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Qiriş  
Bu nǝşr 1998-ci ildǝ yaradılmış qeyri hökumǝt, qeyri – mǝnfǝǝt, yönümlü  Qafqaz Ekoloji 
QHT-lǝr şǝbǝkǝsi tǝrǝfindǝn hazırlanmışdır. 
 
Yarandığı gündǝn CENN könüllü sürǝtdǝ öz sǝylǝrini Azǝrbaycan, Ermǝnistan vǝ Gürcüstan 
ekoloji tǝşkilatlarının ǝlaqǝlǝrinin inkişafına yönǝltmǝklǝ reqional ǝmǝkdaşlığın 
möhkǝmlǝnmǝsinǝ tǝkan verir. 
 
CENN öz fǝaliyyǝtini Qafqaz reqionunda ekoloji tǝşkilatların imkanlarının artırılması vǝ 
ǝmǝkdaşlığ, ictimaiyyǝtin bü işdǝ iştirak vǝ vǝtǝndaş cǝmiyyǝtinin inkişafı istiqamǝtindǝ 
qurur.  
 
Tǝşkilatın mǝqsǝdlǝri reqionda yeni konsepsiyaları yaymaq vǝ müdafiǝ etmǝk, cǝmiyyǝtdǝ 
dayanaqlı inkişaf vǝ idarǝetmǝ üsüllarını  tǝdbiq etmǝkdǝn ibarǝtdir. 
 
CENN Cǝnubi Qafqaz ölkǝlǝrinin bir çox problemlǝrinin eyni olduğunu bildiyindǝn, onları 
birgǝ hǝll etmǝyi mǝslǝhǝt qörür. Bu ümümi mǝqsǝdlǝrǝ nail olmaq üçün ǝtraf mühütin 
mühafizǝsi vǝ dayanaqlı inkişaf, informasiya mübadilǝsi  vǝ qanunvericiliyin beynǝlxalq vǝ 
Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması sahǝsindǝ sǝrbǝst iş qörǝ bilirik. Bu bizim 
uğurumuzun binövrǝsini tǝşkil edir. 
 
CENN ümüdvardır ki, bu nǝşr hǝmin işǝ ǝmǝli töhfǝsini verǝcǝkdir. 
CENN-in ǝsas istiqamǝtlǝrindǝn biri Cǝnubi Qafqaz ölkǝlǝrindǝ ǝtraf mühütǝ tǝsirin (ƏMT)  
qiymǝtlǝndirmǝ sistemlǝrinin tǝkmillǝşdirilmǝsidir. 
 
Qafqazda ƏMT –nin sisteminin sǝmǝrǝli inkişafı, sǝrhǝdyanı ǝmǝkdaşlığın vǝ dayanaqlı 
inkişafın tǝmin edilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ birbaşa Niderland Şurasının iştirakı vǝ mǝslǝhǝti ilǝ 
«Cǝnubi Qafqazda ƏMT sisteminin qiymǝtlǝndirilmǝsinin effektivliyi» layihǝsi hǝyata 
keçirilmişdir.  
 
Nilerlandın ƏMT üzrǝ komissiyası müstǝqil, tǝcrübǝli orqandır. O ƏMT sahǝsindǝ mǝslǝhǝt 
xidmǝtlǝri göstǝrir  vǝ ƏMT qiymǝtlǝndirilmǝsi sahǝsindǝ sǝmǝrǝli sistemlǝrin 
yaradılmasında, dayanaqlı inkişaf vǝ yoxsulluqun azaldılmasında bir vasitǝ kimi kömǝk edir. 
 
Layihǝ Azǝrbaycan, Ermǝnistan vǝ Gürcüstan ölkǝlǝrindǝ ƏMTQ sistemindǝ problemlǝrin vǝ 
tǝlabatların qiymǝtlǝndirilmǝsindǝ identifikasiyasına, hǝmçinin bu ölkǝlǝrdǝ ƏMTQ sisteminin 
tǝkmillǝşdirilmǝsinǝ yönǝldilmiş , bu mǝqsǝdlǝ 2003-ci il sentyabr -2004-cü il may arasında 
Gürcüstan, Azǝrbaycan vǝ Ermǝnistan birgǝ beynǝlxalq qrup tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilmişdir. 
 
Hazırkı hesabat Cǝnubi Qafqazın Azǝrbaycan, Ermǝnistan vǝ Gürcüstan ölkǝlǝrinin ƏMTQ  
sistemlǝrinin birlǝşdirilmǝsi sahǝsindǝ ilk cǝhdidir. CENN –nin fikrincǝ by nǝşr Cǝnubi 
Qafqazın tǝbiǝti mühafizǝ tǝşkilatları üçün, hüqüqşunaslar vǝ geniş ictimaiyyǝt üçün habelǝ 
bu ölkǝlǝrdǝ ekoloji mǝsǝlǝlǝr vǝ ekoloji idarǝetmǝ sahǝsindǝ işi yaxşılaşdırılması üçün 
maraqlı olduğuna vǝ layihǝnin maliyyǝ yardımına görǝ Niderlandın Mǝnzil, Ərazi 
Planlaşdırma vǝ Ekoloqiya üzrǝ Dövlǝt katibinǝ öz minnǝtdarlığını bildirir. Layihǝnin icrası 
zamanı Niderlandın  ƏMT Komissiyasının verdiyi xeyirxah kömǝyinin vǝ qiymǝtli 
mǝslǝhǝtlǝrini çox qiymǝtlǝndiririk.  

 - 2 - 



 
CENN eyni zamanda Cǝnub ölkǝlǝri olan Azǝrbaycan, Ermǝnistan vǝ Gürcüstanın Ekoloqiya  
nazirliklǝrini, konsaltinq şirkǝtlǝrini , beynǝlxalq tǝşkilatları vǝ ƏMT prosesinǝ cǝlb edilǝn 
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QİSMİ İLƏ UYQUN OLAN LAKİN TƏKMİLLƏŞMƏYƏ EHTİYAJI OLAN ƏMTQ QAYDALARINA 
ƏSASLANARAQ HƏYATA KEÇİRİLƏ BİLƏR. TƏƏSSÜF Kİ ƏMM QANUNU BEYNƏLXALQ 
TƏLƏBLƏRİN BÖYÜK QİSMİ İLƏ UYQUN DEYİL, ONA GÖRƏ DƏ MÜVAFİQ MƏSLƏHƏTLƏR YALNIZ 
ƏMTQ QAYDALARI ÜÇÜN VERİLİR VƏ ƏMTQ QAYDALARININ HÜQUQİ QÜVVƏSİ OLAN SƏNƏDƏ 
ÇEVRİLMƏSİ HALINDA SİSTEM ÜÇÜN YARARLI OLA BİLƏRLƏR; .......................................................... 58 

 - 6 - 



- ƏMTQ QANUNVERİJİ AKTININ QƏBUL EDİLMƏSİ HƏMÇİNİN ÖLKƏDƏ ƏMTQ TƏJRÜBƏSİNİ 
DAHA SİSTEMATİK ETMƏYƏ YARDIM EDƏR, BU DA ÖZ NÖVBƏSİNDƏ PROSESİN MÜXTƏLİF 
İŞTİRAKÇILARI ARASINDA ƏLAQƏLƏNDİRMƏNİ TƏKMİLLƏŞDİRƏR;.................................................. 58 

- ƏMTQ PROSESİNİN ZAMANI İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏ ƏSASƏN AYDIN VƏ YAXŞI 
DÜŞÜNÜLMÜŞDİR. LAKİN ƏMTQ QAYDALARININ MÜƏYYƏN MƏSƏLƏLƏRDƏ TAM AYDIN 
OLMAYAN ZAMAN TƏLƏBLƏRİNİN UYQUNLAŞMASI HAQDA DA DÜŞÜNÜLMƏLİDİR; ................. 58 

- MİLLİ ƏMTQ SKRİNİNQ PROSESİ 1996-JI İLDƏN ETİBARƏN KEÇİRİLƏN ƏMTQ TƏJRÜBƏSİNƏ 
VƏ BU KİMİ SKRİNİNQ PROSESİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN ƏSAS OLAN BEYNƏLXALQ RAZILIQLARIN 
SKRİNİNQ SİYAHISINA ƏSASLANARAQ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏLİDİR; ..................................................... 58 

- MİLLİ ƏMTQ SİSTEMİNİN SKOPİNQ PROSESİ KİFAYƏT QƏDƏR AYDIN DEYİL. ƏMTQ 
PROSESİNİN TƏRƏFLƏRİNİN ƏMTQ ZAMANI HANSI MƏSƏLƏLƏRİN ƏHATƏ OLUNMASINA DAİR 
DAHA GENİŞ TƏLİMATA EHTİYAJLARI VARDIR. BEYNƏLXALQ ƏMTQ TƏLƏBLƏRİ BU KİMİ 
TƏLİMATIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ ÜÇÜN LAZIMİ ƏSAS OLA BİLƏRLƏR; ........................................... 58 

- ALTERNATİVLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÖLKƏDƏ MÜNTƏZƏM OLARAQ APARILIR VƏ 
AZƏRBAYJAN ƏMTQ SİSTEMİNDƏ TƏLƏB OLUNAN MƏSƏLƏLƏRDƏN DAHA GENİŞ MƏSƏLƏLƏR 
SIRASINI ƏHATƏ EDİR. BU FAKTIN LAYİHƏNİ İNKİŞAF ETDİRƏNLƏRİN YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ 
İQTİSADİ İNKİŞAF TƏMİN ETMƏK MƏRAMLARINI GÖSTƏRMƏSİNƏ BAXMAYARAQ ƏMTQ 
QAYDALARINA ZƏRURİ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏLİDİR. BU HƏMÇİNİN ƏMTQ QAYDALARINDA 
YALNIZ QİSMƏN ƏHATƏ OLUNMUŞ TƏSİRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏRƏ DƏ AİDDİR; ..... 58 

- MÜVAFİQ METODOLOCİ TƏLİMATIN OLMAMASINDAN HAZIRKİ ƏMTQ SİSTEMİ 
ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YIĞILAN TƏSİRİN ÖYRƏNİLMƏSİ, PROQNOZLAŞDIRILMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 
ÜÇÜN XÜSUSİ QAYDA YOXDUR. SURƏTLƏ İNKİŞAF EDƏN İQTİSADİYYAT BAXIMINDAN 
MÜVAFİQ TƏLİMATLARIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ VƏ ƏMTQ PROSESİNİN MÜXTƏLİF TƏRƏFLƏRİ 
ÜÇÜN LAZIMİ TRENİNQLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ TƏLƏB OLUNUR; ............................................................. 58 

- ƏMTQ HESABATININ KEYFİYYƏT YOXLAMASI PROSESİ AYDIN DEYİL. BİR TƏRƏFDƏN BU 
FUNKSİYA EKSPERTLƏR QRUPU TƏRƏFİNDƏN ƏMTQ QAYDALARINA ƏSASƏN HƏYATA 
KEÇİRİLİR. DİGƏR TƏRƏFDƏN İSƏ ƏMM QANUNU TƏKLİF OLUNMUŞ FƏALİYYƏTİN MÖVJUD 
EKOLOCI STANDARTLARA UYQUN OLMASININ YOXLANMASI KİMİ TƏSVİR EDİLƏ BİLƏN DEE-
NİN ƏSASLARINI TƏYİN EDİR. TƏJRÜBƏDƏ BU BÜTÜN ƏMTQ HESABATLARININ DEE-Nİ HƏYATA 
KEÇİRƏN ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ SƏLAHİYYƏTLİ ORQANA TƏHVİL OLUNMASI DEMƏKDİR. LAKİN 
ƏMTQ QAYDALARININ QƏBUL OLUNMASINDAN ÜÇ İL SONRA QƏBUL OLUNMUŞ ƏMM 
QANUNU ƏMTQ QAYDALARI İLƏ DEE PROSESİ ARASINDA HEÇ BİR ƏLAQƏNİN OLMASINI 
GÖSTƏRMİR. BUNDAN BAŞQA ƏMM QANUNU BÜTÜN İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏRİN MÜSBƏT DEE 
NƏTİJƏSİ ƏLDƏ ETDİKDƏN SONRA QƏBUL OLUNMASINI BİLDİRİR BU DA İKİ MƏRHƏLƏLİ QƏRAR 
QƏBUL ETMƏ PROSESİ DEMƏKDİR. BELƏLİKLƏ, DEE PROSESİ ƏTRAF MÜHİTİ NƏZƏRƏ ALAN 
QƏRAR QƏBUL ETMƏYƏ YARDIM KİMİ YARADILMIŞ ALƏTİ (YƏNİ ƏMTQ-Nİ) ÖZ ÖLÜYÜNDƏ 
QƏRAR QƏBUL ETMƏ PROSESİNƏ ÇEVİRİR. BU DA NƏTİJƏDƏ QƏRAR QƏBUL EDƏNLƏRİN 
ƏMTQ-Nİ HƏYATA KEÇİRMƏYƏ İSTƏKLƏRİNİN OLMAMASINA GƏTİRƏ BİLƏR. ............................... 58 

- ƏMTQ QAYDALARINDA İJTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKI TƏLƏBLƏRİ GENİŞ ƏHATƏ OLUNMUŞDUR. 
BUNDAN BAŞQA ÖLKƏDƏ İJTİMAİYYƏTİN JƏLB OLUNMASI TƏJRÜBƏSİ QHT-LƏRİN ARTAN 
FƏALİYYƏTİ NƏTİJƏSİNDƏ VƏ ELƏJƏ DƏ LAYİHƏ İNKİŞAF ETDİRƏNLƏRİN İJTİMAİYYƏTİN 
İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA ROLUNU DƏYƏNDİRMƏLƏRİ NƏTİJƏSİNDƏ DAİMA ARTIR. 
AZƏRBAYJANDA ƏMTQ-DƏ İJTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKININ BİR ÇOX ASPEKTLƏRİ BEYNƏLXALQ 
ƏMTQ TƏLƏBLƏRİ İLƏ UYQUNDUR. LAKİN BU MƏSƏLƏDƏ DƏ ÇATIŞMAMAZLIQLAR VARDIR BU 
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DA ƏSASƏN AZƏRBAYJANIN AARHUS KONVENSİYASINI İMZALAMASI FAKTI İLƏ ƏLAQƏDARDIR. 
BU RAZILIĞIN BİR ÇOX TƏLƏBLƏRİNİN ƏMTQ QAYDALARI İLƏ ƏHATƏ OLUNMASINA 
BAXMAYARAQ, BUNU DA YADDA SAXLAMAQ LAZIMDIR Kİ BU SƏNƏD AZƏRBAYJANIN 
KONVENSİYANI İMZALAMASINDAN ÖNJƏ YARADILMIŞDIR VƏ KONVENSİYANIN TƏLƏBLƏRİ İLƏ 
BAĞLI HEÇ BİR ZAMAN DƏYİŞDİRİLMƏMİŞDİR........................................................................................ 59 

- ƏMM QANUNUNUN MONİTORİNQ TƏLƏBLƏRİ ZƏİFDİRLƏR VƏ NƏİNKİ ÖLKƏDƏKİ ƏMTQ 
PROSESİ İLƏ, HEÇ DEE PROSESİ İLƏ DƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏMİŞLƏR. BUNUN ƏKSİNƏ, TƏKLİF 
OLUNAN FƏALİYYƏTLƏR ÜÇÜN MONİTORİNQ PROQRAMININ ZƏRURƏTİ ƏMTQ 
QAYDALARINDA GENİŞ ƏHATƏ OLUNMUŞDUR. LAKİN BU SƏNƏDİN HÜQUQİ QÜVVƏSİNİN 
OLMAMASI ONUN BU KİMİ PROQRAMLARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ NƏZARƏT ETMƏSİNƏ 
İMKAN VERMİR. LAKİN BUNDAN BAŞQA AZƏRBAYJANDA MONİTORİNQ MƏSƏLƏLƏRİ İLƏ BAĞLI 
DİGƏR PROBLEMLƏR DƏ MÖVJUDDUR, BU DA MONİTORİNQ PROQRAMLARINI KEÇİRMƏK 
ÜÇÜN POTENSİALIN (İNSAN, TEXNİKİ, MADDİ) VƏ MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ MONİTORİNQ 
MEXANİZMİNİN  OLMAMASIDIR. BUNA BAXMAYARAQ, BU MƏSƏLƏLƏR DÖVLƏTİN, QHT-LƏRİN 
VƏ ƏMTQ PROSESİNİN DİGƏR TƏRƏFLƏRİNİN ARTAN MARAĞINA SƏBƏB OLURLAR VƏ ARTIQ 
BU SAHƏDƏ TƏKMİLLƏŞMƏ VARDIR;.......................................................................................................... 59 

- DÖVLƏTLƏR ARASI ƏMTQ MƏSƏLƏLƏRİ MİLLİ ƏMTQ SİSTEMİ TƏRƏFİNDƏN NƏZƏRSİZ 
QALMIŞLAR, LAKİN ƏMTQ PROSESİNİN MÜXTƏLİF SƏHMDARLARI ARTIQ ƏMTQ ÜZRƏ 
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ ARAMAĞA BAŞLAMIŞLAR VƏ DÖVLƏTLƏR ARASI KONTEKST SON 
ZAMANLAR DAHA ÇOX DİQQƏTƏ SƏBƏB OLMUŞDUR; ......................................................................... 59 

- ÖNJƏ QEYD EDİLDİYİ KİMİ AZƏRBAYJAN ƏMTQ SİSTEMİ HƏR HANSI AZAD OLUNMA 
HALLARINI QEYD ETMƏYİR. MİLLİ ƏMTQ SİSTEMİNİN BU ASPEKTİ DƏRHAL DİQQƏT TƏLƏB 
ETMƏSƏ DƏ, BU KİMİ MƏSƏLƏLƏRİN ƏMTQ SİSTEMLƏRİNİN ETİBARLILIĞINI TƏYİN ETMƏSİNİ 
YADDA SAXLAMAQ LAZIMDIR; ..................................................................................................................... 59 

- LAYİHƏNİ İNKİŞAF ETDİRƏNLƏRƏ ƏTRAF MÜHİTİ İDARƏ ETMƏ PLANLARININ TƏQDİM 
EDİLMƏSİ KİMİ TƏLƏB İRƏLİ SÜRÜLMƏYİR. ƏMTQ-NİN BU ASPEKTİNİN ÖLKƏDƏ ƏMTQ 
İNKİŞAFININ PRİORİTET MƏSƏLƏLƏRİNDƏN OLMAMASINA BAXMAYARAQ, O AZƏRBAYJAN 
ÜÇÜN VAJİB MƏSƏLƏLƏRDƏN BİRİ OLA BİLƏR; ........................................................................................ 59 

- ƏMTQ SİSTEMİ ONLARIN MİQYASINDAN, YERLƏŞMƏSİNDƏN VƏ DİGƏR XASSƏLƏRİNDƏN 
ASILI OLARAQ MÜXTƏLİF TİPLİ İNKİŞAF FƏALİYYƏTLƏRİNİ ƏHATƏ ETMƏK ÜÇÜN AÇIQ 
OLMALIDIR. BU ƏMTQ-Nİ KEÇMƏLİ OLAN MÜXTƏLİF FƏALİYYƏTLƏR SİYAHILARINA 
ƏSASLANAN VƏ YA İKİ MƏRHƏLƏLİ SKRİNİNQ PROSESİNİN YARADILMASI İLƏ ƏLDƏ OLUNA 
BİLƏR;................................................................................................................................................................... 59 

- HAL HAZIRDA ƏMTQ PROSESİNİN MÜXTƏLİF TƏRƏFLƏRİ ÜÇÜN METODOLOCİ TƏLİMATLARA 
EHTİYAJ VARDIR. BU MÜVAFİQ TƏDRİSİN VƏ PEŞƏKAR HAZIRLIĞIN OLMAMASINDAN XÜSUSƏN 
ARZU EDİLİR;...................................................................................................................................................... 60 

- ƏMTQ-NİN SİYASƏT, PLANLAR VƏ PROQRAMLARLA MƏŞQUL OLAN SƏMTQ KİMİ ASPEKTİNİ 
YAD ETMƏK LAZIMDIR. SƏMTQ HƏTTA ONİLLİKLƏR ƏRZİNDƏ ƏMTQ-Nİ TƏDBİQ EDƏN 
ÖLKƏLƏRDƏ DAHA ÇƏTİN YARADILAN VƏ SİSTEMATİK TƏDBİQ OLUNAN BİR ALƏT KİMİ 
TANINIR. ŞÜBHƏSİZ AZƏRBAYJANDA SƏMTQ SİSTEMİ HAQQINDA DANIŞMAQ TEZDİR, LAKİN 
ƏMTQ SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDAN ASILI OLARAQ ÖLKƏ TEZLİKLƏ SƏMTQ-Nİ YARATMAQ 
ÜÇÜN HAZIRLIQ MƏRHƏLƏSİNƏ ÇATAJAQDIR; ....................................................................................... 60 

- ÖLKƏNİN ƏMTQ SİSTEMİNİ VƏ TƏJRÜBƏSİNİ DAHA DA TƏKMİLLƏŞDİRMƏK POTENSİALI 
MƏSƏLƏSİ MÜRƏKKƏBDİR. BİR TƏRƏFDƏN ƏMTQ PROSESİNİN SƏHMDARLARI YÜKSƏK 
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KEYFİYYƏTLİ ƏMTQ KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN KİFAYƏT TƏJRÜBƏ TOPLADIQLARINI BİLDİRİRLƏR. 
ELƏJƏ DƏ AZƏRBAYJAN ƏMTQ SİSTEMİNİN HAL HAZIRDA ÖLKƏNİN TƏLƏBLƏRİNİ ÖDƏMƏK 
ÜÇÜN KİFAYƏT OLMASINA İNANILIR. DİGƏR TƏRƏFDƏN BİR SIRA FAKTORLAR ƏMTQ 
SİSTEMİNİN VƏ TƏJRÜBƏSİNİN İNKİŞAFINI ƏNGƏLLƏYİR. BUNLARDAN MADDİ VƏ İNSAN 
RESURSLARININ ÇATIŞMAMAZLIĞI, MÜVAFİQ TƏHSİLİN VƏ PEŞƏKAR HAZIRLIĞIN OLMAMASI, 
VƏ DÖVLƏTİN BÜTÜN JƏHDLƏRİNƏ BAXMAYARAQ ƏMTQ PROSESİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN 
MÜXTƏLİF TƏŞKİLATLARIN MANDATLARININ ÜST ÜSTƏ DÜŞMƏSİNİ MİSAL GƏTİRMƏK OLAR. 
ÖLKƏDƏ ƏMTQ HAQQINDA OLAN MƏLUMATIN YALNIZ BEYNƏLXALQ VƏ XARİJİ 
SƏRMAYƏDARLARA AİD OLMASI FAKTI MÜVAFİQ POTENSİALIN İNKİŞAF ETMƏMİŞ 
ASPEKTLƏRİNİN NƏTİJƏSİDİR. ....................................................................................................................... 60 

- MİLLİ ƏMTQ SİSTEMİNİN ÖLKƏDƏKİ ƏMTQ PROSESİ TƏRƏFLƏRİNƏ BİR BİRİ İLƏ VƏ 
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLARLA TƏJRÜBƏ MÜBADİLƏSİ APARMAĞA İMKAN YARADAJAQ 
ÇOXTƏRƏFLİ ÜNSİYYƏT MEXANİZMİNƏ EHTİYAJI VARDIR. BU KİMİ SİSTEM HƏMÇİNİN ƏMTQ 
TƏDBİQİNİN STATİSTİK ASPEKTLƏRİ İLƏ DƏ MƏŞQUL OLAR VƏ ƏMTQ SİSTEMİ VƏ 
AZƏRBAYJANDA İQTİSADİ VƏ SOSİAL İNKİŞAFIN MÜXTƏLİF GÖSTƏRİJİLƏRİ ARASINDA 
ƏLAQƏLƏRİ DƏ ANALİZ EDƏR; ...................................................................................................................... 60 

- ÖLKƏDƏ HƏLL OLUNMALI MÜHÜM PROBLEMLƏRDƏN BİRİ DƏ QANUNVERİJİLİYİN HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİ MEXANİZMLƏRİNİN OLMAMASIDIR. BUNUN KORUPSİYA, QANUNVERİJİLİKDƏ 
ÇATIŞMAMAZLIQLAR KİMİ BİR SIRA SƏBƏBLƏRİ VARDIR. BÜTÜN BUNLAR ÖLKƏDƏ ƏMTQ 
SİSTEMİNƏ DƏ AİD EDİLƏ BİLƏR. BU VƏZİYYƏT ƏMTQ QAYDALARININ HÜQUQİ QÜVVƏSİNİN 
OLMAMASI FAKTI İLƏ DAHA DA AĞIRLAŞDIRILIR ÇÜNKİ YALNIZ TƏJRÜBƏLİ XARİJİ LAYİHƏ 
HƏYATA KEÇİRƏNLƏR ONUN TƏLƏBLƏRİNƏ RİAYƏT EDİR, YERLİ LAYİHƏ HƏYATA KEÇİRƏNLƏR 
İSƏ ƏSASƏN DEE TƏLƏBLƏRİNƏ ƏMƏL ETMƏYƏ ÇALIŞIRLAR. BU SƏBƏBDƏN AZƏRBAYJANDA 
ƏMTQ SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YALNIZ İNKİŞAF ETMİŞ SİSTEMİN YARADILMASI VƏ 
BEYNƏLXALQ STANDARTLARLA UYQUNLAŞMA İLƏ KİFAYƏTLƏNMİR. BUNUN ÜÇÜN MİLLİ 
QANUNVERİJİLİYİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ MEXANİZMİ YARADILMALIDIR; ....................................... 60 

- QANUNVERİJİLİYİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ İLƏ BƏRABƏR BU QANUNLARIN 
POZULMASI HALINDA DAŞINAN MƏSULİYƏT MƏSƏLƏLƏRİNƏ DƏ BAXILMALIDIR. ƏTRAF 
MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ QANUNVERİJİLİYİNİN MÜVAFİQ TƏLƏBLƏRİ ZƏİF, JƏRİMƏLƏR AZ 
MİQDARDA  OLMASINDAN LAYİHƏ HƏYATA KEÇİRƏNLƏRİ ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN ZƏRƏRLİ 
OLAN TEXNOLOGİYALARIN İSTİFADƏSİNDƏN ÇƏKİNDİRMƏYİRLƏR. BU DA AZƏRBAYJANDA 
ƏMTQ-NİN ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ FUNKSİYASININ EFFEKTİVLİYİNİ AZALDIR VƏ ƏTRAF 
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1 Jiriş  

1.1 Araşdırmanın mǝqsǝdi  

Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi (ƏMTQ) bütün dünyada ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ 
alan qǝrar qǝbul etmǝni dǝstǝklǝyǝn effektiv alǝt kimi tanınır. Onun inkişafı ABŞ-da NEPA-
nın (Milli Ekoloci Müdafiǝ Aktı) qǝbul edilmǝsi ilǝ başladı. Tezliklǝ müstǝqil vǝ eyni zamanda 
qǝrar qǝbul etmǝ prosesinǝ inteqrasiya etmiş sistemǝ malik olmaq fikri bütün dünyaya 
yayıldı vǝ bu gün ƏMTQ kimi tanınan prosesin başlanğıjını qoydu.  

ƏMTQ-nın tǝyinlǝrindǝn birinǝ ǝsasǝn o, “planlaşdırılmış fǝaliyyǝtin ǝtraf mühitǝ 
tǝsirinin sistematik analizi vǝ qiymǝtlǝndirilmǝsi, tǝsirǝ mǝruz qalan tǝrǝflǝrlǝ mǝslǝhǝtlǝr, 
vǝ analizlǝrin vǝ mǝslǝhǝtlǝrin nǝtijǝlǝrinin planlaşdırmada, qǝrar qǝbul etmǝdǝ vǝ bu 

fǝaliyyǝtin hǝyata keçirilmǝsindǝ istifadǝ edilmǝsi prosesidir”1. Belǝliklǝ o, şǝffaflıq, 
ijtimaiyyǝtin iştirakı, ajıq hesabat vermǝ kimi bir sıra prinsiplǝrǝ ǝsaslanır.  

Lakin ƏMTQ iqtisadi qǝrar qǝbul etmǝdǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ almaq üçün mövjud olan 
yeganǝ prosedur deyil. Keçmiş Sovet İttifaqı (kSİ) ölkǝlǝrinin bir çoxu Dövlǝt Ekoloci 
Ekspertizası DEE / OVOS (rus dilindǝ Ekoloci Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi) kimi tanınan fǝrqli 
Ətraf Mühit Qiymǝtlǝndirilmǝsi (ƏMQ) sistemlǝrini saxlamışlar. Birlikdǝ DEE vǝ OVOS ǝtraf 
mühit uçun zǝrǝrli olan layihǝlǝrin tǝsdiqlǝnmǝsinin vǝ hǝyata keçirilmǝsinin qarşısını 
almağa yönǝlmiş sistem formalaşdırmışlar. Lakin bu sistem effektiv olmadığından nǝtijǝdǝ 
iqtisadi fǝaliyyǝtdǝ ǝtraf mühitin qorunmasını lazımi sǝviyyǝdǝ tǝmin edǝ bilmǝdi.   

Sovet reciminin pozulmasından sonra keçmiş SSRİ Respublikaları keçid dövrünǝ daxil 
oldular. Bu dövrün ǝn ǝsas xassǝlǝri kǝskin iqtisadi böhran, sosial vǝ ekoloci vǝziyyǝtin 
deqradasiyası vǝ yoxsulluğ sǝviyyǝsinin artması oldu. Reqionda iqtisadi vǝ sosial inkişaf 
mǝqsǝdlǝrinin ekoloci problemlǝri nǝzǝrǝ almaması qarşısı alınmaz idi. Lakin ölkǝlǝrin 
iqtisadiyyatları bǝrpa olunduqja vǝ ǝtraf mühitin qorunması ǝlavǝ tǝzyiq yox, nail oluna bilǝn 
vǝ zǝruri bir addıma çevrilmǝsi sǝviyyǝsinǝ çatdıqja, ǝtraf mühitin qorunması alǝtlǝri müxtǝlif 
iqtisadi tǝrǝflǝrin artan diqqǝtini jǝlb etmǝyǝ başladı. 

Bu kimi alǝtlǝrdǝn olan ƏMTQ-nin Azǝrbayjanda inkişafı iqtisadi artımdan başqa 
Dünya Bankı, Avropanın Bǝrpa vǝ İnkişaf Bankı, Aziya İnkişaf Bankı kimi beynǝlxalq institutlar 
vǝ elejǝ dǝ neft vǝ qaz sektorunun inkişafının tǝsirinǝ mǝruz qalmışdır. Eyni zamanda 
ijtimaiyyǝtin ölkǝnin vǝ regionun ekoloci problemlǝri haqda mǝlumatlaşma sǝviyyǝsi 
yüksǝlmiş vǝ ƏMTQ-ni fǝal populyarlaşdıran vǝ onda iştirak edǝn QHT-in (Qeyri Hökumǝt 
Tǝşkilatları) sayı artmışdır.                     

Lakin hal hazırda ölkǝdǝ aparılan ƏMTQ ilǝ ǝlaqǝdar bütün fǝaliyyǝtlǝr neft layihǝlǝri 
ilǝ vǝ yuxarıda adı çǝkilǝn tǝşkilatlarla bağlıdır. Ölkǝdǝ müxtǝlif layihǝlǝr hǝyata keçirǝn yerli 
şirkǝtlǝrdǝn çox az sayı bu alǝti dǝyǝrlǝndirir vǝ ondan istifadǝ edir. Ətraf Mühitin Mühafizǝsi 
Qanununun (ƏMQ Qanunu) ǝtraf mühitin qiymǝtlǝndirilmǝsini DEE formasında ǝsaslarını 
tǝyin edǝn yeganǝ hüquqi sǝnǝd olması bu vǝziyyǝti daha da ağırlaşdırır. 1996-jı ildǝ 
Azǝrbayjan üçün UNDP-nin mütǝxǝssisi tǝrǝfindǝn yerli QHT-nin yardımı ilǝ tǝrtib edilmiş 
ƏMTQ Qaydaları (ƏMTQ Qaydaları) indiyǝdǝk hüquqi qüvvǝyǝ malik olan sǝnǝdǝ 
çevrilmǝmişdir.  
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2001-ji ildǝ Mǝrkǝzi Avropa Universitetindǝ2 aparılmış araşdırma Azǝrbayjanda 
ƏMQ-nin hüquqi çǝrçivǝsini, ƏMQ tǝjrübǝsinin hazırki vǝziyyǝtini vǝ müvafiq potensialı 
öyrǝnmişdir. Araşdırmanın ǝsas nǝtijǝsi göstǝrmişdir ki, ƏMTQ qanunverijiliyinin olmamasına 
baxmayaraq, ölkǝdǝ beynǝlxalq sǝviyyǝnin bir çox tǝlǝblǝrinǝ çavab verǝn ƏMTQ sistemi 
vardır. Azǝrbayjanın ƏMTQ-ni hǝyata keçirmǝk potensialı, Sovet dövründǝn saxlanılmış 
müvafiq mǝsǝlǝlǝrǝ aid bilik vǝ ölkǝdǝ ekoloci mǝsǝlǝlǝrǝ qarşı artan maraq Azǝrbayjan 
ƏMTQ sisteminin inkişafında aparıjı qüvvǝ olması da qeyd edilmişdir.             

Eyni zamanda sistemin gǝlǝjǝk inkişafını lǝngidǝn müǝyyǝn maneǝlǝr dǝ qeyd 
edilmişlǝr. Bunlardan hǝlǝ dǝ yüksǝk olmayan ijtimaiyyǝtin mǝlumatlaşdırılması sǝviyyǝsi, 
müvafiq ekoloci tǝhsilin vǝ peşǝ hazırlığının olmaması, qǝrar qǝbul edǝnlǝrin iqtisadi vǝ 
sosial mǝslǝlǝrlǝ müqaisǝdǝ ekoloci mǝsǝlǝlǝrǝ daha az yer vermǝlǝri, ƏMTQ-nin inkişafını 
hǝyata keçirmǝk üçün potensialın vǝ maddi yardımın olmaması.  

Jǝnubi Qafqaz Ölkǝlǝrindǝ ƏMTQ Sistemlǝrinin Qiymǝtlǝndirilmǝsi Layihǝsi 
Azǝrbayjanda (vǝ elǝjǝ dǝ Ermǝnistan vǝ Gürjüstanda) ƏMTQ sistemi vǝ tǝjrübǝsinǝ aid ǝn 
son mǝlumatı üzǝ çıxarmış vǝ sistemin fǝaliyyǝtini vǝ onun tǝkmillǝşmǝsi yollarını anlamağa 
yardım etmişdir. Layihǝ hǝyata keçirilǝrkǝn Azǝrba yjan ƏMTQ sisteminin effektivliyini 
qiymǝtlǝndirmǝk, müǝyyǝn nǝtijǝlǝr ǝldǝ etmǝk vǝ onun tǝkmillǝşǝmǝsinǝ aid mǝslǝhǝtlǝr 
vermǝk üçün sistemin müxtǝlif aspektlǝri öyrǝnilmişlǝr. Bundan başqa layihǝ mövjud ƏMTQ 
qanunverijiliyinǝ Avropa qanunverijiliyi nöqteyi nǝzǝrdǝn baxaraq ölkǝnin ƏMTQ sisteminin 
ǝsas nailiyyǝtlǝrini vǝ çatışmamazlıqlarını nǝzǝrǝ almağı mǝslǝhǝt görür. Bu da ölkǝnin 
ƏMTQ sisteminin Avropa Komitǝsinin (AK) ƏMTQ Göstǝrişlǝri ilǝ uyqunlaşması zǝrurǝti vǝ 
lazımi şǝrait haqda mǝlumat verir.  

