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AUDİTOR XİDMƏTİ SAHƏSİNDƏ HAQSIZ RƏQABƏT VƏ                                                        

REKLAM QADAĞASI HAQQINDA      

Ə S A S N A M Ə 

 

BİRİNCİ BÖLMƏ  

Haqsız Rəqabət 

 

BİRİNCİ FƏSİL  

Məqsəd, Əhatə dairəsi, Əsas Anlayışlar 

 

Məqsəd 

Maddə 1- (1) Bu Əsasnamənin məqsədi “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 1994-cü il 16 sentyabr tarixli 882 nömrəli Qanununa uyğun olaraq 

icazələr almış sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının öz aralarında və sifarişçiləri 

ilə olan münasibətlərdə haqsız rəqabətin qarşısının alınması, bununla da vicdanlı və 

ədalətli rəqabətin təmin edilməsi və peşə mənsublarının / üzvlərinin iş əldə etmək üçün 

reklam sayıla bilən hərəkət və fəaliyyətlərinin əhatə dairəsinin, məhdudiyyətlərinin və 

prinsiplərinin müəyyən edilməsidir. 

Əhatə dairəsi 

Maddə 2 - (1) Bu Əsasnamə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

882 nömrəli Qanununa uyğun olaraq icazə alan sərbəst auditorların və auditor 

təşkilatlarının fəaliyyətlərini əhatə edir. 

Əsas 

Maddə 3 - (1) Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Auditor 

xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 882 nömrəli və “Haqsız rəqabət 

haqqında” 1049 nömrəli Qanunlarına və digər qanunvericilik aktlarına, habelə 

Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-2030-

cu illər) VII “Auditorların məsuliyyəti, müstəqilliyi, etik davranış və intizam sistemləri 

üzrə” bölməsinin 5-ci və 6-cı bəndlərinə əsasən hazırlanmışdır. 

Anlayışlar 

Maddə 4 - (1) Bu Əsasnamənin tətbiq olunmasında istifadə edilmiş anlayışlar aşağıdakı 

mənaları ifadə edir: 

a) Palata - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası. 

b) Audit Standartları - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Şurası 

tərəfindən tətbiqi zəruri hesab edilmiş, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının auditi 

zamanı əsas götürülməli olan prinsiplər, qaydalar və anlayışlar.  
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c) Qanun - “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 16 

sentyabr tarixli 882 nömrəli Qanunu. 

ç) Haqsız rəqabət - Peşə mənsublarının / üzvlərinin bir-biri ilə və işəgötürənlə 

münasibətlərinə təsir edən aldadıcı və ya başqa şəkildə düzgünlük qaydalarına zidd 

olan davranışlar və ya peşə fəaliyyətləri. 

d) Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsi (şöbəsi) - Auditorlar Palatasının Şurası 

nəzdində yaradılmış (Palatanın strukturuna daxil olan) və bu Əsasnamə ilə müəyyən 

edilmiş vəzifələri yerinə yetirən Komitə (şöbə). 

e) İşəgötürən - Peşə mənsubu / üzvü ilə yazılı müqavilə bağlamış şəxslər. 

f) Peşəkar fəaliyyət - “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 882 

nömrəli Qanununun müddəalarına uyğun olaraq sərbəst auditor və auditor təşkilatı 

statusu ilə həyata keçirilən fəaliyyətlər. 

g) Peşə mənsubu / üzvü - “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 882 

nömrəli Qanununa uyğun şəkildə icazə alan sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları. 

ğ) Mühasibat Uçotu Standartları - “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ nömrəli Qanunu, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Maliyyə Nazirliyinin maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasında riayət edilməsi tələb olunan prinsiplər, qaydalar və anlayışlar. 

h) İcazə - “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 882 nömrəli 

Qanununa müvafiq olaraq sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının auditor fəaliyyətinə 

verilən icazələrini ifadə edir.  

