Layihə
Peşə birlikləri haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin
I hissəsinin 1-ci və 10-cu bəndlərinə uyğun olaraq, peşə birliklərinin statusunu,
yaradılması və fəaliyyəti qaydasını müəyyən edir, müvafiq sahələr üzrə peşələrin
inkişafını, peşə sahiblərinin qanuni maraqlarının qorunmasını təmin edir, peşə birliyi,
onun üzvləri və üzvlərin mallarının (işlərinin, xidmətlərinin) istehlakçıları arasında
yaranan münasibətləri tənzimləyir.
1-ci fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Əsas anlayışlar
1.0. Bu Qanunun məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur:
1.0.1. peşə birliyi - sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti subyektlərinin iqtisadi və
peşə mənafelərini müdafiə etmək, onların bir-biri və istehlakçılar ilə münasibətlərində
dürüstlüyü və etimadı təmin etmək, istehlakçılara daha keyfiyyətli xidmət göstərmək,
sahibkarlıq fəaliyyətinin və peşənin ümumi mənafelərə uyğun olaraq inkişafını təmin
etmək məqsədi ilə yaradılmış, üzvlüyə əsaslanan eyni sahibkarlıq və ya peşə
fəaliyyəti subyektlərini birləşdirən qeyri-kommersiya təşkilatıdır;
1.0.2. peşə birliyinin üzvləri - eyni sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti
subyektləridir;
1.0.3. sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri - sahibkarlıq fəaliyyəti subyekti kimi
qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxslərdir;
1.0.4. peşə fəaliyyəti subyektləri - müvafiq peşə fəaliyyəti ilə peşəkarcasına
məşğul olan fiziki şəxslərdir;
1.0.5. kompensasiya fondu – üzvlüyə əsaslanan eyni və ya oxşar sahibkarlıq və
ya peşə fəaliyyəti subyektlərinin istehsal etdiyi malların (işlərin, xidmətin)
istehlakçıları və digər şəxslər qarşısında əmlak məsuliyyətinin təmin edilməsi
məqsədi ilə peşə birliyi tərəfindən yaradılan fonddur.
Maddə 2. Peşə birlikləri haqqında qanunvericilik
2.1. Azərbaycan Respublikasında peşə birliklərinin fəaliyyəti Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, bu
Qanun və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları, habelə
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
2.2. Bu Qanun qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının, investisiya
fondlarının, investisiya fondlarını idarə edən şirkət və ixtisaslaşdırılmış
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depozitarilərin, qeyri-dövlət pensiya fondlarının, kredit təşkilatlarının, mənzil tikinti
kooperativlərinin, auditor və vəkillik fəaliyyətinin peşə birliklərinə şamil olunmur.
Maddə 3. Peşə birliyinə üzvlük
3.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində ayrı-ayrı peşə birlikləri
üçün başqa qayda müəyyən edilməmişdirsə, peşə birliklərində sahibkarlıq və ya peşə
fəaliyyəti subyektlərinin üzvlüyü könüllüdür.
3.2. Müxtəlif növ sahibkarlıq fəaliyyəti və ya peşə fəaliyyətini həyata keçirən
subyekt bir neçə peşə birliyinin (əgər bu növ sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti
subyektlərini birləşdirən peşə birlikləri mövcuddursa) üzvü ola bilər.
3.3. Eyni növ sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyətini həyata keçirən subyekt bu növ
sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti subyektlərini birləşdirən yalnız bir peşə birliyinin
üzvü ola bilər.
3.4. Peşə birliyinə üzvlük peşə sahələri üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi standart və tələblər əsasında peşə birliyinin nizamnaməsində təsbit
edilən tələblərə və meyarlara uyğun həyata keçirilir. Peşə birliyinin müəyyən etdiyi
tələblər və meyarlar qanunvericiliyə zidd olmamlı və müvafiq icra hakimiyyətinin bu
sahədə müəyyən etdiyi tələbləri məhdudlaşdırmamalıdır.
