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ƏMTQ üzrə Qayda layihəsinin hazırlanması üçün hüquqi əsas

• “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 1175-
VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2018-ci il 193 nömrəli
Fərmanı

- Fərmanın 1.1.3-cü yarımbəndi - ətraf mühitə təsirin, o cümlədən transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsinin
aparılması qaydasının və müddətinin müəyyən edilməsi 
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Azərbaycan Respublikasında ƏMTQ, o cümlədən transsərhəd təsirin
qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən orqanlar

Ümumi nəzarət

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi

Transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsi
üzrə nəzarət

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

3



ƏMTQ-nın milli səviyyədə aparılması qaydası

• “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa Əlavədə nəzərdə 
tutulan fəaliyyət növlərinə münasibətdə ƏMTQ-nin tətbiqi zəruridir. 

• Sifarişçi (layihəni icra edən) nəzərdə tutulan fəaliyyətə dair ƏMTQ-ni Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi (DEEA) ilə ilkin məsləhətləşmələrdən
sonra başlayır.
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ƏMTQ nəzərdə tutulan fəaliyyətin bütün mərhələlərini əhatə edir:
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mühəndis-
axtarış 
işləri, 

Layihələndirmə

tikinti (əsaslı təmir, 
yenidənqurma, 
bərpa, söküntü)

İstismara icazə

İstismarın 
dayandırılması



İlkin məsləhətləşmələr və ƏMTQ həcminə dair sənəd

• İlkin məsləhətləşmə nədir? - İlkin məsləhətləşmələr qiymətləndirmənin məzmununun, həcminin və
metodlarının əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi, ƏMTQ sənədində əks olunacaq məlumatların dolğunluğu və
düzgünlüyünün təmin edilməsi məqsədi Sifarişçi (layihəni həyata keçirən) və ya onun adından ƏMTQ üzrə
təşkilat tərəfindən DEEA-nə müraciətdir.

• Sifarişçinin müraciəti - ərizədən, ərizəyə əlavə edilən layihə barədə məlumatdan və qiymətləndirmə
həcminə dair ilkin sənəddən ibarət olub, uyğunluğu Agentlik tərəfindən təsdiqlənir

• Həcmə dair sənəd və DEEİ-nin rəyi Agentliyin internet səhifəsində yerləşdirilir və ictimaiyyətə çatdırılır. Bu
mərəhələdə ictimai dinləmə könüllüdür.
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Qiymətləndirmə həcmində təsirlər müəyyən edilən ətraf mühit komponentləri:
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Atmosfer
havasına

Yerüstü və yeraltı
sulara

Su tutarlarının
dib səthinə

Təbii və süni
landşaftlara

Yerin təkinə və
torpaq qatına

Bitki və heyvanlar
aləminə

Ekoloji sistemlərin
vəziyyətinə və

bioloji müxtəlifliyə

Ekoloji həssas
ərazilərə

Əhalinin
sağlamlığına

Sosial-iqtisadi sahəyə
(məşğulluğa, təhsilə, 

səhiyyəyə, yol-nəqliyyat və
mühəndis infrastrukturuna)

Maddi və mədəni irsə

İqlim dəyişmələrinə



ƏMTQ həcminə dair sənədin məzmunu:

• istinad olunan normativ hüquqi aktlar və qiymətləndirmənin məlumat bazası, məsul qurumlar;

• araşdırılmalı olan alternativ variantların növləri;

• ətraflı təhlil tələb edən təsirlərin növləri və ətraf mühit bölmələri;

• ekoloji risk səviyyəsi, qiymətləndirmənin həcmi və üsulları;

• ƏMTQ sənədi hazırlayan şəxslərdən (mütəxəssislərdən) tələb olunan bilik və bacarıq sahələri;

• İctimai məlumatlandırma vasitələri barədə təkliflər, həmçinin ictimai müzakirələrin tövsiyə olunan
tarixi və yeri.
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Layihə barədə məlumat

• sifarişçi və ƏMTQ-yə cavabdeh təşkilat barədə məlumat;

• nəzərdə tutulan fəaliyyətin məqsədi, mərhələləri, ümumi təsviri (yerləşmə ərazisi (rayonu), miqyası, texniki-
iqtisadi göstəriciləri və mahiyyəti);

• nəzərdə tutulan fəaliyyətin olmadığı halın və ya təklif olunan alternativ variantların (yer, texnoloji seçim, enerji
mənbələri, mühəndisi-kommunikasiya və digərləri) qısa təhlili;

