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__/__/__ 
(Tarix) 

______________________ tərəfindən 
(Birinci tərəfin adı, soyadı, atasının adı 

(hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması), 
ünvanı və elektron poçt ünvanı) 

_______________________-na 
                                                                                              (İkinci tərəfin adı, soyadı,atasının adı 

(hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması),   
ünvanı və elektron poçt ünvanı) 

 
MEDİASİYA PROSESİNİN TƏTBİQİ BARƏDƏ TƏKLİF 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(mübahisənin qısa məzmunu) 

Yuxarıda təsvir olunan mübahisənin mediasiya vasitəsi ilə həll edilməsini və mediasiyaya 
dair xərclərin tərəflər arasında bərabər şəkildə bölünməsini təklif edirəm.  
______________________________________________________________________________-ın 

(mediatorun adı, soyadı, atasının adı və ya mediasiya təşkilatının adı və onların əlaqə 
vasitələri və digər məlumatlar) 

hazırki mübahisə üzrə mediator/mediasiya təşkilatı qismində təyin edilməsini təklif 
edirəm._________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                         (əgər varsa, mediasiya prosesi barədə digər təkliflər) 

Əlavə olaraq, nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, “Mediasiya haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa əsasən, mediasiya zamanı əldə olunan bütün məlumatlar (o 
cümlədən, tərəflərdən birinin mediasiyanın həyata keçirilməsi barədə təşəbbüsü, 
mediasiyaya və mübahisənin mümkün həll variantına razılıq verməsi, tərəflərdən birinin 
və ya mediatorun mübahisənin mümkün həllinə dair rəy və ya təklifləri, mediasiya zamanı 
tərəflərdən birinin verdiyi bəyanatlar və ya etdiyi etiraflar, mediasiyanın həyata 
keçirilməsi məqsədi ilə tərtib olunmuş sənədlər və s.) məxfi hesab edilir və belə 
məlumatları yaymağa görə qanunvericilik ilə məsuliyyət müəyyən edilir.  

Bu təklifə 10 gün ərzində cavab verilmədikdə mediasiya prosesinə xitam verilir. 



 
Hörmətlə, 
_____________________ 
(təklifi göndərən tərəfin adı, soyadı və atasının adı) 
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___________________________________tərəfindən 
                                                                  (müraciəti göndərən şəxsin adı, soyadı və atasının adı) 

 
MEDİASİYA ÜÇÜN MÜRACİƏT 

Birinci tərəf: 
Ad, soyad və ata adı:________________________________________________________ 
Nümayəndənin/Vəkilin adı, soyadı və atasının adı:_____________________________ 
Hüquq şirkəti:_____________________________________________________________ 
Ünvan:____________________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________ 

 
İkinci tərəf: 
Ad, soyad və ata adı:________________________________________________________ 
Nümayəndənin/Vəkilin adı, soyadı və atasının adı:_____________________________ 
Hüquq şirkəti:_____________________________________________________________ 
Ünvan:____________________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________ 

 
Digər tərəflər: 
Ad, soyad və ata adı:________________________________________________________ 
Nümayəndənin/Vəkilin adı, soyadı və atasının adı:_____________________________ 
Hüquq şirkəti:_____________________________________________________________ 
Ünvan:____________________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________ 

 
Tərəflər qarşılıqlı razılığa əsasən, mediatoru seçib? Bəli___ Xeyr _____  

______________________________________________________________________________ 
(hər iki tərəfin razılıq verdiyi mediatorun adı, soyadı və atasının adı) 

Mediatordan tələb olunan dil biliyi və təcrübə:______________________________ 
______________________________________________________________________________ 



Mediasiyanın keçirilməsi üçün üstünlük verilən yer: ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Mediasiyaya dair xərclərin bölüşdürülməsi qaydası: 
Birinci tərəf: __% 
İkinci tərəf: __% 

Mediasiya sessiyalarının keçirilməsi üçün üstünlük verilən vaxt: ___________________ 
______________________________________________________________________________ 

Mübahisənin qısa məzmunu və mediasiyadan gözlənilən nəticələr:_________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Bu mübahisə hazırda məhkəmə icraatındadır? Bəli__ Xeyr__  
Məhkəmə və iş barədə məlumatlar:______________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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MEDİASİYAYA DƏVƏT MƏKTUBU 
 
______________________________ diqqətinə 
(tərəfin adı, soyadı, atasının adı (hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması)) 

E-mail: _______________________ 
Ünvan: _______________________ 
______________________________ diqqətinə 
(digər tərəfin adı, soyadı, atasının adı (hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması)) 

E-mail: _______________________ 
Ünvan: _______________________ 

__/__/__                                                                                                 ________________________ 
(nömrə)                                                                                                                                                 (şəhər/rayon və tarix) 

