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In this issue:  

 Creation of a Board of Appeal under the President of the Republic of Azerbaijan and Boards of Appeal 
under central and local executive bodies  

 The Law of the Republic of Azerbaijan “On public legal entities” approved  

 Financial Market Supervisory Chamber public legal entity incorporated in Azerbaijan  

 

Creation of a Board of Appeal under the President of the Republic of Azerbaijan and Boards 
of Appeal under central and local executive bodies  
 
In accordance with the decrees of the President of the Republic of Azerbaijan dated 3 February 
2016, effective as of 4-5 February 2016, regulations and a structure were approved for a Board of 
Appeal reporting to the President of the Republic and for Boards of Appeal reporting to central and 
local executive bodies (“Boards of Appeal”). These Boards of Appeal have been created in order 
to ensure transparency and objectivity when considering appeals made by individuals and legal 
entities engaged in entrepreneurial activity. 
 
The approved regulations include the assigning of responsibilities and rights in Boards of Appeal, 
the levels of authority to be given to those chairing Boards of Appeal, appeal requirements, and 
other provisions. 
  

The Board of Appeal under the President of the Republic of Azerbaijan shall have the following 
authorities: 

■ to obtain the information and documentation necessary for the received appeals; 
■ to invite those who made an appeal (or their authorized representatives), officials of relevant 

central or local executive powers, as well as other related individuals to the meeting of the Board 
of Appeal, make investigation in their presence, and get explanations from them;  

■ to apply to the President of the Republic of Azerbaijan for providing instructions to relevant 
central or local executive powers on eliminating shortcomings and violations identified through 
the appeal investigation; 
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■ in case of identifying rough shortcomings, as well as law violations associated with activities of 
officials of relevant central or local executive powers during appeal investigation, to raise a point 
for conducting appropriate measures stipulated by legislation in order to prosecute those 
individuals, and obtain reference on the outcome; 

■ to organize conferences and other events on improving the performance of Boards of Appeal 
of central or local executive powers, and to lead such events, etc.  

 
The Boards of Appeal under central and local executive powers shall have the following rights: 
■ to send requests (make applications) to relevant executive powers, local self-governing bodies 

and non-governmental organizations, as well as legal entities and individuals regarding the 
appeals received by the Board of Appeal, and to obtain necessary information and 
documentation from them;  

■ to invite those who made an appeal (or their authorized representatives), officials of local 
executive powers, administrative territorial representations, representations of administrative 
territorial units, subordinate entities and associates to the meeting of the Board of Appeal, make 
investigation in their presence, and get explanations from them; 

■ to provide written instructions to the officials of local executive powers, administrative territorial 
representations, representations of administrative territorial units, subordinate entities and 
associates, on eliminating shortcomings and violations identified through the investigation of 
appeals received by the Board of Appeal, etc. 
 

Board of Appeals created in the following state bodies: 
 
■ State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan; 
■ State Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan; 
■ Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan; 
■ Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan. 

 

The Law of the Republic of Azerbaijan “On public legal entities” (the “Law”) approved 
 
In accordance with the Law approved by the decree of the President of the Republic of Azerbaijan 
dated 3 February 2016, effective as of 5 February 2016, public legal entity shall mean an enterprise 
established either by a state or municipal authority, or by a public legal entity, which is engaged in 
national or public activity, though is not in itself a state or municipal authority. 
 
The Law defines public law as the sum of legal norms governing relationships in order to ensure 
national or public interests are met. The Law stipulates the activities that the public legal entity may 
engage in, the procedures by which it is to be incorporated, its legal capacity, charter requirements 
and other related matters. 
 

Financial Market Supervisory Chamber public legal entity incorporated in the Republic of 
Azerbaijan (“Financial Market Supervisory Chamber”)  
 
The decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 3 February 2016, effective as of 4 
February 2016, established the Financial Market Supervisory Chamber public legal entity in the 
Republic of Azerbaijan. 
 
This body is to licence, regulate and control the securities market, investment funds, insurance 
companies, credit organisations (banks, non-banking organisations and postal communication 
operators) and payment systems, as well as strengthen the prevention of criminally-obtained funds 
or other property being legalised, along with stopping the financing of terrorism. The body shall also 
ensure transparency and flexibility in its control over these fields.  
 
The President of Azerbaijan shall have authority over the Financial Market Supervisory Chamber, 
along with a Board of Directors consisting of 5 (five) members. 
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Upon approval of the Financial Market Supervisory Chamber’s charter, the State Securities 
Committee of Azerbaijan, the State Insurance Control Service under the Ministry of Finance of 
Azerbaijan, and the Financial Monitoring Service under the Central Bank of Azerbaijan, shall all be 
liquidated, with state property currently under their use being transferred to the Financial Market 
Supervisory Chamber of the Republic of Azerbaijan.  
 
A working group has been composed to direct the Financial Market Supervisory Chamber’s 
activities and draw up a draft Charter for the Financial Market Supervisory Chamber of the Republic 
of Azerbaijan. The group shall make proposals regarding the composition and general number of 
staff for the Chamber, and submit these to the President of the Republic of Azerbaijan within one 
month.   
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Xüsusi Buraxılış: Qanunvericiliyə dair Yeniliklərin İcmalı         Fevral 2016 

Cari buraxılışda: 

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası və Azərbaycan Respublikasının 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuraları yaradıldı 

• “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edildi 

• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsi yaradıldı  

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası və Azərbaycan 
Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuraları yaradıldı 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli 4-5 fevral 2016-cı il tarixində 
qüvvəyə minmiş fərmalarına əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin 
şikayətlərinə baxılması sahəsində şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi məqsədilə yaradılan 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının və Azərbaycan 
Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuraların (“Apellyasiya 
Şuraları”) əsasnamələri və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının 
tərkibi təsdiq edildi. 
 