 

İKİNCİ FƏSİL 

Haqsız Rəqabət Sayılan Hallar 

Haqsız rəqabət etməmək öhdəliyi 

Maddə 5 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri, peşə fəaliyyətləri çərçivəsində işin qəbulu, 

rədd edilməsi, icra olunması və dayandırılması ilə əlaqədar reklamın qadağan edilməsi 

çərçivəsinə şamil edilən haqsız rəqabətə səbəb olacaq hərəkət və davranışlarda iştirak 

edə bilməzlər. 

Peşə mənsubları / üzvləri arasında və biznes sahibləri ilə münasibətlərdə haqsız 

rəqabət 

Maddə 6 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri peşə həmrəyliyi məsuliyyətini dərk edərək, öz 

aralarında və işəgötürənlərlə münasibətlərində haqsız rəqabətə səbəb olacaq hərəkət 

və davranışları icra edə bilməzlər. Aşağıda qeyd olunan hallar xüsusilə haqsız rəqabət 

kimi qəbul edilir: 

a) Beynəlxalq Audit Standartlarına, Auditorların Müstəqillik Qaydalarına və Peşəkar 

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinə (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə 

birlikdə) riayət etməmək, peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsində peşəkarlıq 

göstərməmək. 
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b) Başqa bir peşə mənsubu / üzvü ilə müqavilə bağlamış işəgötürənləri mövcud 

müqavilələrə zidd hərəkətlərə və ya müqavilə bağlamaq üçün bu müqavilələrə xitam 

verməyə yönəltmək. 

c) İcazəsiz fəaliyyət göstərmək, icazələri ləğv olunduğu halda birbaşa və ya dolayı yolla 

peşə fəaliyyətini davam etdirmək və ya fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmış olsa da, peşə 

fəaliyyətini birbaşa davam etdirmək. 

ç) İcazəsi ləğv olunduğu və ya fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığı halda, öz adlarında, 

elanlarında və reklamlarında peşəkar fəaliyyətlə məşğul olduqları təəssüratı yaradacaq 

söz və ya ifadələrdən istifadə etmək. 

d) Peşəkar icazənin icarəyə götürülməsi və ya müxtəlif imtiyazlar verməklə peşə 

mənsubu / üzvü olmayan şəxslərə fəaliyyət göstərmək imkanı yaratmaq. 

e) Peşəsi üzrə işləməsi qadağan olunan şəxsləri işə götürmək və ya bu şəxslərlə hər 

hansı bir şəkildə birbaşa və ya dolayısı ilə əməkdaşlıq etmək. 

f) Üçüncü şəxsləri çaşdıracaq şəkildə saxta sənədlərin verilməsini və təsdiqlənməsini 

həyata keçirmək. 

g) Başqa bir peşə mənsubunun  / üzvünün işçilərinə və digər köməkçi şəxslərinə işlərini 

yerinə yetirərkən öz öhdəliklərinə zidd hərəkət etmələrinə səbəb ola biləcək şəkildə 

birbaşa və ya dolayı imtiyazlar vermək və ya təklif etmək. 

ğ) Başqa bir peşə mənsubunun / üzvünün işçilərinə və digər köməkçilərinə peşə 

mənsublarının / üzvlərinin və ya işəgötürənlərin kommersiya sirlərini hər hansı bir vasitə 

ilə ələ keçirməsi və ya açıqlaması üçün göstəriş vermək. 

h) Tabelikdə işləyən peşə mənsubları / üzvləri (mütəxəssisləri) baxımından eyni vaxtda 

birdən çox işdə peşəkar öhdəliklər götürmək. 

ı) Qanunvericiliyin müddəalarının məcburi qaydalarını pozmaqla peşə mənsublarına / 

üzvlərinə qarşı haqsız üstünlük əldə etmək. 

