 2017  
 
Commentary: According to the Law, provisions on violation of procedures for concluding 
transactions with related parties of legal entities, or failure to provide information regarding 
such transactions as stipulated by law are included in the list of crimes in the field of 
economic activity, and if these deeds are committed by causing damage in the significant 
size or by gaining revenue, they will be brought to criminal responsibility and punished. 
 
Law is effective from 23 May 2017. 
 

2. Code of Administrative Offences of the Republic of Azerbaijan was 

amended   

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Code of 
Administrative Offences of the Republic of Azerbaijan” 
 

Date of signing: 7 April 2017  

 

Commentary: Pursuant to this Law, officials shall be fined for: 

 

 Violation of application terms of procurement method 

 Excluding the bid proposal by procurement agency without cause or announcing the 

bid proposal as winner by violating bid requirements 
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 Violating requirements for specialization of suppliers (contractors) 

 Violating the rules on organization of procurement and bid procedures 

 

Law is effective from 21 May 2017. 

 

3. Civil Code of the Republic of Azerbaijan was amended  

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Civil Code 
of the Republic of Azerbaijan” 

Date of signing: 25 April 2017 

Commentary: The most important amendments are as follows: 

 

 The Chairman of the Board of Directors (Supervisory Board) in limited liability 

company shall call and chair board meetings at least once in three months  

 The Board of Directors of LLCs and JSCs with more than 50 participants and 

shareholders shall establish Audit Committee, and organize the audit control  

 Subsidiaries and associates cannot purchase the shares (participatory interests) of 

their parent companies 

 Shareholders with simple (ordinary) or other voting shares in increase of share capital 

shall have a preferential right to purchase additional shares issued by the company in 

the manner prescribed by the charter. The person who wants to purchase fifty percent 

or more shares in the company shall present official proposal to the shareholders 

 

Law is effective from 21 May 2017. 

 

 

4. Criminal Code of the Republic of Azerbaijan was amended  

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Criminal 

Code of the Republic of Azerbaijan” 

 

Date of signing: 7 April 2017  

 

Commentary: According to the amendments, the following actions lead to criminal 

responsibility: 

 

 Spending state funds under the contracts concluded without organizing procurement 

procedures by procurement agency, procuring goods (works and services) through 

illegal use of other procurement methods rather than open tender method 

 Allocating the procurement of goods (works and services) to separate agreements at 

the expense of funds stipulated in relevant cost item during a budget year for the 

purpose of eliminating amount limit to use any other procurement methods 

 Allowing the participation of suppliers (contractors) with legal, financial or 

organizational dependence in procurement procedures conducted by such 

organization, and if these actions cause significant and great amount of damage 

(significant amount – 50.000- 250.000 AZN, great amount – more than 250.000 AZN). 

 

Law is effective from 21 May 2017. 



 

 

5. Law on State Registration and State Registry of Legal Entities was 

amended 

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Law on 

State Registration and State Registry of Legal Entities” 

 

Date of signing: 14 April 2017 

 

Commentary: Pursuant to the Law, the following information on commercial entities and 
public entities is directly obtained and registered by relevant executive authority no later 
than 40 days from the changes in constituent documents without the requirement to file an 
application to the relevant executive authority of the Republic of Azerbaijan: changes to the 
constituent documents and registered facts as per the acts of the relevant executive 
authority, as well as changes to the identity card information of registered persons are 
directly obtained and registered by relevant executive authority.  
 
Law is effective from 23 May 2017.  

 

 

6. Law on currency regulation was amended 

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Law on 

currency regulation of the Republic of Azerbaijan” 

 

Date of signing: 25 April 2017  

 

Commentary: The most important amendments are as follows: 

 

 Currency exchange concept shall include the concepts of purchase, sale and change 

of currency, and branches of legal entities and individuals and non-residents 

 The currency exchange shall be conducted only in cash and at the request of the 

clients by persons possessing license on the currency exchange activity 

 In order to ensure financial stability, the Central Bank of the Republic of Azerbaijan 

may intervene the currency market by buying and selling foreign currency, set limits 

for deviation between selling and purchase exchange rate in purchase and sale 

transactions of foreign currency during currency exchange and (or) determine 

requirements for upper limit of such transactions. 