1.2 Struktur 

Hazırki Hesabatın 2 Fǝsili Hesabatın Nǝtijǝlǝridir. 3 Fǝsildǝ SSRİ dağıldıqdan sonra 
Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin inkişafı üçün yaranmış vǝziyyǝt haqda mǝlumat verilib. 
Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin tarixi vǝ hazırki ƏMTQ qanunveriçiliyi 4-ju fǝsildǝ tǝsvir 
edilmişlǝr. 5-ji fǝsil Respublikada ƏMTQ sisteminin hazırki vǝziyyǝtinǝ aid inzibati çǝrçivǝ 
mǝsǝlǝlǝri haqda bǝhs edir. 6-jı fǝsil isǝ mövjud ƏMTQ qannuverijilik çǝrçivǝsini vǝ ölkǝdǝki 
müvafiq tǝjrübǝni  dǝrindǝn qiymǝtlǝndirir. Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin effektivliyi daha 
sonra 7-ji fǝsildǝ analiz edilir. Strateci Ətraf Mühit Qiymǝtlǝndirilmǝsinǝ (SƏMQ) aid 
mǝsǝlǝlǝr 8-ji fǝsildǝ müzakirǝ olunur. Vǝ nǝhayǝt 9-ju fǝsil beynǝlxalq standartlara 
uyqunlaşdırmaq üçün milli ƏMTQ qanunverijiliyinǝ mümkün dǝyişikliklǝrin qısa analizini 
tǝqdim edir. 10-ju fǝsil isǝ hazırki layihǝnin ümumi nǝtijǝlǝrini vǝ müvafiq mǝslǝhǝtlǝri 
tǝqdim edir.  

1.3 Metodologiya  

Hazırki layihǝ aşağıdakı üç mǝrhǝlǝdǝn ibarǝtddir: 
1. Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminǝ aid qanunverijiliyin vǝ mövjud ǝdǝbiyyatın analizi 

vasitǝsilǝ ǝsas mǝlumatın toplanması. Bu mǝrhǝlǝdǝ Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminǝ 
aid bir sıra ǝdǝbiyyat xüsusilǝ vǝ elejǝ dǝ müasir ƏMTQ vǝ Sovet tipli ǝtraf mühit 
qiymǝtlǝndirilmǝsinǝ aid daha geniş ǝdǝbiyyat analiz edilmişdir. Layihǝnin bu 
mǝrhǝlǝsindǝ keçmiş araşdırmalar vǝ qüvvǝdǝ olan müvafiq milli qanunverijiliyǝ 
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ǝsasǝn milli qanunverijilik diqqǝtlǝ analiz edilmişdir. Bu mǝlumat hazırki 
Hesabatın 3, 4, 6, vǝ 8-ji Fǝsillǝrininin ǝsasını formalaşdırdı.  

2. Ölkǝdǝ aparılan mühasibǝlǝr vasitǝsilǝ ƏMTQ sistemi, tǝjrübǝsi, tǝşkilati potensial 
vǝ sektorun hazırki ǝsas ǝhtiyajları haqda mǝlumatın toplanması. Bu mǝqsǝdlǝ 
ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin müxtǝlif sǝhmdarları arasında mǝlumatın toplanmasına 
yardın etmǝk üçün bir sıra suallar tǝrtib edilmişdir. Bu suallara ǝsaslanaraq 
layihǝnin birinji mǝrhǝlǝsindǝ 25 strukturlaşdırılmış mühasibǝnin keçirilmǝsi 
planlaşdırırlmışdir ki, bu da Azǝrbayjanda ƏMTQ sistemi vǝ onun hǝyata 
keçirilmǝsi haqda ǝn son mǝlumatı ǝldǝ etmǝyǝ iman verǝjǝkdi. Zǝruri rǝylǝr 
müxtǝlifliyini ǝldǝ etmǝk üçün ƏMTQ prosesinin hǝr bir sǝhmdarlar qrupu ilǝ 5 
mühasibǝnin keçirilmǝsi nǝzǝrdǝ tutulmuşdur, yǝni dövlǝt nümayǝndǝlǝri, ƏMTQ 
mütǝxǝssislǝri, QHT-lǝr, beynǝlxalq tǝşkilatlar, xariji vǝ milli donorlar. Tǝǝssüf ki, 
layihǝdǝn kǝnar bir sıra sǝbǝlǝr üzündǝn bu mǝqsǝdǝ nail olmaq mümkün 
olmamışdır. Bu sǝbǝblǝrdǝn layihǝ iştirakçılarının sǝlahiyyǝtli mǝlumat mǝnbǝyi 
tapmaq vǝ ƏMTQ prosesinin sǝhmdarlarına yaxınlaşmaqda çǝtinliklǝr vǝ Sovet 
recimindǝn miras qalmış mǝlumatlaşdırma ǝnǝnǝlǝrinin olmamasını misal çǝkmǝk 
olar. Bütün bunlara baxmayaraq, layihǝnin bu mǝrhǝlǝsindǝ toplanmış mǝlumat 
layihǝnin mǝqsǝdlǝri üçün kifayǝt oldu vǝ 5, 6 vǝ 7 fǝsillǝrǝ daxil edildi.  

3. Ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin tǝrǝflǝri üçün tǝşkil edilmiş dǝyirmi masada ǝvvǝlki iki 
mǝrhǝlǝdǝ toplanmış mǝlumatın müzakirǝsi, vǝ dǝyirmǝ masada toplanmış 
mǝslǝhǝtlǝr vǝ şǝrhlǝrin Layihǝ Haqqında Hesabata daxil edilmǝsi. Layihǝnin bu 
mǝrhǝlǝsindǝ Hesabatın ilkin layihǝsi Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin müxtǝlif 
sǝhmdarlarına dǝyirmi masa zamanı tǝqdim edilmişdir vǝ Hesabat haqqında 
şǝrhlǝr toplanmışdır. Hǝmçinin Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin tǝkmillǝşmǝsi üçün 
mǝslǝhǝtlǝr vǝ şǝrhlǝr toplanmışdır. Dǝyirmi masada yuxarıda adı çǝkilǝn bütün 
sǝhmdarlar qruplarını tǝmsil edǝn 40 nümayǝndǝ iştirak etmişdir. Dǝyirmi 
masanın nǝtijǝlǝri vǝ elǝjǝ dǝ Hesabatın analitik hissǝsi Azǝrbayjanda ƏMTQ 
sisteminin tǝkmillǝşmǝsi vǝ onun effektivliyinin yüksǝldilmǝsi uçun 9 vǝ 10 
Fǝsildǝ verilmiş mǝslǝhǝtlǝrdǝ istifadǝ olundu.  
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2 NƏTİJƏ 
 

Keçmiş SSRİ Respublikalarından biri olan Azǝrbayjan, keçmiş Sovet Dövlǝtlǝri arasında 
ǝn kǝskin iqtisadi böhrana mǝruz qalmış ölkǝdir. Bu vǝziyyǝti Ermǝnistanla aparılan Dağlıq 
Qarabağ uğrunda silahlı münaqişǝ daha da ağırlaşdırmışdır. Bunun nǝtiçǝsindǝ 21-ji ǝsirin 
başlanğıjında ölkǝ hǝlǝ dǝ öz iqtisadiyyatını bǝrpa etmǝk vǝ ǝhalinin yaşayış sǝviyyǝsini 
yüksǝltmǝyǝ çalışır.  
 Azǝrbayjanın ǝtraf mühiti qiymǝtlǝndirmǝ sisteminin inkişafı Sovet dövründǝ Dövlǝt 
Ekoloci Ekspertizası prosedurunun (DEE) qǝbul edilmǝsi ilǝ başlamışdır. Lakin 1990-jı ildǝ 
SSRİ-nin dağılmasından sonra sistemdǝ dǝyişikliklǝr baş verdi. Bundan sonra DEE iqtisadi 
fǝaliyyǝtin ǝtraf mühitǝ vurduğu zǝrǝrin qarşısını almağa qadir olmadığını sübut etdi. DEE-
ndǝn keçmiş Sovet vǝ müasir qǝrb sistemlǝrini özündǝ birlǝşdirǝn Ətraf Mühiti 
Qiymǝtlǝndirmǝ sistemi ǝmǝlǝ gǝldi (ƏMTQ). Ölkǝ indiyǝdǝk demokratik ƏMTQ prosesini 
sistematik olaraq iqtisadi fǝaliyyǝtǝ tǝdbiq edilmǝsini tǝmin edǝjǝk heç bir ƏMTQ qanununu 
rǝsmi qǝbul etmǝmişdir. Azǝrbayjanda ǝtraf mühitin qiymǝtlǝndirilmǝsini tǝsvir edǝn ǝsas 
sǝnǝd Ətraf Mühitin Mühafizǝsi qanunudur (ƏMMQ). Bu qanuna ǝsasǝn Respublikada ǝtraf 
mühitin qiymǝtlǝndirilmǝsi prosesi son dǝrǝjǝ texnokrat olan keçmiş Sovet DEE prosesindǝn 
ibarǝtdir. Lakin 1996-jı ildǝ tǝrtib edilmiş ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ prosesinin bütün ǝsas 
elementlǝrini tǝqdim etdi vǝ belǝliklǝ Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin evolyusiyasında dǝyǝrli 
addıma çevrildi vǝ ölkǝnin qǝrb ƏMTQ standartlarına ǝmǝl etmǝ imkanının olmasını sübut 
etdi.  

Azǝrbayjanın hazırki ƏMTQ sistemi, bütün dünyada olduğu kimi, yalnız inkişaf 
fǝaliyyǝtinin tǝsirinin azaldılması vǝ ya aradan qaldırılmasına yönǝlmǝmişdir. O, hǝmçinin 
jǝmiyyǝtlǝrin inkişafında demokratik tendensiyaları tǝşǝbbüs edǝn, qǝrar qǝbul etmǝdǝ 
şǝffaflığa nail olmağa yardım edǝn, iqtisadi fǝaliyyǝtǝ davamlı inkişaf elementlǝrini tǝqdim 
edǝn vǝ ziddiyyǝtli mǝsǝlǝlǝrdǝ konsensus ǝldǝ etmǝyǝ imkan verǝn mexanizmdir. Hǝr hansı 
bir ƏMTQ sistemi kimi yalnız qanunverijilikdǝn yox, hǝmçinin ƏMTQ tǝjrübǝsindǝn vǝ ölkǝdǝ 
ƏMTQ prosesinin sǝhmdarlarının müvafiq potensialından ibarǝt olan Azǝrbayjan ƏMTQ 
sisteminin nailiyyǝtlǝri vǝ çatışmamazlıqları vardır. Bunlar Ətraf Mühit Çǝrçivǝsindǝ 
Əmǝkdaşlıq üzrǝ Avropa Subsidiyalar Proqramı vǝ Hollandiyanın Ətraf Mühitǝ Tǝsirin 
Qiymǝtlǝndirilmǝsi üzrǝ Komisiyasının yardımı ilǝ Qafqaz Ekoloci QHT-lǝri şǝbǝkǝsi (JENN) 
tǝrǝfindǝn inkişaf etdirilmiş Cǝnubi Qafqaz Ölkǝlǝrinin Ətraf Mühitǝ Tǝsirin 
Qiymǝtlǝndirilmǝsi Sistemlǝrinin Effektivliyinin Qiymǝtlǝndirilmǝsi adlı layihǝdǝ analiz 
edilmişdir. 

1996-jı ildǝn etibarǝn iqtisadiyyatın inkişafı ilǝ bǝrabǝr Azǝrbayjan ƏMTQ prosesinin 
müxtǝlif sǝhmdarlarının potensialı vǝ tǝjrübǝsi dǝ daim inkişaf edǝrǝk bǝzi hallarda çox 
yüksǝk sǝviyyǝyǝ çatmışdır. Dövlǝt vǝ Qeyri Hökumǝt Tǝşkilatları, şirkǝtlǝr vǝ ayrı ayrı 
şǝxslǝrin artan sayı ölkǝdǝ ƏMTQ prosesindǝ iştirak etmǝyǝ başlayırlar, bu da ǝhalinin ǝtraf 
mühit mǝsǝlǝlǝri vǝ ƏMTQ prosesindǝ zǝruri olan demokratik prinsiplǝrin yaratdığı şǝrait 
haqqında mǝlumatlaşdırılması sǝviyyǝsinin yüksǝlmǝsini göstǝrir. Lakin ƏMTQ prosesinǝ aid 
potensialın ümumi sǝviyyǝsinin (institusional, texniki, maddi vǝ insan resursları daxil 
olmaqla) hǝlǝ dǝ tǝkmillǝşmǝyǝ ehtiyajı var, vǝ bu nöqteyi nǝzǝrdǝn hǝm dövlǝtin hǝm dǝ 
müvafiq tǝjrübǝyǝ malik olan beynǝlxalq tǝşkilatların yardımına ehtiyajı var.  

Ölkǝdǝ ƏMTQ tǝjrübǝsinin tǝkmillǝşmǝsinǝ baxmayaraq, o hǝlǝdǝ sistematik şǝkildǝ 
deyil. Ətraf mühitin müdafiǝsi ilǝ mǝşqul olan tǝrǝflǝr isǝ (ǝsasǝn beynǝlxalq vǝ xariji 
şirkǝtlǝr vǝ tǝşkilatlar) hüquqi qüvvǝsi olmayan ƏMTQ prosesini hǝyata keçirmǝyǝ üstünlük 
verirlǝr. ƏMTQ-nin sistemsiz tǝtbiqi hǝmçinin prosesin müxtǝlif iştirakçıları arasında zǝif 
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ǝlaqǝlǝndirmǝnin olmasına gǝtirir, bu da nǝtijǝdǝ prosesin keyfiyyǝtinǝ tǝsir edǝjǝk. Bu 
baxımdan ƏMTQ aktının tǝqdim edilmǝsi ölkǝdǝ ƏMTQ prosesini tǝkmillǝşdirmǝyǝ, onun 
tǝtbiqini sistematiklǝşdirmǝyǝ vǝ artan iqtisadi artımın öhdǝsindǝn gǝlmǝyǝ yardım edǝ bilǝr. 
Alternativ olaraq ƏMTQ Qaydalarının müasirlǝşdirilmǝsi asan çıxış yolu kimi seçilǝ bilǝr, bu 
da eyni zamanda son onillikdǝ ölkǝdǝ aparılan ƏMTQ-nin nǝtijǝsindǝ toplanmış tǝjrübǝyǝ 
ǝsaslanaraq ƏMTQ prosesinǝ düzǝlişlǝrin edilmǝsinǝ imkan verǝr. Belǝliklǝ ƏMTQ prosesinin 
zaman çǝrçivǝsi, onun DEE prosesi ilǝ qarşılıqlı fǝaliyyǝti, vǝ elǝjǝ dǝ skopinq tǝlǝblǝri üçün 
müǝyyǝn dǝqiqlǝşdirilmǝ aparılmalıdır. Skopinq hal hazırda ƏMTQ zamanı vǝ miqyası, 
layihǝnin müzakirǝ edilmǝli alternativlǝri, ƏMTQ prosesinin iştirakçıları vǝ ijtimaiyyǝtin 
iştirakı mǝsǝlǝlǝri, sǝhiyyǝ, sosial, davamlı inkişaf vǝ ƏMTQ-dǝ müzakirǝ olunmalı olan diğǝr 
tǝlǝb olunan mǝsǝlǝlǝri ǝhatǝ etmir. Milli ƏMTQ sisteminin diqqǝt tǝlǝb edǝn tǝrǝflǝrindǝn 
biri dǝ ƏMTQ-nin skrininq mǝrhǝlǝsidir. Bu mǝrhǝlǝyǝ ƏMM Qanunu vǝ ƏMTQ Qaydalarında 
nǝzǝr yetirilmǝmişdir, lakin ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin ümumi effektivliyini yüksǝltmǝk üçün 
bu vǝziyyǝt 1996-jı ildǝn etibarǝn toplanmış tǝjrübǝ sayǝsindǝ yaxşılaşdırıla bilǝr. Müxtǝlif 
fǝaliyyǝt növlǝrinin miqyası, yerlǝşmǝsi vǝ diğǝr xassǝlǝrindǝn asılı olaraq onların ǝtraf 
mühitǝ olan tǝsirini idarǝ etmǝk üçün ölkǝnin inkişafda olan iqtisadiyatının ƏMTQ prosesinǝ 
ehtiyajı vardır. Buna ğörǝ hǝm inkişaf etmiş hǝm dǝ inkişafda olan ölkǝlǝrdǝ ğeniş tǝdbiq 
edilǝn iki mǝrhǝlǝli skrininq prosesi Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesini tǝkmillǝşdirǝ bilǝr. Elǝjǝ 
dǝ tam ƏMTQ prosesindǝn azad olan fǝaliyyǝt növlǝrinin (mǝsǝlǝn hǝrbi, dövlǝt vǝ ya 
kommersiya sirri olan) siyahısının yaradılması ƏMTQ prosesinin effektivliyini yüksǝldǝ vǝ 
sǝhmdarlar arasında inam qurmağa yardım edǝ bilǝr. Çünki bu halda bütün sǝhmdarlar 
müǝyyǝn fǝaliyyǝt növlǝri haqqında yalnız mǝhdud mǝlumatın verilmǝsini ǝvvǝldǝn bilǝjǝklǝr.  

Hal hazırda ƏMTQ prosesinin sǝhmdarları arasında ǝn çox müzakirǝ olunan mǝsǝlǝ 
ijtimaiyyǝtin iştirakı mǝsǝlǝsidir. ƏMTQ-nin bu aspekti Respublikada ǝn yaxşı inkişaf etmiş 
vǝ uğurlu hesab edilir. Bu da milli QHT-lǝr vǝ bǝzi xarici investorların ƏMTQ-ni aktiv 
populyarlaşdırmaları nǝtijǝsindǝ ǝldǝ edilmişdir. ƏMTQ-nin tǝdbiqi müddǝtindǝ ölkǝdǝ 
ijtimaiyyǝtin (ǝsasǝn QHT-lǝr vǝ bǝzǝn yerli ǝhali) fǝallığı kǝskin surǝtdǝ artmış vǝ 
Azǝrbayjanda demokratiyanın ümümi inkişafı haqqında xǝbǝr verir. Keçmiş Sovet İttifaqında 
demokratik ǝnǝnǝlǝrin olmamasını nǝzǝrǝ alanda bunların hamısı yüksǝk nailiyyǝt hesab 
edilǝ bilǝr. Mǝsǝlǝn ijtimaiyyǝtin müxtǝlif neft layihǝlǝrindǝ fǝal iştirakı neft şirkǝtlǝrin vǝhşi 
tǝbiǝti qorumaq üçün neft dağılmasının idarǝ edilmǝsi plan vǝ proqramlarını yaratması ilǝ 
nǝtijǝlǝndi. Belǝliklǝ ƏMTQ-dǝ ijtimaiyyǝtin iştirakı formasında demokratik ǝnǝnǝlǝrin 
inkişafı vǝ tǝkmillǝşmǝsi ƏMTQ-nin geniş ǝhali kütlǝlǝrini vǝ QHT-lǝri jǝlb etmǝk vasitǝsilǝ 
ǝtraf mühitin mühafizǝsindǝ nǝ dǝrǝjǝdǝ effektli olmasını qöstǝrir. Azǝrbayjanda ƏMTQ 
ijtimaiyyǝtin iştirakı kampaniyalarının uğuru hǝmçinin müxtǝlif layihǝlǝrin hazırlıq 
mǝrhǝlǝsindǝ ijtimaiyyǝtin iştirakının dǝyǝrini açıq ğöstǝrir. Bu mǝrhǝlǝdǝ ijtimaiyyǝtin 
rǝyinin nǝzǝrǝ alınması layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝfin yalnız öz iqtisadi maraqlarına yox, 
hǝmçinin yerli (milli) sosial vǝ ekoloci şǝraitǝ dǝ uyqun olan vǝ mümkün olan narazıçılıqları 
vǝ münaqişǝlǝri aradan qaldıran layihǝlǝr yaratmağa yardım edir.  

Azǝrbayjanda ƏMTQ tǝjrübǝsinin daha bir pozitiv aspekti - alternativlǝrin nǝzǝrǝ 
alınmasıdır, halbuki bu qanunverijilikdǝ tǝlǝb olunmur (yǝni ƏMM Qanununda) vǝ ƏMTQ 
Qaydaları tǝrǝfindǝn nǝzǝrǝ alınmamışdır. Bu çatışmamazlıqlara baxmayaraq alternativlǝr 
tǝjrübǝdǝ ğeniş nǝzǝrǝ alınır. Bu hǝmçinin heç bir yeni fǝaliyyǝt hǝyata keçirilmǝdiyi halda 
ǝrazinin vǝ iqtisadiyat sektorlarının ümumi inkişaf yollarını idarǝ edǝn mövjud inkişaf 
tendensiyalarını analiz edǝn «heç bir tǝrtib ğörmǝ» alternativinǝ dǝ aiddir.  

Lakin Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin çatışmamazlıqlarından danışarkǝn bunu da yadda 
saxlamaq lazımdır ki, çatışmamazlıqların böyük hissǝsi bir qayda olaraq müxtǝlif sǝnǝdlǝrdǝ 
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ǝsaslandırılmış beynǝlxalq ƏMTQ standartları ilǝ müqaisǝ olunur. Belǝliklǝ bu müqaisǝlǝr 
ǝsasǝn Avropa Komitǝsinin (AK) 1985 vǝ 1997 ƏMTQ Göstǝrişlǝri vǝ 2001 strateci ǝtraf 
mühit qiymǝtlǝndirilmǝsi haqqında AK Göstǝrişinin tǝlǝblǝri ǝsasında aparılır. Belǝ bir 
müqaisǝlǝrǝ ǝsaslanan milli ƏMTQ sistemlǝrinin tǝkmillǝşdirilmǝsi, xüsusǝn kSİ 
Respublikalarında istǝnilmǝyǝn nǝtijǝlǝrǝ gǝtirib jıxara bilǝr. Bu halda son dǝrǝjǝdǝ 
tǝkmillǝşdirilmiş lakin ölkǝ baxımından süni olan vǝ buna görǝ dǝ funksional olmayan ƏMTQ 
sistemi ǝldǝ edilǝ bilǝr. Bunu da nǝzǝrǝ almaq lazımdır ki Azǝrbayjan ƏMTQ sistemininin 
tǝlǝblǝrini Avropa İttifaqının (Aİ) tǝlǝblǝri ilǝ uyqunlaşdırmaq üçün kǝskin tǝlǝbat yoxdur. 
Bunun ǝvǝzinǝ Azǝrbayjanın hazırki ƏMTQ sistemini Respublika tǝrǝfindǝn 1998-ji ildǝ 
ratifikasiya olunmuş 1991 Espo Konvensiyası vǝ 1999-ju ildǝ imzalanmış 1998 Aarhus 
Konvensiyası ilǝ müqaisǝ edilmǝsi daha mǝqsǝdǝ uyqun olar. Bu halda hǝr iki Konvensiyanın 
üzvü kimi ölkǝ bu Konvensiyaların tǝlǝblǝrinǝ javab vermǝkdǝ maraqlı olmalıdır.  

Yuxarıda qeyd edilǝnlǝrdǝn başqa müasir Azǝrbayjan ƏMTQ sistemindǝ bir sıra 
mǝsǝlǝlǝr diqqǝt tǝlǝb edir. Mǝsǝlǝn ötǝn illǝrin tǝjrübǝsi ölkǝdǝ ƏMTQ aparılmasının 
xüsusiyyǝtlǝrini vǝ başlıja olaraq ijtimaiyyǝtin iştirakı prosesini nǝzǝrǝ alan daha dǝqiq ƏMTQ 
zaman çǝrçivǝsinǝ ehtiyaj olmasını göstǝrir. Milli qanunverijiliyin monitorinq haqqında olan 
tǝlǝblǝri müxtǝlif tipli monitorinqlǝr keçirǝn milli vǝ yerli dövlǝt tǝşkilatlarının, şirkǝtlǝrin vǝ 
QHT-lǝrin bütün tǝjrübǝsini birlǝşdirib vǝ üstǝlik xariji tǝşkilatların vǝ ekspertlǝrin 
tǝjrübǝsini dǝ ona ǝlavǝ etmǝkdǝn faydalana bilǝr. Mǝsǝlǝn, ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin tǝdbiqi 
tǝjrübǝsi, xüsusǝn dǝ ijtimaiyyǝtin jǝlb edilmǝsi tǝjrübǝsi jǝmiyyǝtin daha geniş qruplarını 
ǝhatǝ etmǝk uçun ƏMTQ sǝnǝdlǝrinin milli dildǝ tǝrtib edilmǝsinǝ tǝlǝb olduğunu göstǝrdi. 
Dünya Bankının Tǝjili Ətraf Mühit Sǝrmayǝsi Layihǝsinin hǝyata keçirilmǝsi ağır metallar vǝ 
müvafiq ekoloci göstǝrijilǝr üçün uzun müddǝtli milli monitorinq proqramının yaradılmasına 
olan ehtiyajı anlamağa yardım etdi. Beynǝlxalq EİEP standartlarına javab vermǝk öhdǝçiliyini 
yenijǝ üzǝrinǝ göturmuş  Azǝrbayjan üçün bir çox ƏMTQ sistemlǝrinin ayrılmaz hissǝsi olan 
Ekoloci İdarǝ Etmǝ Planlarının yaradılmasının xüsusi ǝhǝmiyyǝti vardır. Bu kimi planlar tǝklif 
olunan fǝaliyyǝti inkişaf etdirǝn tǝrǝfin yalnız layihǝnin hazırlıq mǝrhǝlǝsindǝ deyil hǝmçinin 
onun hǝyata keçirilmǝsi zamanı da ǝtraf muhit vǝ ǝhali haqqında düşünmǝsini tǝmin edir vǝ 
belǝliklǝ ƏMTQ-nin keyfiyyǝtini vǝ onun effektivliyinin yüksǝldir. 

Burada DEE-nın ƏMTQ prosesindǝ rolunu qeyd etmǝliyik. Bir tǝrǝfdǝn DEE ƏMTQ 
prosesinin keyfiyǝt yoxlaması mǝrhǝlǝsi kimi baxıla bilǝr. Bu zaman ƏMTQ sǝnǝdlǝrinǝ 
seçilmiş ekspertlǝr qrupu tǝrǝfindǝn baxılır vǝ onların ƏMTQ tǝlǝblǝrinǝ uyqun olması, 
aydınlığı (bütün ǝtraf mühit, sǝhiyyǝ, sosial vǝ iqtisadi mǝsǝlǝlǝri ǝhatǝ etmǝsi), elmi vǝ 
texniki baxımdan düzgün olması, alternativlǝri vǝ onların tǝsirini nǝzǝrǝ alması, ijtimai 
mǝslǝhǝtlǝrin nǝtijǝlǝrini nǝzǝrǝ alması vǝ ya onların nǝdǝn nǝzǝrǝ alınmamasını izah etmǝsi 
vǝ s.. ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn bu funksiya Azǝrbayjan ƏMTQ sistemindǝ Ekoloci Baxış 
Ekspertlǝr Qrupu (EBEQ) tǝrǝfindǝn hǝyata keçirilir.  

Digǝr tǝrǝfdǝn DEE prosesinin mǝqsǝdi tǝklif olunan fǝaliyyǝtlǝrin mövjud ekoloci 
standartlara uyqun olmasını yoxlamaq (mǝsǝlǝn çirklǝnmǝ sǝviyyǝsi, tullantılara aid 
standartlar) vǝ hǝmin layihǝnin hansı şǝrtlǝrlǝ hǝyata keçirilmǝsi haqqında qǝrar qǝbul edilir. 
Belǝliklǝ EBEQ vǝ DEE funksiyaları arasında müǝyyǝn oxşarlıq vardır, vǝ onlar digǝr kSİ 
respublikalarında (mǝs. Rusiya vǝ Kazaxstan) olduğu kimi Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin 
müsbǝt tǝrǝflǝrinǝ çevrilǝ bilǝr. Bunun üçün ƏMM Qanunu vǝ ƏMTQ Qaydaları arasında hal 
hazırda qanunverijilikdǝ olmayan aydın ǝlaqǝ yaradılmalıdır. Hǝmçinin bu da yadda 
saxlanılmalıdır ki, öz özlüyündǝ DEE hazırki formasında şǝffaf olmayan prosesdir, vǝ bǝzǝn 
ǝtraf mühit üçün tǝhlükǝli olan fǝaliyyǝtin tǝsdiqlǝnmǝsi üçün istifadǝ edilǝn bir alǝt kimi 
tǝsvir elilǝ bilǝr, vǝ belǝliklǝ sosial narazıçılıqlara sǝbǝb ola bilǝr. Bütün bunlar DEE-nin 

 - 16 - 



ƏMTQ prosesinin keyfiyyǝt yoxlaması mǝrhǝlǝsinǝ birlǝşmǝsi ilǝ aradan qaldırıla bilǝr. Bu 
arada müsbǝt jǝhǝt odur ki Azǝrbayjanın keyfiyyǝt yoxlamaları keçirǝjǝk ekspert potensialı 
yüksǝkdir. Bu ötǝn illǝrdǝ DEE-nin keçirilmǝsi sayǝsindǝ ǝldǝ edilmişdir vǝ ölkǝdǝ ƏMTQ-nin 
bu mǝrhǝlǝsi ƏMTQ-nin ümumi keyfiyyǝtini yüksǝldǝ bilǝr. Bundan başqa milli QHT-lǝr vǝ 
elmi işçilǝr artıq ƏMTQ prosesi vǝ ƏMTQ hesabatlarında tǝlǝb olunan müstǝqil ƏMTQ 
keyfiyyǝt yoxlamaları keçirmǝk üçün kifayǝt qǝdǝr tǝjrübǝ toplamışlar. Bu da öz növbǝsindǝ 
ƏMTQ-nin keyfiyyǝtinin yüksǝltmǝsindǝ vǝ ölkǝdǝ demokratiya vǝ şǝffaflıq prinsiplǝrini 
irǝlilǝtmǝkdǝ öz rolunu oynaya bilǝr.  

DEE-nin hǝyata keçirdiyi digǝr bir funksiya da qǝrar qǝbul etmǝdir. Lakin bu funksiya 
müxtǝlif sahǝlǝrdǝ iqtisadi fǝaliyyǝt haqqında qǝrar qǝbul edǝn dövlǝt strukturları ilǝ birgǝ 
hǝyata keçirilir. Sovet DEE prosesinin ǝn qüvvǝli jǝhǝti tǝklif edilǝn fǝaliyyǝt haqqında qǝrar 
qǝbul etmǝdǝ şǝrtli vǝ ya şǝrtsiz «etirazın olmaması» tǝlǝbi idi. Belǝliklǝ, ƏMM Qanunu 
adekvat hǝyatǝ keçirilǝrsǝ, ƏMTQ nǝtijǝlǝri qǝrar qǝbul edǝnlǝrǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan 
qǝrarlar qǝbul etmǝkdǝ birbaşa yardım edǝ bilǝr. Lakin qeyd edildiyi kimi Azǝrbayjan 
qanunverijiliyindǝ mövjud olan çatışmamazlıqlar, yǝni ƏMM Qanunu vǝ ƏMTQ Qaydaları 
arasında ǝlaqǝnin olmaması, ƏMTQ-lǝrinin effektivliyini  azalda bilǝr. Eyni zamanda milli 
qanunverijiliyǝ ǝsasǝn DEE qǝrar qǝbul edǝnlǝrǝ ǝtraf mühit vǝ davamlı inkişaf baxımından 
ǝn yaxşı qǝrarları qǝbul etmǝyi mǝslǝhǝt yox, diktǝ edǝn mexanizmdir. Bu ƏMTQ 
sistemlǝrindǝ riayǝt edilǝn digǝr sǝbǝblǝrlǝ birgǝ (mǝs. qǝrar qǝbul edǝnlǝrin iqtisadi 
fǝaliyyǝtin törǝtdiyi ǝtraf mühit mǝsǝlǝlǝrini nǝzǝrǝ almaq istǝyinin olmaması – bütün 
dünyada bir çox ölkǝlǝr üçün ǝnǝnǝvi olan bir problem); qǝrar qǝbul edǝnlǝrin ölkǝnin vǝ 
regionun ekoloci problemlǝri haqqında kifayǝt qǝdǝr mǝlumatlarının olmaması; iqtisadi vǝ 
sosial mǝqsǝdlǝrin prioritet tǝşkil etmǝsinin sǝbǝbi olan zǝif iqtisadi inkişaf; bǝzi qǝrar qǝbul 
edǝnlǝrin ƏMTQ-ni yardım kimi qǝbul etmǝmǝlǝri ƏMTQ-nin ölkǝdǝ az effektli olmasına 
gǝtirir.  

Effektli ƏMTQ sistemlǝri üçün zǝruri olan digǝr aspektlǝrdǝn iki tǝrǝfli ünsiyyǝt 
mexanizmini qeyd etmǝk lazımdır. Bu mexanizm ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝrinin bir 
biri ilǝ vǝ beynǝlxalq tǝrǝfdaşlarla tǝjrübǝ mübadilǝsi aparmağa, keçmiş tǝjrübǝyǝ 
ǝsaslanaraq milli ƏMTQ sistemini müntǝzǝm olaraq yenilǝşdirmǝyǝ, vǝ ölkǝ iqtisadiyyatının 
müxtǝlif sahǝlǝrindǝ ƏMTQ-nin müxtǝlif layihǝlǝrǝ tǝtbiqinin statistik aspektlǝri ilǝ mǝşqul 
olmağa imkan yaradır. Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝri ölkǝdǝ ƏMTQ uzrǝ 
metodoloci tǝlimatlara kǝskin ehtiyajın olmasını qeyd edirlǝr. Bu tǝlimatlar ölkǝ 
xüsusiyyǝtlǝrini vǝ keçmiş ƏMTQ-lǝrin tǝjrübǝsini nǝzǝrǝ almalı vǝ yan tǝsirlǝrin 
proqnozlaşdırılması vǝ idarǝ olunması üzrǝ mǝlumat daşımalı, strateci sǝviyyǝdǝ aparılan 
siyasǝt, plan, proqramlar, strateci vǝ qanunveriji aktlar kimi fǝaliyyǝt növlǝrinin tǝsirinin 
qiymǝtlǝndirilmǝsi xüsusiyyǝtlǝrini açıqlamalıdırlar (Strateci Ətraf Mühitǝ Tǝsirin 
Qiymǝtlǝndirilmǝsi). Respublikada xüsusi peşǝ hazırlığının vǝ tǝdrisin olmamasını vǝ xariji vǝ 
beynǝlxalq sǝrmayǝçilǝrin keçmiş sovet ölkǝlǝri üçün bǝzǝn effektli olmayan ƏMTQ 
tǝlimatlarından istifadǝ etmǝlǝrini nǝzǝrǝ alaraq Azǝrbayjan ƏMTQ sǝhmdarları üçün ƏMTQ 
metologiyasının yaradılması zǝruridir. Belǝliklǝ ƏMTQ tǝlimatının yaradılması mǝsǝlǝsi ölkǝdǝ 
müvafiq potensialın olması mǝsǝlǝsi ilǝ sıx ǝlaqǝdardır. Bunlar ilk önjǝ ƏMTQ mütǝxǝssislǝri 
vǝ insan resursları, vǝ elǝjǝ dǝ müxtǝlif sǝhmdarların ƏMTQ-nin keçirilmǝsindǝ maddi, 
texniki vǝ inzibati potensialıdır.  