2-ci fəsil
PEŞƏ BİRLİKLƏRİNİN YARADILMASI VƏ DÖVLƏT QEYDİYYATI
Maddə 4. Peşə birliyinin yaradılması
4.1. Peşə birliyinin yaradılmasının ümumi prinsipləri Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilir.
4.2. Peşə birliyi yaradılarkən aşağıdakı tələblərə riayət olunmalıdır:
4.2.1. ayrı-ayrı peşə birliklərinin yaradılması ilə bağlı qanunvericilik aktlarında
ayrı qayda müəyyən olunmayıbsa, peşə birliyi özündə müəyyən növdən olan azı otuz
sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti subyektini birləşdirməlidir;
4.2.2. peşə birliyi tərəfindən onun hər bir üzvünün mallarının (iş, xidmət)
istehlakçıları və digər şəxslər qarşısında əlavə əmlak məsuliyyəti bu Qanunun 18-ci
maddəsinə uyğun olaraq peşə birliyinin kompensasiya fondunun yaradılması ilə
təmin edilməlidir.
4.3. Peşə birliyinin Nizamnaməsində onun üzvü ola bilən sahibkarlıq fəaliyyəti
və peşə fəaliyyəti subyektləri müəyyən edilməlidir.
Maddə 5. Peşə birliyinin dövlət qeydiyyatı
5.1. Peşə birliyi dövlət qeydiyyatına alındığı andan hüquqi şəxs statusunu əldə
edir.
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5.2. Peşə birliyinin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri "Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq həyata keçirilir.
5.3. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsində müəyyən olunmuş tələblərə müvafiq olaraq
peşə birliyinin dövlət qeydiyyatı üçün "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət
reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulanlardan
əlavə aşağıdakı məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir:
5.3.1. peşə birliyi tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyətinin
növü göstərilməklə üzvlərinin siyahısı;
5.3.2. peşə birliyi üzvlərinin mallarının (işlərinin, xidmətlərinin) istehlakçıları və
digər şəxslər qarşısında məsuliyyətin təmin olunmasına zəmanət verən sənədlər.
Maddə 6. Peşə birliyinin dövlət qeydiyyatının ləğvi
6.1. Peşə birliyinin dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün əsas aşağıdakılardır:
6.1.1. peşə birliyi tərəfindən onun dövlət reyestrindən çıxarılması haqqında
ərizənin verilməsi;
6.1.2. qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı.
6.2. Bu Qanunun 4.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olmayan peşə birliyi
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bu barədə yazılı ərizə (birliyin dövlət reyestrindən
çıxarılması üçün əsasların yaranma tarixi göstərilməklə) verməlidir. Ərizənin təqdim
olunduğu gündən iki ay müddətində ərizədə qeyd edilmiş əsasa görə peşə birliyinin
dövlət qeydiyyatı ləğv edilə bilməz. Bu müddətdə peşə birliyi bu Qanunun 4.2-ci
maddəsində qeyd edilmiş tələblərə uyğunluğunu təmin edə bilmədikdə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı peşə birliyinin dövlət reyestrindən çıxarılması tələbi ilə
məhkəməyə müraciət edir.
6.3. Peşə birliyinin dövlət reyestrindən bu maddədə nəzərdə tutulmuş əsaslardan
başqa digər əsaslarla çıxarılmasına yol verilmir.
Maddə 7. Peşə birliyinin idarəetmə orqanları
7.1. Peşə birliyinin idarəetmə orqanları aşağıdakılardır:
7.1.1. peşə birliyi üzvlərinin ümumi yığıncağı;
7.1.2. peşə birliyinin idarə heyəti;
7.2. Peşə birliyinin idarəetmə orqanlarının yaradılması, fəaliyyət qaydası və
səlahiyyətləri peşə birliyinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
7.3. Peşə birliyinin idarə heyətinin qərarı ilə müvəqqəti və ya daimi əsaslarda
digər orqanlar yaradılır.