• ətraf mühitə gözlənilən potensial təsirlərin, habelə mümkün transsərhəd təsirlərin ümumi həcmi (sxem və ya
izahatla);
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ƏMTQ hesabatının məzmunu (Müəyyən edilən ƏMTQ həcmi Hesabatda nəzərə alınır):
• nəzərdə tutulan fəaliyyətin təsviri, məqsədi, mərhələləri, ətraf mühitə təsirinin növləri və ekoloji risk səviyyəsinin

qiymətləndirilmə üsulları;
• ƏMTQ sənədinin hazırlanması zamanı istinad edilən normativ hüquqi baza;
• nəzərdə tutulan fəaliyyətin həyata keçiriləcəyi ərazinin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri;
• nəzərdə tutulan fəaliyyətin həyata keçiriləcəyi ərazinin mövcud ekoloji vəziyyətinin və həssaslığının qiymətləndirilməsi;
• nəzərdə tutulan fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitin vəziyyətində yarana biləcək dəyişikliklərin və onların nəticələrinin

proqnozlaşdırılması;
• ƏMTQ-nin həcmi müəyyən edilərkən nəzərdə tutulan fəaliyyətin transsərhəd təsiri aşkar edildiyi halda, həmin təsirlərin

qiymətləndirilməsi;
• nəzərdə tutulan fəaliyyətə dair ən azı iki alternativ variant (həmin fəaliyyətdən imtina variantı daxil olmaqla), habelə tətbiq

olunan ən səmərəli texnoloji alternativlərin ekoloji əsaslandırılması;
• fövqəladə və qəza halları üzrə ekoloji risklərin proqnozlaşdırılması;
• nəzərdə tutulan fəaliyyətin həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri, habelə ətraf

mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirlərin qarşısının alınması, azaldılması və yumşaldılması tədbirləri;
• nəzərdə tutulan fəaliyyətin bütün mərhələləri üzrə ətraf mühitin idarə olunması planı;
• ətraf mühitin monitorinqi planı;
• istismar müddəti başa çatdıqdan sonra ərazinin reabilitasiya planı;
• ictimai dinləmələrə və müzakirələrə dair məlumatlar.
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ƏMTQ Hesabatının DEEA-nə təqdim edilməsi

• “Dövlət və ictimai ekoloji ekspertizanın həyata keçirilməsi Qaydası” 20 may 2020-ci ildə təsdiq edilmişdir

• ƏMTQ sənədi, o cümlədən transsərhəd konteksdə ƏMTQ sənədləri (hesabatları) DEEA tərəfindən dövlət
ekoloji ekspertizasından keçirilir, ekspertizanın nəticələrindən asılı olaraq ona dövlət ekoloji ekspertiza rəyi
verilir.
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Dövlət ekoloji ekspertizasının rəyi

• Sifarişçi (layihəni həyata keçirən) nəzərdə tutulan fəaliyyətlə bağlı tikintiyə icazə alınması üçün dövlət ekoloji
ekspertizası rəyini tikintiyə və istismara icazə verən aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə, müvafiq yerli icra
hakimiyyəti orqanına, Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə təqdim edir.

• DEE-nın aparılması 60 (altmış) gün müddətində həyata keçirilir. Təqdim olunan sənədlərin həcmindən asılı
olaraq, dövlət ekoloji ekspertizasının keçirilmə müddəti 30 (otuz) gün uzadıla bilər.
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İctimai dinləmələrin keçirilməsi qaydası

• ictimai dinləmə keçirilərkən nəzərdə tutulan fəaliyyətin həyata keçirildiyi ərazidə yaşayan fiziki və həmin
ərazidə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin, və ya təsirə məruz qalma ehtimalı olan ərazidə yerləşən daşınmaz
əmlak mülkiyyətçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti institutları və digər maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilir;

• İctimai dinləmələrin iştirakçılarına rəy və təkliflərini bildirmələri üçün şərait yaradılır və dinləmə ictimaiyyətin
hər bir nümayəndəsi üçün açıq elan olunur;

• Sifarişçi ictimai dinləmə barədə elanı və ƏMTQ sənədinin layihəsini öz rəsmi internet səhifəsində yerləşdirir və
müvafiq mətbuat orqanları vasitəsilə dinləməyə ən azı 7 (yeddi) iş günü qalmış ictimaiyyəti məlumatlandırır,
müvafiq elanın həmçinin Agentliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsi üçün ona müraciət edir.

• İctimaiyyətin rəy və təklifləri, habelə dinləmənin yekun sənədi ƏMTQ hesabatına daxil edilir və ƏMTQ zamanı
nəzərə alınır.
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İctimai dinləmənin keçirilməsi məsuliyyəti

• İctimai dinləmə fəaliyyətin icrasının nəzərdə tutulduğu inzibati ərazidə müvafiq yerli icra hakimiyyəti
orqanının və ya bələdiyyə orqanının nümayəndəsinin sədrliyi ilə keçirilir.

• İctimai dinləmə DEEA-nin, qiymətləndirməni həyata keçirən ƏMTQ üzrə təşkilatın (ƏMTQ qiymətləndiriciləri
ilə), ictimaiyyət nümayəndələrinin, habelə zəruri olduqda ETSN-nin və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyinin iştirakı ilə keçirilir.
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Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!
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