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THE NEW DECREE SIGNED BY THE PRESIDENT   3 February 2016 

The President of the Republic of Azerbaijan has signed a decree on the regulations of a 
Board of Appeal under the President of the Republic of Azerbaijan, on 3 February 2016 

By the decree, the Regulations on the Board of Appeal (“Board”) as well as the composition of the 
Board of Appeal under the President of the Republic of Azerbaijan have been approved. The Board 
will conduct activities under the Head of the State. 

The Presidential Administration, the Cabinet of Ministers and the Ministry of Justice are instructed 
to take required actions to enable the Board to properly function. 

The decree further states that the Board will provide a multi-step process in the sphere of 
considering appeals by individuals or legal entities in the field of entrepreneurship in order to 
improve the mechanism of submitting complaints to a higher authorities regarding the decisions, 
actions or inaction of executive authorities.  

Upon requirement of any further details, please feel free to contact us. 
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XÜSUSİ BURAXILIŞ 
PREZİDENT TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQ OLUNMUŞ YENİ FƏRMAN           3 Fevral 2016 
 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 3 fevral 2016-cı il tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə barədə fərman 
imzaladı 
 

Fərmana əsasən, Apellyasiya Şurası (“Şura”) haqqında Əsasnamə və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının tərkibi təsdiq edilmişdir. Şura Dövlət Başçısının rəhbərliyi 
altında fəaliyyət göstərəcək. 
  
Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə və Ədliyyə 
Nazirliyinə Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlər görmək tapşırılmışdır. 
 
Fərmana əsasən, Şura sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə 
baxılması sahəsində çox pilləliyin təmin edilməsi, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən yuxarı orqana şikayətlərin verilməsi mexanizminin 
təkmilləşdirilməsini təmin edəcək.  
 
Hər hansı əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.  
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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. 
 
KPMG-nin adı və loqosu qeydə alınmış ticarət nişanları və 
ya KPMG International ticarət nişanlarıdır. 
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