Maddə 8. Peşə birliyinin üzvlərinin ümumi yığıncağı
8.1. Peşə birliyinin üzvlərinin ümumi yığıncağı peşə birliyinin bu Qanunla onun
səlahiyyətlərinə aid edilmiş peşə birliyinin fəaliyyətinin bütün məsələlərini müzakirə
etmək səlahiyyətlərində olan ali idarəetmə orqanıdır.
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8.2. Peşə birliyi üzvlərinin ümumi yığıncağı peşə birliyinin nizamnaməsi ilə
müəyyən olunmuş dövriliklə və qaydada çağırılır.
8.3. Peşə birliyi üzvlərinin ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakı
məsələlər aiddir:
8.3.1. Peşə birliyinin nizamnaməsinin təsdiq olunması, ona dəyişikliklər
edilməsi;
8.3.2. Peşə birliyinin idarə heyəti üzvlərinin seçilməsi, onun səlahiyyətlərinin və
ya ayrı-ayrı üzvlərinin səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması;
8.3.3. İntizam tənbeh tədbirlərinin, onların tətbiqinin qayda və əsaslarının, peşə
birliyi üzvləri tərəfindən peşə birliyinin standartlarının və qaydalarının tələblərinin
pozulması haqqında işlərin müzakirəsi qaydalarının təsdiq olunması;
8.3.4. Peşə birliyinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin, onun əmlakının
formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən olunması;
8.3.5. Peşə birliyinin idarə heyətinin hesabatının təsdiq olunması;
8.3.6. Peşə birliyinin smetasının təsdiq olunması, ona dəyişikliklər edilməsi,
peşə birliyinin illik mühasibat hesabatının təsdiq olunması;
8.3.7. Peşə birliyi haqqında məlumatların peşə birliyinin dövlət reyestrindən
könüllü şəkildə çıxarılması haqqında qərarın qəbul edilməsi;
8.3.8. Peşə birliyinin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqında qərarın qəbul edilməsi,
ləğvedicinin və ya ləğvetmə komissiyasının təyin olunması;
8.3.9. Peşə birliyinin üzvlüyündən çıxarılma haqqında qərardan peşə birliyi
üzvlüyündən xaric edilmiş şəxsin şikayətinə baxılması və bu cür şikayət üzrə qərarın
qəbul edilməsi.
Maddə 9. Peşə birliyinin idarə heyəti
9.1. Peşə birliyinin idarə heyəti peşə birliyinin üzvləri olan fiziki şəxslərin
nümayəndələri sırasından formalaşır. Peşə birliyinin idarə heyəti üzvlərinin say
tərkibinin minumum həddi nizamnamə əsasında müəyyən olunur. İdarə heyətinin
iclasları üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab olunur.
9.2. Peşə birliyinin idarə heyətinin hər bir üzvü səsvermə zamanı bir səsə
malikdir. Qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
9.3. Peşə birliyinin idarə heyətinin səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlər aiddir :
9.3.1. Peşə birliyinin standart və qaydalarının təsdiq olunması, ona
dəyişikliklərin edilməsi;
9.3.2. Peşə birliyinin işçi orqanlarının yaradılması və fəaliyyətlərinin həyata
keçirilmə qaydalarının təsdiq olunması;
9.3.3. Peşə birliklərinin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının aparılması
vəziyyətinin öyrənilməsi üçün auditin cəlb olunması haqqında qərarların qəbul
edilməsi;
9.3.4. Kompensasiya fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı qərarların
qəbul edilməsi,
9.3.5. Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş digər məsələlərin həlli.