Azǝrbayjan yeganǝ keçmiş sovet ölkǝsidir ki, burada ƏMTQ vǝ ya OVOS (ƏMTQ-nin 
rus dilindǝ qisaldılmış forması) qanunveriji aktı hǝlǝ dǝ qǝbul edilmǝmişdir vǝ hüquqi 
qüvvǝsi olmayan ƏMTQ Qaydalarının qanuna çevirilmǝsi mǝsǝlǝsi son 10 ildǝ açıq qalmışdır. 
Bunun nǝtijǝsindǝ ölkǝdǝ aparılan bir çox, vǝ ya bütün ƏMTQ-lǝr xariji vǝ beynǝlxalq 
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sǝrmayǝdarlar tǝrǝfindǝn irǝli sürülür. Yerli vǝ milli layihǝ hǝyata keçirǝnlǝr isǝ ƏMM 
Qanununa ǝmǝl edirlǝr yǝni yalnız DEE prosesinǝ ǝmǝl edirlǝr (lakin bu mǝsǝlǝ haqqında 
rǝsmi statistikanın olmaması dǝqiq hesablamaların aparılmasına yol vermir). Milli 
qanunverijiliyin qüvvǝyǝ minmǝsi (ǝtraf mühitin mühafizǝsi qanunverijiliyini dǝ daxil 
etmǝklǝ) 1990-jı ildǝ Azǝrbayjanın müstǝqillik ǝldǝ etmǝsindǝn sonra ölkǝ üçün ǝn vajib 
mǝsǝlǝlǝrdǝn birinǝ çevrilmişdir. QHT-lǝrin son zamanlar fǝallaşması vǝ müxtǝlif beynǝlxalq 
institutlar tǝrǝfindǝn ǝtraf mühiti daha çox nǝzǝrǝ alan fǝaliyyǝtin populyarlaşdırılması 
qanunverijiliyin qüvvǝyǝ minmǝsi mǝsǝlǝsini hǝll oluna bilǝn mǝsǝlǝyǝ çevirmişdir. Lakin 
ƏMM Qanununun vǝ digǝr müvafiq qanunverijiliyin hǝlǝ dǝ inkişaf etmiş qüvvǝyǝ minmǝ 
mexanizminǝ ehtiyajı vardır. Mǝsǝlǝn, az miqdarda jǝrimǝ layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝfi ǝtraf 
mühitin mühafizǝsi tǝdbirlǝrinǝ sǝrmayǝ qoymaq ǝvǝzinǝ jǝrimǝni ödǝmǝyǝ hǝvǝslǝndirir. 
Bunun nǝtijǝsindǝ ölkǝdǝ ƏMTQ-nin effektivliyi azalır.  

Ümumiyyǝtlǝ Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin ǝsasları son dǝrǝjǝdǝ qeyri şǝffaf, qeyri 
demokratik, vǝ ölkǝnin sosial vǝ ekoloci mǝsǝlǝlǝrini iqtisadi mǝqsǝdlǝrin ǝleyhinǝ olan 
mǝsǝlǝlǝr kimi qǝbul edǝn Sovet mǝrkǝzi planlaşdırma sistemi tǝrǝfindǝn qoyulmuşdur. Bu 
da ölkǝdǝ ƏMTQ sisteminin «aşağıdan yuxarı» (QHT-lǝr tǝrǝfindǝn lobbi aparılması 
vasitǝsilǝ) keçirilǝn islahatlara nisbǝtǝn «yuxarıdan aşağı» (yǝni dövlǝt tǝrǝfindǝn irǝli 
sürülmüş) keçirilǝn islahatların daha çox uğur qazanmaq imkanı olmasını izah edir. Son 
onillikdǝ Azǝrbayjan jǝmiyyǝtindǝ baş vermiş demokratik dǝyişikliklǝrǝ baxmayraq, ölkǝ hǝlǝ 
dǝ kSİ-nin bǝzi ölkǝlǝrinin etdiyi kimi bu mirasdan yaxa qurtarmağa jan atır. Buna görǝ 
ölkǝnin digǝrlǝri ilǝ bǝrabǝr ƏMTQ sistemini dǝ tǝkmillǝşdirmǝk sǝyinǝ yardım etmǝk jǝhdlǝri 
bu faktoru nǝzǝrǝ almalıdırlar vǝ iqtisadiyyata, jǝmiyyǝtǝ, mǝdǝni hǝyata vǝ ölkǝdǝki quruma 
tǝsir edǝn daxili aparıjı qüvvǝlǝr haqda biliyǝ ǝsaslanan ǝmǝkdaşlığ qurmalıdırlar.  

Azǝrbayjanın ƏMTQ siteminin tǝkmillǝşdirmǝyǝ ehtiyajı olmasına vǝ bunun yeganǝ 
yolu ƏMTQ-nin ölkǝdǝ qanunlaşdırılması vǝ beynǝlxalq standartlara uyqunlaşdırılması 
olmasına heç bir şübhǝ yoxdur. Bu prosesin effektivliyinin artırılması vǝ müxtǝlif sahǝlǝrdǝ 
vǝ müxtǝlif miqyaslı artan saylı layihǝlǝrlǝ mübarizǝ aparması üçün zǝruridir. Bütün bunlar 
ölkǝnin özünǝmǝxsus tǝbiǝtinin iqtisadi fǝaliyyǝt nǝtijǝsindǝ daha da deqradasiyaya 
uğramasının qarşısını almaq üçün zǝruridir. Bu hǝmçinin ölkǝnin beynǝlxalq öhdǝçiliklǝrini 
yerinǝ yetirmǝsi vasitǝsilǝ beynǝlxalq arenada tǝrǝfdaş ölkǝ kimi ad qazanmağa yardım 
edǝcǝk. Milli ƏMTQ sistemi islahatlarının miqyası iri görünsǝ dǝ, bunu yadda saxlamaq 
lazımdır ki, bu yolun keçmiş Sovet DEE prosesindǝn müasir ƏMTQ prosesinǝdǝk olan böyük 
hissǝsi artıq keçilmişdir. Azǝrbayjanın bu kimi islahatı planlaşdırmaq, başlamaq vǝ 
müvǝffǝqiyyǝtlǝ başa vurmaq üçün müasir potensialı kifayǝt deyil, lakin dövlǝtin ölkǝ vǝ ǝhali 
uğrunda fǝaliyyǝt göstǝrmǝk istǝyi vǝ hazırlığı yaxın gǝlǝjǝkdǝ ƏMTQ islahatları üçün 
istǝnilǝn möhkǝm ǝsas ola bilǝr.            
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3. Ölkǝ haqqında mǝlumat  

Beş Xǝzǝryanı ölkǝlǝr arasında nisbǝtǝn kiçık ölkǝ olan Azǝrbayjanın 8 million ǝhalisi vardır. 
Dünyanın ǝn qǝdim neft mǝnbǝlǝrindǝn biri kimi tanınması vǝ Avropa vǝ Asiyanı birlǝşdirǝn 
yolların kǝsişmǝ nöqtǝsindǝ yerlǝşmǝsi ǝsrlǝr boyu ölkǝnin iqtisadi vǝ sosial inkişafını 
formalaşdırmışdır.  

SSRİ-in 1990-jı illǝrin ǝvvǝllǝrindǝ parçalanmasından sonra keçmiş Sovet Respublikaları 
arasında Azǝrbayjan iqtisadiyyatı ǝn kǝskin böhrana mǝruz qalmış ölkǝlǝrdǝn biri idi. 
Beleliklǝ, ölkǝnin iqtisadiyyatı 60% ixtisar olundu bu da öz növbǝsindǝ bütün sahǝlǝrdǝ 
durqunluqa vǝ 1994-jü ildǝ inflyasiyanın 1600% çatmasına sǝbǝb oldu. Azǝrbayjanın 
ayrılmaz hissǝsi olan Dağlıq Qarabağ uğrunda qonşu Ermǝnistanla aparılan uzunmüddǝtli 
münaqişǝ bu vǝziyyǝti daha da ağırlaşdırmışdır. 1993-jü ildǝn Azǝrbayjan Respublikasının 
prezidenti olmuş Heydǝr Əliyev tǝrǝfindǝn aparılan xariji vǝ daxili siyasǝt nǝtijǝsindǝ yalnız 
1994-1995-ji illǝrdǝ iki ölkǝ arasında atǝşkǝs eldǝ olunmuşdur vǝ belǝliklǝ ölkǝ 
iqtisadiyyatının yenidǝn inkişafına imkanlar yaradılmışdır.       

Prezident H. Əliyevin ölkǝdǝ siyasi sabitliyǝ nail olmaq üçün atdığı uğurlu addımlar tezliklǝ 
xariji ǝmǝkdaşlarla vǝ institutlarla diplomatik vǝ iqtisadi ǝlaqǝlǝrin yenilǝşmǝsinǝ gǝtirdi vǝ 
1994-jü ildǝn etibarǝn respublikada aparılan iqtisadi vǝ sosial islahatların hǝyata keçirilmǝsi 
üçün maddi vǝ texniki yardımın ǝldǝ edilmǝsi ilǝ nǝtijǝlǝndi. Beleliklǝ 2002-ji ildǝ adam 
başına Ümumi Daxili Mǝhsulun illik artımı gözlǝnilǝndǝn 10% artıq, inflyasiya isǝ 
sabitlǝşdirilmişdir.  

1990-jı illǝrin ortalarından etibarǝn, vǝ xüsusi olaraq «Əsrin Müqavilǝsi»3-nin 
bağlanmasından sonra ölkǝnin iqtisadiyyatina verilǝn daxili vǝ xariji sǝrmǝyǝlǝr üçün müsbǝt 
zǝmin yaradılmışdır. Sǝrmǝyǝlǝrin ümumi mǝblǝği 2001-ji ildǝ 1 milliard ABŞ dollarından 
artiq idi, vǝ bunun 820,5 miillion ABŞ dolları neft sektoruna verilmiş sǝrmayǝlǝr idi. 1990-jı 
illǝrin axırlarında artan neft çıxarma miqyası vǝ ölkǝnin iqtisadiyyatına xariji sǝrmayǝlǝrin 
axımı başlıja olaraq neft sektorunda, ve hǝmçinin kǝnd tǝssǝrüfatı vǝ xidmǝt mǝhsullarında 
yüksǝk iqtisadi artıma (40%) sǝbǝb oldu.  Digǝr tǝrǝfdǝn neft vǝ qaz sektorunda baş verǝn 
surǝtli irǝlilǝyiş dövlǝt üçün jiddi maneǝyǝ çevrilir, çünki iqtisadiyyatın digǝr sahǝlǝrinin neft 
sektorunda asanliqla ǝldǝ edilǝn gǝlirin kölgǝsindǝ qalmaları ehtimalı vardır. 

Onilliklǝrlǝ demokratik ǝnǝnǝlǝri olmayan Sovet reciminǝ mǝruz qalmış ölkǝnin jǝmiyyǝtinin 
demokratiklǝşdirilmǝsi prosesi iqtisadi inkişafla bǝrabǝr baş verirdi. Buna baxmayaraq 
ölkǝdǝ mövjud olan yüksǝk korrupsiya sǝviyyǝsi vǝ qanunverijiliyin hǝyata keçirilmǝ 
mexanizmlǝrinin çatışmamazlıqları tǝrǝqqini zǝiflǝdirdi.    

Ermǝnistanla aparılan müharibǝ jǝmiyyǝtǝ kǝskin surǝtdǝ tǝsir etmişdir. Mǝsǝlǝn, fajiǝli 
demoqrafik dǝyişikliklǝr nǝtijǝsindǝ 900 000 qaçqın vǝ daxili köçkünlǝr ǝmǝlǝ gǝlmişdir, bu 
da Azǝrbayjan ǝhalisinin sayının 11% artmasina sǝbǝb olmuşdur. Beleliklǝ, 2002-ji ildǝ ölkǝ 
ǝhalisinin 49% yoxsulluq sǝviyyǝsindǝn aşağıda yaşayırdı, işsizlik sǝviyyǝsi isǝ 16%  (rǝsmi 
1.1%) çatmışdır. 1999-ju ildǝ Prezidentin qǝrarı ilǝ ǝsası qoyulmuş Dövlǝt Neft Fondunun 
neft sektorunda ǝldǝ edilǝn gǝlirin böyük hissǝsini tǝhsil, sǝhiyyǝ vǝ ölkǝnin digǝr 
problemlǝrinǝ yönǝltmǝklǝ yoxsulluq sǝviyyǝsini azaltması vǝ sosial problemlǝri  hǝll etmǝsi 

                                                           
3 Azǝrbayjan Respublikasının 1991-ji ildǝ müstǝqillik ǝldǝ etdikdǝn sonra Dövlǝt Neft Şirkǝti vǝ aparıjı nefi 
şirkǝtlǝri arasında imzalanan ilk müqavilǝ.   
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gözlǝnilir4. Bir çoxlarının ümidlǝri Azǝrbayjan neft vǝ qazının ötürülǝjǝyi Bakı-Tbilisi-Jeyhan 
Baş Neft Borusunun vǝ Azǝrbayjan-Gürjüstan-Türkiyǝ Qaz Borusunun tikilmǝsi ilǝ bağlıdır.         

Azǝrbayjan hǝmçinin hava, su vǝ torpaq çirklǝnmǝsi, biomüxtǝlifliyin azalması, sǝhralaşma 
vǝ mǝşǝlǝrin qırılması, kǝnd tǝssǝrüfatı üçün yararlı olan torpaqların itirilmǝsi vǝ Xǝzǝr Ağ 
Balığı populyasiyasının tǝlǝf edilmǝsi kimi bir sıra ekoloci problemlǝrǝ dǝ yiyǝlǝnmişdir. Adı 
çǝkilǝn ekoloci problemlǝrin bǝzilǝrinin (xüsusǝn çirklǝnmǝ ilǝ bağlı problemlǝrin) 
kǝskinlǝşmǝsi göstǝrijilǝri 1990-jı illǝrin ǝvvǝllǝrindǝ kiçilmişdirlǝr. Tǝǝssüf kı, bu dǝyişiklik 
tǝkmillǝşmiş ekoloci idarǝetmǝnin yox, iqtisadi durqunluğun nǝtijǝsidir. Dövlǝt müvafiq 
ölçülǝr götürmǝsǝ ölkǝ iqtisadiyyatının vǝ xüsusilǝ dǝ neft vǝ qaz sǝnayesinin inkişafı ǝtraf 
mühitin daha da korlanmasına gǝtirǝjǝk. Azǝrbayjanda tǝbiǝti mühafizǝ etmǝk uçun İqtisadi 
fǝaliyyǝtǝ tǝtbiq edilǝjǝk mexanizmlǝrdǝn biri dǝ Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsidir. 
Bu mexanizm Respublikada 1996-jı ildǝ tǝqdim edilmişdir vǝ müxtǝlif xariji şirkǝtlǝr vǝ 
beynǝlxalq tǝşkilatlar vǝ donorlar, vǝ hǝmçinin dǝ yerli Qeyri Hökumǝt Tǝşkilatları tǝrǝfindǝn 
fǝal populyarlaşdırılır.             

 

                                                           

4 Dünya Bankının mǝlumatına ǝsasǝn, sǝhiyyǝ vǝ tǝhsilǝ sǝrf edilmiş vǝsait 2001-ji ildǝ Ümumi Daxili Mǝhsulun 
müvafiq olaraq 0.6% vǝ 4.2% tǝşkil etmişdir.     
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4. Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin inkişafı tarixi  

Sovet dövrünün iqtisadi qanunvericiliyindǝ müǝssisǝlǝrin ǝtraf mühit göstǝrijilǝrinǝ aid ayrı-
ayrı müddǝalar mövjud idi. Lakin bu göstǝricilǝrin hǝmin müǝssisǝlǝrin ekoloji baxımdan 
fǝaliyyǝtinin tǝnzimlǝmǝsi rolu illǝr boyu nǝzǝrsiz qalmişdır çünki iqtisadi gǝlir daimi olaraq  
ekoloji düşünjǝlǝrǝ üstün gǝlirdi. Çirklǝndirijilǝrin miqdarının normalardan artıq olduğu 
hallarda «Ətraf mühiti çirklǝndirǝn ödǝyir» prinsipi istifadǝ edilmişdir. 1980-jı illǝrin 
ortalarında iri müǝssisǝlǝr uçun tǝtbiq edilǝn ekoloji pasportlar sistemi yaradılmışdır. Bu 
sistem hǝmin müǝssisǝlǝrin istehsal edǝjǝyi tullantiları tǝyin etmǝli idi, lakin o yalnız 1990-jı 
illǝrin ǝvvǝllǝrinǝdǝk istifadǝ olundu. 

Keçid dövrünün başlanğıjı Azǝrbayjan Dövlǝtinin ekoloci siyasǝtinin iqtisadi vǝ sosial sahǝlǝr 
daxilindǝ nǝzǝrdǝn keçirmǝsinǝ ehtiyaj olduğunu göstǝrdi. 1991-1995-ji illǝrdǝ iqtisadi 
inkişafı ǝtraf mühiti qoruma mexanizmi ilǝ tǝmin edǝjǝk ƏMQ mexanizminin olmaması 
ölkǝnin davamlı inkişafdan qısa müddǝtli iqtisadi mǝqsǝdlǝrǝ tǝrǝf addımlamasına gǝtirdi. Bu 
vǝziyyǝtdǝ Dövlǝtin ölkǝdǝ olan tǝbii sǝrvǝtlǝrǝ, xüsusǝn dǝ neft vǝ qaza, arxalanması 
şubhǝsiz ǝtraf muhiti çirklǝndirǝn sahǝlǝri inkişaf etdirdi vǝ iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrdǝ sistematik 
olaraq ǝtraf mühit nǝzǝrsız qaldı. Digǝr tǝrǝfdǝn hǝmin neft vǝ qaz resursları xariji 
sǝrmayǝçilǝri vǝ maliyyǝ institutlarını jǝlb etdi. Onların ǝtraf mühitǝ aid tǝlǝblǝri arasında 
digǝr mǝsǝlǝlǝrlǝ bǝrabǝr hǝyata keçirilǝjǝk hǝr bir layihǝ üçün ƏMTQ prosesinin keçirilmǝsi 
tǝlǝbi dǝ var idi. Bu da Azǝrbayjan Dövlǝtini öz Ətraf Mühiti Qiymǝtlǝndirmǝ tǝlǝblǝrini 
yenidǝn nǝzǝrdǝn keçirmǝyǝ mǝjbur etdi. 

1.4 4.1 Milli ƏMQ Qanunverijilik çǝrçivǝsi         

Azǝrbayjanın hazırki ƏMQ sistemi 1980-jı illǝrin sonunda Sovet İttifaqı tǝrkibindǝ olarkǝn 
qǝbul edilmiş Dövlǝt Ekoloci Ekspertizasıdır. DEE ekoloci deqradasiyanın artmasına cavab 
olaraq vǝ ijtimaiyyǝtin ekoloci problemlǝr haqda mǝlumatlaşdırılması üçün qǝbul edilmişdir. 
Onun mǝqsǝdi dövlǝt nümayǝndǝlǝri tǝrǝfindǝn miqyasından, fǝaliyyǝt növü vǝ ya 
sahǝsindǝn asılı olmayaraq bütün tǝqdim edilmiş inkişaf fǝaliyyǝtlǝrinin ekoloci tǝsirinin 
formal tǝsdiqlǝnmǝsi idi. Keçmiş SSRİ-nın dağılmasından ǝvvǝl inkişaf etdirilmiş OVOS 
adlanan (Rus dilindǝ «Ətraf Mühitǝ Dǝyǝn Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi») digǝr proses DEE-ni 
layihǝ sǝviyyǝsindǝ tamamlamaq üçün nǝzǝrdǝ tutulmuşdur, lakin Azǝrbayjanda qǝbul 
edilmǝmişdir.  

Azǝrbayjanın Ətraf Mühitin Qiymǝtlǝndirilmǝsi sisteminin ǝsasları aşağıdakı 2.1 saylı 
Jǝdvǝldǝ verilmiş hüquqi aktlarda vǝ sǝnǝdlǝrdǝ qeyd edilib. ƏMTQ Qaydaları-ndan başqa bu 
jǝdvǝldǝ adı çǝkilǝn bütün sǝnǝdlǝr hüquqi qüvvǝyǝ malikdir.        

Jǝdvǝl 4.1 Azǝrbayjan Respublikasının ƏMQ Qanunverijiliyi  

Qanunveriji sǝnǝd  Qǝbul olunma 
ili 

Verilǝn Sistem 

Ətraf Mühitin Mühafizǝsi Qanunu, 8 bǝnd 
Dövlǝt Ekoloci Ekspertizası  

1999 DEE 

Eespo Konvensiyasının ratifıkasiyası haqda 
Qǝrar 

1999 ƏMTQ 

Aarhus Konvensiyasının Qǝbul Edilmǝsi Qǝrarı 2000 ƏMTQ 
ƏMTQ Qaydaları  1996          

(Hüquqi 
ƏMTQ 

 - 21 - 



qüvvǝyǝ malik 
deyil) 

DEE-nin ölkǝdǝ olan ǝsas ƏMQ mexanizmi olmasını qeyd edǝn ǝsas qanunveriji sǝnǝd Ətraf 
Mühitin Qorunması Qanunudur (ƏMQ Qanunu), amma o ƏMTQ-nǝ aid xüsusi qanunveriji 
sǝnǝd deyil. Bu qanunun 8-ji bǝndi hǝr bir tǝklif edilmiş fǝaliyyǝtin DEE keçirilmǝsinin ǝsas 
prinsiplǝrini qeyd edir. Lakin bu qanuna diqqǝtlǝ nǝzǝr saldıqda ƏMQ Qanunun bu fǝsilinin 
iki aspektini qeyd etmǝk olar. A) ƏMQ Qanununun 8-ji bǝndi 1991-ji il Sovet Ətraf Mühitin 
Qorunması Qanununu tǝkrarlayır vǝ B) 1992-ji il Ətraf Mühitin Qorunması vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝrin 
İstifadǝsi Qanununun 8-ji bǝndini tǝkrarlayır. ƏMQ Qanunu belǝliklǝ Azǝrbayjanda DEE-nın 
ǝsaslarını qoyur vǝ onun «ǝtraf mühitin keyfıyyǝt normalarına vǝ ekoloci tǝlǝblǝrǝ 
uyqunluğunu tǝyin edǝn vǝ iqtisadi fǝaliyyǝtin ǝtraf mühitǝ olan mǝnfı tǝsirinin vǝ müvafıq 
nǝtijǝlǝrin aşkar edilmǝsi, qarşısının alınmasına vǝ gözlǝnilmǝsinǝ yönǝlmiş» proses kimi 
qǝlǝmǝ verir (50-ji Paraqraf). Bu tǝyin layihǝni inkişaf etdirǝnlǝrin ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ 
almalarının zǝruriliyini bildirsǝ dǝ, ǝtraf mühit mǝsǝlǝlǝrinǝ texnoqrafik nöqteyi nǝzǝrdǝn 
yanaşır. Belǝliklǝ qanunverijilik, iqtisadi fǝaliyyǝtin qarşısını alma vǝ mǝnfi tǝsirin azaldılması 
tǝdbirlǝri vasitǝsilǝ ǝtraf mühitǝ minimal tǝsir etmǝk üçün mexanizmlǝrlǝ tǝjhiz etmǝk 
ǝvǝzinǝ tǝbii sǝrvǝtlǝrin istifadǝsinǝ müǝyyǝn mǝhdudiyyǝtlǝr qoyur.       

ƏMQ Qanunundan başqa bir sǝnǝd dǝ Azǝrbayjanda ƏMTQ tǝjrübǝsinin formalaşmasında 
mühüm rol oynayır, bu da 1996-jı ildǝ UNDP-nin mütǝxǝssisi vǝ yerli QHT tǝrǝfindǝn 
yaradılmış Azǝrbayjanda Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi Prosesi Qaydalarıdır (ƏMTQ 
Qaydaları). ƏMTQ Qaydaları «qǝrb» tipli ƏMTQ prosesinin ǝsas prinsiplǝrini ölkǝyǝ tǝqdim 
edir. Onun bu günǝ olan ǝsas çatışmamazlığı bu sǝnǝdin hüquqi qüvvǝsinin olmamasıdır. Bu 
sǝnǝd keçmiş Dövlǝt Ekologiya Komitǝsi tǝrǝfindǝn tǝsdiq vǝ qǝbul edilmişdir, lakin qanun 
statusunu almamışdır. ƏMTQ Qaydaları-nda ƏMTQ prosesi belǝ tǝyin edilmişdir «inkişafda 
olan fǝaliyyǝtin ǝtraf mühitǝ tǝsir edǝ bilǝjǝk potensial nǝtijǝlǝrinin tǝyin edilmǝsı vǝ fiziki, 
bioloci vǝ sosio-iqtisadi mühit nöqteyi nǝzǝrindǝn qiymǝtlǝndirilmǝsi vǝ neqativ tǝsirlǝrin 
aradan qaldırılması vǝ ya minimuma endirilmǝsi üçün tǝdbirlǝrin hazırlanması prosesi» 
(Paraqraf 1.1). Bu tǝyinǝ ǝsasǝn, layihǝni inkişaf etdirǝnlǝr hǝm onun ǝtraf mühit üçün 
zǝrǝrsiz olmasını tǝmin etmǝli hǝm dǝ hǝr bir tǝdbir uçun müǝyyǝn fǝaliyyǝt növlǝri tǝklif 
etmǝlidirlǝr ki, onun baş verǝ bilǝjǝk neqativ effektlǝrini aradan qadlırmaq vǝ ya minimuma 
endirmǝk mümkün olsun.                        

4.1 saylı jǝdvǝlǝ ǝsasǝn, ƏMTQ Qaydaları 1996-jı ildǝ Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin 
ǝsaslarını tǝyin etmǝsindǝn sonra ƏMQ Qanunu qǝbul edilmişdir. Lakin nǝ ƏMTQ Qaydaları 
qanunveriji akt statusunu aldı, nǝ dǝ ƏMQ Qanunu ölkǝdǝ Ətraf Mühitin Qiymǝtlǝndirilmǝsi 
prosesinin yeni aspektlǝrini qeyd edir. Bundan başqa ƏMQ Qanunu beynǝlxalq müqavǝlǝlǝrin 
Azǝrbayjan qanunverijiliyindǝn fǝrqlǝndiyi halda onların ǝsas götürülmǝlǝrini xüsusǝn qeyd 
edir (ƏMQ Qanunu 1999, 82 Paraqraf).  Bu hǝmçinin Eespo vǝ Aarhus Konvensiyalarının tǝsis 
etdiklǝri prinsiplǝrǝ dǝ aiddir, vǝ buna görǝ dǝ hǝmin prinsiplǝr Azǝrbayjanda ƏMTQ 
prosesindǝ birbaşa istifadǝ edilirlǝr. Buna baxmayaraq ǝvvǝl qeyd edildiyi kimi nǝ ƏMTQ 
Qaydaları, nǝ dǝ Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin ǝsasını qoyan hǝr hansı bir digǝr sǝnǝd, 
Azǝrbayjanın Eespo Konvensiyasını ratifıkasiya etmǝ qǝrarını dǝstǝklǝmǝk uçun lazım olan 
qanunveriji akt rǝsmi statusunu almamışdır.       

Bundan başqa ƏMTQ Qaydaları-nda Ekologiya Komitǝsinin 2001 May ayında fǝaliyyǝtinǝ son 
qoyulması vǝ Ekologiya vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝrin İstifadǝsi Nazirliyinin tǝsis edilmǝsi haqda heç bir  
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dǝyişikliklǝr edilmǝmişdir. ƏMTQ Qaydaları bu günǝdǝk keçmiş Dövlǝt Ekologiya Komitǝsini 
Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin ǝsas iştirakçılarından biri adlandırır.  

 4.2 Milli qanunverijiliyin qüvvǝyǝ minmǝsi 

1990-jı illǝrin ǝvvǝllǝrindǝ Azǝrbayjan müstǝqilliyini qazandıqdan sonra milli qanunverijiliyin 
qüvvǝyǝ minmǝsi ölkǝ üçün ǝn mühüm mǝsǝlǝlǝrdǝn birinǝ çevrilmişdir. Bu ölkǝ hǝyatının 
bütün sahǝlǝrinǝ elǝjǝ dǝ ǝtraf mühitin mühafizǝsinǝ eyni dǝrǝjǝdǝ aiddir. Yalnız son 
zamanlar ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ almanı tǝlǝb edǝn QHT-lǝrin vǝ beynǝlxalq institutların 
fǝaliyyǝtinin artması ilǝ qanunverijiliyin qüvvǝyǝ minmǝsi mǝsǝlǝsi hǝyata keçirilǝ bilǝn 
mǝsǝlǝyǝ çevrilmişdir. Buna baxmayaraq bu qanunverijiliyin, xüsusǝn dǝ ƏMM Qanununun 
qüvvǝyǝ minmǝsi mexanizmlǝri hǝlǝ dǝ inkişaf etdirilmǝmişlǝr. Mǝsǝlǝn, 6.8 bölmǝsindǝ 
ǝtraf mühitǝ vurulan ziyana görǝ mǝsuliyyǝt vǝ 6.10 bölmǝdǝ ƏMTQ prosesindǝ ijtimaiyyǝtin 
iştirakı haqda bǝhs edir. Bǝzi ƏMTQ prosesinin sǝhmdarlarının fikrinjǝ Azǝrbayjanın ǝtraf 
mühiti qoruma qanunverijiliyi iqtisadiyyatın mövjud ekolocı standartlara ǝsasǝn inkişaf 
etmǝsini tǝmin edǝn jǝzalandırma alǝti funksiyalarını hǝyata keçirir. Bunun ǝksinǝ olaraq 
ǝtraf mühitin qorunması qanunverijiliyi vǝ xüsusǝn dǝ ƏMTQ sistemi onun beynǝlxalq 
anlamına ǝsasǝn qǝrar qǝbul edǝnlǝri tǝklif olunan iqtisadi fǝaliyyǝtin potensial tǝsiri haqda 
yetǝrli mǝlumatla tǝjhiz edǝn vǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan vǝ şǝffaf qǝrar qǝbul etmǝ prosesini 
tǝmin edǝn bir alǝtdir. Lakin Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin sǝhmdarlarının ƏMTQ 
qanunverijiliyinin mǝqsǝdini anlamaları vǝ qǝbul etmǝlǝri faktı tezliklǝ milli ƏMTQ sisteminin 
qǝrb tipli ƏMTQ istiqamǝtindǝ inkişaf etmǝsinǝ gǝtirǝ bilǝr.          
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5 İnzibati çǝrçivǝ 

1.5 5.1 İnsan resursları (ǝmǝkdaşlar, peşǝkar tǝjrübǝ vǝ s.)  

ƏMTQ prosesinin iştirakçılarından biri olan dövlǝt strukturları Azǝrbayjanın ƏMTQ sistemindǝ 
mühüm rol oynayırlar çünki ölkǝnin orta vǝ iri miqyaslı layihǝlǝrinin çox hissǝsi yalnız dövlǝt 

tǝrǝfindǝn vǝ ya dövlǝt vǝ digǝr milli, xariji vǝ beynǝlxalq tǝşkilatlarla birgǝ aparılır5. ƏMTQ 
prossesindǝ layihǝni hǝyata keçirǝn, qǝrar qǝbul edǝn vǝ ya sǝhmdar kimi iştirak edǝn 
tǝşkilatlar arasında hǝm kiçik vǝ orta miqyaslı (müxtǝlif institutlar, regional vǝ yerli 
hakimiyyǝt) hǝm dǝ iri miqyaslı (bir çox nazirliklǝr, paytaxtda yerlǝşǝn bǝlǝdiyyǝlǝr) 
tǝşkilatlar vardır. Bu hǝmçinin onların mütǝxǝssislǝrinin peşǝkar tǝjrübǝsinǝ vǝ ƏMTQ ilǝ 
bağlı mǝsǝlǝlǝrlǝ mǝşqul olan insan resurslarına da aiddir. Dövlǝt strukturlarının bǝzilǝri, 
mǝsǝlǝn Ətraf Mühit vǝ Ekologiya Nazirliyi, ƏMTQ tǝlǝblǝrinǝ uyqun insan resurslarına 
malikdirlǝr. Digǝrlǝri isǝ bu kimi resursların çatışmamazlığını qeyd edirlǝr, mǝsǝlǝn İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi. Buna baxmayaraq ƏMTQ-nǝ jǝlb edilmiş kadrların peşǝkar sǝviyyǝsi 
baxımından dövlǝt sektorunun ümumi potensialı hǝmin inştitutların iqtisadi fǝaliyyǝti ilǝ 
müqaisǝdǝ inkişaf etmǝmişdir. Bir çox hallarda çoxsaylı layihǝlǝrin, siyasi kursların, plan vǝ 
proqramların inkişafı ilǝ mǝşqul olan  dövlǝt strukturlarını müasir ƏMTQ prosesi haqda 
lazımi bilik vǝ bajarıqlara yiyǝlǝndirmǝk uçun intensiv vǝ müntǝzǝm keçirilǝjǝk tǝhsil 
proqramları tǝlǝb olunur. 

ƏMTQ ilǝ bağlı peşǝkar xidmǝtlǝr göstǝrǝn mǝslǝhǝt şirkǝtlǝri, ƏMTQ-nin hǝyata keçirilmǝsi, 
onunla bağlı tǝhsil porqramları, seminarlar vǝ mǝslǝhǝtlǝrin verilmǝsi kimi fǝaliyyǝt növlǝrini 
hǝyata keçirǝ bilǝjǝk ǝn yüksǝk potensiala malik olan tǝşkilatlardandırlar. ƏMTQ gedişindǝ vǝ 
xüsusǝn dǝ ilkin araşdırmalarda iştirak edǝn elmi işçilǝr bir qayda olaraq yüksǝk bajarıq 
sǝviyyǝsinǝ malikdirlǝr. Ona görǝ mütǝxǝssislǝrin peşǝkar sǝviyyǝsini yüksǝk saxlamaq vǝ 
onları ǝtraf mühitin qiymǝtlǝndirilmǝsi sahǝsindǝ beynǝlxǝlq sǝviyyǝdǝ baş verǝn yeniliklǝrlǝ 
tanış etmǝk üçün müntǝzǝm tǝhsil proqramları vǝ seminarların keçirilmǝsi tǝlǝb olunur. Eyni 
zamanda Azǝrbayjanda müstǝqil ƏMTQ mütǝxǝssislǝri haqda danışmaq hüquqi jǝhǝtdǝn 
sǝhvdir, çünki ölkǝdǝ ƏMTQ mütǝxǝssislǝrinin lisenziya sistemi yoxdur, baxmayaraq ki QHT 
üzvlǝri vǝ elmi işçilǝr arasında ƏMTQ-ndǝ müstǝqil ekspert kimi iştirak etmǝk tǝjrübǝsi adi 

hala çevrilir6.                       