 

Issuing license 

 

 Any person wishing to conduct currency exchange activity (hereinafter – applicant) 

shall file an application to financial markets supervisory body to obtain a license. 

Financial markets supervisory body makes decision regarding the issuance of license 

within 20 working days and sends the decision to the applicant, who should pay state 

duty within five working days.  

 Any person wishing to obtain license for currency exchange activity has to place 

guarantee funds to the special account in authorized banks in the amount determined 

by relevant executive authority (for Baku – 50 000 AZN and 50 000 USD, for Sumgayit 

and Gandja – 25 000 AZN and 25 000 USD, for other cities and regions, as well as for 



Nakchivan Autonomous Republic – 10 000 AZN and 10 000 USD). If this activity is 

conducted at two or more places, requirements for guarantee funds shall be defined 

as fifty percent of the amount determined for each second and next place.  

 Financial markets supervisory body shall control the currency exchange activity. 

Law is effective from 25 May 2017. 

 

 

7. Law on insolvency and bankruptcy was amended  

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Making amendments to the Law on 

insolvency and bankruptcy of the Republic of Azerbaijan”   
 

Date of signing: 25 April 2017  

 

Commentary: According to the amendment, unless otherwise stipulated by law, fixed 

assets of debtor shall be sold via open auction in accordance with sales plan developed 

by property administrator and approved at the meeting of creditors.  

 

Payments such as alimony payments, copyright agreement fees and payments to 

municipal budgets are included in payment procedure. 

 

In addition, property administrator may apply to the court on restricting the debtor’s right 

over its property, in case underestimated transactions are concluded which caused 

insolvency of debtor. 

 

Law is effective from 21 May 2017. 

 

8. Law of the Republic of Azerbaijan on “Regulation of inspections 

conducted in enterpreneural field and protection of enterpreneurs interests” 

was amended 

 

Document: Law of the Republic of Azerbaijan on “Regulation of inspections conducted in 

enterpreneural field and protection of enterpreneurs interests” 

 

Date of signing: 18 May 2017 

 

Commentary: According to amendments implemented by this Law, inspections 

conducted within court proceedings and prosecution are not included into the scope of this 

Law. 

 

Law is effective from 25 May 2017. 

 

 

9. Decree of President of Azerbaijan Republic on “Improving operation of 

Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan” was amended 

 

Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on making amendments 

to Decree #48 of the President of the Republic of Azerbaijan  dated 9 February 2009 “On 

improving operation of Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan”.  



 

Date of signing: 8 May 2017  

 

Commentary: According to amendments implemented by this Decree, Agency of Ministry 

of Finance of the Republic of Azerbaijan on Management of State Debt analyses the 

appeals on intention of debt borrowing of legal entities belonging to the state and provides 

with recommendations on upper limit of these borrowings, as well as on consent or 

rejection on internal and external debt borrowings of legal entities belonging to state.  

 

Decree is effective from 25 May 2017. 

 

 

Draft Laws 

Labor Code of the Republic of Azerbaijan will be amended  

Document: Draft Law of the Republic of Azerbaijan on making amendments to the Labor 
Code of the Republic of Azerbaijan  
 
Date of signing: 31 May 2017  
 
Commentary: According to the Draft Law, fixed-term employment agreements are 
concluded for the period agreed by the parties.  
 
 
If the employer terminates employment agreement due to staff reduction, the employer, 
depending on employment record determined by employment agreement concluded with 
such employee, may terminate the employment agreement by:  
 

 Notifying the employee at least two calendar weeks in advance, or instead, paying 

lump sum of 0.5 times of salary with the consent of employee – if the employee has 

employment record of up to a year; 

 Notifying the employee at least four calendar weeks in advance, or instead, paying 

lump sum of 0.9 times of salary with the consent of employee – if the employee has 

employment record of one to five years; 

 Notifying the employee at least six calendar weeks in advance, or instead, paying 

lump sum of 1.4 times of salary with the consent of employee – if the employee has 

employment record of five to ten years; 