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3-cü fəsil
PEŞƏ BİRLİKLƏRİNİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI
Maddə 10. Peşə birliyinin əsas funksiyaları
10.1. Peşə birliyinin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
10.1.1. sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyəti subyektlərinin üzvlüyünə dair tələbləri,
o cümlədən peşə birliyinin üzvlüyünə daxil olmaq üçün tələbləri müəyyən etmək;
10.1.2. öz üzvləri barəsində bu Qanun və peşə birliyinin daxili sənədləri ilə
nəzərdə tutulmuş intizam tənbeh tədbirlərini tətbiq etmək;
10.1.3. müvafiq peşələr üzrə yeni standartların hazırlanmasında və mövcud
standartların təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, onların yerinə yetirilməsi üzrə
monitorinqini həyata keçirmək;
10.1.4. müvafiq sahələr üzrə istehsal edilən məhsulların və göstərilən
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı
bu Qanun və peşə birliyinin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək;
10.1.4. peşə birliyinin üzvləri arasında, eləcə də peşə birliyi ilə onların
üzvlərinin mallarının (iş, xidmət) istehlakçıları, digər şəxslər arasında yaranan
mübahisələrin həlli üçün tədbirlər görmək;
10.1.5. peşə birliyinin Nizamnaməsi və ya ümumi yığıncağın qərarı ilə təsdiq
olunmuş digər sənədlər ilə müəyyən olunmuş qaydada peşə birliyi üzvlərinin təqdim
etdiyi məlumatlar əsasında öz üzvlərinin fəaliyyətinin təhlilini həyata keçirmək;
10.1.6. birlik üzvlərinin dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə
münasibətdə maraqlarını müdafiə etmək;
10.1.7. birlik üzvlərinin və işçilərinin peşə təlimini təşkil etmək;
10.1.8. öz üzvlərinin fəaliyyətinin məlumat açıqlığını təmin etmək, bu Qanun və
peşə birliyinin daxili sənədləri ilə müəyyən edilmiş qaydada bu fəaliyyət haqqında
məlumatı dərc etmək.
Maddə 11. Peşə birliyinin hüquqları
11.1. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş əsas funksiyalara
müvafiq olaraq peşə birliyi öz fəaliyyətini həyata keçirərkən aşağıdakı hüquqlara
malikdir:
11.1.1. peşə birliklərinin mənafeləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
qanunlarının və digər normativ hüquqi aktlarının layihələrinin, müvafiq dövlət
proqramlarının müzakirəsində iştirak etmək və təkliflər irəli sürmək;
11.1.2. peşə birliyinin öz funksiyalarını səmərəli yerinə yetirməsi üçün zəruri
olan istənilən məlumatı dövlət hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə
orqanlarından qanunla müəyyən olunmuş qaydada sorğu yolu ilə əldə etmək;
11.1.3. sahibkarlıq və ya peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla,
qanunla nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək.
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Maddə 12. Peşə birliyinin vəzifələri
12.1. Bu Qanunun 10.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş əsas funksiyalara
müvafiq olaraq peşə birliyi öz fəaliyyətini həyata keçirərkən aşağıdakı vəzifələrə
malikdir:
12.1.1. Peşə birliyinin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək;
12.1.2. Peşə birliyinin daxili idarəetmə fəaliyyətinin bu Qanuna və digər
qanunvericilik aktlarına, o cümlədən peşə birliyinin nizamnaməsinə uyğun həyata
keçirilməsini təmin etmək;
12.1.3. Dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş qaydada müraciət və sorğularını vaxtında cavablandırmaq, həmçinin
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək;
12.1.3. Dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş qaydada müraciət və sorğularını vaxtında cavablandırmaq, həmçinin
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək;
12.2. Peşə birliyi maraqların toqquşmasına səbəb olan fəaliyyəti həyata
keçirməməli və bu cür hərəkətləri etməməlidir.
Maddə 13. Peşə birliyi barədə məlumatların açıqlanması
13.1. Peşə birliyi kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunma və (və ya)
İnternet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilmə yolu ilə aşağıdakı məlumatları
açıqlayır:
13.1.1. öz üzvləri haqqında;
13.1.2. üzvlüyünü dayandırmış üzvlər və üzvlüyün dayandırılmasının əsasları
haqqında;
13.1.3. birlik üzvlüyünə qəbul haqqında;
13.1.4. peşə birliyi üzvlərinin onlar tərəfindən istehsal edilmiş malların (işin,
xidmətin) istehlakçıları qarşısında məsuliyyətlərinin təmin olunmasının şərtləri,
üsulları və qaydası haqqında;
13.1.5. peşə birliyinin orqanlarının strukturu və səlahiyyətləri haqqında;
13.1.6. peşə birliyinin kompensasiya fondunun əmlakının tərkibi və dəyəri
haqqında;
13.1.7. peşə birliyi üzvlərinə və ya onun işçilərinə tədris nəticələrinə görə
verilmiş sənədlər haqqında;
13.2. peşə birliyi birlik üzvlərinin peşə və kommersiya sirrini təşkil edən
məlumatlar istisna olmaqla qanunvericilik və peşə birliyinin daxili sənədləri ilə
müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyəti və ya üzvlərinin fəaliyyəti haqqında digər
məlumatları da açıqlaya bilər.
13.3. peşə birliyi məlumatları dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına
qanunla müəyyən olunmuş qaydada təqdim edir.
13.4. peşə birliyi öz üzvləri qarşısında onlara aid olan məlumatların qeyri-qanuni
istifadəsinə görə məsuliyyət daşıyır.
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Maddə 14. Peşə birliyi üzvləri barəsində intizam tənbeh tədbirlərinin tətbiq
olunması
14.1. İntizam tənbeh tədbirlərinin tətbiq olunması haqqında işlərə baxılması
qaydası peşə birliyi üzvlərinin ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən olunur. Peşə
birliyi üzvlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) şikayətlərə peşə birliyinin
daxili sənədləri ilə müəyyən olunmuş qaydada baxılır.
14.2. Peşə birliyi üzvlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) şikayətlərə
həmin şikayətləri göndərən şəxslərin və barələrində intizam tənbehi ilə bağlı
araşdırma aparılan peşə birliyi üzvlərinin iştirakı ilə baxılır.
14.3. Peşə birliyinin İdarə heyəti aşağıdakı intizam tənbeh tədbirlərindən birinin
tətbiq olunması haqqında qərar qəbul etmək hüququna malikdir:
14.3.1. peşə birliyi üzvünə xəbərdarlıq edilməsi;
14.3.2. peşə birliyi üzvünün bir illik müddətə səsvermə hüququndan məhrum
edilməsi;
14.3.3. şəxsin peşə birliyi üzvlüyündən çıxarılması;
14.4. Bu Qanunun 14.3.1 və 14.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qərar sadə
səs çoxluğu ilə, 14.3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar üzvlərin 2/3 hissəsinin
səsi çoxluğu ilə qəbul olunur və qəbul edildiyi andan qüvvəyə minir.
14.5. Peşə birliyi üzvü barəsində intizam tənbeh tədbirlərinin tətbiq olunması
haqqında qərarın surəti qərarın qəbul edildiyi gündən iki iş günü ərzində peşə birliyi
üzvünə, eləcə də şikayət vermiş şəxsə göndərilir.
Maddə 15. Peşə birliyinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), onun
idarəetmə orqanlarının qərarlarından şikayətin verilməsi
Peşə birliyi üzvünün hüquqları və qanuni maraqları peşə birliyinin idarəetmə
orqanlarının qərarları, və (və ya) onun işçilərinin hərəkətləri (hərəkətsizlikləri)
nəticəsində pozulduqda, peşə birliyi üzvü bu cür hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən)
məhkəmə qaydasında şikayət vermək hüququna malikdir.
Maddə 16.
məsuliyyəti

Peşə birliyinin, onun üzvlərinin və vəzifəli şəxslərinin

16.1. Peşə birliyinin, onun üzvlərinin və vəzifəli şəxslərinin peşə fəaliyyəti
istiqaməti üzrə bazara qanunsuz təsir göstərməsi, qanunla qorunan rəqabət mühitinin
məhdudlaşdırması və ya pozması, müvafiq məhsul və xidmətlərin istehlakçılarının
qanuni maraqları əleyhinə hərəkətlər (hərəkətsizlik) etməsi, eyni məhsul və xidmətlər
üzrə qıtlığın yaranmasına və süni qiymət artımına şərait yaratması və bu məqsədlə
sövdələşmələrə yol verməsi qadağandır. Belə hallara yol vermiş peşə birliyi, onun
üzvləri və vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə müəyyən olunmş qaydada məsuliyyət
daşıyır.