Azǝrbayjan QHT-lǝri ƏMTQ sǝhmdarlarını tǝmsil edirlǝr.  Azǝrbayjanda bir çox ǝtraf mühit 
QHT-lǝri ƏMTQ-ndǝ iştirak etmǝ tǝjrübǝsini hǝqiqǝtǝn qazanmışlar vǝ bǝzǝn layihǝ hǝyata 
keçirǝnlǝrǝ ƏMTQ keçirmǝkdǝ yardım edǝ bilirlǝr. Onlardan bir çoxları öz sıralarında tǝjrübǝli 
vǝ bilikli elmi işçilǝri vǝ peşǝkar şǝxslǝri birlǝşdirirlǝr, bunun nǝtijǝsi olaraq QHT-lǝr bǝzi 
ƏMTQ proseslǝrinin ǝsas iştirakçılarına çevrilirlǝr. Eyni zamanda bu tǝşkilatların bǝzilǝri 
ümumilikdǝ vǝ xüsusilǝ dǝ Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesi haqqında mǝhdud mǝlumata 
malikdirlǝr vǝ belǝliklǝ ölkǝnin ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan iqtisadi inkişafına dǝyǝrli yardım 
etmǝk imkanından mǝhrumdurlar.     

Sǝrmayǝçilǝrin ƏMTQ-ni keçirǝ bilǝn peşǝkar mütǝxǝssislǝr potensialı hǝmin tǝşkilatların 
sǝrmayǝ qoymaq potensialından asılıdır. İri miqyaslı sǝrmayǝçilǝr vǝ iri tǝşkilatlar daha çox 

                                                           
5 Ölkǝdǝ aparılan kiçik, orta vǝ iri miqyaslı vǝ xüsusǝn dǝ ƏMTQ ilǝ bağlı olan layihǝlǝrin sayı haqqında heç bir 
mǝlumat hazırlanmır, vǝ müvafiq mǝlumatın çatışmamazlığı ölkǝdǝki müxtǝlif tǝşkilatların, müǝssisǝlǝrin vǝ 
institutların ƏMTQ ilǝ bağlı potensialı haqqında nǝtijǝ çıxarmağa imkan vermir.      
6 Azǝrbayjan Elmlǝr Akademiyasını vǝ onun Elmi Araşdırma İnstitutlarının mütǝxǝssislǝrinin ǝtraf mühit üzrǝ 
müxtǝlif sahǝlǝrdǝ geniş biliyǝ malik olmaları vǝ hǝm SƏMTQ hǝmdǝ ƏMTQ-dǝ fǝal iştirak etmǝlǝri danılmazdır.     
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layihǝ maliyyǝlǝşdirir vǝ ƏMTQ-ndǝ daha çox tǝjrübǝ qazanırlar. Bu qayda Azǝrbayjandakı 
milli sǝrmayǝçilǝrǝ dǝ aiddir. Beynǝlxalq tǝşkilatlar vǝ xariji şirkǝtlǝr bir qayda olaraq artıq 
ƏMTQ-ndǝ geniş tǝjrübǝ qazanmışlar, yerli vǝ milli sǝrmayǝçilǝr isǝ hǝlǝ dǝ inkişafın ilkin 
mǝrhǝlǝlǝrindǝdirlǝr vǝ lazımi tǝjrübǝyǝ malik deyillǝr. Buna baxmayaraq, Azǝrbayjan 
Respublikasının Dövlǝt Neft Şirkǝtinin adı ƏMTQ keçirilmǝsindǝ kifayǝt qǝdǝr potensiala 
malik olan tǝşkilatlar arasında çǝkilir. Donor tǝşkilatların, onların fǝaliyyǝt sahǝlǝrindǝn asılı 
olaraq, ƏMTQ iştirakçı tǝrǝflǝrinǝ tǝlǝb olunan mǝslǝhǝt, şǝrhlǝr, tǝhsil proqramları ilǝ 
yardım etmǝlǝri vǝ bǝzǝn ƏMTQ-ndǝ mütǝxǝssis kimi iştirak edǝ bilmǝlǝri qǝbul edilir 
(mǝsǝlǝn: Xǝzǝr Ekoloci Proqramı).                  

Azǝrbayjanda ƏMTQ-nǝ tǝsir edǝn ǝsas faktorlardan biri texniki vǝ maliyyǝ resurslarının 
çatışmamazliğıdır. Amma bu çatışmamazlıq ǝsasǝn tǝklif etdiklǝri iqtisadi fǝaliyyǝtın ƏMTQ 
vǝ SƏMTQ-nin maliyyǝlǝşdirilmǝsinǝ javabdeh olan dövlǝt strukturlarına aiddir. Bir qayda 
olaraq, ƏMTQ-ndǝ sǝhmdar kimi iştirak edǝn tǝşkilatların böyük hissǝsi, tǝlǝb olunan texniki 
vǝ maliyyǝ resurslarını tapmalıdırlar. Bǝzi ƏMTQ sǝhmdarlarının (bǝzi yerli vǝ milli mǝhdud 
maliyyǝ resurslarına malik olan kiçik miqyaslı sǝrmayǝçilǝr) texniki vǝ maliyyǝ 
çatışmamazlıqları problemi ǝtraf mühit mǝsǝlǝlǝrini nǝzǝrǝ almaq istǝyinin olmaması vǝ 
hǝmçinin müvafiq milli qanunverijiliyin çatışmamazlıqlarından da irǝli gǝlir.      

 Eyni zamanda ölkǝnin maddi imkanları ǝtraf mühit mühafizǝsini zǝruri sǝviyyǝdǝ 
tǝmin etmǝk vǝ elǝjǝ dǝ ƏMTQ sistemini tǝkmillǝşdirmǝk üçün kifayǝt deyil. Azǝrbayjanın 
iqtisadiyyatının hazırki sǝviyyǝsindǝ ölkǝnin ǝtraf mühit problemlǝrinǝ yetǝrinjǝ fikir vermǝsi 
vǝ beynǝlxalq tǝlǝblǝrǝ javab verǝn vǝ ölkǝdǝ sistematik vǝ uğurla tǝtbiq edilǝjǝk ƏMTQ 
sisteminin inkişafına lazımi maddi resursları yönǝltmǝsi mümkün deyil.            

1.6 5.2 ƏMTQ prosesinin digǝr iştirakçı tǝrǝflǝri ilǝ ǝlaqǝlǝndirmǝ   

Tǝrǝflǝr arasında olan ǝlaqǝlǝndirmǝnin Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin ǝn zǝif nöqtǝsi 
olması müxtǝlif sǝhmdarlar tǝrǝfındǝn qǝbul edilib. Bunun bir sıra sǝbǝblǝri vardır. ƏMTQ-
nin potensial iştirakçılarının hamısı bu prosesǝ sistematik olaraq jǝlb olunmurlar. Bunun 
sǝbǝblǝrindǝn biri ijtimaiyyǝtin mǝlumatlaşdırılması kampaniyaları zamanı aşkar edilmiş 
mǝlumatın kasadlığıdır. Sǝrmayǝçilǝrin ƏMTQ-ndǝ iştirakı çǝrçivǝsindǝ aparılan fǝaliyyǝtin 
çox az olmasından onlarla ǝlaqǝlǝndirmǝ bǝzǝn çǝtin olur. Donor tǝşkilatlarının ƏMTQ-ni vǝ 
bu kimi fǝaliyyǝt növlǝrini maliyyǝlǝşdirmǝk marağı çox azdır, baxmayaraq ki, onlar ƏMTQ 
prosesinin ijtimaiyyǝtin mǝlumatlaşdirilması mǝrhǝlǝsindǝ çox fǝal iştirak edirlǝr.         

Dövlǝt strukturları ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin digǝr iştirakçıları ilǝ ǝlaqǝlǝndirmǝni müxtǝlif 
görüşlǝr, dǝyirmi masalar, mǝslǝhǝtlǝr vǝ müzakirǝlǝr vasitǝsilǝ hǝyata keçirirlǝr. Hǝr bir 
institut vǝ ya tǝşkilatın nǝzdindǝ adǝtǝn xüsusi bir bölmǝ onun fǝaliyyǝtinin ekoloci 
aspektlǝrinǝ vǝ hǝmçinin ǝtraf mühit mǝsǝlǝlǝrindǝ tǝşkilatlararası ǝmǝkdaşlığa cavabdehlik 
daşıyır. Mǝsǝlǝn, Nazirliklǝrin müvafıq bölmǝlǝri, Bakı şǝhǝri Bǝlǝdiyyǝlǝrinin Ekoloci 
Komissiyaları. Bu kimi bölmǝlǝr demǝk olar Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin bir çox iştirakçı 
tǝşkilatlarında mövjuddur, tǝbii ki, ekoloci QHT-lǝrin vǝ ekoloci mǝslǝhǝt şirkǝtlǝrinin belǝ 
bir bölmǝyǝ ehtiyajları yoxdur.              

Bir çox QHT-lǝr ƏMTQ-ndǝ fǝal iştirak edir vǝ Ekologiya Nazirliyı, sǝrmayǝçilǝr (ǝsasǝn 
Azǝrbayjanda iqtisadi fǝaliyyǝtin ǝn böyük hissǝsinǝ javabdeh olan neft şirkǝtlǝri), milli vǝ 
beynǝlxalq tǝşkilatlar vǝ donorlar ilǝ müntǝzǝm ǝlaqǝ saxlayaraq bu niyyǝtlǝrini açıq şǝkildǝ 
ifadǝ edirlǝr. Buna baxmayaraq, QHT-lǝr bǝzǝn bir biri ilǝ ǝmǝkdaşlıq etmirlǝr vǝ nǝtijǝdǝ 
ijtimai eşitmǝlǝr vǝ mǝslǝhǝtlǝr zamanı onların arqumentlǝri zǝiflǝyir vǝ layihǝni inkişaf 
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etdirǝn tǝrǝflǝrin ǝtraf mühit uçun zǝrǝrli olan fǝaliyyǝtǝ görǝ javabdehlikdǝn yayınmaqlarına 
yardım edir, çünki bir tǝşkilatın şǝrhlǝrini qulaq ardına vurmaq bir qrup tǝşkilatın şǝrhlǝrinǝ 
javab vermǝmǝkdǝn asandır.             

1.7 5.3 Mandatlar 

2001-ji ilin mayında Ekologiya Nazirliyinin tǝsis olunmasından ǝvvǝl, onun funksiyaları 
Ekologiya, Hidrometeorologiya, Geologiya vǝ Mineral Sǝrvǝtlǝr Dövlǝt Komitǝlǝri vǝ 
Azǝrbmeşǝ İstehsalat Birliyi kimi bir neçǝ dövlǝt ekoloci strukturu arasında 
bölüşdürülmüşdür. Bu strukturların funksiyaları bǝzǝn, xüsusǝn dǝ ƏMTQ-nǝ aid qǝrarların 
qǝbul edilmǝsi zamanı, bir birini tǝkrar edirdi. Ekologiya Nazirliyiynin tǝsis edilmǝsindǝn 
sonra bütün bu funksiyalar hǝmin strukturun öhdǝsinǝ verildi vǝ belǝliklǝ ölkǝdǝ DEE/ƏMTQ 
keçirilmǝsinin keyfıyyǝtinin yüksǝldilmǝsinǝ imkan yarandı.    

Hal hazırda, Ekologiya vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝr Nazirliyinin Ekoloci Ekspertiza Bölmǝsi DEE 
keçirilmǝsi vǝ inkişafda olan fǝaliyyǝt növünün ǝtraf mühit uçun zǝrǝrli olmaması haqqında 
qǝrarların qǝbul edilmǝsinǝ vǝ Ekoloci İjazǝlǝrin verilmǝsinǝ javabdeh olan yeganǝ 
strukturdur. Digǝr Nazirliklǝr vǝ Komitǝlǝr müvafiq ekoloci bölmǝlǝrinin yardımı ilǝ onların 
iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrindǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ almalıdırlar, vǝ bu fǝaliyyǝtlǝrin müvafiq Ekoloci 
İjazǝnin şǝrtlǝrinǝ daim javab vermǝsini tǝmin etmǝlidirlǝr. Nazirliklǝr vǝ Komitǝlǝrdǝn 
başqa, yerli bǝlǝdiyyǝlǝr dǝ ölkǝdǝ ƏMTQ-nǝ yardım etmǝlidirlǝr vǝ bunun üçün mǝslǝhǝtlǝr 
hazırlamalı, mütǝxǝssislǝr dǝvǝt etmǝli, ijtimaiyyǝti mǝlumatlaşdırmalı, ǝhali ilǝ müzakirǝlǝr 
aparmalı, ǝhalinin maraqlarını ƏMTQ ilǝ bağlı müxtǝlif görüşlǝrdǝ tǝmsil etmǝli vǝ 
ümumiyyǝtlǝ fǝaliyyǝt göstǝrdiklǝri ǝrazidǝ ǝhalinin qǝrarların qǝbul edilmǝsindǝ daha fǝal 
iştirakını tǝmin etmǝlidirlǝr.             

ƏMTQ prosesinin digǝr iştirakçılarından olan ekoloci mǝslǝhǝt şirkǝtlǝrinin funksiyaları 
ƏMTQ hǝyata keçirilmǝsindǝn, ƏMTQ hesabatlarının hazırlanmasından, iqtisadiyyatın 
müxtǝlif sahǝlǝrindǝ vǝ müxtǝlif miqyasda ǝtraf mühitǝ dǝyǝn zǝrǝrin minimuma endirilmǝsi 
üçün mǝslǝhǝtlǝrin hazırlanmasından, elejǝ dǝ ƏMTQ iştirakçıları (layihǝni inkişaf etdirǝn 
tǝrǝf, qǝrar qǝbul edǝnlǝr vǝ ijtimaiyyǝt nümayǝndǝlǝri) uçun keçirilǝn tǝhsil 
proqramlarından vǝ mǝslǝhǝtlǝrdǝn ibarǝtdir. QHT-lǝrin funksiyaları daha genişdir. Onlar 
ƏMTQ haqda mǝlumat mübadilǝsi aparır, ƏMTQ-nin hǝyata keçirilmǝsindǝ digǝr 
sǝhmdarlarla birgǝ vǝ ya mütǝxǝssislǝr kimi, vǝ ümumilikdǝ maraqlı tǝrǝf kimi iştirak edirlǝr, 
vǝ ƏMTQ-nǝ aid hüquqi mǝslǝhǝtlǝr verir vǝ tǝhsil proqramları hǝyata keçirirlǝr. Əvvǝlki 
sǝhmdarlar qrupları kimi, sǝrmayǝçilǝr onların ƏMTQ prosesindǝ rollarını müxtǝlif layıhǝlǝr 
haqda mǝslǝhǝtçilǝr kimi tǝsvir edirlǝr.        
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6 Azǝrbaycanın ƏM vǝ ƏMTQ qanunverijiliyinin vǝ Tǝjrübǝsinin Qiymǝtlǝndirilmǝsi 
 

6.1 ƏMTQ prosesinin iştirakçıları 

Əvvǝl qeyd edildiyi kimi (bax Fǝsil 4) Azǝrbayjan Ətraf Mühitin Qiymǝtlǝndirilmǝsi sistemi iki 
sǝnǝdǝ ǝsaslanır: 1999 Ətraf Mühitin Mühafizǝsi Qanunu vǝ 1996 hüquqi qüvvǝsi olmayan 
ƏMTQ Qaydaları. Azǝrbaycanda ƏMTQ prosesinin ǝsas tǝrǝflǝri ƏMTQ Qaydaları-nda qeyd 
edildiyi kimi Layihǝni inkişaf etdirǝnlǝr, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan, Ekspertlǝr vǝ 
İjtimaiyyǝt.  

Bunlardan Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf Ekoloci İjazǝnin alınması üçün Ərizǝnin 
hazırlanmasına vǝ tǝqdim olunmasına, bütün ödǝnişlǝrǝ, ƏMTQ keçirilmǝsinǝ vǝ ijtimaiyyǝtlǝ 
mǝslǝhǝtlǝrin aparılmasına, hǝr iki prosesin müvafıq sǝnǝdlǝşdirilmǝsinǝ, tǝklif edilmiş 
fǝaliyyǝtin bütün layihǝ boyu tǝsdiq edilmiş şǝrtlǝrǝ uyqun aparılmasına javabdehdir 
(Paraqraf 2.3.1).            

Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanın ǝsas funksiyası Ərizǝlǝrǝ baxmaqdan, Ekspertlǝrlǝ 
mǝslǝhǝtlǝrdǝn, ilkin ijtimai sorğuların aparılmasından, Layihǝnin İnkişaf Etdirǝnlǝri ƏMTQ 
prosesinin tǝlǝb olunan dǝrinliyi haqda mǝlumatlandirmaqdan, ƏMTQ sǝnǝdinǝ baxmaq vǝ 
ijtimaiyyǝtǝ nǝtijǝlǝri elan etmǝk üçün Ekoloci Ekspertlǝr Qrupunun yaradılmasından, Ekoloci 
İjazǝyǝ ǝtraf mühitlǝ bağlı hǝr hansı tǝlǝb olunan şǝrtlǝrin ǝlavǝ edilmǝsindǝn, vǝ müvafıq 
monitorinq vǝ audit mǝlumatlarının analizindǝn ibarǝtdir (Paraqraf 2.3.2). 

Yaradılmış qrupdakı Ekspertlǝrin funksiyaları ƏMTQ prosesini öz sahǝlǝrinǝ ǝsasǝn keçirmǝk, 
bütün Ərizǝlǝri vǝ ijtimaiyyǝtdǝn alınmış şǝrhlǝri analiz etmǝk, vǝ elǝjǝ dǝ tǝklif edilmiş 
fǝaliyyǝt haqqında öz rǝylǝrini ifadǝ etmǝkdǝn ibarǝtdir (Paraqraf 5.1).          

İjtimaiyyǝt ümumiyyǝtlǝ «layihǝnin tǝsirinǝ hǝr hansı şǝkildǝ mǝruz qalan vǝ onunla 
maraqlanan hǝr bir kǝsdir» (Paraqraf 4.1). İnkişafda olan layihǝ haqqında mǝlumat 
ijtimaiyyǝtǝ çatdirildıqdan sonra, ijtimaiyyǝt layihǝ haqqında öz yazılı şǝrhlǝrini vǝ 
mǝslǝhǝtlǝrini Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝfǝ müxtǝlif tǝdbirlǝr zamanı çatdıra bilǝr (ijtimai 
eşitmǝlǝr, müzakirǝ forumları, mǝslǝhǝtlǝr vǝ s.).        

6.2 ƏMTQ prinsiplǝri 

ƏMM Qanununun 53-jü Paraqrafında qeyd edildiyi kimi, DEE aşağıdakılara ǝsasǝn 
aparılmalıdır:   

- Azǝrbayjanın qǝbul etdiyi beynǝlxalq hüquqi müqavilǝlǝr, 
- Qanunlara uyqunluq prinsiplǝri, elmi ǝsas, şǝffaflıq, ǝtraf mühit, sosial, mühǝndislik 

vǝ texnologiya, texniki, memarlıq vǝ planlaşdırma, iqtisadi vǝ digǝr 
qiymǝtlǝndirilmǝlǝrin inteqrasiyası,  

- İqtisadi fǝaliyyǝtlǝrin ǝtraf mühitǝ tǝsirinin sosio-iqtisadi vǝ ekoloci 
qiymǝtlǝndirilmǝsinin nǝtijǝlǝri, 

- İnsanların sağlam ǝtraf mühitdǝ yaşamaq hüququ,  
- Davamiyyǝt prinsiplǝri,  
- Tǝbii sǝrvǝtlǝrin mǝhdudiyyǝtsiz istifadǝsinin potensial zǝrǝri,  
- Tǝbii fǝlakǝtlǝr riski,  
- Tǝbiǝtin qorunmasının zǝrurǝti 
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ƏMTQ Qaydalarında ƏMTQ inkişaf layihǝlǝrinin potensial neqativ tǝsirinin tǝyin edilmǝsinǝ, 
qiymǝtlǝndirilmǝsinǝ, tǝsirinin azaldılmasına vǝ ya aradan qaldırılmasına yönǝlmiş proses 
kimi tǝyin edilib. Qǝrar qǝbul etmǝ prosesini şǝffaflaşdırmaq üçün tǝklif olunmuş fǝaliyyǝtin 
müzakirǝlǝrinǝ maraqlı ijtimaiyyǝt nümayǝndǝlǝri jǝlb edilmǝli vǝ ijtimai rǝy nǝzǝrǝ 
alınmalıdır (Paraqraf 1.1).        

6.3  ƏMTQ müddǝti  

ƏMM Qanununda DEE prosesi uçun heç bir zaman mǝhdudiyyǝti qeyd edilmǝmişdir vǝ bu 
haqda ifadǝ olunmuş yeganǝ tǝlǝb DEE-nın layihǝ haqda qǝrar qǝbul edilmǝmişdǝn önjǝ 
keçirilmǝsi tǝlǝbidir. ƏMQ Qanunun ǝksi olaraq ƏMTQ Qaydalarında aparılan fǝaliyyǝt uçun 
tǝyin edilmiş zaman mǝhdudiyyǝti daha dǝqiq tǝyin edilmişdir. Burada bildirilir ki, Layihǝni 
İnkişaf Etdirǝnlǝr tǝrǝfindǝn Ərizǝnin tǝqdim edilmǝsindǝn sonra bir ay ǝrzindǝ onlar bu 
layihǝ uçun tam ƏMTQ tǝlǝb olunması vǝ ya tǝlǝb olunmaması haqda mǝlumat almalıdırlar 
(Paraqraf 2.7). Əgǝr tam ƏMTQ prosesi tǝlǝb olunursa, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan 
ƏMTQ sǝnǝdlǝrinin tǝqdim edilmǝsindǝn sonra üç ay ǝrzindǝ qǝrar qǝbul etmǝlidir. Belǝliklǝ, 
ƏMTQ prosesinǝ qoyulmuş zaman mǝhdudiyyǝti hǝr bir layihǝdǝ tǝklif edilmiş fǝaliyyǝt 
növlǝrindǝn asılıdır. 

Eyni zamanda ƏMTQ Qaydaları qeyd edir ki Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf Üçün ƏMTQ-nin 
keçirilmǝsindǝ vǝ ya ƏMTQ-nin hesabatını hazırlayarkǝn heç bır zaman mǝhdudiyyǝti 
yoxdur, lakin onlar Ekoloci İjazǝnin verilmǝsindǝn sonra 12 ay ǝrzindǝ hǝmin hesabatı 
tǝqdim etmǝlidirlǝr. Bu sonunju tǝlǝb ziddiyyǝtlidir, çünki burada bildirilir ki, hǝr bir fǝaliyyǝt 
növü üçün Ekoloci İjazǝ ƏMTQ-nin nǝtijǝlǝrini bilmǝzdǝn ǝvvǝl verilǝ bilǝr.         

6.4 ƏMTQ obyektlǝri  

ƏMQ Qanunun 54-jü Paraqrafı DEE keçmǝli olan fǝaliyyǝt növlǝrinin siyahısını verir. Bu 
siyahıya ǝsasǝn aşağıdakı iqtisadi fǝaliyyǝt növlǝri DEE keçmǝlidirlǝr.    

- Sektorlara vǝ regionlara ǝsasǝn ǝmǝk qüvvǝsinin inkişafı vǝ yerlǝşdirilmǝsi üçün dövlǝt vǝ 
yerli proqramlarin ilkin layihǝlǝri; 
- Texniki iqtisadi sǝnǝdlǝşdirmǝ 
- İnşaat layihǝlǝri (bǝrpa, genişlǝndirmǝ, texniki tǝkmillǝşdirmǝ) vǝ iqtisadi obyektlǝrin vǝ 
komplekslǝrin uçurulması, 
- OVOS sǝnǝdlǝri, 
- Yeni texnika vǝ texnologiyaların, material vǝ maddǝlǝrin inkişafı vǝ importuna aid sǝnǝdlǝr, 
- Ətraf Mühitin Qorunmasına aid tǝdris, tǝnzimlǝnmǝ vǝ texniki sǝnǝdlǝrin ilkin layihǝlǝri, 
- İqtisadi fǝaliyyǝtin vǝ ya fövqǝladǝ halların nǝtijǝsi olan ekoloci vǝziyyǝt, 
- Reqionun ekoloci vǝziyyǝti, ayrılmış tǝbii obyektlǝr vǝ ekosistemlǝr,  

- Müvafiq İjra orqanının qǝrarına ǝsasǝn tǝbii sǝrvǝtlǝrin istifadǝsinǝ ijazǝ verǝn 
müqavilǝlǝrin ǝtraf mühitǝ aid bölmǝlǝri.  

ƏMTQ Qaydalarında deyildiyi kimi, ƏMTQ prosesi inkişafda olan bütün layihǝlǝrǝ tǝdbiq 
edilmǝlidir (Paraqraf 2.1). Müzakirǝ edilǝn fǝaliyyǝtin baş verǝ bilǝjǝk tǝsirlǝrinin jiddiliyinǝ 
ǝsaslanaraq Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan hǝmin fǝaliyyǝtǝ ƏMTQ prosesinin na 
dǝrǝcǝdǝ tǝtbiq edilmǝsi haqda qǝrar qǝbul edir. Belǝliklǝ, hǝm ƏMTQ Qaydaları hǝm dǝ 
ƏMM Qanunu DEE/ƏMTQ prosesinin obyektlǝrinǝ «ümumilǝşdirilmiş» yanaşırlar baxmayaraq 
ki, 1996-jı ildǝn etibarǝn Azǝrbayjanda ƏMTQ-ndǝ iştirak edǝn bütün tǝrǝflǝrin qazandığı 
tǝjrübǝ yeni sistemin yaradılması üçün ǝsas ola bilǝr.     
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6.5 ƏMTQ Hesabatının mǝzmunu  

ƏMM Qanunu Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝfin DEE-ndǝ tǝlǝb olunan formada sǝnǝdlǝri 
tǝqdim etmǝsini tǝlǝb edir, lakin hǝmin tǝlǝblǝri dǝqiqlǝşdirmir. Bundan başqa ƏMM Qanunu 
DEE-nı keçmǝli olan «OVOS sǝnǝdlǝrinin» adını çǝkir, lakin nǝ OVOS-un tǝyinini verir nǝ dǝ 
OVOS sǝnǝdlǝrinin tǝsvirini (Paraqraf 54.2). Buna baxmayaraq DEE sǝnǝdlǝri DEE-nin ǝn 
yaxşı inkişaf etmiş aspektlǝrindǝn biri olması hesab edilir.  

ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ hesabatlarının mǝzmununa aid daha dǝqiq mǝlumat daşıyır vǝ onların 
layihǝ, ǝtraf mühitin hazırki vǝziyyǝtinin tǝsviri, layihǝnin ǝtraf mühitǝ potensial tǝsiri vǝ 
onların aradan qaldırılma, azaltma tǝdbirlǝri vǝ ya onlara görǝ kompensasiya, vǝ giriş vǝ son 
söz bölmǝlǝrindǝn ibarǝt olmasını qeyd edir (Paraqraf 3.2.2).             

6.6  ƏMTQ mǝrhǝlǝlǝri  

6.6.1 Skrininq mǝrhǝlǝsi 

Eespo Konvensiyasının Azǝrbayjan tǝrǝfindǝn 1999-ju ildǝ ratifikasiya edilmǝsinǝ 
baxmayaraq, nǝ ƏMM Qanununda nǝ dǝ ƏMTQ Qaydalarında skrininq mǝrhǝlǝsinin 
mexanizmi verilmǝyib. ƏMM Qanununa ǝsasǝn, bütün inkişafda olan fǝaliyyǝt növlǝri 
miqyasından vǝ sektorundan asılı olmayaraq DEE-ndan keçmǝlidirlǝr. Mǝsǝlǝn, dövlǝt vǝ yerli 
inkişaf proqramları, yeni layihǝlǝr vǝ bǝrpa işlǝri, mövjud obyektlǝrin genişlǝndirmǝsi vǝ 
tǝkmillǝşdirilmǝsi, yeni texnologiyalar, ǝtraf mühitǝ aıd tǝnzimlǝyiji vǝ texniki sǝnǝdlǝr, vǝ 
tǝbii sǝrvǝtlǝrin istifadǝsi üzrǝ müqavilǝ layihǝlǝrinin ekoloci bölmǝlǝri (Paraqraf 54).          

ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ prosesinin iki hissǝdǝn ibarǝt olduğunu göstǝrir. Burada layihǝni 
inkişaf etdirǝn tǝrǝf layihǝ haqda ǝsas mǝlumatı daşıyan Ərizǝni tǝqdim etmǝlidir. Keçmiş 
ƏMTQ tǝjrübǝsinǝ ǝsaslanaraq vǝ bǝzǝn müxtǝlif tǝşkilatların (Mǝs. Dünya Bankı) skrininq 
siyahısına ǝsaslanaraq, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan hǝmin fǝaliyyǝt üçün tam 
miqyaslı ƏMTQ keçirilmǝsi zǝrurǝti haqda qǝrar qǝbul edir. Çox guman ki şǝrtsiz vǝ ya şǝrtli 
Ekoloci İjazǝnin verilmǝsi vǝ elejǝ dǝ tam miqyaslı ƏMTQ keçirilmǝsi DEE çǝrçivǝsindǝ 
aparılır, halbuki bu iki sǝnǝddǝn heç biri ƏMTQ prosesinin bu aspekti haqqında dǝqiq 
mǝlumat daşimir. Geniş yayılmiş rǝyǝ ǝsasǝn ƏMTQ sǝnǝdlǝrinin böyük hissǝsi neft şirkǝtlǝri, 
bǝzilǝri isǝ beynǝlxalq tǝşkilatlar vǝ sǝrmayǝçilǝr tǝrǝfindǝn hazırlanır. Kiçik miqyaslı 
layihǝlǝrin  (ǝsasǝn yerli vǝ milli kiçik müǝssisǝlǝr) onların potensial tǝsirinin miqyasından 
asılı olmayaraq çox nadir hallarda ƏMTQ prosesini keçmǝsi tǝlǝb olunur.      

6.6.2 Skopinq  

ƏMM Qanununda skopinq prosesi tǝyin edilmǝmişdir. Lakin bu qanun DEE mǝqsǝdlǝrini qeyd 
edir. Buraya planlaşdirilmiş iqtisadi fǝaliyyǝtin ekoloci tǝhlükǝsizlik dǝrǝjǝsinin tǝyin 
edilmǝsi, layihǝnin ekoloci vǝ sǝhiyyǝ qanunverijiliyi vǝ qaydalarına uyqunluğunun 
qiymǝtlǝndirilmǝsi, tǝklif edilmiş tǝbiǝti qoruma tǝdbirlǝrinin tǝsdiqlǝnmǝsi daxildir 
(Paraqraf 52). 

ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan Layihǝni İnkişaf edirǝn tǝrǝf, 
ekspertlǝr, maraqlı ijtimaiyyǝt nümayǝndǝlǝri uçun skopinq görüşünü keçirir vǝ ƏMTQ 
prosesinin miqyası haqda konsensus ǝldǝ etmǝyǝ çalışır (Paraqraf 3.2.1). Əgǝr konsensus 
ǝldǝ etmǝk mümkün olmasa, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan Layihǝni İnkişaf Etdirǝn 
Tǝrǝfin tǝqdim edǝjǝyi ƏMTQ sǝnǝdinin mǝzmununu tǝyin edir. Eyni zamanda, Skopinq 
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mǝrhǝlǝsindǝ ƏMTQ prosesinin zaman mǝhdudiyyǝti, maliyyǝlǝşdirilmǝsi, iştirakçıları vǝ 
ǝhatǝ dairǝsi kimi hǝr hansı aspektlǝrini ǝhatǝ etmǝk tǝlǝbi yoxdur.            

6.6.3 Qiymǝtlǝndirmǝ – Ətraf Mühitin öyrǝnilmǝsi  

ƏMM Qanunu ǝtraf mühitin hazırki vǝziyyǝtinin öyrǝnilmǝsini DEE uçun tǝqdim edilǝn 
sǝnǝdlǝrin zǝruri komponenti kimi qeyd etmir.  

ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ sǝnǝdinin bir hissǝsi kimi ǝtraf mühitin hazırki vǝziyyǝtinin 
öyrǝnilmǝsini tǝlǝb edir (Paraqraf 3.2.2.). Ətraf mühitin tǝsviri layihǝnin fiziki, ekoloci vǝ 
sosial aspektlǝrini ǝhatǝ etmǝli vǝ tǝklif edilmiş layihǝnin tǝsirinǝ mǝruz qalan bütün 
ǝrazilǝrǝ tǝbiq edilmǝlidir. Ətraf mühitin hazırki vǝziyyǝtinin öyrǝnilmǝsi zamanı yalnız bir 
neçǝ göstǝrijinin istifadǝ olunması söylǝnilir, lakin buna baxmayaraq hazırki vǝziyyǝtin 
öyrǝnilmǝsi Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin ǝn qüvvǝtli jǝhǝtlǝrindǝn biri sayılır.   

6.6.4 Alternativlǝr, tǝsirin azaldılması, vǝ tǝsirin idarǝ olunması 

ƏMM Qanunu bu haqda vǝ ya tǝklif edilmiş fǝaliyyǝtin alternativlǝrini müzakirǝ etmǝk üçün 
heç bir dǝqiq tǝlǝb irǝli sürmür.  

ƏMTQ Qaydaları, bunun ǝksi olaraq, tǝklif edilmiş fǝaliyyǝtin bütün potensial zǝrǝrli 
tǝsirlǝrinin tǝsvirini vǝ qiymǝtlǝndirilmǝsini vǝ elejǝ dǝ onların qarşısını almaq, tǝsirini 
azaltmaq vǝ ya kompensasiya etmǝk üçün tǝdbirlǝrin tǝsvirini Layihǝni İnkişaf Edǝn Tǝrǝfın 
hazırladığı ƏMTQ sǝnǝdlǝrinǝ daxil etmǝyi tǝlǝb edir (Paraqraf 3.2.2). Bǝzǝn layihǝnin 
tǝsirinin azaldılması vǝ tǝsirin idarǝ olunması tǝdbirlǝrinin tǝjrübǝdǝ  istifadǝsinin mǝhdud 
olması vǝ ǝsasǝn tǝsirǝ mǝruz qalan ǝhalini yox layihǝ ǝrazisindǝ aparılan tǝhlükǝsizlik 
tǝdbirlǝrini ǝhatǝ etmǝsi söylǝnilir. ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ sǝnǝdlǝrindǝ alternativ tǝdbirlǝrin 
müzakirǝsini tǝlǝb etmir, lakin onlar ya ƏMTQ sǝnǝdindǝ ya da ona baxış zamanı çox zaman 
müzakirǝ olunurlar. Elejǝ dǝ nǝ DEE sǝnǝdlǝrinin nǝ dǝ ƏMTQ hesǝbatlarının müvafiq 
monitorinq fǝaliyyǝtini tǝsvir etmǝsi tǝlǝb olunmur.       

