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Apellyasiya Şurası:
İctimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət göstərən kollegial orqandır.





Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Apellyasiya Şurası

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
Apellyasiya Şuraları

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Apellyasiya Şurası
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il
tarixli, 761 nömrəli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası yaradılmışdır.

Şuranın yaradılmasında məqsəd:
Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin
özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müraciətlərinə baxılması
sahəsində çox pilləliyin təmin edilməsi, mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlannın Apellyasiya Şuralarının qərarlarından,
hərəkət və ya hərəkətsizliyindən (korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla) yuxarı orqana
şikayətlərin verilməsi mexanizminin tənzimlənməsidir.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının Apellyasiya Şuraları
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il
tarixli, 762 nömrəli fərmanına uyğun olaraq mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları yaradılmışdır.

Şuraların yaradılmasında məqsəd:
Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin
özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının və onun struktur (yerli) qurumlarının
qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən (korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla)
verilmiş təkrar şikayətlərə baxmaqdır.

İqtisadiyyat Nazirliyinin
Apellyasiya Şurası
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il
tarixli, 762 nömrəli fərmanına uyğun olaraq, iqtisadiyyat
nazirinin 8 fevral 2016-cı il tarixli, F-11 nömrəli əmri ilə
İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurası yaradılmışdır.

İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurası -

sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər
tərəfindən özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı İqtisadiyyat
Nazirliyinin aparatının və ya strukturuna daxil olan və ya
tabeliyində olan digər qurumlarının qərarlarından, hərəkət və
ya hərəkətsizliyindən (korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla
bağlı müraciətlər istisna olmaqla) verilmiş təkrar şikayətlərə
baxan və ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət göstərən
kollegial orqandır.

DİQQƏT !!!
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Hər bir mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanının və onun struktur (yerli) qurumlarının
qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən məhz
həmin orqanın Apellyasiya Şurasına müraciət
edilməlidir.
Məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyinin aparatının və ya strukturuna
daxil olan və ya tabeliyində olan digər qurumlarının qərarlarından,
hərəkət və ya hərəkətsizliyindən məhz İqtisadiyyat Nazirliyinin
Apellyasiya Şurasına müraciət olunmalıdır.
Əksinə, digər mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanların
qərarlarından şikayət olduğu təqdirdə, İqtisadiyyat Nazirliyinin
Apellyasiya Şurasına deyil, aidiyyəti üzrə müraciət olunmalıdır.

İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasında
baxılan təkrar şikayətlərə dair meyarlar
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İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurası Nazirliyin aparatının və ya
strukturuna daxil olan və ya tabeliyində olan digər qurumlarının qərarlarından,
hərəkət və ya hərəkətsizliyi ilə bağlı aşağıdakı mövzuda təkrar şikayətlərə
baxır:








Lisenziyanın (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla)
verilməsi, dayandırılması, ləğv və ya bərpa edilməsi ilə bağlı qərarlardan
(hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;

Kommersiya qurumlarına münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)
qeydə alınmasından imtina olunmasından (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən)
təkrar şikayətlərə;
Sahibkarlıq subyektlərinin müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən təqdim
olunmuş investisiya layihələrinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilməsindən imtina olunmasından (hərəkət və ya
hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;
Bank, bank olmayan kredit təşkilatlarının və kredit ittifaqlarının Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi
məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatı seçilməsindən imtina olunmasından
(hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;

İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasında
baxılan təkrar şikayətlərə dair meyarlar
7











Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsindən
olunmasından (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;

imtina

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının ixracı zamanı
keyfiyyət sertifikatlarının verilməsindən imtina olunmasından (hərəkət və ya
hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının istehsalı və emalı
müəssisələrinə təsdiqedici kodun verilməsindən imtina olunmasından (hərəkət
və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;
İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsindən imtina olunmasından (hərəkət və
ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;

Sənaye parklarının rezidentlərinin və sənaye məhəllələrinin iştirakçılarının
qeydiyyata alınmasından imtina olunmasından (hərəkət və ya hərəkətsizlik)
təkrar şikayətlərə;

İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasında
baxılan təkrar şikayətlərə dair meyarlar
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Sənaye parklarının operatorunun seçilməsindən imtina olunmasından (hərəkət
və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;
Sənaye parklarının idarəedici təşkilatı, operatoru və rezidentləri tərəfindən
idxal olunan texnika, texnoloji avadanlıq və qurğuların idxalına dair təsdiqedici
sənədlərin verilməsindən imtina olunmasından (hərəkət və ya
hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;
Antiinhisar qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması ilə bağlı aparılan icraat
zamanı qəbul edilmiş qərarlardan (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar
şikayətlərə;
Antiihnhisar tənzimlənməsi çərçivəsində təsərrüfat subyektlərinin yaradılması,
yenidən təşkili və ləğv edilməsi ilə əlaqədar razılığın verilməsindən imtina
olunmasından (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə;
İnhisarçı müəssisələrin dövlət reyestrinə daxil edilməsi və ya dövlət
reyestrindən çıxarılması barədə qərarlardan (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən)
təkrar şikayətlərə;

İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasında
baxılan təkrar şikayətlərə dair meyarlar
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Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən sahibkarlıq
subyektlərində həyata keçirilən yoxlamaların nəticələri ilə bağlı qəbul edilmiş
qərarlardan (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) (inzibati xətalar haqqında işlər
üzrə qərarlar istisna olmaqla) təkrar şikayətlərə;
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri pozulmaqla həyata keçirilən
yoxlamalardan sahibkar tərəfindən verilən şikayətlərlə bağlı Nazirliyin qəbul
etdiyi qərarlardan (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) şikayətlərə;
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalara razılıq verilməsi ilə bağlı Nazirlik
tərəfindən qəbul edilmiş qərarlardan (hərəkət və ya hərəkətsizlikdən) təkrar
şikayətlərə;
Sahibkarın fəaliyyətinə tətbiq edilən istehsalın və ya malın satışının
dayandırılmasına, habelə digər məhdudlaşdırıcı tədbirlərə razılıq verilməsi ilə
bağlı Nazirlik tərəfindən qəbul edilmiş qərarlardan (hərəkət və ya
hərəkətsizlikdən) təkrar şikayətlərə.

Şikayətin tərtib olunmasına dair
tələblər
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Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına ünvanlanan
təkrar şikayətlərin tərtib olunması ilə bağlı müəyyən
tələblərə riayət olunması zəruridir.
a) Şikayət yazılı (o cümlədən elektron) formada tərtib edilməlidir. Şikayətdə
aşağıdakı məlumatlar mütləq göstərilməlidir:


Şuranın adı;



şikayətçinin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri və ya olduğu yer
(hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı);



şikayətçinin VÖEN-i;



şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Nazirliyin aparatına və ya
strukturuna daxil olan və ya tabeliyində olan digər qurumlarına edilmiş
müraciət (müraciətlər) və alınmış cavab (cavablar) barədə məlumatlar;

Şikayətin tərtib olunmasına dair
tələblər
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şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Nazirliyin aparatına və ya
strukturuna daxil olan və ya tabeliyində olan digər qurumlarına
müraciətin (müraciətlərin) edilməsinə səbəb olan hal barədə
məlumatlar (o cümlədən, Nazirliyin aparatının və ya strukturuna daxil
olan və ya tabeliyində olan digər qurumlarının qəbul etdiyi qərarın
tarixi, nömrəsi, qısa məzmunu, yaxud hərəkət və ya hərəkətsizliyin
məzmunu);



şikayətçinin tələbi;



şikayətin tərtib edildiyi tarix;





şikayəti verən şəxsin imzası (şikayət elektron formada verildiyi hallar
istisna olmaqla)
şikayətə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısı.

Şikayətin tərtib olunmasına dair
tələblər
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b) Şikayət müraciət edən fiziki şəxsin özü və ya hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud

onların səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən (səlahiyyəti təsdiq edən sənədin
surəti şikayətə əlavə edilməklə) imzalanmalıdır.

c) Hüquqi şəxs tərəfindən təqdim olunan şikayətə həmin hüquqi şəxsin möhürü
vurulmalıdır. Bu tələb rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslərin
nümayəndəlik, filial və idarələrinə də şamil edilir. Bu zaman şikayətə müvafiq
olaraq nümayəndəlik, filial və idarənin möhürü vurulmalıdır.

d) Şikayətin əsaslı olmasını təsdiq edən sənədlərin (dövlət, qeyri-dövlət və yerli

özünüidarəetmə orqanlarından alınmış qərar, akt, rəy, məktub, arayış, qəbz və
digər sənədlərin) müvafiq qaydada (notariat qaydasında və ya "İnzibati icraat
haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin tələblərinə
uyğun olaraq) təsdiq olunmuş (buna zərurət olduqda) surətləri şikayətə əlavə
edilməlidir.

Qeyd: Yuxarıda göstərilmiş formal tələblərə riayət olunmadıqda
şikayət baxılmamış saxlanılır.

BİLMƏK VACİBDİR !!!
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Beləliklə, İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına
şikayət etmək üçün:








Şikayət sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmalı;
Şikayət Nazirliyin aparatının və ya strukturuna daxil olan və ya
tabeliyində olan digər qurumlarının səlahiyyətləri ilə bağlı, yəni
yuxarıda qeyd etdiyimiz meyarlara uyğun olmalı;
Şikayət təkrar olmalı;

Şikayət yuxarıda qeyd olunan formal tələblər uyğun tərtib
olunmalıdır.

DİQQƏT !!!
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Sahibkarların özlərinin sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə bağlı
Nazirliyin İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına
ünvanladıqları ilk müraciətlər (yəni təkrar olmayan) Apellyasiya
Şurasında deyil, aidiyyəti üzrə Nazirliyin aparatında və ya
strukturuna daxil olan və ya tabeliyində olan digər
qurumlarında baxılacaqdır.
Sahibkarlar Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə aid digər
məsələlərlə (yuxarıda qeyd olunan meyarlara aid olmayan)
bağlı müraciətlərini Nazirliyin Apellyasiya Şurasına deyil,
aidiyyəti üzrə Nazirliyin aparatına və ya strukturuna daxil olan
və ya tabeliyində olan digər qurumlarına birbaşa
ünvanlamalıdırlar.

İQTISADİYYAT NAZİRLİYİNİN APELLYASİYA ŞURASI
BARƏDƏ ƏTRAFLI MƏLUMATI
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DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRİK

