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Jerzy Jendrośka Ph.D
• “Jendroska Jerzmański Bar and Partners. Environmental Lawyers” şirkətinin rəhbər-tərəfdaşı.
• Professor (saathesabı) və direktor, Avropa Ekoloji Hüququ Araşdırmaları üzrə doktorantura, Opole

University
• UNECE-nin Orxus Konvensiyasının keçmiş katibi
• Haaqa Daimi Arbitraj Məhkəməsinin üzvü (2001-2016)
• Espo Konvensiyası İcraiyyə Komitəsinin üzvü (2004-2017)
• Orxus Konvensiyasının Normalara əməl edilməsi Komitəsinin üzvü (2005-ci ildən etibarən)
• Polşa Dövlət Ekoloji Şurasının üzvü (2014-cü ildən etibarən)
• Polşa Milli ƏMTQ/SEQ Komissiyasının üzvü (1992-2006)
• Polşanın ƏMTQ/SEQ/Orxus Konvensiyası üzrə qanunvericiliyinin hazırlayıcısı
• Balkan, Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində ƏMTQ/SEQ/Orxus Konvensiyası üzrə

qanunvericiliyin hazırlanması üzrə hüquq məsləhətçisi
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İçindəkilər

• Beynəlxalq öhdəliklər
• ƏMTQ-nin konsepsiyası və rolu
• ƏMTQ proseduru çərçivəsində fəaliyyətlər
• Həcmin müəyyənləşdirilməsi
• ƏMTQ-yə dair hesabat
• İctimaiyyətin iştirakı
• Transsərhəd proseduru
• Yekun qərar
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Beynəlxalq öhdəliklər

• UNECE-nin “Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında”
1991-ci il tarixli Konvensiyası (Espo Konvensiyası)

• UNECE-nin “Ətraf mühitə dair məlumat almaq, qərarların qəbul edilməsində iştirak və
ədalət məhkəməsinin açıqlığı haqqında” 1998-ci il tarixli Konvensiyası (Orxus Konvensiyası)

• “Xəzər dənizinin dəniz mühitinin mühafizəsi haqqında” 2003-cü il tarixli Konvensiya
(Tehran Konvensiyası)
- və onun “Transsərhəd kontekstində ƏMTQ haqqında” 2018-ci il tarixli Protokolu

• Beynəlxalq hüquqa əsasən, ƏMTQ ümumi öhdəlikdir – Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin
“Sellüloz zavodu” işi üzrə 2010-cu il tarixli qərarı
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Espo və Orxus Konvensiyaları əsasında ƏMTQ Konsepsiyası

ƏMTQ səlahiyyətli orqan tərəfindən həyata keçirilən prosedurdur
• ətraf mühitə mühüm təsiri ola biləcək hər hansı bir fəaliyyətə icazə verilməzdən

əvvəl
• aşağıdakılar cəlb edilməklə:

• digər müvafiq dövlət orqanları
• ictimaiyyət
• layihə təklif edənlər
• layihə təklif edənlər tərəfindən cəlb edilmiş ƏMTQ üzrə məsləhətçilər
və digər ekspertlər
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Espo və Orxus Konvensiyaları əsasında ƏMTQ Konsepsiyası- cd

• Bazar iqtisadiyyatı və hüququn aliliyi üçün hazırlanır
• İnkişaf fəaliyyətlərinə güclü nəzarəti və səmərəli inzibati bazanı nəzərdə tutur
• Prosedura və prosesə yönəlir
• Əksər öhdəliklər dövlət orqanlarının üzərinə qoyulur
• Şəffaf və müştərək
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İnkişaf etmiş ölkələrdə ƏMTQ-nin əsas faydalı xüsusiyyətləri

• Fərdi ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi (bir qayda olaraq)
• Fərdi həcmin müəyyənləşdirilməsi (bir qayda olaraq)
• ƏMTQ-yə dair hesabata görə cavabdehlik

• səlahiyyətli dövlət orqanları (ABŞ modeli)
• layihə təklif edənlər (Aİ modeli)

• Səlahiyyətli dövlət orqanlarının fəal rolu
• ictimaiyyətin iştirakının həyata keçirilməsi
• fərdi şəraitin təşkil edilməsi
• səbəblərin bəyan edilməsi

• Hər bir mərhələdə sənəd və prosedurların hazırlanması

7



ƏMTQ/ekspertiza sisteminin konsepsiyası

• Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada ƏMTQ/ekspertiza sistemləri ənənələri
• Kommunist sistemində mərkəzdən planlaşdırılan dövlət iqtisadiyyatı
• Əksər öhdəliklər layihə təklif edənlərin üzərinə qoyulur
• Mahiyyətə yönəlir

• İki ayrı hüquqi rejim
• ƏMTQ – layihə təklif edənlərin vəzifəsi
• Ekspertiza(lar) –müxtəlif qurumların vəzifəsi
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ƏMTQ prosedurundan keçməli olan fəaliyyətlər

• Ətraf mühitə mühüm təsir ehtimalı olan fəaliyyətlər
• Yanaşmalar:

• Meyarlar əsasında fərdi ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi (ABŞ modeli)
• Məcburi siyahı (əvvəlki ƏMTQ/ekspertiza sistemi)
• Qarışıq (Aİ və həmçinin Gürcüstan, Qazaxıstan)

• Məcburi siyahı və
• Meyarlar əsasında fərdi ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi prosedurundan
keçməli olan fəaliyyətlərin siyahısı
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Əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi - prosedur
• Layihə təklif edən tərəfindən başladılan ƏMTQ proseduru (Maddə 2.2)
• Qurum tərəfindən öz veb səhifəsində təxirəsalınmadan yerləşdiriləcək sənədlər
• Aşağıdakılar tərəfindən rəylərin bildirilməsi:

• ətraf mühit və səhiyyə nazirlikləri (Maddə 2.11),
• müvafiq yerli dövlət orqanları (Maddə 2.21)
• ictimaiyyət (Maddə 3.6)

• Rəylərin bildirilməsi üçün vaxt çərçivəsinin olmaması – digər ölkələrdə adətən 2 həftə ərzində
• Layihəyə dair məlumatlara transsərhəd prosedurunu stimullaşdıran potensial transsərhəd təsirinə dair

məlumatlar daxildir (Maddə 3.4.4 və 5.4, 5.5)
• Qurum tərəfindən təsdiq edilən həcmin müəyyənləşdirilməsi üzrə sənəd təxirəsalınmadan qurumun və

layihə təklif edənin veb səhifələrində ictimaiyyətə təqdim edilir.
• İctimaiyyət kütləvi informasiya vasitələri ilə təxirəsalınmadan məlumatlandırılır (layihə təklif edən

tərəfindən?) (Maddə 3.10)
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Həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair sənəd

• Qiymətləndirmənin məzmununu, həcmini və metodlarını müəyyənləşdirir (“ƏMTQ
haqqında” Qanunun 4.4-cü Maddəsi)

• Xüsusilə, aşağıdakıları müəyyənləşdirir:
• ƏMTQ-yə dair hesabatda araşdırılacaq alternativlər (Maddə 4.7)
• İctimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün alətlər (Maddə 3.5.6) – onların Orxus

Konvensiyasının 6.2-ci Maddəsinə uyğun olaraq 2.16-cı Maddədə göstərilmiş
müvafiq ictimaiyyətin effektiv şəkildə məlumatlandırılmasını təmin edib-etməməsi

• İctimai dinləmə üçün təklif edilən vaxt və yer (Maddə 6.5.6)
• ƏMTQ-yə dair hesabatı hazırlayan ekspertlərdən tələb olunan biliklər və təcrübə

(Maddə 3.5.5)
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ƏMTQ-yə dair hesabat

• ƏMTQ-yə dair hesabat qurum tərəfindən müəyyənləşdirilmiş biliklərə və təcrübəyə malik
ekspertlər tərəfindən və həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair təsdiq edilmiş sənəddə
fəaliyyətin özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır (Maddə 3.5.5)

• Qurumla müzakirə edilmiş və həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair sənəddə təsdiq edilmiş
alternativləri əhatə etməlidir (Maddə 4.7)

• İctimai dinləmələrə və müzakirələrə dair məlumatlar ictimaiyyətin hesabat təqdim
edilməzdən əvvəl bildirdiyi rəyləri və müvafiq ictimaiyyətin həcmin müəyyənləşdirilməsinə
dair sənədə uyğun olaraq məlumatlandırılmış olduğuna dair sübutları əhatə etməlidir

• Qeyri-texniki xülasə (Maddə 4.4) 4.3 və 4.4-cü Maddələrdə göstərilmiş maddələrin hər birinin
qısa xülasəsini əhatə etməlidir

12



İctimaiyyətin iştirakı – müvafiq ictimaiyyətin müəyyənləşdirilməsi

• İştirak etməli olan müvafiq ictimaiyyətin müəyyənləşdirilməsi (Maddə 2.15, 2.16, 2.21 və 2.23)
aşağıdakılara uyğun olaraq şərh olunmalıdır:

• Müvafiq ictimaiyyətin tərifi (Orxus Konvensiyasının 2.5-ci Maddəsi)
• Milli mənsubiyyətə və s. görə ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi (Orxus Konvensiyasının 3.9-

cu Maddəsi)
• Qurum aşağıdakıları nəzərə almaqla, layihə təklif edənin ictimaiyyətin məlumatlandırılması

metodları ilə bağlı təkliflərini təsdiq edir (Maddə 3.5.6):
• İştirak edəcək müvafiq ictimaiyyətin müəyyənləşdirilməsinin nəticələri,
• Müvafiq ictimaiyyətin “münasib şəkildə, vaxtlı-vaxtında və effektiv şəkildə”

məlumatlandırılmasını təmin etmə öhdəliyi (Orxus Konvensiyasının 6.2-ci Maddəsi)

13



İctimaiyyətin iştirakı – məlumatlandırma öhdəliyi
• İctimaiyyəti aşağıdakılar barədə məlumatlandırma öhdəliyi:

• Prosedura başlama (“ƏMTQ haqqında” Qanunun 12.1.4-cü Maddəsi və Maddə 3.6)
• İctimai dinləmələr (Maddə 2.18 və 2.23)
• Həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair sənəd (Maddə 3.10)
• ƏMTQ-nin nəticələri (“ƏMTQ haqqında” Qanunun 12.1.4-cü Maddəsi) – Orxus

Konvensiyasına əsasən, ekspertizanın nəticələrini və fəaliyyətə icazə verən yekun qərarı
nəzərdə tutur

• İctimaiyyəti məlumatlandırma metodları:
• Qurum tərəfindən öz veb səhifəsində
• Kütləvi informasiya vasitələrində - layihə təklif edən tərəfindən həcmin

müəyyənləşdirilməsinə dair sənədə uyğun olaraq
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İctimaiyyətin iştirakı – ictimaiyyətin rəyləri və sənədlərin əlçatanlığı

• Bütün müvafiq sənədlər ƏMTQ proseduru zamanı və ondan sonra qurumun veb səhifəsi vasitəsilə
ictimaiyyətə təqdim edilməlidir (Maddə 3.10 və 4.13, Maddə 6.6 və Orxus Konvensiyasının 5.1-ci
Maddəsi)

• Quruma və layihə təklif edənə yazılı qeydlər göndərilə bilər və bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır (Maddə
2.22)

• Sənədlərin araşdırılması və rəylərin təqdim edilməsi üçün vaxt çərçivəsi ağlabatan olmalıdır (Orxus
Konvensiyasının 6.3-cü Maddəsi)

• İctimaiyyətin qeydlərinin stimullaşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Onlar aşağıdakılarla bağlı ola bilər:
• Qiymətləndirmənin həcmi
• ƏMTQ-yə dair hesabatın keyfiyyəti
• Təklif edilən fəaliyyətin qəbul edilməsinin mümkün olub-olmaması
• Təklif edilən fəaliyyətə dair müəyyənləşdiriləcək şərtlər
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İctimaiyyətin iştirakı – ictimai dinləmələr

• Həcmin müəyyənləşdirilməsi mərhələsində ictimai dinləmə - yalnız könüllü olaraq
• ƏMTQ-yə dair hesabatın təqdim edilməsindən sonra ictimai dinləmə məcburidir – dövlət sirlərinin

və ya qanunla mühafizə edilən digər məlumatların olduğu hallar istisna olmaqla (Maddə 2.23)
• Məcburi ictimai dinləmə:

• Müvafiq yerli dövlət orqanı ilə məsləhətləşmədən sonra həcmin müəyyənləşdirilməsinə
dair sənəddə qurum tərəfindən vaxtı və yeri təsdiq edilir

• Minimum 7 iş günü əvvəl ictimai şəkildə elan edilməlidir (Maddə 2.17 və 2.18)
• Qurumun və digər dövlət orqanlarının iştirakı ilə müvafiq yerli dövlət orqanının

nümayəndəsinin rəhbərliyi ilə keçirilməlidir (Maddə 2.19)
• Hamı üçün əlçatan olmalıdır (Maddə 2.17)
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Transsərhəd proseduru - başlama

• Mühüm transsərhəd təsirinin qiymətləndirilməsi meyarları (Maddə 5.9) Espo
Konvensiyasına 3 saylı Əlavə əsasında şərh olunmalıdır)

• “Müvafiq ictimaiyyətin məlumatlandırılması vaxtından gec olmayaraq” yazılmış
bildiriş göndərilməlidir (Espo Konvensiyasının 3.1-ci Maddəsi və Maddə 5.8) –
faydalı nəticələr

• Transsərhəd proseduru olduğu zaman vaxt çərçivələri uzadılır (Maddə 4.9)
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Transsərhəd proseduru – nəticələr

• Transsərhəd prosedurunun nəticələri aşağıdakılarda əks olunmalıdır:
• həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair sənəd (Maddə 5.5)
• ekspertiza nəticələri və fəaliyyətə icazə verən yekun qərar (Maddə 4.13 və 4.14)

• Ekspertizanın nəticələri və fəaliyyətə icazə verən yekun qərar (səbəblər və əsaslandığı
məsələlər daxil olmaqla) layihə təklif edən tərəfindən tərcümə etdirilməli və tələb
olunan qaydada təsirə məruz qalan ölkəyə təqdim edilməlidir (Maddə 7.5)
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Yekun qərar

• Ekspertiza nəticələri fəaliyyətə icazə verən yekun qərar üçün qəti xarakterlidir (Maddə
4.14)

• Həm ekspertizanın nəticələri, həm də fəaliyyətə icazə verən yekun qərar
əsaslandırılmalıdır (səbəblərin və əsaslandıqları məsələlərin bəyan edilməsi)

• Fəaliyyətə icazə verən yekun qərar:
• Quruma təqdim edilməlidir
• İctimaiyyətə elan edilməli və ictimaiyyətin istifadəsinə təqdim edilməlidir
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