6.6.5 Hesabatlar  

ƏMM Qanunu hesabatlar haqqında çox qısa mǝlumat daşıyır vǝ yalnız Layihǝni İnkişaf Etdirǝn 
Tǝrǝfin vaxtında DEE-ndǝ tǝlǝb olunan formada sǝnǝdlǝrin tǝqdim edilmǝsini qeyd edir, lakin 
bunu dǝqiqlǝşdirmir (Paraqraf 55). Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf hǝmçinin DEE-ni keçirǝn 
ekspertlǝr tǝrǝfindǝn tǝlǝb olunan hǝr hansı ǝlavǝ sǝnǝdi tǝqdim etmǝlidir. DEE-nın son 
sǝnǝdini maraqlı tǝrǝflǝrǝ çatdırmaq üçün müvafiq tǝlǝb vǝ ya tǝjrübǝ yoxdur, lakin bu 
mǝlumatın ijtimaiyyǝtǝ çatdirilmasının Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan üçün faydalı 
olmasına inanılır. ƏMTQ-nin müxtǝlif iştirakçıları tǝrǝfindǝn dǝfǝlǝrlǝ bildirildiyi kimi DEE 
prosesinin ijtimaiyyǝt üçün şǝffaflaşdırılması vǝ aydınlaşdırılmasına ehtiyaj vardır.   

ƏMTQ hesabatının mǝqsǝdi, ƏMTQ Qaydalarında göstǝrildiyinǝ ǝsasǝn, tǝklif edilmiş 
fǝaliyyǝti vǝ bu fǝaliyyǝtin tǝsirinǝ mǝruz qalajaq ǝtraf mühiti tǝsvir etmǝk, potensial tǝsirlǝri 
tǝyin etmǝk vǝ onların minimuma endirilmǝsi yollarını göstǝrmǝkdir (Paraqraf 3.2.2). ƏMTQ 
sǝnǝdi planlaşdırılmış fǝaliyyǝt haqda müvafiq mǝlumatı Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqana 
vǝ tǝsirǝ mǝruz qalan ijtimaiyyǝtǝ çatdirmaq üsuludur. Bu sǝnǝd sǝhmdarları neqativ 
tǝsirlǝrin nǝzarǝt altında olmalarına vǝ normal sǝviyyǝyǝ endirilǝjǝklǝrinǝ inandirmalıdır.  

Hesabatlar geniş ǝhali kütlǝlǝri tǝrǝfindǝn asan anlana bilǝjǝk şǝkildǝ hazırlanmalıdırlar. 
Buna nail olmaq üçün bütün texniki detallar ǝlavǝlǝrdǝ verilmǝli, xǝritǝlǝr, diaqramlar vǝ 
şǝkillǝrdǝn istifadǝ olunmalıdır. İjtimai eşitmǝlǝr zamanı müvafiq sǝnǝdlǝr bütün maraqlanan 
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tǝrǝflǝrǝ Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan tǝrǝfindǝn çatdirilmalıdır (kağız üzǝrindǝ olan 
surǝtlǝr vǝ ya İnternet vasitǝsilǝ). Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan bu sǝnǝdin 
kitabxanalara vǝ Kütlǝvi İnformasiya Vasitǝlǝrinǝ çatdirilmasına javabdehdir. Ətraf Mühit Üzrǝ 
Sǝlahiyyǝtli Orqana verilǝn hesabatda ijtimaiyyǝtdǝn alınan dǝyǝrli şǝrhlǝr, ijtimaiyyǝtdǝn 
alınan bütün mǝlumat haqda statistika, vǝ yǝrdǝ qalan mǝlumatın hansı sǝbǝbdǝn hesabata 
salınmamasının ǝsaslandırılması verilmǝlidir. Eyni zamanda ƏMTQ sǝnǝdinin yalnız 5 surǝti 
Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqana tǝqdim edilmǝlidir, bu da hǝmin sǝnǝdlǝrǝ artan marağı 
ödǝmǝk üçün çox azdır, xüsusǝn dǝ nǝzǝrǝ alsaq ki, bǝzǝn bu sǝnǝdin kitabxanaçının 
kolleksiyasına ǝlavǝ olunması vǝ ǝhaliyǝ çatdirilması üçün bir neçe ay lazım olur.                           

6.6.6 Baxış  

DEE prosesinin ǝsası qoyularkǝn o, müxtǝlif iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrin hazırki ekoloci standartlara 
uyqun olub olmamasını yoxlamaq üçün bir alǝt kimi yaradılmışdır. Belǝliklǝ, DEE ƏMTQ 
prosesinin keyfiyyǝt yoxlaması mǝrhǝlǝsi kimi qǝbul edilǝ bilǝr, lakin ƏMM Qanunu vǝ ƏMTQ 
Qaydaları arasında qanunveriji ǝlaqǝnin olmaması bu iki prosesin yeganǝ vǝ quvvǝtli ǝtraf 
mühit qiymǝtlǝndirilmǝsi sisteminǝ çevrilmǝyǝ qoymur.  

ƏMM Qanunu DEE-nin kim tǝrǝfindǝn aparılmasını dǝqiqlǝşdirmir vǝ bunun müvafiq Ətraf 
Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanın vǝzifǝsi olduğunu bildirir (Paraqraf 51).     

ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn, ƏMTQ-ni keçmǝli olan vǝ mühüm tǝsiri olajaq layihǝlǝrin ƏMTQ 
sǝnǝdinǝ baxış Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanının sǝdrlik etdiyi vǝ hǝmin orqanda 
çalışmayan ekspertlǝrdǝn ibarǝt qrup tǝrǝfindǝn keçirilir (Paraqraf 5.1). Bu baxışın nǝtijǝlǝri 
giriş, ƏMTQ sǝnǝdlǝrinin kritik analizi, maraqlanan ijtimaiyyǝt nümayǝndǝlǝri tǝrǝfindǝn 
tǝqdim edilmiş mǝlumat haqda statistika, layihǝ vǝ ǝtraf mühit haqda şǝrhlǝr, layihǝnin 
potensial tǝsirlǝrinin analizi, nǝtijǝlǝr vǝ mǝslǝhǝtlǝrdǝn ibarǝt olan Baxış Sǝnǝdi formasında 
hazırlanmalıdır. Tǝǝssüf kı, keyfiyyǝtli baxış prosesi Azǝrbayjan DEE/ƏMTQ sisteminin 
qüvvǝtli tǝrǝflǝrindǝn deyil. Bundan başqa nǝ ƏMM Qanunu nǝ dǝ ƏMTQ Qaydala ı ƏMTQ 
prosesinin keyfiyyǝtli baxışına aid şǝrtlǝri qeyd etmirlǝr.   

r

6.6.7 Qǝrar qǝbul etmǝ vǝ Ekoloci İjazǝ    

Layihǝni hǝyata keçirmǝk üçün ijazǝnin alınmasından ǝvvǝl DEE-nın positiv nǝtijǝlǝrini ǝldǝ 
etmǝk haqda şǝrt DEE sisteminin fǝrqli xüsusiyyǝtlǝrindǝn biridir (Paraqraf 51). Lakin DEE vǝ 
qǝrar qǝbul etmǝ arasında bǝlǝ bir aydın ǝlaqǝnin olmasına baxmayaraq, DEE nǝtijǝlǝrini 
mǝntiqi surǝtdǝ qabaqlaya bilǝjǝk ekoloci tǝsirlǝrin nǝzǝrǝ alınması mǝrhǝlǝsindǝ tǝlimatın 
çatışmamazlıqı bu nǝtijǝlǝrin vǝziyyǝtini zǝiflǝdir vǝ onların dǝyǝrini azaldır.  

ƏMTQ Qaydaları birmǝnalı olaraq Layihǝni İnkişaf Etdirǝn tǝrǝfin hǝr bir iqtisadi fǝaliyyǝt 
üçün Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqana Ərizǝ tǝqdim etmǝk, ƏMTQ keçirmǝk vǝ ƏMTQ 
sǝnǝdinin Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanına tǝsdiqlǝnmǝk üçün tǝqdim etmǝk yolu ilǝ 
Ekoloci İjazǝni ǝldǝ etmǝli olduğunu bildirir (Paraqraf 2.3.1). Belǝliklǝ, ƏMTQ Qaydaları tǝklif 
edilmiş fǝaliyyǝt üçün ijazǝlǝrin verilmǝsi vǝ ƏMTQ prosesi arasında olan ǝlaqǝni göstǝrir, 
lakin Ekoloci İjazǝlǝrin son qǝrar qǝbul etmǝdǝ rolunu aydınlaşdırmır. Əslindǝ bu iki sǝnǝd 
(ƏMQ Qanunu vǝ ƏMTQ Qaydaları) bir birini tamamlayır, lakin tǝǝssüf kı, bir biri ilǝ ǝlaqǝni 
qeyd etmirlǝr, bu da bir daha ölkǝdǝ ƏMTQ sistemini zǝiflǝdir.              
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6.6.8 Qǝrar qǝbul etmǝdǝn sonrakı monitorinq - monitorinq, hǝyata 

keçirmǝ vǝ audit 

ƏMM Qanununun 75-77 Paraqrafı Azǝrbayjanda ekoloci auditin ǝsas normalarını göstǝrir vǝ 
bunu DEE şǝrtlǝri vǝ layihǝlǝrin yerinǝ yetirilmǝsi ilǝ ǝlaqǝlǝndirmir. Maraqlıdır ki, 1992-ji ilin 
Tǝbiǝtin Qorunması vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝrin İstifadǝsi Qanunu DEE vǝ layihǝdǝn sonrakı analiz 
arasında olan ǝlaqǝni göstǝrir (Tǝbiǝtin Qorunması vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝrin İstifadǝsi Qanunu, 
1992, Paraqraf 40), amma bu sonrakı 1999-ju il qanunundan çıxarılmışdır.   

ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf Ekoloci İjazǝnin şǝrtlǝrinǝ daim ǝmǝl 
edilmǝsinǝ monitorinq vasitǝsilǝ nǝzarǝt etmǝlidir (Paraqraf 2.3.1). Ətraf Mühit Üzrǝ 
Sǝlahiyyǝtli Orqan tǝklif edilmiş fǝaliyyǝti gözlǝnilmǝdǝn yoxlayır vǝ Layihǝni İnkişaf Etdirǝn 
Tǝrǝfin monitorinq nǝtijǝlǝrinin nǝ dǝrǝjǝdǝ düzgün olduğunu dǝqiqlǝşdirir. Ekoloci İjazǝnin 
şǝrtlǝrinǝ ǝmǝl olunmursa, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanı bu haqda mǝlumatlandirmaq 
vǝ lazımi tǝdbirlǝr görmǝk Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝfin mǝsuliyyǝtidir. Lakin ekoloci 
monitorinqlǝr vǝ audit tǝjrübǝsi hǝlǝ dǝ zǝif hesab edilir.                   

6.7 ƏMTQ-dǝn azad edilmǝ  

Nǝ ƏMM Qanunu nǝ dǝ ƏMTQ Qaydaları ƏMTQ-dǝn azad olan hǝr hansı bir fǝaliyyǝt növünü 
qeyd etmirlǝr. Lakin ıkı mǝrhǝlǝli ƏMTQ prosesinin ǝsasını qoymaqla, ƏMTQ Qaydaları bǝzi 
layihǝlǝrin tam miqyaslı ƏMTQ prosesindǝn azad olmasına ijazǝ verir. Bu o layihǝlǝrǝ aiddir 
ki, onlar tǝbii sǝrvǝtlǝri istehlak etmir vǝ belǝliklǝ ǝtraf mühitǝ ya çox az tǝsir edir ya da tǝsir 
etmirlǝr. Bu halda Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf ya şǝrti ya da şǝrtsiz Ekoloci İjazǝ alır 
(Paraqraf 2.5).            

6.8 ƏMTQ qanunlarının pozulmasına görǝ mǝsuliyyǝt 

ƏMM Qanununa verilmiş Azǝrbayjanda Ətraf Mühit Qiymǝtlǝndirilmǝsi sisteminin ǝsasını 
tǝşkil edǝn mǝrkǝzi qanunveriji akt roluna baxmayaraq, o müǝyyǝn şǝrtlǝrin yerinǝ 
yetirlimǝdiyi halda daşınılajaq mǝsuliyyǝt haqda dǝqiq mǝlumat vermir. Bu qanunun 
pozulmasına görǝ Azǝrbayjanın hüquq tǝnzimlǝmǝ çǝrçivǝsindǝ tǝsis edilmiş ödǝnişlǝr az 
miqdarda olduğundan, müǝssisǝlǝr yüksǝk dǝyǝrli ǝtraf mühiti qoruyuju tǝdbirlǝrǝ sǝrmayǝ 
qoymaqdan bu ödǝnişlǝri daha üstün bilirlǝr. Hǝmçinin bunu da qeyd etmǝk lazımdır ki, 
hazırki ƏMM Qanunu tǝzyiq göstǝrmǝ mexanizmi vǝ mǝsuliyǝt şǝrtlǝri 1992-ji il Tǝbiǝtin 
Qorunması vǝ Tǝbii Sǝrvǝtlǝrin İstifadǝsi Qanununun hǝmin şǝrtlǝrindǝn daha zǝifdir.  

Əvvǝl qeyd edildiyi kimi, ƏMTQ Qaydaları hüquqi qüvvǝyǝ malik olmayan vǝ keçmiş Dövlǝt 
Ekologiya Komitǝsi tǝrǝfindǝn qǝbul edilmiş bir sǝnǝddir.    

6.9  ƏMTQ ölkǝlǝr arası kontekstdǝ    

Azǝrbayjanın 1999 Eespo Konvensiyasını ratifikasiya etmǝsinǝ baxmayaraq, nǝ ƏMM 
Qanununda nǝ dǝ ƏMTQ Qaydalarında Konvensiyanın tǝlǝblǝrinǝ uyqun dǝyişikliklǝr 
edilmǝmişdir, vǝ belǝliklǝ ölkǝlǝrarası ǝmǝkdaşlıq mǝsǝlǝlǝrinin könüllülük prinsiplǝri ilǝ hǝll 
olunması gözlǝnilir.         

Xǝzǝr Ekoloci Proqramı ölkǝlǝr arası kontekstdǝ ƏMTQ-nin prinsiplǝrini formalaşdırmışdır. 
Lakin bu prinsiplǝrin ölkǝdǝ ƏMTQ tǝjrübǝsinǝ hansı yolla tǝdbiq edilǝjǝyi, bu prinsiplǝrin 
tǝdbiqinin hüquqi şǝrtlǝri, vǝ ümumilikdǝ ƏMTQ prosesinin potensial tǝrǝflǝri bu prinsiplǝr 
haqda nǝ dǝrǝjǝdǝ mǝlumatlaşdırıldıqları vǝ onların tǝdbiqinin faydası aydın deyil.      
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6.10 ƏMTQ prosesindǝ ijtimaiyyǝtin iştirakı 

Azǝrbayjan Dövlǝti tǝrǝfindǝn ijtimaiyyǝtin ǝtraf mühitlǝ bağlı qǝrar qǝbul etmǝ prosesindǝ 
rolunun tanınmasına Azǝrbayjanda demokratiyanın dǝyǝrli nailiyyǝti kimi baxıla bilǝr. ƏMM 
Qanunu DEE-ndǝ ijtimaiyyǝtin iştirakını İjtimai Ekoloci Müzakirǝ (İEM) formasında olmasını 
qeyd edir, lakin onun dǝqiq tǝyinini qeyd etmir (Paraqraf 58). ƏMQ Qanunu ijtimai 
tǝşkilatların İEM keçirǝ bildiklǝrini söylǝyir, lakin İEM ǝsas ƏMTQ prosesini tamamlamaq üçün 
vǝ ya tamamilǝ müstǝqil bir proses olmasını aydınlaşdırmır. Bundan başqa ƏMM Qanunu hǝr 
hansı formada ijtimaiyyǝtin iştirakının ǝsas şǝrtlǝri olan müvafiq mǝlumatı ǝldǝ etmǝk 
qaydalarını vǝ elejǝ dǝ qǝrar qǝbul edǝnlǝrin İEM nǝtijǝlǝrini nǝzǝrǝ almalarını tǝmin edǝn 
mexanizmi açıqlamır. Gördüyümüz kimi ƏMM Qanunu ǝslindǝ qǝrar qǝbul etmǝdǝ 
ijtimaiyyǝtin iştirakını tǝmin etmir vǝ buna görǝ dǝ Azǝrbayjanın 2002 qol çǝkdiyi Aarhus 
Konvensiyasında ǝsası qoyulmuş İjtimaiyyǝtin iştirakı üzrǝ beynǝlxalq tǝlǝblǝrǝ javab vermir. 
Elǝjǝ dǝ ölkǝdǝ son bir neçǝ ildǝ İEM-in keçirilmǝsini sübut edǝn sǝnǝd yoxdur. Bu digǝr 
göstǝrijilǝrlǝ bǝrabǝr layihǝ aparılan ǝrazinin müstǝqil qiymǝtlǝndirmǝ aparmaq niyyǝtindǝ 
olan İjtimai tǝşkilat nümayǝndǝlǝri üçün bağlı olduğunu bildirir.        

ƏMTQ Qaydalarındakı ijtimaiyyǝtin jǝlb edilmǝsi mexanizmi daha da qeyri müǝyyǝndir. O 
tǝsirǝ mǝruz qalmış ijtimaiyyǝti planlaşdırılmiş fǝaliyyǝt haqqında iki dǝfǝ 
mǝlumatlaşdırılmasını tǝlǝb edir: ilkin qiymǝtlǝndirmǝ üçün Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli 
Orqana Ərizǝ tǝqdim edilǝrkǝn vǝ ƏMTQ prosesi zamanı. Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝfin 
ijtimaiyyǝti layihǝ üzrǝ müzakirǝlǝrǝ jǝlb etmǝsi gözlǝnilir, lakin layihǝnin inkişafı zamanı 
ijtimaiyyǝtin şǝrhlǝrini nǝzǝrǝ alınmasını tǝmin edǝn heç bir aydın mexanizm yoxdur.          

Ərizǝni tǝqdim etmǝ prosesi başlarkǝn Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf ictimaiyyǝti 
planlaşdırılmış fǝaliyyǝt haqqında mǝlumatlaşdırmalıdır. Tǝǝjüblüdür ki ƏMTQ Qaydalarına 
ǝsasǝn Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝf yox, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqan müvafiq ƏMTQ 
sǝnǝdlǝrinin öz ofislǝri, yerli hakimiyyǝt ofislǝri, mǝktǝblǝr vǝ kitabxanalar vasitǝsilǝ 
ijtimaiyyǝtǝ çatdırılmasına javabdehdır (Paraqraf 4.1). ƏMTQ Qaydaları qeyd edir ki Ekspertlǝr 
Qrupu da «ijtimaiyyǝtin iştirakını fǝal axtarmalıdır» vǝ ölkǝ ijtimaiyyǝtinın ƏMTQ–ndǝ iştirak 
etmǝ tǝjrübǝsini qazanmasına yardım etmǝlidir (Paraqraf 4.2). Lakin Layihǝni İnkişaf Etdirǝn 
Tǝrǝfin vǝ Ekspertlǝr Qrupunun keçirdiyi ijtimaiyyǝtin rǝyylǝrini toplamaq tǝdbirlǝrini bir biri 
ilǝ hansı yolla  ǝlaqǝlǝndirmǝlǝri aydın deyil. Digǝr tǝrǝfdǝn, Ekspertlǝr Qrupu tǝsirǝ mǝruz 
qalmış tǝrǝflǝrin mǝslǝhǝt vǝ rǝylǝrini tapmalı vǝ şǝrhlǝrin qǝbul edildiyini bildirmǝlidirlǝr. Bu 
tǝrǝflǝr peşǝkar institutlar vǝ mütǝxǝssislǝr, QHT-lǝr vǝ ümumi ijtimaiyyǝt ola bilǝr. Digǝr 
tǝrǝfdǝn, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqana tǝhvil verilǝn hesabatda Ekspertlǝr Qrupunu 
ijtimaiyyǝtin mǝlumatlaşdırılması vǝ iştirakı kampaniyası zamanı alınmış şǝrhlǝri nǝzǝrǝ 
almasını tǝmin edǝn açıq tǝlǝb yoxdur.                

Ümumiyyǝtlǝ, ƏMM Qanununa ǝks olaraq ƏMTQ Qaydaları Aarhus Konvensiyasının bir çox 
zǝruri tǝlǝblǝrini nǝzǝrǝ alır, lakin digǝrlǝrini nǝzǝrdǝn qaçırır. Mǝsǝlǝn, zaman 
mǝhdudiyyǝtlǝri, ijtimaiyyǝtin iştirakı ilǝ keçirilmǝli olan fǝaliyyǝtlǝrin siyahısı, layihǝnin 
inkişafı vǝ qǝrar qǝbul edilmǝsi zamanı ijtimaiyyǝtin rǝyinin nǝzǝrǝ alınması mexanizmi. 
Bundan başqa Layihǝni İnkişaf Etdirǝn Tǝrǝfin ƏMTQ prosesi zamanı ifadǝ olunmuş ijtimai 
rǝylǝri nǝzǝrǝ alması mexanizmi aydın deyil, vǝ onun, eskpertlǝrin vǝ ya qǝrar qǝbul 
edǝnlǝrin bu rǝylǝri nǝzǝrǝ almasına nǝzarǝt edǝn heç bir mexanizm formalaşdırılmamışdır. 
Əvvǝl qeyd edildiyi kimi ƏMTQ Qaydaları Azǝrbayjanın Aarhus Kovensiyasına qol 
çǝkmǝsindǝn sonra dǝyişdirilmǝmişdir, baxmayaraq ki Azǝrbayjan qanunverijiliyinǝ ǝsasǝn 
«ijtimaiyyǝtin iştirakı üçün lazımi hüquqi dǝstǝk vǝ yardım göstǝrilǝjǝyi vǝ ijtimaiyyǝtin 
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nümayǝndǝlǝrinin ƏMTQ prosesindǝ iştirakında bütün maneǝlǝrin aradan qaldırılajağı» 
planlaşdırılmışdır (Paraqraf 4.1).              

Buna baxmayaraq, İjtimaiyyǝtin iştirakı üçün müǝyyǝn şǝraitin mövjud olması vǝ onun 
Azǝrbayjanın ƏMTQ sisteminǝ dǝ keçirilmǝsi faktı bu sistemin demokratik xassǝlǝri 
qazanmasını vǝ qeyri demokratik DEE-OVOS sistemindǝn fǝrqlǝnmǝsini göstǝrir. Bunu 
Layihǝni İnkişaf Etdirǝnlǝr tǝrǝfindǝn İjtimaiyyǝtin rǝyinin nǝzǝrǝ alınması hallarınının sayının 
artması da göstǝrir. Mǝsǝlǝn, bır çoxlarının rǝyinǝ ǝsasǝn Bakı-Tbilisi-Jeyhan Baş Neft 
Borusunun ƏMTQ zamanı keçirilmiş iri miqyaslı ijtimaiyyǝtin iştirakı kampaniyası vǝ bu 
kampaniya ǝrzindǝ toplanmış şǝrhlǝrin layihǝnin dizaynında nǝzǝrǝ alınması nümunǝvi bir 
haldır. Diğǝr xariji vǝ milli şirkǝtlǝr dǝ, ǝsasǝn neft şirkǝtlǝri (Exxon, Salyan Oil), ǝtraf 
mühitlǝ bağlı fǝaliyyǝtlǝrini yaxşılaşdırır vǝ digǝr üsullarla bǝrabǝr açıq vǝ aydın ƏMTQ 
keçirilmǝsi vasitǝsilǝ fǝaliyyǝtlǝrini şǝffaflaşdırırlar.                 

6.11 ƏMTQ-nin tǝdbiqinin xüsusi qaydaları 

Hal hazırda Azǝrbayjanda DEE vǝ ya ƏMTQ tǝdbiqinǝ aid heç bir xüsusi qayda yoxdur, çünki 
bütün fǝaliyyǝt növlǝri miqyasından vǝ sahǝsindǝn asılı olmayaraq ya ƏMTQ/DEE (layihǝlǝr) 
ya da DEE (Strateci sǝviyyǝdǝ fǝaliyyǝt –bax Fǝsil 8) keçmǝlidirlǝr. Ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin 
müxtǝlif tǝrǝflǝri arasında hǝrbi vǝ müdafiǝ layihǝlǝrini dǝ ƏMTQ-nin xüsusi recimi tǝdbiq 
edilǝçǝk fǝaliyyǝt qrupuna daxil etmǝk tendensiyası vardır. Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 
bunun faktiki tǝsdiqi nǝ milli qanunverijilikdǝ nǝ dǝ ƏMTQ Qaydala ında vardır, nǝ dǝ 
ijtimaiyyǝtǝ hǝr hansı bir yolla çatdırılmışdır.      

r

6.12 Metodoloci aspektlǝr 

Ölkǝdǝ iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrǝ ƏMTQ prosesinin nisbǝtǝn uzun müddǝt (1996-jı ildǝn etibarǝn) 
tǝtbiq edilmǝsinǝ baxmayaraq ölkǝdǝ ƏMTQ hǝyata keçirǝnlǝr üçün heç bir metodoloci 
tǝlimat yoxdur. Bu xüsusǝn dǝ müvafiq qanunverijiliyin olmaması halında Azǝrbayjanda 
ƏMTQ prosesinin tǝrǝflǝri üçün müǝyǝn çǝtinliklǝr törǝdǝ bilǝr. Bunun nǝtijǝsindǝ layihǝ 
hǝyata keçirǝn tǝrǝflǝr müxtǝlif tǝşkilatların tǝlimatlarından istifadǝ edǝ bilǝr bu da müxtǝlif 
mǝzmunlu vǝ keyfiyyǝtli ƏMTQ-nin keçirilmǝsinǝ gǝtirib çıxara bilǝr. Bütün bunlar ölkǝdǝ 
ƏMTQ prosesinin sǝhmdarları arasında hansı metodologiyanın seçilmǝsinǝ dair 
anlaşılmazlıqlara gǝtirǝ bilǝr.  
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# Mǝsǝlǝ 
Milli Qanunverijilik (ƏMTQ 
sistemi) 

ƏMTQ Tǝjrübǝsi Çatışmamazlıq 
Tǝkmillǝşmǝ üçün 
mǝslǝhǝt 

1. Hüquqi Qüvvǝsi 
olan ƏMTQ 
Qaydaları 

ƏMM Qanunu: ƏMTQ ilǝ bağlı 
deyil, DEE ǝsaslarını qoyur 

ƏMTQ Qaydaları: Azǝrbayjanda 
ƏMTQ prosesinin ǝsaslarını 
qoyur  

ƏMTQ ǝsasǝn beynǝlxalq 
vǝ xariji sǝrmayǝdarlar vǝ 
donorlar tǝrǝfindǝn 
keçirilir 

ƏMQ Qanunu vǝ ƏMTQ 
Qaydaları arasındad 
ǝlaqǝnin olmaması vǝ 
ƏMTQ qaydalarının hüquqi 
qüvvǝsinin olmaması 

ƏMTQ Qaydalarının 
statusunu qanun statusuna 
dǝyişmǝk vǝ onu ƏMM 
Qanunu ilǝ ǝlaqǝsini 
göstǝrmǝk 

2. ƏMTQ müddǝti ƏMM Qanunu: yoxdur  
ƏMTQ Qaydaları: Layihǝ hǝyata 

keçirǝnlǝr tam ƏMTQ-nin 1 
ay ǝrzindǝ keçirilmǝsi vǝ 
ƏMTQ Sǝnǝdini 3-12 ay 
tǝhvil verilmǝsi zǝrurǝti 
haqqında mǝlumatlaşdırılır; 
Ətraf Mühit üzrǝ Sǝlahiyyǝtli 
orqan 3 ay ǝrzindǝ  ƏMTQ 
Sǝnǝdinin ǝsasında qǝrar 
qǝbul edir   

ƏMTQ müddǝti haqqında 
dǝqiq mǝlumat yoxdur, bir 
çox ƏMTQ ƏMTQ 
Qaydalarının tǝlǝblǝrinǝ 
ǝsasǝn aparılır  

ƏMTQ Qaydalarındakı 
boşluq ƏMTQ 
Hesabatından önjǝ Ekoloci 
İjazǝnin verilmǝsinǝ yol 
verir  
 

Layihǝ hǝyata keçirǝnlǝrin 
Ekoloci İjazǝnin 
verilmǝsindǝn önjǝ ƏMTQ-
ni keçirib onun hesabatını 
tǝqdim etmǝlǝrini tǝlǝb 
etmǝk 
 

3. ƏMTQ skrininq ƏMM Qanunu: Yoxdur. Bütün 
fǝaliyyǝt növlǝri DEE 
keçmǝlidirlǝr 

ƏMTQ Qaydaları:Skrininq siyahısı 
yoxdur. Bütün fǝaliyyǝtlǝr 
ilkin yoxlama keçmǝlidirlǝr, 
bundan sonra bǝzi 
fǝaliyyǝtlǝr tam ƏMTQ 
keçmǝlidirlǝr   

Ötǝn illǝrin tǝjrübǝsi ǝtraf 
mühit üzrǝ sǝlahiyyǝtli 
orqanın tam ƏMTQ-ni 
keçmǝk zǝrurǝti haqqında 
qǝrar qǝbul etmǝkdǝ 
yardım edir. Lakin bu 
orqanların bildirdiyi kimi  
ötǝn illǝrin tǝjrübǝsi 
ǝsasında hazırlanmış 
skrininq siyahısı 
mövjuddur vǝ ƏMTQ-nin 
skrininq mǝrhǝlǝsindǝ 
istifadǝ olunur 

Skrininq siyahısının 
olmaması ƏMTQ prosesini 
qeyri şǝffaf edir vǝ ǝlavǝ 
insan vǝ maddi resurslar 
tǝlǝb edir, xüsusǝn dǝ DEE 
prosesinǝ aid mǝsǝlǝlǝrdǝ 

ƏMTQ prosesinin 
tǝtbiqinin on illik 
tǝjrübǝsini beynǝlxalq 
tǝjrübǝni dǝ ǝks etdirǝn 
aydın skrininq siyahısına 
çevirmǝk   

4. ƏMTQ skopinq  ƏMM Qanunu: Yoxdur 
ƏMTQ Qaydaları: Skopinq 

görüşlǝri formasında   

Skopinq mǝrhǝlǝsinin 
mǝqsǝdi hǝr zaman tam 
anlanmayır, lakin 
sǝhmdarlar ƏMTQ-nin ilkin 
mǝrhǝlǝlǝrindǝ qarşıdakı 
mǝsǝlǝlǝrin 
aydınlaşdırılmasını faydalı 
hesab edirlǝr

ƏMTQ-nin hansı sahǝlǝri 
ǝhatǝ etmǝsi hǝr zaman 
tam aydın deyil, bunun 
nǝtijǝsindǝ iqtisadi 
inkişafın bǝzi mühüm 
aspektlǝri (mǝsǝlǝn 
sǝhiyyǝ mǝsǝlǝlǝri) ƏMTQ 
prosesi ilǝ ǝhatǝ olunmaya

ƏMTQ-nin skopinq 
mǝrhǝlǝsi üzrǝ treninqlǝr 
vǝ ƏMTQ qanunverijiliyinǝ 
düzǝlişlǝr skopinq 
tǝlǝblǝrini aydınlaşdıra 
bilǝr 



7 Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin effektivliyinin analizi 

Azǝrbayjanın bugünǝdǝk ƏMTQ prosesini ǝsas ekoloci qiymǝtlǝndirmǝ alǝti kimi 
hüquqi yolla qǝbul etmǝmǝsinǝ baxmayaraq, bu mexanizm DEE ilǝ birgǝ ölkǝdǝ 
aparılan ǝsas fǝaliyyǝtlǝrǝ tǝdbiq edilir. Bu da hüquqi bazanın vǝ ƏMTQ-nǝ tǝdbiq 
edilǝjǝk aydın hüquqi tǝlǝblǝrin olmamasına baxmayaraq ƏMTQ prosesinin bir çox 
tǝrǝflǝrini Azǝrbayjanın xüsusi ƏMTQ sistemi haqda danışmağa mǝjbur edir. Eyni 
zamanda, ƏMTQ-nin Azǝrbayjandaki statusu yetǝrinjǝ tǝkmillǝşmǝsǝ, onun tǝbiǝti 
qorumaqda vǝ davamli inkişafı dǝstǝklǝmǝkdǝ effektivliyi daimi iqtisadi artımla 
rastlaşaraq azalajaq. 

Azǝrbayjanda ƏMTQ sisteminin bu prosesin ölkǝdǝki müxtǝlif sǝhmdarları tǝrǝfindǝn 
qiymǝtlǝndirilmǝsi müvafiq qanunverijilik vǝ tǝjrübǝnin bir sıra çatışmamazlıqlarını 
üzǝ çıxardı. Bütün qiymǝtlǝndirmǝlǝr 5 ballıq sistem ilǝ aparılıb, burada 1- az 
effektiv, 5- yüksǝk effektiv demǝkdir. Azǝrbayjanda müvafiq qanunverijilik vǝ 
tǝjrübǝnin effektivliyinin ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝrlǝ qiymǝtlǝndirilmǝsinin 
orta nǝtijǝlǝri aşağıdakı 5.1 Jǝdvǝlindǝ verilmişdir.         

Jǝdvǝl 7.1 ƏMTQ-nin qanunverijilik vǝ tǝjrübǝsinin effektivliyinin qiymǝtlǝndirilmǝsi   
ƏMTQ Qanunverijiliyi  ƏMTQ Tǝjrübǝsi  ƏMTQ prosesinin 

mǝrhǝlǝlǝri  S N C I Orta S N C I Orta
Skrininq  3.3 3.0 4.0 4.0 3.5 3.0 3.5 3.5 3.0 3.3
Skopinq  3.8 3.8 4.0 3.3 3.7 3.3 2.8 3.5 3.0 3.1
Alternativlǝrin nǝzǝrǝ 
alınması  

3.5 3.7 4.5 3.7 3.8 3.0 2.0 3.5 3.3 2.9

Hesabat vermǝ 3.5 3.8 4.0 4.0 3.8 3.0 2.5 4.0 3.7 3.2
Keyfıyyǝt yoxlaması  2.8 3.3 3.0 3.7 3.2 2.5 3.0 3.0 3.3 2.9
Ekoloci İdarǝ Etmǝ 
Planları  

3.3 2.0 3.5 3.3 2.9 3.0 1.8 2.5 3.0 2.5

İjtimaiyyǝtin iştirakı 3.5 3.0 3.5 3.3 3.3 3.0 3.5 3.0 2.7 3.1
Monitorinq  3.0 3.5 2.5 3.3 3.2 2.8 3.0 2.0 3.3 2.8
Qǝrar qǝbul etmǝ 3.0 3.7 4.0 3.7 3.5 3.0 2.7 3.0 3.3 3.0
Sǝhmdarlar qrupu üzrǝ 
orta  

3.3 3.3 3.7 3.6 3.4 2.9 2.7 3.1 3.2 3.0

İşarǝlǝr: S-dövlǝt strukturları; N-QHT-lǝr; J-mǝslǝhǝtçilǝr; İ-milli vǝ beynǝlxalq 
sǝrmayǝçilǝr.  