 Notifying the employee at least nine calendar weeks in advance, or instead, paying 

lump sum of 2 times of salary with the consent of employee – if the employee has 

employment record of more than ten years; 

 
 
If the employer terminates employment agreement due to liquidation of company or staff 
reduction, the employer, depending on employment record determined by employment 
agreement concluded with such employee, shall pay severance allowance to the 
employee:  
 

 In the amount of average month salary - if the employee has employment record of up 

to a year; 

 At least 1.4 times of average month salary - if the employee has employment record 

of one to five years; 



 At least 1.7 times of average month salary - if the employee has employment record 

of five to ten years; 

 At least 2  times of average month salary - if the employee has employment record of 

more than ten years; 

 
If the employment agreement is terminated due to change in working conditions, the 
employer may terminate the employment agreement by paying a lump sum of at least 
average monthly salary instead of notification period.  
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Qanunvericiliyə dair mühüm 
dəyişikliklər 

Iyun  2, 2017 
 

 

English version  Bütün dəyişikliklər  Xidmətlərimiz  Media  Əlaqə 

Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan 

qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq. 

 

 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
 
İmzalandığı tarix: 25 aprel 2017-ci il 
 
Şərh: Bu Qanuna əsasən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər sırasına, hüquqi 

şəxslərə aidiyyəti olan şəxslərlə əqdlərin bağlanması qaydalarının pozulması, yaxud belə 
əqdlərlə əlaqədar qanunla müəyyən edilmiş qaydada məlumatların təqdim edilməməsi 
müddəaları əlavə olunmuşdur və bu əməllərin xeyli və ya külli miqdarda ziyan vurmaqla və ya 
gəlir əldə etməklə törədildikdə,  müvafiq qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. 
 
Qanun 23 may 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minib. 
 

2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklər 

edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 
 

İmzalandığı tarix: 7 aprel 2017-ci il 

 

Şərh: Bu  Qanunla edilmiş dəyişikliklərə əsasən vəzifəli şəxslər: 

 

 Satınalma metodlarının tətbiqi şərtlərinin pozulması  
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 Əsaslar olmadan satınalan təşkilat tərəfindən tender təklifinin kənarlaşdırılmasına və 

ya tələblərinin pozulması ilə tender təklifinin qalib elan edilməsi 

 Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisası ilə bağlı müəyyən edilmiş tələblərin 

pozulması 

 Satınalmaların təşkili və tender prosedurları ilə bağlı qaydaların pozulması 

 

hərəkətlərə görə müvafiq inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. 

 

Qanun 21 may 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişiklər edildi 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

İmzalandığı tarix: 25 aprel 2017- ci il 

Şərh: Bu Qanunla edilən çoxsaylı dəyişikliklərin ən mühümləri aşağıdakılardı: 

 

 Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) sədri onun 

iclaslarını üç ayda bir dəfədən az olmayaraq çağırır və iclaslara sədrlik edir.  

 Iştirakçıların və səhmdarların sayı əllidən çox olan məhdud məsuliyyətli və səhmdar 

cəmiyyətlərdə audit komitəsi yaradılması, həyata keçirilməsi və auditor nəzarətinin 

təşkili üçün direktorlar şurası(müşahidə şurası) tərəfindən audit komitəsi yaradılmalıdır 

 Törəmə və asılı cəmiyyətlər əsas cəmiyyətin səhmlərini(paylarını) almağa hüquqları 

yoxdur 

 Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılmasında sadə (adi) və ya digər 

səsli səhmlərə sahib olan səhmdarların cəmiyyət tərəfindən əlavə buraxılan səhmləri 

cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada satın almaqda üstünlük 

hüququ vardır. Cəmiyyətin səhminin əlli faiz və daha çox hissəsini almaq istəyən şəxs 

səhmdarlara rəsmi qaydada müvafiq təklif təqdim edir 

 

Qanun 21 may 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklər edildi 

 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

İmzalandığı tarix: 7 aprel 2017 – ci il 

 

Şərh: Dəyişikliklərə əsasən, Satınalan təşkilat aşağıdakı hərəkətlərlə görə cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunacaq: 