Minimum xidmət haqqı və digər maliyyə tətbiqləri ilə haqsız rəqabət 

Maddə 7 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri peşə həmrəyliyi məsuliyyətini dərk edərək, 

xidmət haqqı və maliyyə tətbiqlərində haqsız rəqabətə səbəb olacaq hərəkət və 

davranışlara səbəb ola bilməzlər. Aşağıda qeyd olunan hallar xüsusilə haqsız rəqabət 

təşkil edir: 

a) Minimum xidmət haqqı tarifindən aşağı məbləğə və ya pulsuz xidmət göstərmək.  

b) Xidmət haqqı tariflərindəki qaydalara riayət olunmaqla, göstəriləcək xidmət və ya 

görüləcək işlər nəticəsində əldə edilən mənfəət ilə işəgötürənlə ortaqlıq payı 

müqavilələri bağlamaq. 

c) Bir peşə mənsubuna / üzvünə olan xidmət haqqı borcunu ödəməmiş işəgötürənə 

xidmət etmək. 

ç) İşəgötürənlərdən əmanət kimi pul yığmaq, alınan ödəniş müqabilində saxta mədaxil 

sənədləri və ya fakturalar tərtib etmək. 

d) Müqavilə üzrə ödənişdən daha az məbləğdə mədaxil sənədlərini təqdim etmək və ya 

ümumiyyətlə heç tərtib etməmək, maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməmək. 
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e) Üçüncü şəxslərə mükafat və ya hər hansı fayda təmin etmək və ya vəd etməklə iş 

əldə etmək. 

f) İşəgötürənlərə fayda vəd etmək və ya təmin etmək və bununla da sifariş əldə etmək. 

g) İşəgötürənlərə məxsus və ya onlardan alınan məlumatlardan istifadə etməklə iqtisadi 

fayda əldə etmək. 

ğ) İşçilərə əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əmək haqqı və sosial hüquqların 

verilməməsi və ya xərclərin azaldılması üçün qanuni öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi. 

Reklam vasitəsilə haqsız rəqabət  

Maddə 8 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri, peşə həmrəyliyi məsuliyyətini dərk edərək, 

reklam vasitəsi ilə haqsız rəqabətə səbəb olacaq hərəkət və davranışlara yol verə 

bilməzlər. Aşağıda qeyd olunan hallar xüsusilə haqsız rəqabət hesab edilir: 

a) Peşə mənsublarının / üzvlərinin dürüstlüyü, etibarlılığı və qərəzsizliyi barədə yalan və 

əsassız ifadələr vermək. 

b) Peşə mənsublarının / üzvlərinin xidmətlərini və fəaliyyətini yalan, çaşdırıcı və ya 

yersiz ifadələrlə ləkələmək. 

c) Peşə mənsubları / üzvləri haqqında əsassız xəbər və şikayətlər vermək. 

ç) Özü, xidmətləri və fəaliyyəti haqqında yalan və ya çaşdırıcı ifadələr vermək. 

d) Sahib olmadığı peşə adından istifadə etmək. 

e) Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş reklam prinsiplərinə və qaydalarına zidd hərəkət 

etmək. 

f) Peşə və elmi adlardan başqa digər adlardan istifadə etmək. 

 

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

Hüquq, Səlahiyyət və Məsuliyyətlər 

Palatanın hüquq və səlahiyyətləri 

Maddə 9 - (1) Palata, peşə mənsublarının / üzvlərinin iqtisadi mənafelərini qorumaq 

məqsədi ilə, haqsız rəqabət halında, mövcud qanunvericilik əsasında aşağıdakı 

hüquqlara malikdir və səlahiyyətləri icra edir:   

(a) hərəkətin bu Əsasnamənin 6-cı maddəsində göstərildiyi kimi haqsız və ədalətsiz 

olub-olmadığının müəyyən olunması, 

(b) haqsız rəqabətin qadağan edilməsi, 

(c) haqsız rəqabətin nəticəsi olan vəziyyətin aradan qaldırılması və əgər haqsız rəqabət 

yalan və ya çaşdırıcı ifadələrlə həyata keçirilirsə, bu ifadələrin düzəldilməsi üçün 

məhkəməyə müraciət etmək səlahiyyətinə sahib olması. 