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4-cü fəsil
PEŞƏ BİRLİYİNİN ƏMLAKI VƏ ÜZVLƏRİN ƏMLAK
MƏSULİYYƏTİNİN TƏMİN OLUNMASI
Maddə 17. Peşə birliyinin əmlakının formalaşma mənbələri
17.1. Peşə birliyinin əmlakının formalaşma mənbələri aşağıdakılardır:
17.1.1. peşə birliyi üzvləri tərəfindən müntəzəm və birdəfəlik ödənilən vəsaitlər
(daxil olma haqqı, üzvlük haqqı və könüllü ianələr);
17.1.2. açıqlanması ödənişli əsasda həyata keçirilə bilən məlumatın təqdim
olunması üzrə xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində əldə olunan gəlir;
17.1.3. sahibkarlıq fəaliyyəti, peşə birliyi üzvlərinin kommersiya və ya peşəkar
maraqları ilə bağlı təlim və tədris xidmətlərinin göstərilməsi nəticəsində əldə olunan
gəlir;
17.1.4. pul vəsaitlərinin bank depozitlərində yerləşdirilməsi nəticəsində əldə
olunan gəlir;
17.1.5. qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr.
17.2. Peşə birliyi üzvləri tərəfindən müntəzəm və birdəfəlik ödənilən vəsaitlərin
daxil olma qaydası qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq peşə birliyinin daxili
sənədləri ilə müəyyən olunur.
Maddə 18. Kompensasiya fondu
18.1. Peşə birliyi öz üzvlərinin istehsal etdiyi malların (işlərin, xidmətin)
istehlakçıları və digər şəxslər qarşısında əmlak məsuliyyətinin təmin etmək məqsədi
ilə kompensasiya fondu yaradır.
18.2. Peşə birliyi üzvlərinin Kompensasiya fonduna ödəmələri pul formasında
təmin edilir.
18.3. Kompensasiya fondunun vəsaitlərinin qorunması, artırılması və investisiya
məqsədləri ilə istifadəsinə nəzarət peşə birliyinin idarə heyəti tərəfindən həyata
keçirilir.
18.4. Kompensasiya fondunun vəsaitlərinin istifadəsi və sərmayə qoyulması
nəticəsində əldə olunmuş gəlir kompensasiya fondunun artırılmasına və
kompensasiya fondunun vəsaitlərinin sərmayə qoyulmasının lazımi şərtlərinin təmin
olunması ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə yönəldilir.
18.5. Kompensasiya fondundan ödəmələrin həyata keçirilməsinin əsasları və
qaydaları peşə birliyi üzvlərinin ümumi yığıncağı ilə müəyyən olunur.
18.6. Peşə birliyi üzvlərinin onların istehsal etdiyi malların (iş, xidmət)
istehlakçıları və digər şəxslər qarşısında əmlak məsuliyyətinin təmin olunması
məqsədləri ilə ödəmələr istisna olmaqla kompensasiya fondundan ödəmələrin həyata
keçirilməsinə yol verilmir. Peşə birliyi üzvlərinə ödəniş haqlarının geri
qaytarılmasına yol verilmir.
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18.7. Peşə birliyinin öhdəlikləri üzrə, o cümlədən peşə birliyi üzvünə vurulmuş
ziyanın ödənilməsi haqqında öhdəliklər üzrə cərimələr peşə birliyinin kompensasiya
fondunun əmlakına qoyula bilməz.
18.8. İdarə heyəti Kompensasiya fondunun fəaliyətinin təşkili ilə bağlı aşkarlığı,
hesabatlılığı və şəffaflığı təmin edir.
Maddə 19. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Bu Qanunun tələblərini pozan hüquqi və fiziki şəxslər qanunla müəyyən edilmiş
qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