 

 dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya malların (işlərin) satın alınmasını açıq tender üsulu 

ilə həyata keçirilməli olduğu halda, digər satınalma metodlarından qanunsuz istifadə 

etmə 

 hər hansı digər satınalma metodlarından istifadə etmək üçün məbləğ məhdudiyyətini 

aradan qaldırmaq məqsədi ilə bir büdcə ili ərzində müvafiq xərc maddəsində nəzərdə 



tutulmuş vəsait hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasını ayrı-ayrı 

müqavilələrə bölmə 

  hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asılılığı olan malgöndərənlərin (podratçıların) həmin 

təşkilat tərəfindən keçirilən satınalma prosedurlarında iştirakına yol vermə və bu 

əməllər xeyli və küllü (xeyli miqdar – 50.000 – 250.000 AZN, külli miqdar – 250.000 

AZN və daha yuxarı müəyyən edilir) miqdarda ziyan vurduqda  

 

Qanun 21 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

5. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri qanununa dəyişiklər 

edildi 

 

Sənəd: “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 

 

İmzalandığı tarix: 14 aprel 2017 – ci il 

 

Şərh: Hazırki Qanuna əsasən təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin baş verdiyi andan 
40 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
ərizə ilə müraciət edilməsi tələb olunmadan kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aktları ilə təsis sənədlərində və qeydə alınmış faktlarda 
edilmiş dəyişiklikləri və qeydə alınmış faktlarda şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən 
sənədlərdəki məlumatlarda dəyişikliyi birbaşa müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
əldə edilərək qeydiyyata alınır.   

 

Qanun 23 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.  

 

 

6. Valyuta tənzimi haqqında qanununa dəyişiklər edildi 

 

Sənəd: “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

İmzalandığı tarix: 25 aprel 2017 – ci il  

 

Şərh: Bu Qanunla edilən çoxsaylı dəyişikliklərin ən mühümləri aşağıdakılardır: 

 

 Valyuta mübadiləsi anlayışına valyutanın alınması, satılması və dəyişdirilməsi 

anlayışları və bu fəaliyyətlə lisenziya almış rezident hüquqi və fiziki şəxslər və qeyri-

rezident hüquqi şəxslərin filialları anlayışları əlavə edilmişdir 

 Xarici valyutanın alqı-satqısı valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər 

tərəfindən yalnız nağd qaydada və müştərilərin sifarişi ilə həyata keçirilir  

 

Lisenziyanın verilməsi  

 

 Valyuta mübadiləsi fəaliyyətini həyata keçirmək istəyən şəxs (bundan sonra – ərizəçi) 

lisenziyanın alınması üçün maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına ərizə ilə müraciət 

edir. Ərizə qeydiyyata alındığı tarixdən 20 iş günündən gec olmayaraq, maliyyə 



bazarlarına nəzarət orqanı lisenziyanın verilib verilməməsini haqqında qərar qəbul 

edir 

 Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxs müvəkkil bankda xüsusi 

hesaba müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş məbləğdə girov 

vəsaiti yerləşdirməlidir (Bakı şəhərində 50 000 AZN və 50 000 ABŞ dolları; Abşeron 

rayonunda, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində 25 000 AZN  və 25 000 ABŞ dolları, 

digər şəhər və rayonlarda, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 10 000 AZN və 

10 000 ABŞ dolları), bu fəaliyyət iki və artıq obyektdə həyata keçirildikdə girov 

məbləğinə dair tələblər hər ikinci və növbəti obyekt üçün müəyyən edilmiş məbləğin 

əlli faizi həcmində müəyyən edilir  

 Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə nəzarəti maliyyə bazarlarına 

nəzarət orqanı tərəfindən həyata keçirilir 

 

Qanun 25 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

7. Müflisləşmə və iflas haqqında qanuna dəyişikliklər edildi 

 

Sənəd: “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

İmzalandığı tarix: 25 aprel 2017 – ci il  

 

Şərh: Bu Qanunla edilən dəyişikliyə əsasən, borclunun əsas vəsaitləri qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş digər şərtlər istisna olaraq açıq hərrac yolu ilə əmlak inzibatçısı 

tərəfindən hazırlanan və kreditorların yığıncağında təsdiq edilən satış planına uyğun 

olaraq satılır. 

 

Həmçinin, alimentlərin tutulması, müəllif müqaviləsi üzrə haqların ödənilməsi və 

bələdiyyələrin büdcələrinə ödənişlər kimi ödənişlər, ödənişlər növbəliyinə əlavə 

olunmuşdur. 

 

Əlavə olaraq, əmlak inzibatçısı borclunun öz əmlak üzərində hüquqlarının hər hansı 

şəkildə verilməsinin məhdudlaşdırılması barədə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş 

qaydada məhkəməyə borclunun ödəmə qabiliyyətsizliyinə səbəb olan aşağı 

qiymətləndirilmiş əqdlər bağlandıqda müraciət edə bilər. 

 

Qanun 21 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

8. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 

sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu dəyişildi 

 

Sənəd: “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

İmzalandığı tarix: 18 may 2017 – ci il  

 



Şərh: Bu Qanunla edilən dəyişiklikliyə əsasən, cinayət təqibinin həyata keçirilməsi və ya 

məhkəmə icraatı çərçivəsində aparılan yoxlamalara bu Qanuna şamil edilmir. 

 

Qanun 25 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

9. “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Fərmanında dəyişikliklər edildi 

 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı 

 

İmzalandığı tarix: 8 may 2017 – ci il 

 

Şərh: Bu Fərmanla edilən dəyişikliklərə görə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi dövlətə məxsus olan hüquqi 

şəxslərin borcalma niyyəti barədə müraciətləri təhlil edir və bu borcalmanın yuxarı həddi, 

həmçinin dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin daxili və xarici borcalmasına razılıq 

vermək və ya ondan imtina barədə əsaslandırılmış təkliflər verir. Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müvafiq razılıq vermə və ya ondan imtina barədə qərarı 

qəbul edir.  

 

Qanun 25 may 2017 – ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 

 

 

 

Qanun layihələri 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi dəyişiləcək 

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu layihəsi 
 
İmzalandığı tarix: 31 may 2017-ci il  
 
Şərh: Qanun layihəsinə əsasən, müddətli əmək müqavilələri tərəflərin razılaşdığı müddətə 
bağlanılır. 
 
İşçinin, işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edilməsi səbəbindən işəgötürən tərəfindən əmək 
müqaviləsi ləğv edilirsə, işəgötürən, işçinin həmin işəgötürən ilə bağlanmış əmək 
müqaviləsi ilə müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq işçini : 
 

 bir ilədək əmək stajı olduqda - azı iki təqvim həftəsi əvvəl xəbərdar etməli ya da işçinin 

razılığı ilə əvəzinə əmək haqqının 0,5 misli; 

 bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda - azı dörd təqvim həftəsi əvvəl xəbərdar etməli 

ya da işçinin razılığı ilə əvəzinə əməkhaqqının 0,9 misli; 

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda - azı altı təqvim həftəsi əvvəl xəbərdar etməli 

ya da işçinin razılığı ilə əvəzinə əməkhaqqının 1,4 misli; 

 on ildən çox əmək stajı olduqda - azı doqquz təqvim həftəsi əvvəl işçini xəbərdar 

etməli ya da işçinin razılığı ilə əvəzinə əməkhaqqının 2 misli 

 



miqdarında məbləği bir dəfə ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə 
bilər. 
 
İşçinin, müəssənin ləğvi və işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edilməsi səbəbindən 
işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilirsə işəgötürən, işçiyə həmin işəgötürən ilə 
bağlanmış əmək müqaviləsi ilə müəyyən olunan əmək stajından aslı olaraq: 
 

 bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqı miqdarında; 

 bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli 

miqdarında; 

 beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda - orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli 

miqdarında; 

 on ildən çox əmək stajı olduqda - orta aylıq əməkhaqqının azı 2 misli miqdarında 

 
işdənçıxarma müavinatı ödəyir. 
 
Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi səbəbindən əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, 
işəgötürən xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını 
bir dəfəyə ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. 
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