Peşə mənsubunun / üzvünün sahib olduğu hüquqlar 

Maddə 10 - (1) Haqsız rəqabət nəticəsində sifarişçiləri, etibarı, peşəkar nüfuzu, peşə 

fəaliyyəti və ya digər iqtisadi maraqları zərər çəkmiş və ya zərərçəkmə təhlükəsi ilə 

üzləşən peşə mənsubu / üzvü Palataya şikayət edə bilər və/və ya iddia hüquqlarından 

istifadə edə bilər. 
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İşəgötürənin məsuliyyəti 

Maddə 11 - (1) Peşə mənsubu / üzvü, üzv olduğu Palataya və işə götürdüyü işçi heyəti 

tərəfindən həyata keçirilən haqsız rəqabət fəaliyyətləri və hərəkətləri səbəbi ilə zərər 

çəkənlərə qarşı məsuliyyət daşıyır. 

 

İKİNCİ BÖLMƏ 

Reklam Qaydaları 

Reklam qadağası 

Maddə 12 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri, bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən prosedur 

və prinsiplərə və reklam qadağasına əməl etməyə borcludurlar. 

Prinsiplər 

Maddə 13 - (1) Peşə mənsubu / üzvü öz işi və şəxsi haqqında obyektiv açıqlama verə 

bilər. 

(2) İstənilən bir peşə mənsubu / üzvü ilə intellektual müzakirələr, seminarlar və təlim 

proqramları təşkil edə bilər. Lakin bu fəaliyyətləri mətbuat və yayım vasitəsi ilə üçüncü 

şəxslərə elan edə bilməz. 

(3) Cəmiyyəti maraqlandıran məsələlərlə bağlı peşə mənsublarının / üzvlərinin təşkil 

etdiyi yayımlara və açıqlamalara xəbər proqramlarında yer verilməsi və ya onlar 

haqqında peşə mənsubları / üzvləri və ya başqa şəxslər tərəfindən məqalə və xəbərlərin 

yazılması reklam sayılmır. 

(4) Peşə mənsubu / üzvü öz fəaliyyətinin təbliği üçün broşuralar çap edə bilər. Peşə 

mənsubu / üzvü və ya peşəkar şirkət tərəfindən nəşr edilmiş sirkulyarların, bülletenlərin 

və işə qəbul broşuralarının peşəkar əlaqələri olan şəxslərə göndərilməsi reklam 

sayılmır.  

(5) Peşə mənsubunun / üzvünün peşə fəaliyyəti və peşə sahəsindən başqa hər hansı 

yerli, milli və ya beynəlxalq fəaliyyəti səviyyəsindəki hər hansı bir fəaliyyətin tanıdılması 

və ya aldığı bir mükafatın ictimaiyyətə elan edilməsi və ya üzv olduğu qurumdakı 

üzvlüyünün elan edilməsi reklam hesab edilmir. 

Reklam/ tanıtma lövhələri 

Maddə 14 - (1) Peşə mənsublarının / üzvlərinin istifadə edəcəyi lövhələrdə, Palata 

emblemi, peşə adı, adı və soyadı, tərəfdaşlarının adı, əgər şirkətdirsə şirkətin adı, varsa 

akademik adı, ünvanı, telefon nömrəsi, internet ünvanı və e - poçt ünvanı yer ala bilər. 

Lövhədə bu Əsasnamədə göstərilənlər istisna olmaqla, ad, idiomlar, xarici dillərdə 

yazılmış ifadələr ilə başqa şəkillər, işarə, şəkillər, fotoşəkillər və bu kimi şeylərə yer 

verilə bilməz. 

(2) Eyni ünvanda birlikdə işləmək halı varsa, birlikdə işləyən peşə mənsublarının / 

üzvlərinin adı və soyadları, ortaqlıq şəklində işləmək halı olduqda isə ortaqlıq adının 

lövhədə qeyd olunması məcburidir. 

(3) Lövhəni ofisin yerləşdiyi binanın giriş qapısının yanında, giriş koridorunda və ya 

dəhlizində, yaxud ofisin giriş qapılarının yanından asmaq olar. Binanın fasadlarına, 
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ofisin eyvanlarına və pəncərələrinə birdən artıq lövhə asmaq, buna bənzər yazılar 

yazmaq olmaz. 

Çap olunmuş sənəd 

Maddə 15 - (1) Firma blankları, vizit kartları və digər çap olunan sənədlər reklam 

xarakteri daşıyacaq şəkildə tərtib oluna bilməz. 

