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Azərbaycana texniki yardımın əsaslandırılması (2011-2020)
Espo Konvensiyası Tərəflərinin Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bağlı görüşünün (TG) qərarları

TG-nin 5-ci 
sessiyasının 
(2011) V/4 saylı 
Qərarı

TG-nin 6-cı 
sessiyasının
(2014) VI/2 saylı 
Qərarı

TG-nin 7-ci 
sessiyasının
(2017) VII/2 saylı 
qərar LAYİHƏSİ

“31. Azərbaycanı ƏMTQ və SEQ sahəsində ekoloji fəaliyyətin məhsuldarlığının ikinci icmalının (ECE/CEP/158) tövsiyələrini 
yerinə yetirməyə təşviq edir; 

32. Azərbaycanın ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sahəsində qanunvericiliyinin icmalı üzrə müntəzəm texniki 
məsləhətləri alqışlayır”.

“38. Azərbaycan hökumətinin  Konvensiya katibliyinin məsləhətçisinin texniki yardımı ilə Konvensiyanın həyata 
keçirilməsi üçün qanunvericilik layihəsi hazırlamasını alqışlayır və hökumətin həmin qanunvericilikdə SEQ-ə dair 
müddəaların əhatə edilməli olmasını da nəzərə almalı olmasını xatırladır; 

41. Azərbaycanı ətraf mühitin qiymətləndirilməsi haqqında çərçivə qanunu layihəsi, həmçinin həmin qanunun icrası üçün 
mexanizmlər qəbul edilməsini təmin etməyə, Konvensiyaya riayət etməyə ... dəvət edir”. 

TG-nin 7-ci sessiyası ndan əvvəl və sessiya zamanı ekoloji qiymətləndirməyə dair çərçivə qanunu layihəsinin hazırlanması 
sahəsində görülmüş işləri və əldə olunmuş nailiyyətləri nəzərə alır. 
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Azərbaycana texniki yardımın əsaslandırılması (2011-2020) 

Espo Konvensiyası Tərəflərinin Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bağlı görüşünün (TG) qərarları
Tərəflərin aralıq 
görüşünün (2019) 
IS/1c saylı Qərarı 

2. Azərbaycanda ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üçün ümumi hüquqi əsaslar təmin edən “Ətraf 
mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Qanunun 17 iyul 2018-ci il tarixində qüvvəyə minməsini 
alqışlayır; 
3. Adıçəkilən Qanunda Konvensiya ilə müqayisədə bəzi çatışmazlıqların və uyğunsuzluqların olduğunu qeyd 
edir; 
4. Həmçinin Konvensiyanın həyata keçirilməsi  üçün müvafiq normativ-hüquqi aktların, o cümlədən təfərrüatlı 
prosedurun hələlik qəbul edilməmiş olduğunu  qeyd edir;
5. Tərəflərin görüşünün altıncı sessiyasından etibarən müvafiq addımlar atılmış olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycan hökumətinin VI/2 saylı Qərarın 41 və 42-ci hissələrində ona ünvanlanmış xahişləri hələ də tam 
şəkildə yerinə yetirməmiş olmasına və buna görə də Tərəf-dövlətin Konvensiyanın 2-ci Maddəsinin 2-ci 
hissəsinə  riayət etməmiş olmasına təəssüfləndiyini ifadə edir; 
6. Azərbaycan hökumətinin  özünün ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sahəsində qanunvericiliyinin 
Konvensiyaya tam uyğunluğunu təxirəsalınmadan təmin etməsini qəti şəkildə tövsiyə edir;
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