Dörd müxtǝlif sǝhmdarlar qrupunun müvafiq qanunverijilik vǝ tǝjrübǝnin 
qiymǝtlǝndirmǝsinǝ ǝsaslanaraq, toplanan rǝylǝr ǝsasǝn iki qrupa bölünǝ bilǝr. Bu 
qruplardan biri Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin iki aspektini digǝr qrupdan aşağı 
qiymǝtlǝndirmiş. Layihǝ zamanı aparılan müşahidǝlǝrdǝn ǝn ǝsası vǝ müǝyyǝn 
dǝrǝjǝdǝ tǝǝcüblüsü bu iki qrupdan birinjisi ƏMTQ-nin tǝrǝflǝri arasında adǝtǝn bir 
biri ilǝ uyqun gǝlmǝyǝn Dövlǝt vǝ Qeyri Hökumǝt Tǝşkilatlarını birlǝşdirir. Bu 
sǝhmdarların Azǝrbayjanda ƏMTQ qanunverijiliyinin vǝ tǝjrübǝsinin müxtǝlif 
mǝrhǝlǝlǝrinin ümumi qiymǝtlǝndirmǝsi mǝslǝhǝtçilǝr vǝ sǝrmayǝçilǝr tǝrǝfindǝn 
verilǝn qiymǝtlǝndirmǝyǝ nisbǝtǝn aşağı idi. (Aşağıdakı 7.1- 7.3 jǝdvǝllǝrǝ bax)   
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Jǝdvǝ l 7 .1: Azǝrbayjanda ƏM TQ qanunverijiliy in in  effektiv liyli
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Jǝdvǝl 7.2: Azǝrbayjanda ƏMTQ tǝjrübǝsinin effektivliyi
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J ǝ d v ǝ l  7 . 3 :  A z ǝ r b a y j a n d a  Ə M T Q  s i s t e m i n i n  
e f f e k t i v l i y i n i n  s ǝ h m d a r l a r  t ǝ r ǝ f i n d ǝ n  ü m u m i  
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6.13 7.1 Skrininq 

Sǝhmdarlar bǝzǝn Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesindǝ skrininqin hǝr hansı 
çatışmamazlıqlarını göstǝrmǝkdǝ çǝtinlik çǝksǝlǝrdǝ, ƏMTQ bu mǝrhǝlǝsi 6-jı Fǝsildǝ 
gǝtirilmiş sǝbǝblǝrdǝn hǝm qanunveriji hǝm dǝ praktiki tǝdbiq jǝhǝtdǝn 
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tǝkmillǝşdirilmǝlidir. Çox ehtimal ki, skrininqin çatışmamazlıqları prosesin bu 
mǝrhǝlǝsindǝ ƏMTQ-yǝ neqativ tǝsir göstǝrir vǝ tǝjrübǝnin qanunverijilik tǝlǝbindǝn 
az ǝhǝmiyyǝtli kimi qǝbul edilmǝsinǝ gǝtirir.  

Ölkǝdǝ il ǝrzindǝ tǝqdim edilmiş layihǝlǝrin vǝ aparılmış ƏMTQ/DEE-lǝrin statistikası 
(qǝbul edilmiş vǝ ya edilmǝmiş layihǝlǝrin sayını daxil etmǝklǝ) mövjud deyil. 
Mǝrkǝzi Avropa Universitetindǝ aparılmış araşdırmada istifadǝ edilmǝsi üçün keçmiş 
Ekologiya Komitǝsi tǝrǝfindǝn verilmiş mǝlumata ǝsasǝn tǝxmini rǝqǝmlǝr 7.2 
Jǝdvǝlindǝ göstǝrilmişlǝr.   

Jǝdvǝl 7.2 1996 – 2001 illǝrindǝ Azǝrbayjanda keçirilmiş ƏMTQ-lǝrin sayı (mǝnbǝ: 
Bektashı 2001b). 

İl  ƏMTQ sayı  
1994-1996* 615 

1996 6 
1997 7 
1998 13 
1999 13 
2000 8 

2001, Yan-May 6 

Qeyd: * - DEE-lǝrin sayı (mǝnbǝ: SJE 1998) 

Jǝdvǝldǝn göründüyü kimi 1995-1996-jı illǝr arasında ƏMTQ-lǝrin sayı 
azalmışdır. Bunun sǝbǝbi 1996-jı ildǝ ƏMTQ Qaydalarının yaradılması ilǝ izah oluna 
bilǝr. Bundan sonra DEE vǝ ƏMTQ bir birindǝn fǝrqlǝndirilmǝyǝ başlandı. Bu ƏMTQ-
lǝrin böyük hissǝsi neft layihǝlǝri ilǝ bağlıdırlar. Lakin mǝlumat toplanması 
mǝrhǝlǝsindǝ ƏMTQ-lǝrin sektorları vǝ ya onları hǝyata keçirǝnlǝr haqqında geniş 
mǝlumat tapmaq mümkün olmamışdır.    

Belǝ hesab edilir ki layihǝlǝr yalnız ilkin müzakirǝlǝr zamanı ǝtraf mühitlǝ 
bağlı sǝbǝbdǝn qǝbul olunmaya bilǝr, bu mǝrhǝlǝni keçǝn vǝ ƏMTQ-ni başlayan 
bütün layihǝlǝr isǝ sonda Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqanın şǝrtli vǝ ya şǝrtsiz 
İjazǝsini alırlar. Beynǝlxalq tǝjrübǝ göstǝrir ki, hǝtta ǝn inkişaf etmiş ƏMTQ 
sistemlǝrindǝ bu kimi yüksǝk sǝviyyǝyǝ nail olmaq mümkün deyil, çünki yüksǝk 
inkişaf etmiş ekoloci, sosial, sǝhhǝt, risk vǝ davamiyyǝt qiymǝtlǝndirilmǝsi vǝ 
göstǝrijilǝri sistemlǝri iqtisadi fǝaliyyǝtǝ nǝzarǝt etmǝyǝ yardım edir vǝ ilkin ijazǝni 
almış layihǝlǝrin tǝsiri daha yaxından öyrǝnilǝndǝn sonra onlar geri qaytarıla bilǝrlǝr. 
Azarbayjandaki ƏMTQ/DEE sisteminin skrininq prosesinin hazırki vǝziyyǝti ölkǝnin 
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmǝk, yoxsulluqla mübarizǝ aparmaq kimi kǝskin 
tǝlǝbatlarla bağlıdır. Lakin bu vǝziyyǝtdǝ keçǝn onilliyin sürǝtli islahatlarının nǝtijǝsi 
olan digǝr sǝbǝblǝr dǝ müǝyyǝn rol oynaya bilǝr.                 

6.14 7.2 Skopinq  

ƏMTQ skopinq mǝrhǝlǝsinin effektivliyi ƏMTQ prosesinin bütün tǝrǝflǝrinin diqqǝtini 
tǝlǝb edǝn aspektlǝrindǝn biridir. Bir tǝrǝfdǝn sǝhmdarlar müvafiq qanunverijiliyin 
skopinqǝ aid tǝlǝblǝrini effektiv vǝ ƏMTQ-nin mǝqsǝdlǝrinǝ nail olmağa yardım 
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etmǝsini hesab edir. Digǝr tǝrǝfdǝn isǝ Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin skopinqǝ aid 
şǝrtlǝrinin praktiki tǝdbiqi, hǝmin sǝhmdarların fikrinjǝ göstǝrir ki, ya bu şǝrtlǝrin 
hǝyata keçirilmǝsi mexanizmi ya da skopinqin şǝrtlǝri kifayǝt qǝdǝr inkişaf 
etmǝmişdir. Hǝqiqǝtǝn, 6-jı Fǝsildǝ tǝsvir edildiyi kimi, ƏMTQ Qaydaları bildirir ki, 
hǝr bir tam ƏMTQ zamanı Skopinq Görüşü keçirilmǝlidir, vǝ bu göruşdǝ ƏMTQ 
hesabatının mǝzmunu müzakirǝ olunmalıdır. Eyni zamanda Skopinq görüşünün 
ƏMTQ-nin zaman mǝhdudiyyǝti, iştirakçıları, ƏMTQ-nin inteqrasiya etmǝli olduğu 
digǝr qiymǝtlǝndirmǝlǝr vǝ s. kimi digǝr aspektlǝrini ǝhatǝ etmǝk tǝlǝbi yoxdur. 
Belǝliklǝ bu kimi tǝlǝblǝrin olmaması ƏMTQ prosesinin dǝyǝrli aspektlǝrinin 
inkişafdan vǝ diqqǝtdǝn kǝnar qalması ilǝ nǝtijǝlǝnir, bu da ƏMTQ qanunverijiliyi vǝ 
tǝjrübǝsi arasında mövjud olan boşluqlara gǝtirib çıxarır.          

6.15 7.3 Alternativlǝrin müzakirǝsi  

Oxşar şǝkil ƏMTQ zamanı alternativlǝrin müzakirǝsi praktikasının 
qanunverijiliyin müvafiq tǝlǝblǝri ilǝ müqaisǝ edǝrkǝn müşahidǝ olunur. Burada 
ƏMTQ tǝjrübǝsinin bu sahǝdǝ effektivliyi müvafiq qanunverijiliyin effektivliyinǝ 
nisbǝtdǝ çox aşağı qiymǝtlǝndirilmişdir. Baxdiğımız iki ǝsas sǝnǝdin (ƏMQ Qanunu 
vǝ ƏMTQ Qaydaları) heç birindǝ alternativlǝrin müzakirǝsi haqda heç bir tǝlǝbatın 
olmaması faktı bu vǝziyyǝtin yersizliyini göstǝrir. Sǝhmdarların verdiyi mǝlumata 
ǝsasǝn ƏMTQ hǝqiqǝtǝn hǝm alternativlǝr hǝm dǝ onların tǝsirini ǝhatǝ edir. Çox 
guman ki layihǝni inkişaf etdirǝnlǝr tǝrǝfdǝn alternativlǝrin nǝzǝrǝ alınmasının 
effektivliyi gözlǝnilǝndǝn artıqdır. Bǝzi hallarda qanunverijilik vǝ tǝjrübǝ arasındakı 
müxtǝliflik beynǝlxalq sǝrmayǝçilǝrin vǝ donorların irǝli sürdüyü beynǝlxalq 
standartlara uyqunlaşmaq tǝlǝblǝri sayǝsindǝ ǝmǝlǝ gǝlir, digǝr hallarda isǝ daha 
yaxşı ekoloci fǝaliyyǝt nümayiş etdirmǝk istǝyǝn layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝf bu 
prosesdǝ müǝyyǝn rol oynayır.     

6.16 7.4 ƏMTQ haqda hesabat 

ƏMTQ hesabat tǝlǝblǝri Azǝrbayjan ƏMTQ sistemindǝ nisbǝtǝn aydın göstǝrilmişlǝr, 
bu da layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝf vǝ ƏMTQ keçirǝn ekspertlǝrin inkişafda olan 
fǝaliyyǝtin bütün dǝyǝrli aspektlǝrini ǝhatǝ etmǝyǝ imkan verir. Sistemin bu kimi 
dǝyǝrli xassǝsinǝ baxmayaraq, ƏMTQ hesabatları çox vaxt hǝm dil hǝm dǝ mǝzmun 
baxımından aşağı keyfiyyǝtli olur (ƏMTQ Qaydalarının tǝlǝblǝrinǝ baxmayaraq bǝzǝn 
texniki dillǝ yazılır vǝ sǝhmdarların çoxu uçun mürǝkkǝb anlanan sǝnǝdǝ çevrilir). 
Nǝtijǝdǝ Azǝrbayjan ƏMTQ prosesinin bu aspektinin effektivliyi sistemin tǝlǝblǝri ilǝ 
müqaisǝ olunanda aşağıdır. Bunun sǝbǝbi mǝsǝlǝn, tǝjrübǝnin az olması vǝ ƏMTQ 
prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝri arasında müsbǝt nǝtijǝlǝr vǝ tǝjrübǝ mübadilǝsi 
aparmaq mexanizminin olmaması ola bilǝr – ƏMTQ ilǝ bütün dünyada mǝşqul 
olanların gǝtirdiyi sǝbǝblǝr.          

6.17 7.5 Keyfıyyǝt Yoxlamaları  

Bunu da qeyd etmǝk lazımdır ki keyfiyyǝt yoxlamaları ölkǝdǝ bütün iqtisadi 
fǝaliyyǝtlǝrǝ tǝdbiq olunan DEE ilǝ tǝmsil edilir vǝ iştirakçıların yüksǝk peşǝkarlığına 
baxmayaraq onun effektivliyinin hǝlǝ dǝ tǝkmillǝşmǝyǝ ehtiyajı vardır. Belǝliklǝ DEE 
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prosesinin qeyri şǝffaf olması ǝtraf mühit üçün tǝhlükǝli olan fǝaliyǝt növlǝrinin 
tǝsdiq edilmǝsi yolu kimi qǝbul edilir. Bu da bütün ƏMTQ prosesinin qǝrar qǝbul 
etmǝ üçün adekvat mǝlumat vermǝyǝ qadir olmamasına gǝtirir. DEE prosesinin digǝr 
bir çatışmamazlığı da onun tǝklif olunan fǝaliyyǝtin mövjud ekoloci standartlara 
uyqunluğunu yoxlayan proses adlandırılmasıdır. Nǝtijǝdǝ keyfiyǝt yoxlaması prosesi 
beynǝlxalq ƏMTQ tǝjrübǝsi ilǝ müqaisǝdǝ sadǝlǝşdirilǝ bilǝr. Bundan başqa dövlǝt 
nümayǝndǝlǝrinǝ ǝsasǝn bütün fǝaliyǝt növlǝri DEE keçdikdǝn sonra düzǝlişlǝr 
aparılması üçün geri qaytarılır, bu da ƏMTQ nin keçirilmǝsini sual altına qoyur. Əgǝr 
bütün layǝhǝlǝr düzǝlişlǝr aparılması üçün geri qaytarılırsa, ƏMTQ sǝhmdarlarının 
ƏMTQ prosesinin rolunu nǝdǝ görmǝlǝri vǝ ijtimai müzakirǝlǝrin vǝ onların 
nǝtijǝlǝrinin qǝrar qǝbul edǝnlǝr tǝrǝfindǝn nejǝ nǝzǝrǝ alınması aydın deyil. Digǝr 
tǝrǝfdǝn DEE qǝrarlarının heç zaman mǝnfi olmaması bir daha iqtisadi mǝqsǝdlǝrin 
ǝtraf mühitin qorunmasından üstün olmasını göstǝrir. Bu da ǝtraf mühit 
mühafizǝsinin müxtǝlif mexanizmlǝrinin istifadǝ edilmǝsinin qarşısını alır.  

6.18 7.6 Ekoloci İdarǝ Etmǝ Planlarının (EİEP) Hazırlanması 

ƏMM Qanununda vǝ ƏMTQ Qaydalarında EİEP diqqǝtdǝn kǝnarda qalmışdır. 
Alternativlǝrlǝ olduğu kimi, hǝr bir iqtisadi fǝaliyyǝtin dǝyǝrli aspekti olan bu xassǝ 
dǝ bǝzi layihǝnin inkişaf etdirǝnlǝr tǝrǝfdǝn nǝzǝrǝ alına bilǝr (xüsusǝn dǝ öz 
fǝaliyyǝtlǝri üçün EİEP hazırlamaqda geniş beynǝlxalq tǝjrübǝyǝ malik olanlar). Lakin 
ölkǝdǝ hal hazırda bu haqda heç bir mǝlumat mǝnbǝyi yoxdur. Müvafiq olaraq EİEP-
nin ƏMTQ ümumi mǝqsǝdlǝrinǝ nail olmaqda rolu haqda danışmaq mümkün deyil.   

6.19 7.7 İjtimaiyyǝtin iştirakı vǝ mǝslǝhǝtlǝr  

ƏMTQ-dǝ ijtimaiyyǝtin iştirakı ǝn çox müzakirǝlǝrǝ sǝbǝb olan mǝsǝlǝyǝ 
çevrilmişdir. Müstǝqil Azǝrbayjanın demokratik ǝnǝnǝlǝr qurmaqda qısa tǝjrübǝsini 
nǝzǝrǝ alaraq, ƏMTQ prosesinin tǝdbiq edilmǝsi ƏMTQ-nin ijtimaiyyǝtin iştirakına aid 
tǝlǝblǝr vǝ onların praktiki tǝdbiqi baxımdan çox yüksǝk effektivliyini gözlǝmǝk üçün 
bizǝ imkan verir. Lakin sǝhmdarların çoxunun fikrinjǝ ƏMTQ-nǝ ijtimaiyyǝtin jǝlb 
edilmǝsi kifayǝt qǝdǝr yüksǝk deyil, vǝ ƏMTQ prosesinin bu komponentinin bir çox 
vajib aspektlǝri müvafiq qanunverijilik tǝrǝfindǝn ǝhatǝ edilmǝmişdir.  

Aarhus Konvensiyasına qol çǝkmǝklǝ Azǝrbayjan ǝtraf mühitlǝ bağlı qǝrar 
qǝbul etmǝ zamanı ijtimai rǝyi nǝzǝrǝ almağı öhdǝsinǝ götürmǝyinǝ baxmayaraq, 
ölkǝdǝ ijtimaiyyǝtin ƏMTQ prosesindǝ iştirakınının effektivliyini artırmaq üçün hǝlǝ 
dǝ görülǝjǝk iş çoxdur. Ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝrinin kifayǝt qǝdǝr 
bilik vǝ bacarığın olmasına baxmayaraq, ijtimaiyyǝtin iştirakının effektivliyi 
Azǝrbayjanda hǝlǝ dǝ zǝif olan qanunverijilikdǝn asılıdır. Mövjud olan ƏMTQ 
praktikasında ijtimaiyyǝtin iştirakının effektiv olmamasının digǝr sǝbǝblǝrindǝn 
ekoloci mǝlumatlaşdırmanın lazımi sǝviyyǝdǝ olmaması, ǝhali tǝrǝfdǝn sosial 
mǝsǝlǝlǝrin prioritetlǝşdirilmǝsi, ƏMTQ-nin vaxtının ǝlverişli olmaması, layihǝni 
inkişaf etdirǝnlǝr tǝrǝfdǝn çox vaxt nǝzǝrǝ alınmayan dil maneǝsini nümunǝ 
gǝtirmǝk olar. Bütün bunlar ǝhalinin ölkǝnin iqtisadi hǝyatında zǝif iştirak etmǝsinǝ 
gǝtirir. 
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British Petroleum tǝrǝfindǝn İnam neft mǝnbǝyi üçün keçirilmiş ijtimaiyyǝtin 
iştirakı kampaniyası layihǝnin dizaynında neft axıntılarının qarşısını almaq vǝ vǝhşi 
tǝbiǝtǝ dǝyǝn mǝnfi tǝsirin azaldılmasına yönǝlmiş planların ǝlavǝ olunması ilǝ 
nǝtijǝlǝndi. Azǝri-Çıraq-Günǝşli neft yatağının 2-ji fazasının ƏMTQ-nin keçirilmǝsi 
nǝtijǝsindǝ neft terminalının ǝrazisindǝ olan bağa populyasiyasının dirçǝldilmǝsi 
üçün proqram yaratmaq qǝrarı qǝbul edilmişdir. Hǝr iki layihǝdǝki dǝyişikliklǝrin 
uzunmüddǝtli tǝsiri olmasına baxmayaraq burada ijtimai müzakirǝlǝrin layihǝni daha 
şǝffaf vǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan etmǝ mǝqsǝdinǝ nail olunmuşdur.    

6.20 7.8 Monitorinq vǝ layihǝdǝn sonraki analizlǝr                       

Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin bu aspekti dǝ zǝif jǝhǝtlǝrdǝn biridir. ƏMM 
Qanununda vǝ ƏMTQ Qaydalarında buna aid yalnız iqtisadi fǝaliyyǝtin monitorinq vǝ 
auditinin keçirilmǝsi qeyri müǝyyǝn tǝlǝbi vardır. Qanunverijiliyin monitorinq vǝ 
auditin praktiki tǝdbiqini tǝmin etmǝmǝsi digǝr sǝbǝblǝrlǝ yanaşı, tǝlǝblǝrinin zǝif 
olması, vǝ elǝjǝ dǝ monitorinq üçün müasir vǝ adekvat mexanizmin, bütün dünyada 
tǝdbiq edilǝn müasir göstǝrijilǝr sistemlǝrinin, lazımi avadanlığın vǝ bǝzǝn insan 
resurslarının olmaması ilǝ izah edilǝ bilǝr. Müvafiq olaraq ƏMTQ sisteminin ǝtraf 
mühit mühafizǝ etmǝkdǝ ümumi effektivliyi yalnız hazırlıq mǝrhǝlǝsindǝ deyil 
hǝmçinin müxtǝlif iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrin hǝyata keçirilmǝsi zamanı da yüksǝk olmur. 
Bu problemi hǝll etmǝk üzrǝ mǝslǝhǝtlǝr verǝn ƏMTQ-lǝr arasında Sumqayıt 
şǝhǝrindǝ jivǝ tǝmizlǝmǝsi ilǝ mǝşqul olan Dünya Bankının Tǝjili Ekoloci Sǝrmayǝlǝr 
Layihǝsinin adını çǝkmǝk olar. Onun ƏMTQ-si vǝ hǝyata keçirilmǝsi ağır metallar vǝ 
müvafiq ekoloci göstǝrijilǝr üzrǝ uzun müddǝtli milli monitorinq proqramının 
yaradılmasına olan ehtiyajı göstǝrdi. 

Bundan başqa inkişaf etmiş ekoloci vǝ xüsusǝn dǝ ƏMTQ monitorinqi yerli vǝ 
milli QHT-lǝrin vǝ bǝzǝn ǝhalinin potensialından istifadǝ edǝ bilǝr vǝ belǝliklǝ dǝ 
sosial inkişafa, tǝhsilǝ vǝ mǝlumatlaşmaya tǝsir edǝ bilǝr. Bunun nǝtijǝsindǝ iqtisadi 
fǝaliyǝtǝ qarşı inamsızlıq vǝ anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılar vǝ onların müxtǝlif 
ǝhali tǝbǝqǝlǝri tǝrǝfindǝn anlanmasına vǝ qǝbul edilmǝsinǝ gǝtirǝr.       

6.21 7.9 ƏMTQ nǝtijǝlǝrinin qǝrar qǝbul etmǝ prosesinǝ inteqrasiyası 

ƏMTQ nǝtijǝlǝri qǝrar qǝbul edilǝrkǝn hǝqiqǝtǝn nǝzǝrǝ alınır, lakin bu prosesin 
qanunverijilik vǝ praktiki tǝdbiq nöqteyi nǝzǝrdǝn effektivliyi tam adekvat deyil. 
ƏMTQ-nin hǝr hansı bir ölkǝdǝ siyasǝt vǝ qǝrar qǝbul etmǝdǝ ǝmǝlǝ gǝtirdiyi ǝn 
çǝtin mǝsǝlǝlǝrdǝn biri müvafiq şǝrtlǝrin yerinǝ yetirilmǝsi sayılır, vǝ bu Azǝrbayjan 
üçün dǝ doğrudur. ƏMM Qanununun DEE nǝtijǝsinǝ ǝsasǝn hǝr hansı bir layihǝ 
haqda son qǝrarın qǝbul edilmǝsi şǝrti, ƏMTQ Qaydalarının ƏMTQ nǝtijǝlǝrini qǝrar 
qǝbul edǝrkǝn nǝzǝrǝ almaq tǝlǝbi ilǝ birgǝ, şübhǝsiz Azǝrbayjan ƏMTQ sistemi üçün 
ǝlverişlidir, vǝ bu müvafiq qanunverijiliyin yüksǝk effektivliyini tǝmin edir. Lakin 
hǝmin şǝrtlǝr ƏMTQ-ni qǝrar qǝbul etmǝdǝ olan bir yardımçı alǝt kimi zǝiflǝdirlǝr, 
çünki bu iki sǝnǝd arasında heç bir ǝlaqǝ yoxdur (6 Fǝsilǝ bax). ƏMTQ-nin qǝrar 
qǝbul etmǝdǝ zǝif iştirakının digǝr sǝbǝblǝri arasında tez-tez adı çǝkilǝn 
aşağıdakılardır: qǝrar qǝbul edǝnlǝrin iqtisadi fǝaliyyǝtlǝ bağlı ǝtraf mühit 
mǝsǝlǝlǝrini nǝzǝrǝ almaq istǝyininin olmaması (tǝk keçmiş sosialist ölkǝlǝri yox, 
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bütün olkǝlǝr üçün ǝnǝnǝvi olan bir problem); qǝrar qǝbul edǝnlǝrin ölkǝ vǝ regionun 
ǝtraf mühit problemlǝri haqda mǝlumatlılıq dǝrǝjǝsinin zǝifliyi; iqtisadi inkişafın 
zǝifliyindǝn iqtisadi vǝ sosial mǝqsǝdlǝrin prioritetlǝşdirilmǝsi; qǝrar qǝbul edǝnlǝrǝ 
tǝqdim edilǝn ekoloci mǝlumatın keyfiyyǝtsizliyi; bǝzi qǝrar qǝbul edǝnlǝrin ƏMTQ-
nin qǝrar qǝbul etmǝdǝ yardımçı alǝt kimi qǝbul etmǝk istǝyinin olmaması.  

7.10 Nǝtijǝlǝr                              

Bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki ƏMTQ sisteminin effektivliyi qǝbul edilǝn vǝ 
ya edilmǝyǝn layihǝlǝrin sayı ilǝ ölçülmǝmǝlidir. Onun effektivliyi ekoloci, sosial vǝ 
sǝhhǝt şǝraitinin vǝ elǝjǝ dǝ ƏMTQ-nin iqtisadi fǝaliyyǝtǝ tǝdbiqinin nǝtijǝsi olan 
davamiyyǝt göstǝrijilǝrinin yaxşılaşması ilǝ ölçülmǝlidir. Azǝrbayjanda bǝzi iqtisadi 
fǝaliyyǝtlǝr üçün ƏMTQ-nin keçirilmǝsinin tǝsiri hǝqiqǝtǝn baş verir. Belǝliklǝ ƏMTQ 
ijtimaiyyǝtin iqtisadi fǝaliyyǝtin ǝtraf mühit vǝ sosial mǝsǝlǝlǝri haqqında 
mǝlumatlaşması sǝviyyǝsinin yüksǝlmǝsinǝ vǝ tǝsirin ǝhali üçün qǝbul olunajaq 
sǝviyyǝsi haqqında konsensusa gǝlmǝyǝ yardım edir. Onlar hǝmçinin iqtisadi 
fǝaliyyǝtin planlaşdırılmasında xüsusi tǝdbirlǝrin ǝlavǝ edilmǝsi yolu ilǝ tǝsirin 
azaldılmasına yardım edirlǝr. Onlar qǝrar qǝbul edǝnlǝrin şǝffaflıq vǝ demokratiya 
elementlǝrini tǝdbiq etmǝk yolu ilǝ ekoloci vǝ sosial mǝsǝlǝlǝri uğurla nǝzǝrǝ 
almalarını göstǝrir.  

 Tǝǝssüf ki Azǝrbayjanda ƏMTQ qanunverijiliyinin olmamasından  ƏMTQ 
tǝdbiqi qeyri sistematikdir, müvafiq rǝsmi statistika vǝ ƏMTQ vǝ ekoloci vǝ sosial 
göstǝrijilǝr arasındakı ǝlaqǝnin analizi yoxdur. Bu sǝbǝbdǝn ƏMTQ sisteminin ölkǝdǝ 
effektivliyi vǝ tǝjrübǝsi haqda danışmaq çǝtindir. ƏMM Qanununun ölkǝdǝ nǝ 
dǝrǝjǝdǝ tǝdbiq olunması aydın deyil, lakin milli qanunverijilik sisteminin ümumi 
fǝaliyǝtindǝn bǝllidir ki, iqtisadi inkişafın üstünlük etdiyindǝn ƏMM Qanunu nǝzǝrsiz 
qala bilǝr. Ölkǝdǝki korrupsiya da hǝmçinin ƏMTQ-nin effektivliyinǝ mǝnfi tǝsir edǝ 
bilǝr, lakin bu göstǝrijinin tǝsiri öyrǝnilmǝmişdir vǝ bu haqda yalnız şǝxsi fikir 
söylǝnilǝ bilǝr. Demokratiya vǝ dövlǝtin şǝffaflığı kimi faktorlar da ƏMTQ sisteminǝ 
vǝ tǝjrübǝsinǝ tǝsir edirlǝr. Lakin Azǝrbayjanın müstǝqillik qazandıqdan sonra 
demokratik ǝnǝnǝlǝrin inkişaf etdirilmǝsindǝ mühüm addımlar atmasına vǝ dövlǝtin 
korrupsiya ilǝ mübarizǝ aparmaq niyyǝtindǝ olmasına baxmayaraq, ölkǝdǝki ƏMTQ 
sisteminin bütün bu dǝyişikliklǝrdǝn müǝyyǝn fayda ǝldǝ etmǝsi qeyri müǝyyǝndir. 

 Ölkǝ hǝyatının bütün sahǝlǝri uzun sürǝn Dağlıq Qarabağ münaqişǝsinin 
tǝsirinǝ mǝruz qalmışdır. Ölkǝnin siyası, iqtisadi vǝ sosial prioritetlǝri bu 
münaqişǝnin nǝtijǝlǝri ilǝ mübarizǝyǝ yönǝlmişlǝr. Belǝliklǝ, önjǝ qeyd olunduğu 
kimi müstǝqillik ǝldǝ etdikdǝn sonra iqtisadi vǝ sosial mǝqsǝdlǝr ölkǝ inkişafının 
prioritet istiqamǝtlǝri olaraq qalmışlar. Mǝsǝlǝn, bu kimi prioritetlǝşmǝnin 
nǝtijǝlǝrindǝn biri ekoloci lisenziyalar prosesinin sadǝlǝşdirilmǝsi ola bilǝr, bu da 
Azǝrbayjanın hazırki iqtisadi vǝ sosial vǝziyyǝtindǝ iqtisadi inkişafı yüksǝldǝ bilǝr. Bu 
da öz növbǝsindǝ ƏMTQ prosesininin effektivliyini azalda bilǝr. Lakin bu aspekt 
haqqında rǝsmi mǝlumatın olmaması heç bir şǝrh üçün ǝsas vermir. Bǝzi ƏMTQ-lǝr 
bu haqda mǝlumat verirlǝr, lakin ƏMTQ sistemini etibarlı mǝlumat vǝ arzu olunan 
ünsiyǝtlǝ tǝmin edǝjǝk monitorinq sisteminin olmaması bu mǝlumatın toplanmasını 
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çǝtinlǝşdirir. Milli ƏMTQ sisteminin effektivliyinin dǝrindǝn analizi üçün daha çox 
mǝlumat vǝ detalların dǝrindǝn öyrǝnilmǝsi tǝlǝb olunur.  

 Adı çǝkilǝn bütün faktorlar milli ƏMTQ sisteminǝ tǝsir edǝn xariji faktorlar 
adlandırıla bilǝr. Digǝr xariji faktorlardan beynǝlxalq institutlar vǝ xariji şirkǝtlǝr 
Azǝrbayjanda ƏMTQ-ni ǝn fǝal populyarlaşdıran tǝrǝflǝr sayılırlar. Lakin UNDP-nin 
ƏMTQ Qaydalarını tǝrtib etmǝsindǝn sonra onların tǝsiri yalnız ƏMTQ prosesinin öz 
layihǝlǝrinǝ tǝdbiq edilmǝsindǝn ibarǝtdir. Azǝrbayjanın müxtǝlif Konvensiyalara 
qoşulması ƏMTQ sistemi vǝ tǝjrübǝsinǝ az tǝsir etdi. Lakin TAJİS-in yeni layihǝlǝri 
ijtimaiyyǝt arasında ekoloci mǝsǝlǝlǝr vǝ Aarhus Konvensiyasının yaratdığı imkanlar 
haqqında mǝlumatlaşdırmanın artırılmasına yönǝlmişlǝr.  

 ƏMTQ sisteminin inkişafında ǝhǝmiyyǝtli rol oynayan faktorlardan biri dǝ 
ǝtraf mühitin vǝziyyǝtidir. Azǝrbayjan ǝtraf mühitinin gǝlǝjǝk deqradasiyanın 
qarşısını alajaq vǝ bu prosesi geri çevirǝjǝk tǝjili tǝdbirlǝrǝ ehtiyajı vardır. Tǝǝjjüblü 
dǝ olsa, ƏMTQ hǝlǝ dǝ dövlǝt tǝrǝfindǝn ekoloci problemlǝrin hǝllinǝ yardım edǝn 
realist mexanizm kimi qǝbul edilmǝyib vǝ ƏMTQ on il ǝrzindǝ ölkǝdǝ rǝsmi status 
almamışdır. 

 Azǝrbayjanda ƏMTQ sisteminǝ vǝ tǝjrübǝsinǝ tǝsir edǝn daxili faktorların (zǝif 
institusional potensial, ƏMTQ prosesinǝ, onun prinsiplǝri vǝ mexanizmlǝrinǝ aid 
biliyin çatışmamazlığı, insan vǝ maddi resurslarının çatışmamazlığı vǝ ƏMTQ-ni 
keçirmǝk üçün milli mütǝxǝssislǝrin çatışmamazlığı) böyük qismi önjǝ tǝsvir 
edilmişdir. Burada bir daha ƏMTQ tǝrǝflǝrinin marağı kimi ǝhǝmiyyǝtli faktoru qeyd 
etmǝk lazımdır. İjtimaiyyǝtin (ǝsasǝn QHT-lǝrin) vǝ bǝzi layihǝ hǝyata keçirǝnlǝrin 
(ǝsasǝn ǝtraf mühitin mühafizǝsi ilǝ maraqlanan xariji şirkǝtlǝr vǝ beynǝlxalq 
institutlar) ekologiya haqqında rǝylǝrini ifadǝ etmǝlǝrinǝ vǝ mǝnfi ekoloci tǝsirin 
qarşısını almağa çalışmaqlarına baxmayaraq, bu prosesin ǝsas aparıjısı vǝ digǝr 
tǝrǝflǝrin tǝşǝbbüslǝrini dǝstǝklǝyǝn dövlǝt olmalıdır. Tǝǝssüf ki prosesin 
müvǝffǝqiyyǝtini tǝmin edǝjǝk bu komponent ǝsasǝn ǝhǝmiyyǝtli rol oynamamışdır 
vǝ milli ƏMTQ sisteminin inkişafı kǝnardan aparılır.  

 Milli ƏMTQ sistemini zǝiflǝdǝn aspektlǝrdǝn biri dǝ mǝslǝhǝtçilǝrin seçimi 
sisteminin olmamasıdır bu da müvafiq tǝhsil vǝ treninqin olmaması ilǝ bağlıdır. Bu 
mǝsǝlǝ milli qanunverijiliyin çatışmamazlıqlarından irǝli gǝlǝn bir nǝtijǝdir.  

 Bütövlükdǝ bu faktorlar ƏMTQ sisteminin vǝ tǝjrübǝsinin Azǝlbayjanda hazırki 
vǝziyyǝtini formalaşdırır, ƏMTQ prosesinin effektivliyinǝ mǝnfi tǝsir edir vǝ buna görǝ 
dǝ yaxın diqqǝt tǝlǝb edir.           
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8 Strateci Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi  
 

Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsinin (ƏMTQ) meydana gǝlmǝsindǝn sonra ona 
bǝnzǝr olan vǝ ǝtraf mühitin qiymǝtlǝndirilmǝsi elementlǝrini planlaşdırmanın daha 
yüksǝk sǝviyyǝlǝrinǝ vǝ siyasi kursun formalaşdirilmasina tǝtbiq edǝn daha bir 
konsepsiya, Strateci Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi (SƏMTQ) inkişaf 
etdirilmişdir. SƏMTQ hal hazırda planlaşdırmanın strateji sǝviyyǝlǝrindǝ qǝrar qǝbul 
edǝnlǝrǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ almağa yardım edǝn alǝtlǝrdǝn biridir. Bu xüsusi siyasǝt 
kurslarının, planların, proqramların, strateji konsepsiyaların, qanunverici aktların vǝ 
oxşar iqtisadi fǝaliyyǝt növlǝrinin inkişafını nǝzǝrdǝ tutur (yǝni layihǝ inkişafından 
daha yüksǝk sǝviiyyǝlǝrdǝ istifadǝ olunur). 