(2) Firma blanklarında, vizit kartlarında və digər çap olunan sənədlərdə yalnız peşə adı, 

əgər varsa elmi adı, adı və soyadı, ünvanı, telefon və faks nömrələri, internet və e - poçt 

(e - mail) ünvanları, eləcə də Palatadakı qeydiyyat nömrəsi, obyekt kodu, icazə nömrəsi, 

qeydiyyatda olduğu vergi idarəsi və vergi uçot nömrəsi yer ala bilər. 

(3) Ortaqlıq kimi işləmək vəziyyəti olarsa, ortaqlığın adının yazılması məcburi olmaqla 

ortaqların ad və soyadları da lövhədə qeyd edilə bilər. 

(4) Ortaq titulu olan peşə mənsublarının / üzvlərinin firma blanklarında, vizit kartlarında 

və digər çap olunan kağızlarında ortaqlığın adına əlavə olaraq öz ad və soyadlarını da 

qeyd etmələri məcburidir. 

(5) Firma blanklarında, vizit kartlarında və digər çap sənədlərində peşə və elmi, 

akademik adlardan başqa adlardan istifadə edə bilməyəcəyi kimi, dövlət və özəl qurum 

və təşkilatlarda və siyasi partiyalarda keçmiş vaxtlarda vəzifədə olan peşə mənsubları / 

üzvləri bu titullardan istifadə edə bilməzlər. Əvvəllər Palatanın üzvü olmuş peşə 

mənsubları / üzvləri də bu titullardan istifadə edə bilməzlər. Hələ də vəzifədə olanlar bu 

titullardan yalnız bu vəzifənin icrası zamanı və bu vəzifələrlə məhdudlaşmaq şərti ilə 

istifadə edə bilərlər. 

(6) Firma blanklarında, vizit kartlarında və digər çap olunan sənədlərdə peşə mənsubu / 

üzvü və ya ortaqlığın adı və titulunu bildirmə məqsədini aşan heç bir yazı və ifadə yer 

ala bilməz. 

Əmtəə nişanının qeydiyyata alınma qadağası 

Maddə 16 - (1) İcazəsi ləğv edilmiş sərbəst auditor və auditor təşkilatı heç bir ad altında 

əmtəə nişanı kimi qeydiyyata alına bilməz. 

Telefon kitabçası 

Maddə 17 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri əlifba sırası ilə yazılmaqla digər peşə 

mənsublarından / üzvlərindən, peşə fəaliyyətlərini icra edən ortaqlıqlarından fərqləndirici 

hər hansı bir ifadə, simvol, işarə və s. istifadə etməmək şərti ilə telefon kitabçasının 

peşələr hissəsində ad, soyad, ofis ünvanı, telefon və faks nömrələri, internet ünvanı və 

e - poçt ünvanlarını qeyd edə bilərlər. 

Sirkulyarların, kitabça və tanıtma broşuralarının çap olunması 

Maddə 18 - (1) Peşə mənsubu / üzvü cari sifarişçilərinə və peşənin digər üzvlərinə poçt 

və e - poçt kimi üsullarla peşəkar məlumatları ehtiva edən sirkulyarlar, bukletlər, tanıtım 

broşuraları və oxşar sənədləri paylaya bilər; bu nəşrlər müştərisi olmayan şəxslərə və 

qurumlara onların yalnız yazılı müraciəti əsasında verilə bilər. 

(2) Peşə mənsubu / üzvü təqdim etdiyi peşə fəaliyyətinin tanıdılması məqsədi ilə 

hazırlayacağı kitabça və broşuralarda hazırkı və keçmiş sifarişçilərinin ad və titullarını 
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açıqlaya bilməz, reallığa əsaslanmayan, ədalətsiz və reklam xarakterli qəbul edilən 

ifadələr işlədə bilməz.  

