
Espo Konvensiyası çərçivəsində transsərhəd proseduru 

 
 

Müvafiq Tərəfin 
müraciəti- Mad. 3.7 

Mənşə Tərəfinin 
məsuliyyəti 

Bildiriş – Maddə 3.1 və 3.2 

Transsərhəd kontekstində ƏMTQ-yə ehtiyac 
olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün 
ehtiyacların qiymətləndirilməsi  Mad  3 1 

Təsirə məruz qalmış Tərəfin transsərhəd 
kontekstində ƏMTQ prosedurunda iştirak 
etmək niyyətini təsdiq etməsi - Mad. 3.3  

Təsirə məruz qalmış Tərəfdən 
məlumatların əldə edilməsi – Maddə 3.4 

və 3.6 

ƏMTQ sənədlərinin hazırlanması - Mad. 4 

Layihədən sonrakı təhlil (müvafiq ölkələrin 
razılaşmasına əsasən) - Mad. 7 

Yekun qərarın təsirə məruz qalmış ölkəyə (Mad. 
6.2) və ictimaiyyətə təqdim edilməsi 

Transsərhəd kontekstində ƏMTQ prosedurunun 
nəticələrinin nəzərə alınması və yekun qərarın verilməsi - 

Mad  6 

Öz ictimaiyyətlərini 
məlumatlandırdıqları vaxtdan 

gec olmayaraq - Mad. 3.1 

Əhatə dairəsinin fərdi 
müəyyənləşdirilməsini tələb 

edir 

Rəylər səlahiyyətli orqana 
getməlidir 

Səlahiyyətli orqan üçün aydın şəkildə nəzərə alma 
öhdəliyinin müəyyənləşdirilməsini tələb edir 

Tələb edir: 
- yekun qərarın nə olduğunun aydın şəkildə 

göstərilməsini 
- səlahiyyətli orqan tərəfindən əsaslandırmanın 

hazırlanmasını 

Layihədən sonrakı təhlil milli 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır 

ƏMTQ prosedurunun təfərrüatlarına dair 
razılaşma - Mad. 3.5 

Tərəflərin müştərək məsuliyyəti 

Yerli dövlət orqanlarının rəyləri üçün 
ƏMTQ sənədlərinin onlara təqdim 

edilməsi - Mad. 4.2 

Tərəflər arasında ƏMTQ sənədləri əsasında 
təklif edilən fəaliyyətlə bağlı 
məsləhətləşmələr - Mad. 5 

İctimaiyyətin rəyləri üçün 
ƏMTQ sənədlərinin onlara 

təqdim edilməsi - Mad. 3.8 və 4.2 

Təsirə məruz qalmış 
Tərəfin məsuliyyəti 

Rəylər  

Təsirə məruz qalmış Tərəfin əhatə 
dairəsinin müəyyənləşdirilməsində 
iştirakının mümkünlüyü- Mad. 2.11 



* Baxmayaraq ki, Konvensiyanın 3.5-ci Maddəsində ƏMTQ prosedurunun 
təfərrüatlarına dair razılaşma əldə edilməsi tələb olunmur, belə bir razılaşmanın 
transsərhəd kontekstində ƏMTQ prosedurunun praktik olaraq həyata keçirilməsi 
üçün faydalı olduğu sübuta yetirilmişdir.  

 

ƏMTQ-nin tələb 
olunub-olunmadığını 
müəyyənləşdirmək 
üçün ehtiyacların 

təhlili
Mad. 3.1.

Bildiriş
Mad.3.1, Mad.3.2.

Təsirə məruz qalmış ölkənin 
transsərhəd kontekstində ƏMTQ 

prosedurunda iştirak etmə niyyətini 
təsdiq etməsi

Mad.3.3.

Transsərhəd kontekstində 
ƏMTQ prosedurunun 
təfərrüatlarına dair 

razılaşma
Mad. 3.5*

Təsirə məruz qalmış 
Tərəfdən məlumatların 

qəbul edilməsi
Mad. 3.4, 3.6

ƏMTQ sənədlərinin hazırlanması 
Mad. 4.

İctimaiyyətin rəyini öyrənmək 
üçün ƏMTQ sənədlərinin 

ictimaiyyətə təqdim edilməsi
Art. 3.8 and 4.2. 

ƏMTQ sənədləri əsasında təklif 
edilən fəaliyyətlə bağlı Tərəflər 

arasında məsləhətləşmələr
Mad.5

Transsərhəd kontekstində ƏMTQ 
prosedurunun nəticələrinin nəzərə 

alınması və yekun qərarın qəbul 
edilməsi 
Mad.6.

Yekun qərarın təsirə məruz 
qalmış ölkəyə (Mad. 6.2.) 

və ictimaiyyətə təqdim edilməsi

Layihə başa çatdıqdan sonra təhlil
(müvafiq ölkələrin razılaşmasına 

əsasən) 
Mad. 7.

Təsirə məruz 
qalmış Tərəfin 

müraciəti
Mad. 3.7.

Yerli dövlət orqanlarının rəylərinin 
öyrənilməsi məqsədilə ƏMTQ 

sənədlərinin onlara təqdim 
edilməsi 
Mad. 4.2. 

mənşə Tərəfinin məsuliyyəti 

 
təsirə məruz qalmış tərəfin məsuliyyəti 

 
müvafiq Tərəflərin müştərək 
məsuliyyəti  