ƏMTQ-dan fǝrqli olaraq SƏMTQ nisbǝtǝn yeni anlayışdır, vǝ tǝyin olunmamış tǝbiǝtli 
fǝaliyyǝt növlǝrini qiymǝtlǝndirdiyindǝn onu dǝqiq tǝyin edilmiş tǝsvir ilǝ 
mǝhdudlaşdirmaq daha çǝtindir. Burada çox zaman  ƏMTQ-dǝ istifadǝ olunan 
mǝrhǝlǝlǝr hǝyata keçirilir, lakin onlar qiymǝtlǝndirilǝn fǝaliyyǝtin tǝbiǝtindǝn vǝ 
miqyasından asılı olaraq müxtǝlif forma ala bilǝrlǝr. Mǝsǝlǝn, burada daha az 
detallar, daha çox tǝyin olunmamış vǝziyyǝtlǝr, vǝ inkişafda olan fǝaliyyǝt növünün 
tǝsirinǝ mǝruz qalmış daha geniş ictimaiyyǝt cǝlb olunur.                  

Bir çox ölkǝ tǝrǝfindǝn lazımi sayılmasına baxmayaraq, SƏMTQ hǝlǝlik 
qanunvericilikdǝ öz geniş ǝksini tapmamışdır. Bu günǝ qǝdǝr bir sıra Avropa, Aziya 
vǝ Cǝnubi Amerika ölkǝlǝri SƏMTQ-ni öz ǝtraf mühit vǝ planlaşdirma 
qanunvericiliklǝrinǝ daxil etmişlǝr.      

Azǝrbaycanda dövlǝt ekoloci ekspertizasının (DEE) qǝbul edildiyi zamandan etibarǝn 
hǝyaia keçirilmǝsi tǝcrübǝsi nisbǝtǝn sistematik xarakter daşıması vǝ bir çox strateji 
sǝviyyǝdǝ inkişafda olan fǝaliyyǝt növünün mövcud ekoloci normalara uyqun olması 
iddia olunur. Bu vǝziyyǝt 1990-cı illǝrin ǝvvǝllǝrindǝ sosialist reciminin sonu vǝ 
yalnız  iqdisadi vǝ sosial mǝsǝlǝlǝrin inkişafına daha çox üstünlük verilmǝsi 
sayyǝsindǝ dǝyişildı.      

Ətraf Mühitin Qorunması haqda Qanun vǝ ƏMTQ qaydaları strateji sǝviyyǝdǝ inkişaf 
etdirilǝn fǝaliyyǝt növünün ǝtraf mühitǝ olan tǝsirinin qiymǝtlǝndirilmǝsinin xüsusi 
mexanizmini açıqlamır. Ətraf Mühitin Qorunması haqda Qanun ölkǝ iqtisadiyyatının 
müxtǝlif regionlarda vǝ sektorlarda dövlǝt sǝviyyǝsindǝ vǝ yerli sǝviyyǝdǝ inkişaf 
etdirilǝn fǝalliyyǝtlǝri vǝ proqramları DEE-nın obyektlǝri adlandırır (Ətraf Mühitin 
Qorunması haqda Qanun 1999, Paraqraf 54). ƏMTQ qaydalarında strateji sǝviyyǝdǝ 
aparılan fǝaliyyǝtlǝrin ƏMTQ eyni formada tǝyin edilmişdir vǝ bütün inkişaf etdirilǝn 
fǝaliyyǝt növlǝrinin ƏMTQ prosesini keçmǝli olduqları bildirilir. Bu mexanizmin nǝ 
dǝrǝcǝdǝ hǝyata keçirilmǝsi isǝ tǝklif olunan fǝaliyyǝtin ǝtraf mühitǝ olan potensial 
tǝsirinin ciddiliyindǝn asılıdır (UNDP, 1996). 

Bu tǝlǝblǝrǝ baxmayaraq, hal hazırda çox az sayda strateji sǝviyyǝdǝ aparılan 
fǝaliyyǝt növlǝri ǝn sadǝ ekoloci yoxlamaya mǝruz qalırlar. Tǝǝccüblü dǝ olsa bu 
hǝtta ƏMTQ-ni beynǝlxalq sǝviyyǝdǝ populyarlaşdıranlar tǝrǝfındǝn dǝstǝklǝnǝn 
fǝalliyyǝt növlǝrinǝ dǝ aiddir. Mǝsǝlǝn, Dünya Bankının yardımı ilǝ inkişaf etdirilmiş 
Yoxsulluqun Aradan Qaldırılması vǝ İqtisadi İnkişaf Dövlǝt Proqramı (YAQİİDP). Digǝr 
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tǝrǝfdǝn isǝ bǝzi layihǝ adı ilǝ tǝqdim edilmiş vǝ ƏMTQ prosesini keçmiş fǝaliyyǝt 
növlǝri beynǝlxalq tǝcrübǝdǝ strateji sǝviyyǝdǝ aparılan fǝaliyyǝt kimi qǝbul edilǝ 
bilǝr. Mǝsǝlǝn, bir layihǝ çǝrçivǝsindǝ dǝnizdǝ yerlǝşǝn bir sıra neft yataqları ilǝ bağlı 
layihǝlǝr. Eyni ilǝ Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Baş Neft Borusunun tikintisi kimi iri vǝ 
ziddiyyǝtlı layihǝnin tǝsirlǝri indiyǝdǝk maraqlı tǝrǝflǝr tǝrǝfindǝn diqqǝtsiz qalmışdır 
çünki bu layihǝyǝ başlanğıcından etibarǝn üç layihǝ kimi baxılmışdır ki, bu da onun 
tǝsiri miqyasını kiçiltmişdir.   

Azǝrbaycanda strateji sǝviyyǝdǝ aparılan fǝaliyyǝtlǝrǝ ƏMTQ-nın vǝ ya DEE-nin 
tǝtbiqinǝ tǝsir edǝn üç faktorlar qrupu vardır: planlaşdırmanın vǝ qǝrar qǝbul 
etmǝnin bu mǝrhǝlǝlǝrindǝ çox qüvvǝtli olan siyasi düşüncǝlǝr, istehsal qüvvǝsi ilǝ 
bağlı mǝsǝlǝlǝr, maddi maneǝlǝr. Azǝrbaycan iqtisadiyyatının surǝtlǝ böyümǝsi vǝ 
ǝhalinin ǝtraf mühit vǝ ƏMTQ ilǝ bağlı mǝsǝlǝlǝrdǝ mǝlumatlaşdırılmasının 
yüksǝlmǝsinǝ baxmayaraq, planlaşdırmanı aparan vǝ qǝrar qǝbul edǝnlǝri bütün 
iqtisadi fǝaliyyǝt növlǝri ilǝ bağlı olan ekoloci vǝ daha ümumi davamlı inkişaf 
mǝsǝlǝlǝrinǝ münasib diqqǝt yetirmǝyǝ hǝvǝslǝndirmǝk zǝruridir. Şübhǝsiz iqtisadi 
vǝ sosial inkişaf mǝsǝlǝlǝri ölkǝnin ǝn üstün mǝqsǝdlǝri olaraq qalmalıdırlar, lakin 
onlar bununla bağlı ekoloci mǝsǝlǝlǝri kölgǝdǝ qoymamalıdırlar, vǝ ǝtraf mühitin 
qiymǝtlǝndirilmǝsi formal xarakter daşımamalıdır. Buna görǝ belǝ hesab edilir ki 
Azǝrbaycanda ƏMTQ sistemi vǝ tǝcrübǝsi üçün yararlı şǝrait, vǝ xüsusilǝ dǝ SƏMTQ 
sisteminin inkişafı ǝhalinin vǝ mǝxsusi olaraq yerli vǝ milli dövlǝt orqanları daxilindǝ 
mǝlumatlaşdırılmanın yüksǝldilmǝsi vasitǝsilǝ yaxşılaşdirila bilǝr. Digǝr sual doğuran 
mǝsǝlǝ Azǝrbaycanda hal hazırda tam inkişaf etmǝmiş vǝ diqqǝt tǝlǝb edǝn ekoloci 
tǝhsilin vǝ xüsusilǝ dǝ ƏMTQ-nǝ aid tǝhsilin sǝviyyǝsidir.                                   

Ölkǝnin Ətraf Mühitin Mühafizǝsi haqda Qanununu güvvǝyǝ salmaq cǝhdi ilǝ bağlı 
tǝcrübǝni vǝ strateji sǝviyyǝdǝ aparılan fǝaliyyǝtlǝrǝ SƏMTQ-nin tǝtbiqini nǝzǝrǝ 
alaraq Azǝrbaycanın bu ğünǝ olan SƏMTQ inkişafı perspektivi qeyri müǝyyǝn kimi 
tǝyin edilǝ bilǝr. Çox guman ki ölkǝ uçun milli vǝ beynǝlxalq institut vǝ tǝşkilatlar 
tǝrǝfindǝn hazırlanmış siyasi kurslar, planlar, proqramlar bu kimi inkişaf 
fǝaliyyǝtlǝrindǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan dǝqiq tǝlǝblǝrin olmadiğindan ekoloci 
mǝsǝlǝlǝrǝ yalnız ötǝri toxunulacaqdır. Belǝliklǝ ölkǝnin potensialının 
qiymǝtlǝndirilmǝsinin nǝ qǝdǝr optimistik olmasından asılı olmayaraq, Azǝrbaycanda 
SƏMTQ sisteminin gǝlǝcǝyi dövlǝtin iqtisadi vǝ sosial inkişafda davamiyyǝtǝ daha çox 
üstünlük vermǝ qabiliyǝtinǝ vǝ istǝyinǝ bağlı olacaqdır.       

 
9 Ölkǝnin ƏMTQ sistemi vǝ AVROPA İttifaqının standartları (Tǝlimatları 

vǝ s.). Uyqunlaşma üçün dǝyişikliklǝr  

Azǝrbaycan kimi bu sistemi hüquqi qǝbul etmǝmiş bir ölkǝ üçün ƏMTQ 
qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının (Aİ) Göstǝrişlǝri ilǝ (1985 85/337/EEC Şuranın 
Göstǝrişi vǝ 1997 97/11/EC Şuranın Göstǝrişi) uyqunlaşdırılması haqda danışmaq 
çǝtindir. Lakin Respublikada müvafiq tǝcrübǝnin mövcud olmasından bu mǝqsǝd 
artiq qeyri-münasib vǝ ǝlçatmaz deyil. Əksinǝ bu mövcud ƏMTQ prosesini 
genişlǝndirmǝk yolu ilǝ ǝtraf mühiti daha effektli qorumaq tǝrǝfǝ mǝntiqi addım kimi 
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qǝbul edilmǝlidir, bu da ölkǝnin beynǝlxalq standartlara cavab vermǝyǝ hazır 
olmasını göstǝrir. 

ƏMTQ prosesinin Aİ standartları ilǝ uyqunlaşdırılması Azǝrbaycan ƏMTQ sisteminin 
qǝrb sistemlǝri ilǝ tam uyqunluğa gǝtirilmǝsi kimi yox, hazırki sistemdǝki vǝ hǝmin 
sistem ilǝ Aİ-nın tǝlǝblǝri arasındakı ziddiyyǝtlǝrin aradan qaldırılması kimi qǝbul 
edilmǝlidir. Belǝliklǝ, bu o demǝk deyil ki, Azǝrbaycan ƏMTQ sistemi radikal 
dǝyişikliklǝrǝ mǝruz qalmalıdır. Bundan başqa, ilk öncǝ Azǝrbaycanın ƏMTQ 
sisteminin ölkǝnin qǝbul etdiyi Eespo vǝ Aarhus Konvensiyalarının tǝlǝblǝri ilǝ 
uyqunlaşması, uzaq Aİ-nın tǝlǝblǝri ilǝ uyqunlaşmasından daha mǝqsǝdǝ uyqun olar. 
Lakin dövlǝt mǝmurları tǝrǝfindǝn dǝfǝlǝrlǝ qeyd edildiki kimi, Aİ standartları hazırki 
iqtisadi vǝ sosial vǝziyyǝtdǝ prioritet olmasa da, hǝmin standartlara yaxın bir 
zamanda nail olmaq cǝhdlǝri Azǝrbaycan iqtisadiyatı vǝ ictimaiyyǝti üçün dǝyǝrli 
islahatların keçirilmǝsinǝ çağıran qüvvǝtli pozitiv tǝşǝbbüs ola bilǝr. Ona görǝ 
ölkǝnin ƏMTQ sisteminin Avropa standartları ilǝ uyqunlaşdırılması yollarının 
müzakirǝsindǝ üstünlük adı çǝkilǝn Konvesiyalara verilsǝ dǝ, Aİ-nın ƏMTQ 
standartları müqaisǝ üçün faydalı mǝlumat ola bilǝrlǝr.                  

• ƏMTQ sisteminin hüquqi statusu, daha çox onun tǝcrübǝdǝ sistematik tǝdbiqini 
tǝyin edir. Azǝrbaycan ƏMTQ sisteminin ǝn böyük çatışmamzlıqlarından biri onun 
hüquqi qüvvǝsinin olmamasıdır, bu da ƏMTQ prosesinin ǝsasǝn xarici vǝ 
beynǝlxalq donorların vǝ sǝrmayǝçilǝrin maliyyǝlǝşdirdiyi layihǝlǝrǝ tǝdbiqinǝ 
gǝtirir. Aİ-nın ölkǝlǝrin milli qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyi ilǝ 
uyqunlaşdırmasını tǝlǝb edǝn Göstǝrişinın olmasına baxmayaraq, Azǝrbaycan 
indiyidǝk öz ƏMTQ sisteminin hǝtta Eespo Konvensiyasının tǝlǝblǝrinǝ 
uyqunlaşdırılmasına doğru heç bir addım atmamışdır.  

• ƏMTQ prosesinin tǝrǝflǝri, Aİ-nin Göstǝrişlǝri vǝ Eespo Konvensiyası tǝrǝfindǝn 
tǝyin edilmişdir vǝ ǝsas sǝhmdarlar qruplarını ǝhatǝ edir, mǝs. layihǝni inkişaf 
etdirǝn tǝrǝf, qǝrar qǝbul edǝnlǝr, tǝsirǝ mǝruz qalan müxtǝlif tǝrǝflǝr vǝ ümumi 
ictimaiyyǝt. 4-cü fǝsildǝ müzakirǝ edildiyi kimi, Azǝrbaycanda ƏMTQ posesinin 
tǝrǝflǝri ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn, oxşar sǝhmdarlar qrupları ilǝ tǝmsil 
edilmişlǝr. ƏMTQ Qaydalarının hüquqi qüvvǝsinin olmaması hǝmin tǝrǝflǝrin 
ƏMTQ prosesindǝ iştirak etmǝ hüququna tǝsir etmir. Lakin bu sǝnǝdin qanun 
statusuna gǝtirilmǝsi Azǝrbaycanın qǝbul etdiyi beynǝlxalq müqavilǝlǝri yerinǝ 
yetirmǝyinǝ vǝ potensial sǝhmdarların ölkǝnin iqtisadi inkişafında öz rollarını 
daha yaxşı anlamalarına yardım edǝ bilǝr.       

• Skrininq mǝrhǝlǝsinin Azǝrbaycandakı forması Aİ-nın ƏMTQ Göstǝrişlǝrinin vǝ 
Eespo Konvensiyasının tǝqdim edtiyindǝn kǝskin fǝrqlǝnir. Üç müqavilǝnin hǝr 
biri iki skrininq siyahısı tǝqdim edir. Bunlardan birincisi bütün hallarda ƏMTQ-ni 
keçmǝli olan fǝaliyyǝt novlǝrindǝn ibarǝtdir, ikincisi isǝ şǝraitdǝn asılı olaraq 
ƏMTQ-ni keçmǝli vǝ ya keçmǝmǝli olan fǝaliyyǝt növlǝrini tǝqdim edir(7). 
Azǝrbaycanda 4 Fǝsildǝ izah edildiyi kimi, DEE metodları indiyǝdǝk hüquqi 

                                                           
7 Buna hǝmin fǝaliyyǝt növlǝri üçün müǝyyǝn hüdudların qoyulması vǝ ya onların ayri ayriliqda xüsusi 
meyara ǝsasǝn analiz edilmǝsi vasitǝsilǝ nail olmaq olar. Meyarların siyahısı Şuranın 97/11/EC 
Göstǝrişlǝrinin İİİ Əlavǝsindǝ tǝqdim edilib.  
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istifadǝ olunur, vǝ bütün layihǝlǝr ilkin qiymǝtlǝndirmǝ mǝrhǝlǝsini keçmǝlidirlǝr. 
Bu mǝrhǝlǝdǝ hǝr bir layihǝnin tam ƏMTQ-ni keçmǝsi haqda qǝrar qǝbul edilir. 
Azǝrbaycanın iqtisadi inkişafında son zamanlar baş verǝn sürǝtli artımı nǝzǝrǝ 
alaraq, ölkǝnin müxtǝlif sahǝlǝrindǝ inkişaf edǝn fǝaliyyǝtlǝrin sayının artmasını 
da gözlǝmǝk olar. Bu vǝziyyǝtdǝ Ekoloci Ekspertiza Bölmǝsinin ǝmǝkdaşları nǝ 
qǝdǝr tǝcrübǝli vǝ peşǝkar olsalar da, ölkǝdǝki ƏMTQ aid tǝhsilin olmamasını 
nǝzǝrǝ alaraq, bu Bölmǝ çox yaxın bir zamanda insan resurslarının 
çatışmamazlığını hiss edǝcǝk, bu da öz növbǝsindǝ DEE keyfiyyǝtinin aşağı 
düşmǝsinǝ sǝbǝb olacaq. Lakin ƏMTQ-nin tǝdbiq edilmǝsininin 7 illik 
tǝcrübǝsinin nǝticǝsi olaraq, Azǝrbaycanda ƏMTQ ilǝ mǝşqul olan ǝmǝkdaşlar 
hansı fǝaliyyǝtin ƏMTQ keçmǝsi, hansının isǝ yalnız ilkin qiymǝtlǝndirmǝ ilǝ 
kifayǝtlǝnmǝsi haqda tǝcrübǝyǝ ǝsaslanan kifayǝt qǝdǝr biliyǝ malikdirlǝr. Hǝtta 
rǝsmi skrininq siyahısı olmasa da müxtǝlif layihǝlǝr haqda fikirlǝr çox vaxt bu 
tǝcrübǝyǝ ǝsaslanaraq irǝli sürülür. Bütün bu biliklǝrin müntǝzǝm tǝzǝlǝnǝn 
rǝsmi skrininq siyahısı formasına salınması ƏMTQ-nin skrininq mǝrhǝlǝsini 
qüvvǝtlǝndirǝ bilǝr vǝ layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝf, Ətraf Mühit Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli 
Orqan vǝ qǝrar qǝbul edǝnlǝr üçün hüquqi yardım kimi ƏMTQ keyfiyyǝtini 
yüksǝldǝ bilǝr. Kiçik miqyaslı vǝ ǝtraf mühit vǝ insanlara ciddi tǝsir etmǝyǝn vǝ 
ƏMTQ keçmǝli olmayan fǝaliyyǝtlǝri mümkün olan tǝsirlǝrin siyahısı (Şuranın 
97/11/EC Göstǝrişinin İİİ Əlavǝsindǝ vǝ Eespo Konvensiyasının İİİ Əlavǝsindǝ 
göstǝrildiyi kimi) üzrǝ qiymǝtlǝndirmǝk üçün bǝsitlǝşdirilmiş proses (hazırki ilkin 
qiymǝtlǝndirmǝ tipli) inkişaf etdirilǝ bilǝr.                         

• Skopinq Şuranın 97/11/EC Göstǝrişinin şǝrtlǝri Üzv Dövlǝtlǝrin layihǝni inkişaf 
etdirǝn tǝrǝfin İV Əlavǝdǝ verilmiş mǝlumatı sǝlahiyyǝtli orqanlara tǝqdim etmǝsi 
üçün şǝrait yaradan prosesi qǝbul etmǝlǝrini tǝlǝb edir. Aİ ölkǝlǝrindǝ qǝbul 
edilmiş qaydalar bir birindǝn kǝskin fǝrqlǝnǝ bilǝr, lakin onların hamısı layihǝni 
inkişaf etdirǝn tǝrǝfin layihǝ üzrǝ fǝaliyyǝt, alternativlǝr, tǝsirlǝr vǝ onların 
azaldılması tǝdbirlǝri, mǝslǝhǝtlǝr, mǝslǝhǝtlǝrin vǝ layihǝnin zaman 
mǝhdudiyyǝtlǝri, mǝslǝhǝt alınmalı olan maraqlı tǝrǝflǝr haqda ǝsas mǝlumatı 
tǝqdim etmǝsinǝ yönǝlmişdir. Sǝlahiyyǝtli orqanın hǝyata keçirdiyi skopinqin 
nǝticǝlǝri Skopinq Rǝyi adlanır vǝ skopinq layihǝni inkişaf etlirǝnlǝr tǝrǝfindǝn 
keçirilsǝ, onlar bu sǝnǝdin tǝqdim edilmǝsinǝ cavabdehdirlǝr. ƏMTQ Qaydalarının 
skopinqǝ aid tǝlǝblǝri Aİ Göstǝrişlǝrindǝn çox fǝrqlǝnmir, vǝ ona uyqun hesab 
edilǝ bilǝr. Bu halda ǝsas fǝrq odur ki, Aİ Göstǝrişlǝrindǝn fǝrqli olaraq, ƏMTQ 
Qaydaları skopinq prsesinin ǝhatǝ edǝcǝyi mǝsǝlǝlǝri (Skopinq Görüşü) 
dǝqiqlǝşdirmir. Lakin, keçmiş skopinq görüşlǝrinin tǝcrübǝsini nǝzǝrǝ alaraq, 
Azǝrbaycan ƏMTQ sisteminin skopinq tǝlǝblǝrinin keyfiyyǝtinin yüksǝldilmǝsi 
mǝqsǝdinǝ asan nail olmaq olar. Bu kimi dǝyişikliyin ölkǝdǝ ƏMTQ keyfiyyǝtinǝ 
tǝsiri hǝqiqǝtǝn dǝyǝrli ola bilǝr.               

• Ətraf mühitin hazırki vǝziyyǝtinin öyrǝnilmǝsi. ƏMTQ Qaydalarının ǝtraf mühitin 
hazırki vǝziyyǝtinin öyrǝnilmǝsi tǝlǝbi yalnız ǝtraf mühitin (fiziki vǝ ekoloci) 
vǝziyyǝtini yox, hǝmçinin inkişaf fǝaliyyǝtinin sosial aspektlǝrini dǝ ǝhatǝ edir. Bu 
Eespo Konvensiyasının tǝlǝblǝrinǝ cavab verir vǝ müǝyyǝn dǝrǝcǝdǝ Aİ 
Göstǝrişlǝrinǝ dǝ uyqun qǝlir. Axırıncılar bu araşdırmaların hansı faktorları ǝhatǝ 
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etmǝsi haqda daha dǝqıq mǝlumat daşıyır. Mǝsǝlǝn, ƏMTQ Qaydalarında qeyd 
edilmǝmiş lakin Azǝrbaycanda ƏMTQ zamanı öyrǝnilǝn «maddi avadanlıq vǝ tarixi 
abidǝlǝri» Göstǝrişlǝrdǝ qeyd edilir.     

• Alternativlǝrin nǝzǝrǝ alınması, tǝsirin azaldılması tǝdbirlǝri vǝ tǝsirin idarǝ 
olunması hǝm Eespo Konvensiyası (5 Maddǝ) hǝm dǝ Aİ Göstǝrişlǝri tǝrǝfindǝn 
tǝlǝb edilir. ƏMTQ Qaydaları 4 Fǝsildǝ qeyd edildiyi kimi, hǝmçinin tǝsirlǝr vǝ 
onların azaldılması tǝdbirlǝrini dǝ ǝhatǝ edir, lakin alternǝtivlǝrin nǝzǝrǝ alınması 
üçün çox zǝif şǝrtlǝr irǝli sürür. Eyni zamanda ölkǝdǝki ƏMTQ ekspertlǝri vǝ 
layihǝ inkişaf etdirǝnlǝr arasında tǝklif edilmiş texnologiyaların vǝ tǝklif edilmiş 
fǝaliyyǝtin digǝr aspektlǝrinin (mǝs. ǝrazi) alternativlǝrini nǝzǝrǝ almaq tǝcrübǝsi 
adi hala çevrilmişdir. Bu bir daha sübut edir ki, Azǝrbaycanda ƏMTQ tǝcrübǝsinin 
hazırki tǝlǝblǝrinin keyfiyyǝtini yüksǝltmǝsi şansı böyükdür.      

• Hesabat. Aİ Göstǝrişlǝrinin skopinq mǝrhǝlǝsindǝ mǝlumat vermǝ tǝlǝblǝri ƏMTQ 
hesabatına da aiddir. Eespo Konvensiyasının da ƏMTQ prosesinin bu mǝrhǝlǝsi 
üçün oxşar şǝrtlǝri vardır. Əvvǝl qeyd edildiyi kimi (bax 4 Fǝsil) ƏMTQ 
Qaydalarının ƏMTQ sǝnǝdinin mǝzmununa aid şǝrtlǝri adi çǝkilǝn beynǝlxalq 
müqavilǝlǝrǝ uyqundur. Burada alternativlǝrin nǝzǝrǝ alınması haqda zǝif tǝlǝb 
kimi bǝzi istisnalar var. Bütün maraqlı tǝrǝflǝrdǝn ƏMTQ sǝnǝd/hesabatı haqda 
mǝslǝhǝtlǝr alınır, lakin müvafiq mǝlumatın ƏMTQ prosesinin tǝrǝflǝrinǝ 
çatdirilmasında mövcud olan mǝhdudiyyǝtlǝr bu mǝlumatı almaqda müǝyyǝn 
maneǝlǝr törǝdǝ bilǝr.  

• Keyfiyyǝt yoxlamaları. ƏMTQ Qaydalarının ƏMTQ keyfiyyǝt yoxlamaları prosesinǝ 
aid şǝrtlǝri kifayǝt qǝdǝr müasirdir vǝ hǝm Eespo Konvensiyasının hǝm dǝ Aİ 
Göstǝrişlǝrinin bütün ǝsas şǝrtlǝrinǝ uyqundur. Mǝsǝlǝn, son qǝrar haqqında 
müvafiq mǝlumatın ictimaiyyǝtǝ çaidırılması.   

• Qǝrar qǝbul etmǝ. Eespo Konvensiyasının vǝ Aİ Göstǝrişlǝrinin qǝrar qǝbul etmǝ 
haqqında şǝrtlǝri bildirir ki, ƏMTQ nǝticǝlǝri hǝr bir layihǝyǝ aid qǝrar qǝbul 
edǝrkǝn sǝlahiyyǝtli orqanlar tǝrǝfindǝn nǝzǝrǝ alınmalıdır. ƏMTQ Qaydaları 4 
Fǝsildǝ qeyd edildiyi kimi, ƏMTQ prosesi vǝ qǝrar qǝbul etmǝ arasında bu kimi 
ǝlaqǝni göstǝrmir. Bunu hǝmin sǝnǝdin ǝn zǝruri çatışmamazliğı adlandırmaq 
olar. Bu mǝsǝlǝ Azǝrbaycan ƏMM Qanununun DEE üçün şǝrtlǝrindǝ müǝyyǝn 
sǝviyyǝdǝ kompensasiya edilmişdir. Buna baxmayaraq, bu iki sǝnǝd arasında 
hüquqi ǝlaqǝ olmasa da, ƏMTQ tǝcrübǝsi göstǝrir ki ƏMTQ nǝticǝlǝri Ətraf Mühit 
Üzrǝ Sǝlahiyyǝtli Orqana tǝqdim edilmǝdǝn qǝrarlar qǝbul edilmir.             

• Layihǝdǝn sonraki monitorinq. Aİ Üzv Ölkǝlǝri monitorinq proqramları yarada 
bilǝrlǝr, Eespo Konvensiyasının tǝrǝflǝri ƏMTQ sǝnǝdlǝrinǝ lazımi yerlǝrdǝ 
müvafiq monitorinq vǝ mǝlumatın layihǝdǝn sonrakı analizini daxil etmǝli vǝ 
planlaşdırılmış fǝaliyyǝti yerinǝ yetirǝrkǝn bunlara ǝmǝl etmǝlidirlǝr. ƏMTQ 
Qaydalarının monitorinq vǝ auditǝ (bax 4 Fǝsil) aid xüsusi şǝrtlǝrini vǝ ekoloci 
monitorinq tǝcrübǝsinin kifayyǝt qǝdǝr inkişaf etmǝmiş olduğunu nǝzǝrǝ alaraq 
söylǝmǝk olar ki bunun sǝbǝblǝrindǝn biri sǝnǝdin hüquqi statusunun 
olmamasıdır.  
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• ƏMTQ-ndǝn azad olan fǝaliyyǝt. Aİ Göstǝrişlǝrinin tǝlǝblǝri, Üzv Ölkǝlǝrin milli 
qanunvericiliyi vǝ inzibati tǝlǝblǝrinin irǝli sürdüyü mǝhdudiyyǝtlǝrin tǝsir etdiyi  
layihǝlǝrdǝn başqa, İ vǝ İİ Əlavǝdǝ siyahısı verilmiş bütün layihǝlǝr üçün 
qüvvǝdǝdir. Eyni ilǝ Eespo Konvensiyası da sǝnayǝ vǝ ya kommersiya sirri vǝ milli 
tǝhlükǝsizliklǝ bağlı mǝlumatın qapalı saxlanması haqda tǝrǝflǝrin qǝrar qǝbul 
etmǝ hüququ olduğunu bildirir. 4 Fǝsildǝ qeyd edildiyi kimi nǝ ƏMM Qanunu nǝ 
dǝ ƏMTQ Qaydaları öz şǝrtlǝrinin tǝsir edǝcǝyi iqtisadi fǝaliyyǝt növlǝrinǝ 
mǝhdudiyyǝt qoymur. Lakin şübhǝsiz bu kimi mǝhdudiyyǝt ölkǝdǝ mövcud 
olmalıdır vǝ müǝyyǝn inkişaf layihǝlǝrinǝ tǝdbiq edilmǝlidir. Bu kimi 
mǝhdudiyyǝtin qanunvericilikdǝ göstǝrilmǝsi ƏMTQ prosesini genişlǝndirmǝklǝ 
yanaşı iqtisadi inkişafda şǝffaflıq vǝ demokratiya mǝsǝlǝlǝrinin daha yaxşı 
anlaşılmasını göstǝrǝ bilǝr.         

• Ölkǝlǝr arası ƏMTQ prosesi. ƏMTQ prosesinin ölkǝlǝr arası tǝsirǝ malik olan 
fǝaliyyǝtǝ tǝdbiq edilmǝsi zamanı Üzv Ölkǝlǝrlǝ mǝlumatlaşdırma vǝ 
mǝslǝhǝtlǝrin aparılması Aİ Göstǝrişlǝri tǝrǝfindǝn tǝlǝb edilir. Bu Eespo 
Konvensiyasının ǝsasını tǝşkil edǝn mǝsǝlǝdir. Azǝrbaycanın ƏMTQ sistemi tǝklif 
edilmiş fǝaliyyǝtin ölkǝlǝr arası tǝsiri üzǝ çıxdıqda qonşu ölkǝlǝrlǝ müvafiq 
ǝmǝkdaşlıq haqda mǝlumat daşımır. Azǝrbaycanın coğrafi vǝziyyǝtini vǝ ölkǝdǝ 
aparılan ǝsas layihǝlǝrin tǝbiǝtini (Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Borusu) nǝzǝrǝ 
alaraq, ƏMTQ üçün ölkǝlǝr arası hüquqi tǝlǝblǝrin qǝbul edilmǝsi tǝk ölkǝnin 
beynǝlxalq vǝzifǝlǝrini yerinǝ yetirmǝyǝ yox, hǝmçinin iqtisadi fǝaliyyǝtin daha 
yüksǝk keyfiyyǝtinǝ dǝ nail olmağa yardım edǝr.         