Kitab və məqalənin nəşri 

Maddə 19 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri peşə mövzularında hazırlanacaq kitablarda, 

məqalələrdə və bənzər elmi araşdırmalarda öz peşə və elmi adlarından istifadə edə 

bilərlər, lakin işlədikləri ofis, şirkət və ya qurumun adından və ya ünvanından istifadə 

edə bilməzlər. İşlədikləri idarə, şirkət və ya qurumun fəaliyyəti ilə əlaqəli heç bir 

açıqlama verilə bilməz. 

(2) Peşə mənsubları / üzvləri nəşriyyat işi ilə məşğul ola bilməz. Peşə mənsublarının / 

üzvlərinin təkbaşına və ya digər peşə mənsubları / üzvləri ilə birlikdə yazdığı kitabların 

nəşri və satışı nəşriyyat fəaliyyəti sayılmır. Peşə mənsubları / üzvləri öz peşə 

fəaliyyətlərini həyata keçirdikləri şirkət və ya ortaqlığın adını nəşrlərdə istifadə etdirə 

biməzlər. 

Kadrların işə qəbulu haqqında elanlar 

Maddə 20 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri ofisləri və ya ortağı olduqları şirkətlərin və ya 

sifarişçilərinin peşəkar kadr ehtiyacları üçün elan verə bilərlər. Peşə təhsilli 

müəssisələrdə tələbələri və ya məzunları məlumatlandırmaq məqsədi ilə peşə, ofis və 

ya şirkət haqqında tanıtma xarakterli məlumat verə bilər. 

Media ilə əlaqələr 

Maddə 21 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri; 

a) Öz ofis açılışlarını mətbuat və yayım vasitəsi ilə elan edə bilməzlər. 

b) Həyat tərzləri, qazancı, peşə fəaliyyəti haqqında reklam xüsusiyyətli nəşrlər dərc 

etdirə bilməzlər, onlar fəaliyyətlərini icra etdikləri və ya keçmişdə xidmət göstərdikləri 

sifarişçiləri haqqında təkzib bildirə bilməzlər, məcburi hallar istisna olmaqla, qəzetlərə, 

radiolara, televiziyalara və internetə şəkil, video, məlumat, açıqlama və ya izahat verə 

bilməzlər. 

c) Qəzetlərdə, radioda, televiziyada və internetdə müsahibə, söhbət, çıxış, müzakirə və 

bu kimi verilişlərdə iştirak etdikdə reklam sayıla biləcək hər cür davranış və izahatlardan 

çəkinmək məcburiyyətindədirlər. 

ç) Peşəsini icra edərkən və ya qəzet, radio, televiziya və ya internetdə özünün və ya 

gördüyü işin və ya tabeliyində işlədiyi işəgötürənin adından reklam kimi istifadə edə 

bilməz. 

İnternet tətbiqləri / proqramları 

Maddə 22 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri, üzv olduqları Palataya məlumat verməklə 

internet də daxil olmaqla texnologiya və elmin imkan verdiyi hər cür mühitdə, audit 

peşəsinin prinsip və qaydalarına, peşə adının tələb etdiyi hörmət və etibara, qanuna, 

normativ aktlara və məcburi peşə qərarlarına zidd olmayacaq şəkildə fikrini ifadə etmək 

hüququna sahibdir. 

(2) Peşə mənsubları / üzvləri, peşəkar fəaliyyətlərini internet vasitəsi ilə həyata 

keçirmək, iş sahiblərini məlumatlandırmaq, peşəsi ilə əlaqəli məqalələrini və elmi 

araşdırmalarını dərc etmək üçün yalnız az kimi internet saytı yarada bilərlər. Sayt 
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vasitəsi ilə öz peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən, peşənin prinsip və qaydalarını 

pozmamaq şərti ilə, peşə adlarının tələb etdiyi hörmət və etimadı rəhbər tutaraq, 

məxfilik öhdəliyinə uyğun hərəkət etməklə lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini görərək, sirri 

qorumaq öhdəliyinə də riayət etməklə internetin özünə xas olan vasitələrini və yalnız 

müvafiq şəxs tərəfindən istifadə oluna bilən parol - alqoritm ilə qorunan internet saytının 

arxa planda fərdiləşdirilmiş virtual ofis və analoji proqramlardan istifadə edilə bilər. Bu 

tətbiqlər  aidiyyatı şəxsdən başqa heç kimin istifadəsinə verilə bilməz. 