Əsasnamələrdə Apellyasiya Şuralarının vəzifələri, hüquqları, Apellyasiya Şuralarının sədrlərinin 
səlahiyyətləri, şikayətlərə dair tələblər və digər müddəalar qeyd edilib. 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
■ daxil olmuş şikayətlərlə bağlı zəruri məlumatları və sənədləri əldə etmək; 
■ şikayət vermiş şəxsləri (onların səlahiyyətli nümayəndələrini), aidiyyəti mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxslərini, habelə digər əlaqəli şəxsləri Apellyasiya Şurasının 
iclaslarına dəvət etmək, onların iştirakı ilə araşdırma aparmaq, onlardan izahatlar almaq; 

■ şikayətlərin araşdırılması zamanı aşkar olunmuş nöqsanların və pozuntuların aradan 
qaldırılması ilə bağlı aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müvafiq göstərişlər 
verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət etmək; 

■ şikayətlərin araşdırılması zamanı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli şəxsləri 
tərəfindən xidməti fəaliyyətlərinin icrası ilə bağlı kobud nöqsanlara yol verilməsi, habelə hüquqi 
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aktların tələblərinin pozulması halları aşkar edildikdə, həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb 
olunması məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlərin görülməsi üçün 
aidiyyəti üzrə məsələ qaldırmaq və nəticəsi üzrə arayış almaq; 

■ mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuralarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı konfranslar və digər tədbirlər təşkil etmək, belə tədbirlərə rəhbərlik 
etmək və s. 

 
Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
■ Apellyasiya Şurasına daxil olan şikayətlərlə əlaqədar icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarına və qeyri-hökumət təşkilatlarına, habelə hüquqi və fiziki şəxslərə 
sorğular göndərmək (müraciətlər etmək), onlardan zəruri sənədləri və məlumatları almaq; 

■ şikayətlə müraciət etmiş şəxsləri (onların səlahiyyətli nümayəndələrini), yerli icra hakimiyyəti 
başçısının aparatının, inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərinin, sahə inzibati ərazi 
dairələri üzrə nümayəndəliklərinin, yanında olan qurumlarda və tabeliyində olan hüquqi 
şəxslərin vəzifəli şəxslərini, habelə digər əlaqəli şəxsləri Apellyasiya Şurasının iclaslarına dəvət 
etmək, onların iştirakı ilə araşdırma aparmaq, onlardan izahatlar almaq; 

■ Apellyasiya Şurasına daxil olan şikayətlərin araşdırılması zamanı aşkar olunmuş nöqsanların 
və pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti başçısının aparatının, inzibati 
ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin, sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin, 
yanında olan qurumlarda və tabeliyində olan hüquqi şəxslərin vəzifəli şəxslərinə yazılı 
göstərişlər vermək və s. 

 
Aşağıda qeyd edilən dövlət orqanlarında Apellyasiya Şuraları yaradılıb: 
 
■ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi;  
■ Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi;  
■ Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi;  
■ Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi. 

 
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”) təsdiq 
edildi 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli 5 fevral 2016-cı il tarixində 
qüvvəyə minmiş fərmanına əsasən təsdiq edilən Qanununda publik hüquqi şəxs – dövlət və 
bələdiyyə adından və ya publik hüquqi şəxs tərəfindən yaradılan, ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət 
daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan, dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan təşkilat deməkdir. 
 
Qanunda publik hüquq anlayışi ümumdövlət və ya ictimai maraqların təmin edilməsi ilə bağlı olan 
münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu kimi qeyd edilib. Qanun publik hüquqi 
şəxsin fəaliyyəti, yaradılması qaydalarını, hüquq qabiliyyətini, nizamnaməsinə dair tələbləri və digər 
məsələləri müəyyən edir. 
 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsi 
(“Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası”) yaradıldı 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli 4 fevral 2016-cı il tarixində 
qüvvəyə minmiş fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarı, 
investisiya fondları, sığorta, kredit təşkilatları (bank, bank olmayan kredit təşkilatları və poçt 
rabitəsinin operatoru) və ödəniş sistemləri fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması, tənzimlənməsi və 
nəzarəti, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsini, həmçinin bu sahələr üzrə nəzarət sisteminin şəffaflığını və çevikliyini təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi 
şəxs yaradıldı. 
 



3 | Qanunvericiliyə dair Yeniliklərin İcmalı | Fevral 2016 

 
 
 
© 2016 KPMG Azerbaijan Limited. Bütün hüquqlar qorunur. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin təsisçisinin 
səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir, direktorlar şurasının tərkibi isə 
5 (beş) nəfər üzvdən ibarətdir. 
 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının nizamnaməsi qüvvəyə 
mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti və Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti ləğv edilsin və onların istifadəsində olan dövlət 
əmlakı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına veriləcək. 
 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının fəaliyyətinin təmin edilməsi 
ilə əlaqədar yaradılan İşçi qrupu Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının Nizamnaməsinin layihəsini, Palatanın strukturu və işçilərinin ümumi say həddi barədə 
təklifləri fərmanın imzalandığı tarixdən 1 (bir) ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim edəcək. 
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Hazırkı məlumat ümumi səciyyə daşıyır və xüsusi bir 
fiziki və ya hüquqi şəxsin xüsusiyyətini xarakterizə 
etmir. Baxmayaraq ki, biz düzgün və zamanlı məlumat 
verməyə çalışırıq, biz təminat verə bilmərik ki, bu 
məlumat tərəfimizdən əldə edildiyi zaman düzgündür və 
gələcəkdə də düzgün olmağa davam edəcəkdir. Heç bir 
şəxs bu məlumatdan peşəkar təhlil olunmadan istifadə 
edə bilməz. 
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