• İctimaiyyǝtin iştirakı. Aİ Göstǝrişlǝri Üzv Ölkǝlǝrin müvafiq Ətraf Mühit Üzrǝ 
Sǝlahiyyǝtli Orqanın, bütün maraqlı tǝşkilatları vǝ ümumi ictimaiyyǝti tǝklif 
edilmiş layihǝlǝr haqda mǝslǝhǝtlǝrǝ cǝlb etmǝsini tǝlǝb edir. Layihǝnin hǝr hansı 
qonşu Üzv Ölkǝyǝ tǝsir etmǝsi mümkündürsǝ, onlar bu haqda vaxtında 
mǝlumatlaşdirilmalıdırlar. Hǝmin tǝdbirlǝr Eespo Konvensiyası tǝrǝfindǝn dǝ tǝlǝb 
edilir. Lakin ictimaiyyǝtin ƏMTQ prosesindǝ iştirakını tǝlǝb edǝn Aarhus 
Konvensiyasıdır. Azǝrbaycan bu Konvensiyanı 2000-ci ildǝ qǝbul etmişdir. 
Aşağıda verilmiş 9.1 Cǝdvǝli Konvensiyanın 6-cı Maddǝsi vǝ ƏMM Qanunu vǝ 
ƏMTQ Qaydalarının şǝrtlǝrini müqaisǝ edir vǝ göstǝrir ki Azǝrbaycan hǝlǝ Aarhus 
Konvensiyasının ƏMTQ-nǝ aid tǝlǝblǝrini yerinǝ yetirmǝmişdir, çunki ölkǝdǝ 
hǝlǝlik ƏMTQ aid heç bir hüquqi akt qǝbul edilmǝmişdir.             
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Cǝdvǝl 9.1 Aarhus Konvensiyanın ƏMTQ-dǝ İctimaiyyǝtin İştirakı Tǝlǝblǝri haqda 6-cı Maddǝsi vǝ Azǝrbaycan Respublikasının Ətraf 

Mühitin Mühafizǝsi Qanunu (1999) vǝ Ətraf Mühitǝ Tǝsirin Qiymǝtlǝndirilmǝsi Qaydalarının (1996) hǝmin tǝlǝblǝrinin müqaisǝsi      

Aarhus 
Konvensiyasını
n Şǝrtlǝri 

Tǝlǝb  Hǝyata keçirmǝ Qaydaları  
ƏMTQ 
Qaydalarının 
Müvafiq Şǝrtlǝri  

ƏMM 
Qanununun 
Müvafiq 
Tǝlǝblǝri  

Parqraf 1 Ətraf mühitǝ potensial tǝsiri olan qǝrar 
qǝbul etmǝdǝ tǝrǝflǝrin ictimaiyyǝtin 
iştirakını tǝmin etmǝsini tǝlǝb edir  

 
 Fǝaliyyǝt siyahısı (ǝlavǝ) 
 Siyahıya salınmamış fǝaliyyǝtlǝr 
 Milli müdafiǝnin istisnası  

Paraqraf 4.1, 4.2  
 Xeyr 
 Xeyr 
 Xeyr 

-  

Paraqraf 2  Qǝrar qǝbul etmǝdǝ marağı olan 
ictimaiyyǝtin mǝlumatlaşdırılmasını 
tǝlǝb edir 

 
 Prosesin ǝvvǝlindǝ  
 «Adekvat, vaxtında vǝ effekiv” 
 Minimal mǝzmun 

Paraqraf 2.3, 4.1 
 Bǝli  
 Bǝli  
 Xeyr 

  

-  

Paraqraf 3 Qǝrar qǝbul etmǝ prosesindǝ 
ictimaiyyǝtin iştirakı mexanizmi üçün 
zaman mǝhdudiyyǝtlǝrini tǝyin edir 

 Xüsusi zaman mǝhdudiyyǝtlǝri tǝsis 
edilmǝlidir 

 İctimaiyyǝtin mǝlumatlaşdırılması, 
hazırlanması vǝ effektiv iştirakı 
üçün kifǝyǝt qǝdǝr zaman tǝmin 
etmǝlidir 

Xeyr 
  

-  

Paraqraf 4 İctimaiyyǝtin iştirakının qǝrar qǝbul 
etmǝnin ilkin mǝrhǝlǝlǝrindǝ baş 
vermǝsini tǝlǝb edir  

 
 İmkanlar açıqdır 
 İctimaiyyǝtin iştirakı formal 

olmamalidır 

Paraqraf 2.3, 2.5 
 Bǝli 
 Bǝli 

-  
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Paraqraf 5 İcazǝ üçün müraciǝt edǝnlǝr vǝ 
ictimaiyyǝt arasında mǝlumat 
mübadilǝsini hǝvǝslǝndirmǝlidir    

 
 İcazǝ üçün müraciǝtdǝn ǝvvǝl  
 İzahat tǝmin etmǝlidir 
 Dialoqa başlamalıdır 

Paraqraf 4.1 
 Xeyr 
 Bǝli  
 Bǝli  

-  

Paraqraf 6 Sǝlahiyyǝtli orqanların qǝrar qǝbul 
etmǝyǝ aid olan bütün mǝlumatı 
maraqli ictimaiyyǝtǝ çatdırmağını tǝlǝb 
edir  

 
• Ödǝnişsiz 
• Mǝlumat ǝldǝ edilǝn vaxt 
• Minimal mǝzmun 

Paraqraf 4.1, 4.3 
• Bǝli 
• Bǝli 
• Xeyr 

-  

Paraqraf 7 İctimaiyyǝtin iştirakı mexanizmi   
• Yazılı vǝ ya ictimai dinlǝmǝlǝr  
• Şǝrhlǝr, mǝlumat, analizlǝr, rǝylǝr 
• İctimaiyyǝt vacibliyi tǝyin etmǝlidir  

Paraqraf 4.2 
• Bǝli 
• Bǝli 
• Xeyr 

İctimai Ekoloci 
Ekspertiza 
formasında  

Paraqraf 8 Tǝrǝflǝr qǝrarın ictimaiyyǝtin iştirakını 
nǝzǝrǝ almasını tǝmin etmǝlidirlǝr 

 Paraqraf 4.1, 4.2, 
5.2 

 - 

Paraqraf 9 İctimaiyyǝt son qǝrar haqda 
mǝlumatlaşdırılmalıdır 

 
• Hǝmǝn  
• İctimaiyyǝtǝ çatan mǝtn  
• Sǝbǝblǝr vǝ müzakirǝlǝr 

Paraqraf 2.2, 2.3 
• Xeyr 
• Bǝli  
• Bǝli  

 - 

Paraqraf 10 Fǝaliyyǝtǝ yenidǝn baxılsa, vǝ ya 
dǝyişikliklǝr aparılsa ictimaiyyǝtiin 
iştirakı 

 Xeyr 
 

-  

Paraqraf 11 Genetik modifikasiyalara uğramış 
orqanizmlǝr haqqında qǝrarlar   

  Xeyr
  

-  
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Jǝdvǝl 9.2. Ölkǝnin ƏMTQ Qanunverijiliyinin vǝ Proseslǝrinin Aİ Tǝlǝblǝri ilǝ Müqaisǝli analizi 
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# Mǝsǝlǝ Milli Qanunverijilik (ƏMTQ Sistemi) 
Beynǝlxalq Tǝlǝblǝr vǝ 

Proseslǝr  
Şǝrhlǝr 

1. ƏMTQ sisteminin 
hüquqi statusu 

ƏMTQ-nin hüquqi qüvvǝsi yoxdur ƏMTQ tǝlǝblǝri qanunverijilikdǝ 
olmalıdır 

ƏMTQ sǝhmdarlarının böyük 
hissǝsi beynǝlxalq tǝlǝblǝrǝ javab 
verǝn ƏMTQ aktina ehtiyajın 
olmasını bildirir  

2. ƏMTQ prosesinin 
tǝrǝflǝri  

Layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝf; ƏMTQ 
Mütǝxǝssislǝri; Ətraf Mühit üzrǝ Sǝlahiyǝtli 
orqan; Qǝrar qǝbul edǝnlǝr; İjtimaiyyǝt 

Layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝf; 
ƏMTQ Mütǝxǝssislǝri; Qǝrar 
qǝbul edǝnlǝr; İjtimaiyyǝt  

ƏMTQ prosesinin bütün ǝsas 
tǝrǝflǝri milli ƏMTQ 
sistemindǝdirlǝr  

3. Skrininq   Bütün fǝaliyyǝtlǝr ƏMTQ keçmǝlidirlǝr, bǝzilǝri 
tam, bǝzilǝri isǝ yalnız ilkin qiymǝtlǝndirmǝ  

Ətraflı skrininq siyahısı ƏMTQ tǝjrübǝsinin olduğundan 
skrininq prosesi beynǝlxalq 
skrininq prosesinǝ yaxındır, lakin 
inkişaf etmǝmişdir 

4. Skopinq  ƏMTQ ilǝ ǝhatǝ olunmalı olan mǝsǝlǝlǝr 
dǝqiqlǝşdirilmǝmişdir 

ƏMTQ ilǝ ǝhatǝ olunmalı olan 
mǝsǝlǝlǝr dǝqiqlǝşdirilmişdir  

Müxtǝlif ƏMTQ sǝhmdarlarına 
ǝsasǝn dǝqiq skopinq tǝlǝblǝrinin 
olması ƏMTQ-ni tǝkmillǝşdirǝ 
bilǝr  

5. Ətraf mühitin hazırki 
vǝziyyǝtinin 
öyrǝnilmǝsi 

Sosial vǝ ekoloci mǝsǝlǝlǝrin ǝhatǝ olunması 
ƏMTQ Qaydaları tǝrǝfindǝn tǝlǝb olunur; 
iqtisadi mǝsǝlǝlǝr dǝ bǝzǝn ǝhatǝ olunur  

Bir sıra mǝsǝlǝlǝrin ǝhatǝ 
olunması (sǝhiyyǝ, sosial, 
iqtisadi, mǝdǝni) tǝlǝb olunur 

Mühüm fǝrqlǝr yoxdur  

6. Alternativlǝrin nǝzǝrǝ 
alınması, tǝsirin 
azaldılması tǝdbirlǝri 
vǝ tǝsirin idarǝ 
olunması 

Tǝlǝblǝr mövjuddur lakin aydın deyil  (mǝs. 
Ərazi, «heç bir tǝdbir görmǝmǝk», tǝsirin 
azaldılması, yox edilmǝsi vǝ ya kompensasiya 
edilmǝsi alternativlǝri) 

Ərazi, «heç bir tǝdbir 
görmǝmǝk», tǝsirin 
azaldılması, yox edilmǝsi vǝ ya 
kompensasiya edilmǝsi 
alternativlǝri tǝlǝb olunur 

Milli ƏMTQ sisteminin 
alternativlǝrǝ aid tǝlǝblǝri 
beynǝlxalq tǝjrübǝyǝ ǝsasǝn 
tǝkmillǝşdirilmǝlidir 

7. Hesabat vermǝ ƏMTQ hesabatı tǝlǝblǝri beynǝlxalq tǝlǝblǝrǝ 
yaxınlaşır  

ƏMTQ hesabatı mǝzmununa vǝ 
prosesinǝ dǝqiq tǝlǝblǝr  

Mühüm dǝyişikliklǝrǝ ehtiyaj 
yoxdur, lakin bǝzi xırda 
dǝyişikliklǝr tǝlǝb olunur  

8. Keyfiyyǝt yoxlamaları ƏMTQ Qaydalarına vǝ ƏMTQ prosesinǝ bağlı 
olmayan DEE prosesindǝn ibǝrǝtdir. ƏMTQ 
Qaydaları keyfiyǝt yoxlamaları tǝlǝblǝri 
beynǝlxalq tǝlǝblǝrǝ uyqundur 

Tǝlǝb olunur  ƏMTQ Qaydaları hüquqi status 
almalıdır vǝ ya onunla ƏMM 
Qanunu arasında ǝlaqǝ 
qurulmalıdır 

9. Qǝrar qǝbul etmǝ ƏMTQ Qaydaları nǝtijǝlǝrin qǝrar qǝbul edǝnlǝr 
tǝrǝfindǝn nǝzǝrǝ alınmasını tǝlǝb edǝ bilmǝz. 
Bunun ǝksinǝ olaraq bütün fǝaliyyǝtlǝr üçün 
müsbǝt DEE qǝrarı ǝldǝ edilmǝlidir 

ƏMTQ nǝtijǝlǝri qǝrar qǝbul 
edǝnlǝr tǝrǝfindǝn nǝzǝrǝ 
alınmalıdır  

Qǝrar qǝbul etmǝ prosesini tǝkrar 
etmǝmǝk üçün (DEE vǝ qǝrar)  
ƏMTQ Qaydaları hüquqi status 
almalıdır vǝ ya onunla ƏMM 
Qanunu arasında ǝlaqǝ 
qurulmalıdır  

10. Layihǝdǝn sonra 
it i

ƏMTQ Qaydaları tǝrǝfindǝn tǝlǝb edilir lakin 
t j üb i ki f t i di

Aİ-da azad seçilǝ bilǝr; Espoo 
K i t fi d t l b

ƏMTQ Qaydalarının hüquqi status 
l ƏMTQ it i diti
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10 NƏTİJƏLƏR VƏ MƏSLƏHƏTLƏR 
 
Araşdırmalar göstǝrdiyi kimi Azǝbayjan ƏMTQ sistemi qǝrb ƏMTQ sisteminin ǝsas 

xassǝlǝrini daşıyır. Belǝliklǝ o beynǝlxalq ƏMTQ prosesinin skrininq, skopinq, ǝtraf 
mühitin hazırki vǝziyyǝtinin öyrǝnilmǝsi, ƏMTQ hesabatının hazırlanması, layihǝdǝn 
sonraki monitorinq vǝ audit kimi bütün ǝsas mǝrhǝlǝlǝrini vǝ komponentlǝrini 
birlǝşdirir. ƏMTQ prosesi ölkǝdǝ müǝyyǝn sǝhmdarları jǝlb edir, ijtimai rǝyi nǝzǝrǝ alır 
vǝ ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan qǝrar qǝbul etmǝni dǝstǝklǝyir. Hal hazırda milli sistemin 
ǝsas çatışmamazlığı onun hüquqi qüvvǝsinin olmamasıdır: Azǝrbayjanda ƏMTQ 
prosesinin ǝsasları ƏMTQ Qaydalarında göstǝrilmişdir ki, bu da adından göründüyü kimi 
ölkǝdǝ ƏMTQ prosesinin hüquqi qüvvǝsi olmayan tǝlimatıdır. Hal hazırda ölkǝdǝ ƏMTQ-
yǝ aid olan yeganǝ hüquqi sǝnǝd ƏMM Qanunudur. Bu qanun DEE-nin ǝsaslarını qoyur 
lakin ƏMTQ Qaydaları ilǝ heç bir ǝlaqǝ yaratmayır.  

Bunlara baxmayaraq 1996-jı ildǝn ölkǝdǝ inkişaf etdirilǝn ƏMTQ tǝjrübǝsi 
Azǝrbayjanın beynǝlxalq ƏMTQ tǝlǝblǝrinǝ yaxınlaşmasını bildirir. Eyni zamanda ölkǝdǝ 
ƏMTQ sisteminin vǝ tǝjrübǝsinin vǝziyyǝti son beş ildǝ kǝskin dǝyişmǝmişdir. Nǝtijǝdǝ 
ƏMTQ prosesinin son 5 ildǝ tǝtbiqindǝn sonrakı tǝrǝqqi ǝtraf mühitǝ qarşı marağın 
olmamasının göstǝrijisi ola bilǝr. Belǝliklǝ, ƏMTQ ilǝ bağlı iki beynǝlxalq razılıqa (Espoo 
Konvensiyası vǝ Aarhus Konvensiyası) qoşulmasına baxmayaraq Azǝrbayjan hǝlǝ dǝ 
ƏMTQ Qanununu qǝbul etmǝmiş vǝ bu iki sǝnǝd çǝrçivǝsindǝ öz öhdǝçiliklǝrini ǝmǝl 
etmǝyǝ başlamamışdır.  

Belǝ bir vǝziyǝtdǝ milli ƏMTQ qanunverijiliyinin Aİ standartları ilǝ uyqunlaşması 
haqda danışmaq tezdir. Bu layihǝnin nǝtijǝlǝrinin müzakirǝsi zamanı  ƏMTQ prosesinin 
müxtǝlif sǝhmdarları tǝrǝfindǝn dǝfǝlǝrlǝ qeyd edilmişdir. Bu ǝsasǝn Aİ standartlarının 
(Göstǝrişlǝr, tǝlimatlar vǝ s.) Azǝrbayjanda ƏMTQ prosesinin tǝrǝfdarları tǝrǝfindǝn millii 
ƏMTQ sisteminin inkişafını formalaşdıran vǝ yönǝldǝn aparıjı qüvvǝ kimi tanınmaması ilǝ 
izah oluna bilǝr. Bundan başqa ƏMTQ sisteminin ölkǝnin hǝr hansı iqtisadi vǝ ya sosial 
hǝyatının digǝr aspektlǝri kimi mǝrkǝzdǝn planlaşdırılan sistemin qalıqlarından yaxa 
qurtarmağa çalışması da nǝzǝrǝ alınmalıdır. Bu sistemin tǝdrijǝn dǝyişmǝsinin hǝr hansı 
radikal dǝyişikliklǝrlǝ müqaisǝdǝ ölkǝ üçün daha realistik olmasına vǝ daha müsbǝt 
effekt vermǝsinǝ vǝ milli ƏMTQ sisteminin beynǝlxalq standartlara javab vermǝsini tǝmin 
etmǝsinǝ inanılır. Milli qanunverijiliyin inkişaf etmiş ölkǝrin qanunverijiliyi ilǝ 
uyqunlaşdırmağa çalışmaq hazırki sistemi lǝğv etmǝk vǝ ölkǝnin hazırki sǝviyyǝdǝ olan 
institusional, peşǝkar vǝ maddi potensialının qısa bir zamanda öhdǝsindǝn gǝlǝ 
bilmǝyǝjǝyi bir sistem yaratmaq demǝkdir. Lakin tǝjrübǝ göstǝrir ki Azǝrbayjan bu 
günǝdǝk qǝrb ƏMTQ sisteminin elementlǝrini öz sisteminǝ uğurla tǝdbiq edib. Mǝsǝlǝn 
ƏMTQ Qaydalarının 1996-jı ildǝ tǝrtib edilmǝsi bunun göstǝrijisi ola bilǝr. Bu baxımdan 
Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin ǝsas çatışmamazlıqlarını işıqlandırmaq vǝ onları idarǝ 
etmǝk üçün bu sistemi beynǝlxalq standartlar ilǝ müqaisǝ etmǝyǝ dǝyǝr.  
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ƏMTQ sisteminin hazırki vǝziyyǝtini, ölkǝdǝki tǝjrübǝni vǝ müvafiq potensialı 
nǝzǝrǝ alaraq, aşağıdakı tǝdbirlǝrin aparılması Azǝrbayjanda ƏMTQ keçirilmǝsini 
tǝkmillǝşdirǝ bilǝr. 

- Ölkǝdǝ milli sistemin sistematik olaraq fǝaliyǝt göstǝrmǝk vǝ inkişaf etmǝsinǝ 
şǝrait yaradan vǝ elǝjǝ dǝ bu sistemi zǝruri dövlǝt yardımı ilǝ tǝmin edǝn ƏMTQ 
qanunveriji aktına ehtiyaj vardır. Bu beynǝlxalq tǝlǝblǝrin böyük qismi ilǝ uyqun olan 
lakin tǝkmillǝşmǝyǝ ehtiyajı olan ƏMTQ Qaydalarına ǝsaslanaraq hǝyata keçirilǝ bilǝr. 
Tǝǝssüf ki ƏMM Qanunu beynǝlxalq tǝlǝblǝrin böyük qismi ilǝ uyqun deyil, ona görǝ dǝ 
müvafiq mǝslǝhǝtlǝr yalnız ƏMTQ Qaydaları üçün verilir vǝ ƏMTQ Qaydalarının hüquqi 
qüvvǝsi olan sǝnǝdǝ çevrilmǝsi halında sistem üçün yararlı ola bilǝrlǝr; 

- ƏMTQ qanunveriji aktının qǝbul edilmǝsi hǝmçinin ölkǝdǝ ƏMTQ tǝjrübǝsini 
daha sistematik etmǝyǝ yardım edǝr, bu da öz növbǝsindǝ prosesin müxtǝlif iştirakçıları 
arasında ǝlaqǝlǝndirmǝni tǝkmillǝşdirǝr;        

- ƏMTQ prosesinin zamanı ilǝ bağlı mǝsǝlǝ ǝsasǝn aydın vǝ yaxşı 
düşünülmüşdir. Lakin ƏMTQ Qaydalarının müǝyyǝn mǝsǝlǝlǝrdǝ tam aydın olmayan 
zaman tǝlǝblǝrinin uyqunlaşması haqda da düşünülmǝlidir; 

- Milli ƏMTQ skrininq prosesi 1996-jı ildǝn etibarǝn keçirilǝn ƏMTQ tǝjrübǝsinǝ 
vǝ bu kimi skrininq prosesinin inkişafı üçün ǝsas olan beynǝlxalq razılıqların skrininq 
siyahısına ǝsaslanaraq tǝkmillǝşdirilmǝlidir;  

- Milli ƏMTQ sisteminin skopinq prosesi kifayǝt qǝdǝr aydın deyil. ƏMTQ 
prosesinin tǝrǝflǝrinin ƏMTQ zamanı hansı mǝsǝlǝlǝrin ǝhatǝ olunmasına dair daha 
geniş tǝlimata ehtiyajları vardır. Beynǝlxalq ƏMTQ tǝlǝblǝri bu kimi tǝlimatın inkişaf 
etdirilmǝsi üçün lazımi ǝsas ola bilǝrlǝr; 

- Alternativlǝrin qiymǝtlǝndirilmǝsi ölkǝdǝ müntǝzǝm olaraq aparılır vǝ 
Azǝrbayjan ƏMTQ sistemindǝ tǝlǝb olunan mǝsǝlǝlǝrdǝn daha geniş mǝsǝlǝlǝr sırasını 
ǝhatǝ edir. Bu faktın layihǝni inkişaf etdirǝnlǝrin yüksǝk keyfiyyǝtli iqtisadi inkişaf tǝmin 
etmǝk mǝramlarını göstǝrmǝsinǝ baxmayaraq ƏMTQ Qaydalarına zǝruri dǝyişikliklǝr 
edilmǝlidir. Bu hǝmçinin ƏMTQ Qaydalarında yalnız qismǝn ǝhatǝ olunmuş tǝsirin 
azaldılması üzrǝ tǝdbirlǝrǝ dǝ aiddir; 

- Müvafiq metodoloci tǝlimatın olmamasından hazırki ƏMTQ sistemi çǝrçivǝsindǝ 
yığılan tǝsirin öyrǝnilmǝsi, proqnozlaşdırılması vǝ idarǝ edilmǝsi üçün xüsusi qayda 
yoxdur. Surǝtlǝ inkişaf edǝn iqtisadiyyat baxımından müvafiq tǝlimatların inkişaf 
etdirilmǝsi vǝ ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝri üçün lazımi treninqlǝrin keçirilmǝsi 
tǝlǝb olunur; 

- ƏMTQ hesabatının keyfiyyǝt yoxlaması prosesi aydın deyil. Bir tǝrǝfdǝn bu 
funksiya ekspertlǝr qrupu tǝrǝfindǝn ƏMTQ Qaydalarına ǝsasǝn hǝyata keçirilir. Digǝr 
tǝrǝfdǝn isǝ ƏMM Qanunu tǝklif olunmuş fǝaliyyǝtin mövjud ekolocı standartlara uyqun 
olmasının yoxlanması kimi tǝsvir edilǝ bilǝn DEE-nin ǝsaslarını tǝyin edir. Tǝjrübǝdǝ bu 
bütün ƏMTQ hesabatlarının DEE-ni hǝyata keçirǝn ǝtraf mühit üzrǝ sǝlahiyyǝtli orqana 
tǝhvil olunması demǝkdir. Lakin ƏMTQ Qaydalarının qǝbul olunmasından üç il sonra 
qǝbul olunmuş ƏMM Qanunu ƏMTQ Qaydaları ilǝ DEE prosesi arasında heç bir ǝlaqǝnin 
olmasını göstǝrmir. Bundan başqa ƏMM Qanunu bütün iqtisadi fǝaliyyǝtlǝrin müsbǝt DEE 

 - 58 - 



nǝtijǝsi ǝldǝ etdikdǝn sonra qǝbul olunmasını bildirir bu da iki mǝrhǝlǝli qǝrar qǝbul 
etmǝ prosesi demǝkdir. Belǝliklǝ, DEE prosesi ǝtraf mühiti nǝzǝrǝ alan qǝrar qǝbul 
etmǝyǝ yardım kimi yaradılmış alǝti (yǝni ƏMTQ-ni) öz ölüyündǝ qǝrar qǝbul etmǝ 
prosesinǝ çevirir. Bu da nǝtijǝdǝ qǝrar qǝbul edǝnlǝrin ƏMTQ-ni hǝyata keçirmǝyǝ 
istǝklǝrinin olmamasına gǝtirǝ bilǝr. 

- ƏMTQ Qaydalarında ijtimaiyyǝtin iştirakı tǝlǝblǝri geniş ǝhatǝ olunmuşdur. 
Bundan başqa ölkǝdǝ ijtimaiyyǝtin jǝlb olunması tǝjrübǝsi QHT-lǝrin artan fǝaliyyǝti 
nǝtijǝsindǝ vǝ elǝjǝ dǝ layihǝ inkişaf etdirǝnlǝrin ijtimaiyyǝtin iqtisadiyyatın inkişafında 
rolunu dǝyǝndirmǝlǝri nǝtijǝsindǝ daima artır. Azǝrbayjanda ƏMTQ-dǝ ijtimaiyyǝtin 
iştirakının bir çox aspektlǝri beynǝlxalq ƏMTQ tǝlǝblǝri ilǝ uyqundur. Lakin bu mǝsǝlǝdǝ 
dǝ çatışmamazlıqlar vardır bu da ǝsasǝn Azǝrbayjanın Aarhus Konvensiyasını imzalaması 
faktı ilǝ ǝlaqǝdardır. Bu razılığın bir çox tǝlǝblǝrinin ƏMTQ Qaydaları ilǝ ǝhatǝ 
olunmasına baxmayaraq, bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki bu sǝnǝd Azǝrbayjanın 
Konvensiyanı imzalamasından önjǝ yaradılmışdır vǝ Konvensiyanın tǝlǝblǝri ilǝ bağlı heç 
bir zaman dǝyişdirilmǝmişdir.  

- ƏMM Qanununun monitorinq tǝlǝblǝri zǝifdirlǝr vǝ nǝinki ölkǝdǝki ƏMTQ 
prosesi ilǝ, heç DEE prosesi ilǝ dǝ ǝlaqǝlǝndirilmǝmişlǝr. Bunun ǝksinǝ, tǝklif olunan 
fǝaliyyǝtlǝr üçün monitorinq proqramının zǝrurǝti ƏMTQ Qaydalarında geniş ǝhatǝ 
olunmuşdur. Lakin bu sǝnǝdin hüquqi qüvvǝsinin olmaması onun bu kimi proqramların 
hǝyata keçirilmǝsinǝ nǝzarǝt etmǝsinǝ imkan vermir. Lakin bundan başqa Azǝrbayjanda 
monitorinq mǝsǝlǝlǝri ilǝ bağlı digǝr problemlǝr dǝ mövjuddur, bu da monitorinq 
proqramlarını keçirmǝk üçün potensialın (insan, texniki, maddi) vǝ mǝrkǝzlǝşdirilmiş 
monitorinq mexanizminin  olmamasıdır. Buna baxmayaraq, bu mǝsǝlǝlǝr dövlǝtin, QHT-
lǝrin vǝ ƏMTQ prosesinin digǝr tǝrǝflǝrinin artan marağına sǝbǝb olurlar vǝ artıq bu 
sahǝdǝ tǝkmillǝşmǝ vardır; 

- Dövlǝtlǝr arası ƏMTQ mǝsǝlǝlǝri milli ƏMTQ sistemi tǝrǝfindǝn nǝzǝrsiz 
qalmışlar, lakin ƏMTQ prosesinin müxtǝlif sǝhmdarları artıq ƏMTQ üzrǝ beynǝlxalq 
ǝmǝkdaşlıq aramağa başlamışlar vǝ dövlǝtlǝr arası kontekst son zamanlar daha çox 
diqqǝtǝ sǝbǝb olmuşdur; 

- Önjǝ qeyd edildiyi kimi Azǝrbayjan ƏMTQ sistemi hǝr hansı azad olunma 
hallarını qeyd etmǝyir. Milli ƏMTQ sisteminin bu aspekti dǝrhal diqqǝt tǝlǝb etmǝsǝ dǝ, 
bu kimi mǝsǝlǝlǝrin ƏMTQ sistemlǝrinin etibarlılığını tǝyin etmǝsini yadda saxlamaq 
lazımdır; 

- Layihǝni inkişaf etdirǝnlǝrǝ Ətraf Mühiti İdarǝ Etmǝ Planlarının tǝqdim edilmǝsi 
kimi tǝlǝb irǝli sürülmǝyir. ƏMTQ-nin bu aspektinin ölkǝdǝ ƏMTQ inkişafının prioritet 
mǝsǝlǝlǝrindǝn olmamasına baxmayaraq, o Azǝrbayjan üçün vajib mǝsǝlǝlǝrdǝn biri ola 
bilǝr; 

- ƏMTQ sistemi onların miqyasından, yerlǝşmǝsindǝn vǝ digǝr xassǝlǝrindǝn asılı 
olaraq müxtǝlif tipli inkişaf fǝaliyyǝtlǝrini ǝhatǝ etmǝk üçün açıq olmalıdır. Bu ƏMTQ-ni 
keçmǝli olan müxtǝlif fǝaliyyǝtlǝr siyahılarına ǝsaslanan vǝ ya iki mǝrhǝlǝli skrininq 
prosesinin yaradılması ilǝ ǝldǝ oluna bilǝr; 
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- hal hazırda ƏMTQ prosesinin müxtǝlif tǝrǝflǝri üçün metodoloci tǝlimatlara 
ehtiyaj vardır. Bu müvafiq tǝdrisin vǝ peşǝkar hazırlığın olmamasından xüsusǝn arzu 
edilir; 

- ƏMTQ-nin siyasǝt, planlar vǝ proqramlarla mǝşqul olan SƏMTQ kimi aspektini 
yad etmǝk lazımdır. SƏMTQ hǝtta onilliklǝr ǝrzindǝ ƏMTQ-ni tǝdbiq edǝn ölkǝlǝrdǝ daha 
çǝtin yaradılan vǝ sistematik tǝdbiq olunan bir alǝt kimi tanınır. Şübhǝsiz Azǝrbayjanda 
SƏMTQ sistemi haqqında danışmaq tezdir, lakin ƏMTQ sisteminin inkişafından asılı 
olaraq ölkǝ tezliklǝ SƏMTQ-ni yaratmaq üçün hazırlıq mǝrhǝlǝsinǝ çatajaqdır; 

- Ölkǝnin ƏMTQ sistemini vǝ tǝjrübǝsini daha da tǝkmillǝşdirmǝk potensialı 
mǝsǝlǝsi mürǝkkǝbdir. Bir tǝrǝfdǝn ƏMTQ prosesinin sǝhmdarları yüksǝk keyfiyyǝtli 
ƏMTQ keçirilmǝsi üçün kifayǝt tǝjrübǝ topladıqlarını bildirirlǝr. Elǝjǝ dǝ Azǝrbayjan 
ƏMTQ sisteminin hal hazırda ölkǝnin tǝlǝblǝrini ödǝmǝk üçün kifayǝt olmasına inanılır. 
Digǝr tǝrǝfdǝn bir sıra faktorlar ƏMTQ sisteminin vǝ tǝjrübǝsinin inkişafını ǝngǝllǝyir. 
Bunlardan maddi vǝ insan resurslarının çatışmamazlığı, müvafiq tǝhsilin vǝ peşǝkar 
hazırlığın olmaması, vǝ dövlǝtin bütün jǝhdlǝrinǝ baxmayaraq ƏMTQ prosesinin 
iştirakçısı olan müxtǝlif tǝşkilatların mandatlarının üst üstǝ düşmǝsini misal gǝtirmǝk 
olar. Ölkǝdǝ ƏMTQ haqqında olan mǝlumatın yalnız beynǝlxalq vǝ xariji sǝrmayǝdarlara 
aid olması faktı müvafiq potensialın inkişaf etmǝmiş aspektlǝrinin nǝtijǝsidir.  

- Milli ƏMTQ sisteminin ölkǝdǝki ƏMTQ prosesi tǝrǝflǝrinǝ bir biri ilǝ vǝ 
beynǝlxalq ǝmǝkdaşlarla tǝjrübǝ mübadilǝsi aparmağa imkan yaradajaq çoxtǝrǝfli 
ünsiyyǝt mexanizminǝ ehtiyajı vardır. Bu kimi sistem hǝmçinin ƏMTQ tǝdbiqinin statistik 
aspektlǝri ilǝ dǝ mǝşqul olar vǝ ƏMTQ sistemi vǝ Azǝrbayjanda iqtisadi vǝ sosial 
inkişafın müxtǝlif göstǝrijilǝri arasında ǝlaqǝlǝri dǝ analiz edǝr; 

- Ölkǝdǝ hǝll olunmalı mühüm problemlǝrdǝn biri dǝ qanunverijiliyin hǝyata 
keçirilmǝsi mexanizmlǝrinin olmamasıdır. Bunun korupsiya, qanunverijilikdǝ 
çatışmamazlıqlar kimi bir sıra sǝbǝblǝri vardır. Bütün bunlar ölkǝdǝ ƏMTQ sisteminǝ dǝ 
aid edilǝ bilǝr. Bu vǝziyyǝt ƏMTQ Qaydalarının hüquqi qüvvǝsinin olmaması faktı ilǝ daha 
da ağırlaşdırılır çünki yalnız tǝjrübǝli xariji layihǝ hǝyata keçirǝnlǝr onun tǝlǝblǝrinǝ 
riayǝt edir, yerli layihǝ hǝyata keçirǝnlǝr isǝ ǝsasǝn DEE tǝlǝblǝrinǝ ǝmǝl etmǝyǝ 
çalışırlar. Bu sǝbǝbdǝn Azǝrbayjanda ƏMTQ sisteminin tǝkmillǝşdirilmǝsi yalnız inkişaf 
etmiş sistemin yaradılması vǝ beynǝlxalq standartlarla uyqunlaşma ilǝ kifayǝtlǝnmir. 
Bunun üçün milli qanunverijiliyin hǝyata keçirilmǝsi mexanizmi yaradılmalıdır; 

- Qanunverijiliyin hǝyata keçirilmǝsi mǝsǝlǝlǝri ilǝ bǝrabǝr bu qanunların 
pozulması halında daşınan mǝsuliyǝt mǝsǝlǝlǝrinǝ dǝ baxılmalıdır. Ətraf mühitin 
mühafizǝsi qanunverijiliyinin müvafiq tǝlǝblǝri zǝif, jǝrimǝlǝr az miqdarda  olmasından 
layihǝ hǝyata keçirǝnlǝri ǝtraf mühit üçün zǝrǝrli olan texnologiyaların istifadǝsindǝn 
çǝkindirmǝyirlǝr. Bu da Azǝrbayjanda ƏMTQ-nin ǝtraf mühitin mühafizǝsi funksiyasının 
effektivliyini azaldır vǝ ǝtraf mühit üzrǝ sǝlahiyyǝtli olqanların vǝ siyasǝtçilǝrin yaxın 
diqqǝtini tǝlǝb edir. 

ƏMTQ-nin Azǝrbayjandakı vǝziyyǝti hǝlǝ dǝ mühüm qǝrarların müǝyyǝn dövlǝt 
dairǝlǝri arasında qǝbul olunan vǝ adǝtǝn layihǝni inkişaf etdirǝn tǝrǝfin qǝrar qǝbul 
edǝn tǝrǝf olan Sovet mǝrkǝzdǝn planlaşdırma sisteminin tǝsiri altındadır. «Mǝrkǝzdǝn» 
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siyasi vǝ müǝyyǝn dǝrǝjǝdǝ mǝnǝvi asılılıq keçid dövründǝ dǝ saxlanılmışdır. Buna görǝ 
inkişafının hazırki mǝrhǝlǝsindǝ vǝ QHT-lǝrin ǝtraf mühit mǝsǝlǝlǝrini lobbilǝşdirmǝ 
ǝnǝnǝlǝrinin inkişaf etmǝmǝsini nǝzǝrǝ alaraq, mövjud ƏMTQ sisteminǝ hǝr hansı 
dǝyişikliklǝr yalnız yuxarıdan aşağı yǝni dövlǝt tǝrǝfindǝn tǝşǝbbüs olunduğu halda 
uğurlu ola bilǝr. Azǝrbayjan ƏMTQ sisteminin inkişafını (vǝ elǝjǝ dǝ ölkǝnin bütün digǝr 
aspektlǝrini) formalaşdıran bu faktor adǝtǝn mentalitet kimi tanınır. Bunlar hal hazırda 
ölkǝdǝ bütün sǝviyyǝlǝrdǝ ijtimai vǝ iqtisadi proseslǝrin ayrılmaz hissǝsinǝ çevrilmiş 
müǝyyǝn mǝdǝni ǝnǝnǝlǝrdir. Bu sǝbǝbdǝn ölkǝnin ƏMTQ sistemini tǝkmillǝşdirmǝk 
üçün görülǝn bütün tǝdbirlǝr bu faktoru nǝzǝrǝ almalı vǝ hǝr bir ǝmǝkdaşlığı ölkǝdǝki 
iqtisadi, ijtimai vǝ mǝdǝni hǝyatın aparıjı qüvvǝsi  haqqında biliyǝ ǝsaslanaraq 
qurmalıdırlar.   
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