(3) Peşə mənsubları / üzvləri internet saytlarında; 

a) Sayt sahibi və ya sahiblərinin adı, soyadı, varsa akademik ünvanı, ofisin adı, peşəkar 

şirkətdirsə qeydiyyatdan keçmiş adı, qeydiyyatda olduğu Palata, ofis və reyestr 

nömrələri, peşəyə başladığı tarix, məzun olduqları universitet, bildikləri xarici dillər, peşə 

fəaliyyətinin həyata keçirildiyi ofisin ünvanı, telefon və faks nömrələri, e - mail ünvanı 

kimi məlumatların olmasını təmin edir. 

b) İş əldə etmək məqsədini daşımamaq və həmkarları ilə haqsız rəqabətə səbəb 

olmamaq şərti ilə axtarış sistemləri ilə internet saytlarının qeydiyyatı zamanı açar söz 

kimi adı, soyadı, ofisin adı, ortaqlıq ofisinin  adı, professional şirkət adı, yerləşdiyi şəhər 

və üzv olduqları Palatadan başqa sözlər və ya hər hansı bir tanıtma məqsədli ifadə 

istifadə edilə bilməz. 

c) İş əldə etmək məqsədini daşıyan və həmkarları ilə haqsız rəqabətə səbəb olacaq 

şəkildə internet istifadəçilərini öz saytlarına və ya öz saytından başqa sayta 

yönləndirəcək internet qısa yollarından istifadə edə bilməz, istifadəsinə icazə verə 

bilməz, reklam verə bilməz və ya ala bilməz. 

Öhdəliklər 

Maddə 23 - (1) Peşə mənsubları / üzvləri iş əldə etmək üçün reklam sayıla biləcək 

hərəkət və davranışlara yol verməməli, üçüncü şəxslərin onlar üçün reklam sayıla 

biləcək hərəkət və davranışlarına yol verməmək və bunların qarşısını almaq üçün lazımi 

tədbirlər görmək məcburiyyətindədir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ 

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsi (şöbəsi) 

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsi (şöbəsi) 

Maddə 24 - (1) Palata peşə fəaliyyətlərinin haqsız rəqabət təşkil etməyəcək şəkildə və 

reklam prinsiplərinə və qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək, bu 

Əsasnamənin icrasına nəzarət etmək məqsədi ilə Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə 

Komitəsi (şöbəsi) yaradır. 

(2) Komitə (şöbə) öz fəaliyyətini Palata və Palata Şurasının rəhbərliyinin verdiyi 

səlahiyyət çərçivəsindən asılı olaraq həyata keçirir. 

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsinin formalaşması 

Maddə 25 - (1) Komitə biri Sədr və Sədr müavini olmaqla ən azı beş üzvdən ibarət olur. 

Komitə üzvlərinin sayı Palatanın Şurası tərəfindən müəyyən edilir. 
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(2) Komitənin üzvləri müsbət imicə sahib olan peşə mənsublarının / üzvlərinin arasından 

Palatanın Şurası tərəfindən təyin edilir. 

(3) Palatanın strukturunda fəaliyyət göstərən “Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə” şöbəsi 

Palata sədrinin əmri ilə yaradılır, hüquq və vəzifələri müəyyənləşdirilir. 

 

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsinin hüquq və vəzifələri 

Maddə 26 - (1) Komitənin hüquq və vəzifələri aşağıda qeyd edilmişdir: 

a) Palatanın Şurası tərəfindən təyin edilməsi şərti ilə peşə mənsublarının / üzvlərinin 

haqsız rəqabət və reklam prinsipləri ilə əlaqəli peşə qaydalarının pozulub-pozulmadığını 

yoxlamaq və araşdırmaq. 

b) Peşə mənsublarının / üzvlərinin haqsız rəqabət və ya reklam prinsip və qaydalarına 

zidd olan davranış və tətbiqləri aşkar edildikdə, bundan məsul olanlar üçün müvafiq 

hesab edilən sanksiya təklifi ilə birlikdə vəziyyəti Palatanın Şurasına təqdim etmək. 

c) Komitə tərəfindən peşə mənsubundan / üzvündən tələb edilən və özünə və ya 

sifarişçisinə aid dəftər, sənəd, fayl, qeydiyyat və digər sənədlərin peşə mənsubu / üzvü  

tərəfindən təqdim edilməməsi və ya təhvil verilməməsi hallarında zəruri olduqda 

məhkəməyə müraciət edilməsini və onların təqdim edilməsini və ya çatdırılmasını 

Palatanın Şurasına təklif etmək. 

ç) İllik iş fəaliyyəti hesabatını növbəti ilin yanvar ayında Palatanın Şurasına təqdim 

etmək. 

d) Peşə fəaliyyətinin haqsız rəqabət təşkil etməyəcək şəkildə aparılması və haqsız 

rəqabətlə əlaqəli hər cür hüquqi tənzimləmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqəli rəy, 

bülleten və sirkulyarların dərc edilməsi ilə bağlı Palatanın Şurasına təkliflər vermək. 

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsinin səlahiyyət müddəti 

Maddə 27 - (1) Komitə üzvlərinin səlahiyyət müddəti Palatanın Şurası tərəfindən 

müəyyən edilir. 

(2) Səlahiyyət müddəti başa çatan üzv yenidən təyin oluna bilər. 

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin yaradılması  

Maddə 28 - (1) Şöbə biri rəhbər olmaqla ən azı üç əməkdaşdan ibarət təşkil olunur. 

(2) Şöbənin əməkdaşları müsbət imicə sahib olan əməkdaşlar (mütəxəssislər) 

arasından Palata sədrinin əmri ilə təyin edilir.  

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin hüquq və vəzifələri 

Maddə 29 - (1) Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsi, 

a) Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə sahəsində peşə mənsubları / üzvləri arasında 

əməkdaşlığı və koordinasiyanı təmin edir və praktikada vahidliyə riayət edir. 

b) Palata Şurasının qərarı, Palata sədrinin əmr və sərəncamı və ya Haqsız rəqabətə 

qarşı mübarizə Komitəsinin tövsiyəsi ilə peşə mənsubları / üzvləri tərəfindən yol verilmiş 
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haqsız rəqabət və reklam qadağası hallarının araşdırılması və müvafiq tövsiyələrin 

verilməsini təmin edir. 

c) İlin sonunda Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə Komitəsi tərəfindən hazırlanmış 

fəaliyyət hesabatlarını təhlil edir, rəy və tövsiyələri qiymətləndirir və  bunları Palatanın 

rəhbərliyinə təqdim edir. 

d) Haqsız rəqabətlə mübarizəyə dair xarici təcrübəni öyrənir, peşə mənsublarına / 

üzvlərinə təşkilati metodik dəstək göstərir, bu məsələlərdə sirkulyar, bülleten və 

təbliğatlar dərc edə bilər. 

Palatanın Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin səlahiyyət müddəti 

Maddə 30 - (1) Şöbə əməkdaşlarının səlahiyyət müddəti hər il yenidən 

müəyyənləşdirilir. 

(2) Səlahiyyət müddəti başa çatan əməkdaş yenidən təyin edilə bilər. 

Maddə 31 - (1) Şöbənin iş qaydası və prinsipləri Palata sədri tərəfindən müəyyən edilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ 

Müxtəlif və Yekun Müddəalar 

İntizam Təhqiqatı 

Maddə 32 - (1) Komitə (şöbə) tərəfindən və ya şikayət əsasında bu Əsasnamənin 

müddəalarına ziddiyyət müəyyən olunarsa, Palata tərəfindən intizam təhqiqatı 

başladılır. 

Qüvvəyə minmə 

Maddə 33 - (1) Bu Əsasnamə dərc edildiyi tarixdən etibarən qüvvəyə minir. 

İcraçı 

Maddə 34 - (1) Bu Əsasnamənin müddəalarının tətbiqi Palatanın Şurası tərəfindən 

həyata keçirilir. 

 