          Hörmətli xanım/cənab__________! 
          __________________________________________bu məktuba əlavə edilən mediasiya   
            (dəvət edən tərəfin adı, soyadı və ata adı, müraciət edilən tarix)                                                         

prosesinin tətbiqi barədə təklifdə təsvir edilən mübahisənin qarşılıqlı razılıqla həll edilməsi 
üçün Sizi mediasiya prosesində iştirak etməyə dəvət edir.    
          Mediasiya prosesinin əsas elementi mediasiya təşkilatı tərəfindən təyin olunan 
mediatorun köməyi ilə mübahisənin həlli üçün konkret imkanların yaradıldığı ilkin 
sessiyadır.  
          Bu sessiyada tərəflər və mediator mübahisənin mümkün həlli üçün şərtlərin və 
şəraitin mövcud olduğunu müəyyən etdiyi təqdirdə mediasiya prosesi həmin gün ya da 
daha sonra davam edir. 
          Əgər hər hansı tərəf uğurlu mediasiya üçün lazımi şəraitin olmadığını bəyan edərsə, 
prosesə əlavə xərc olmadan dərhal xitam verilir.  
          Bu ilkin addım tərəfləri həll yolunun mümkünlüyünü qiymətləndirmə 
imkanından məhrum etmədən onların vaxta və pula qənaət etməsinə imkan verir. 
Təcrübəli mütəxəssisin köməyi ilə tərəflər ilkin sessiyada məhkəmə çəkişməsinin bütün 
ehtimal edilən nəticələrini məxfi şəraitdə nəzərdən keçirir, mübahisəni məhkəmədən 
kənar həll etmək imkanının olub-olmadığını müəyyən etməyə çalışırlar.     
          Yuxarıdakı qeyd olunanları nəzərə alaraq, təyin edilmiş mediator ______________ 
______________________________________________________________________________ 

(mediatorun adı, soyadı və atasının adı) 

bütün tərəfləri, əgər varsa, vəkillərinin və ya nümayəndələrinin iştirakı ilə aşağıdakı 



qaydada keçiriləcək ilkin mediasiya sessiyasına çağırır: 
 

TARİX __/__/__  

SAAT --:-- - --:-- 

YER:____________________________ 
 
          Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin. __________________  
________________________________________________ vasitəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya 
 (telefon nörməsi, e-mail adresi) 

və ya _________________________________________________________ünvanda yerləşən  
                         (ünvan) 

ofisimizə müraciət edə bilərsiniz. 
                                                                                                             

Hörmətlə,________________________ 

Qoşma: Mediasiya qaydaları və mediasiyaya dair xərclər, barışıq sazişi nümunəsi və 
mediasiya prosesinin tətbiqi barədə təklif 
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MEDİASİYA PROSESİNİN TƏTBİQİ BARƏDƏ MÜQAVİLƏ 

Aşağıda imza edənlər  
Birinci tərəf: --/--/-- tarixdə, ____________________________________ anadan olmuş, 
                                                                                           (anadan olduğu yer) 

___________________________________________________________________ünvanda 
(tərəfin yaşadığı ünvan və poçt indeksi) 

yaşayan___________________________________  (______________________________) 
                            (tərəfin adı, soyadı və atasının adı)                                             (telefon, faks və e-mail) 

Və ya, 
Birinci tərəf: hüquqi ünvanı___________________________________________, faktiki 
ünvanı (hüquqi ünvanından fərqlidirsə)_______________________________________, 
vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi __________ olan ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                         (hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması) 

nümayəndəsi________________________________ vasitəsi ilə     (_______________) 
                                  (adı, soyadı, atasının adı və səlahiyyətinin əsası)                              (telefon, faks və e-mail) 

Və 
İkinci tərəf: --/--/-- tarixdə, _____________________________________ anadan olmuş,  
                                                                                    (anadan olduğu yer) 

___________________________________________________________________ünvanda 
(tərəfin yaşadığı ünvan və poçt indeksi) 

yaşayan ___________________________________________ (______________________) 
                                                (tərəfin adı, soyadı və atasının adı)                                       (telefon, faks və e-mail) 

Və ya, 
İkinci tərəf: hüquqi ünvanı__________________________________________, faktiki 
ünvanı  (hüquqi ünvanından fərqlidirsə)___________________________________, 
vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi __________ olan ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                             (hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması) 

nümayəndəsi _______________________________ vasitəsi ilə  (___________________) 
                                (adı, soyadı, atasının adı və səlahiyyətinin əsası)                                  (telefon, faks və e-mail) 

(yuxarıdakı tərəflər bundan sonra “Mübahisə tərəfləri” adlandırılacaqdır) 
 
Və  



 
Mediasiya xidməti göstərən şəxs :--/--/-- tarixdə, __________________anadan olmuş,  
                                                                                                                         (anadan olduğu yer) 

___________________________________________________________ünvanda yaşayan 
                                            (yaşadığı ünvan və poçt indeksi) 

____________________________________________________ (_____________________) 
         (adı, soyadı və atasının adı, reyestrdə qeydiyyat nömrəsi)                                        (telefon, faks və e-mail) 

Və ya, 
Mediasiya xidməti göstərən şəxs: hüquqi ünvanı________________________, faktiki 
ünvanı  (hüquqi ünvanından fərqlidirsə)___________________________________, 
vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi __________ olan ________________________ 
__________________________ nümayəndəsi ____________________________________ 
(hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması)                            (adı, soyadı, atasının adı və səlahiyyətinin əsası) 

vasitəsi ilə (______________________)  
                                (telefon, faks və e-mail) 

Aşağıdakılar barədə razılığa gəlir: 
1. Hər iki Mübahisə Tərəfi vicdanlı şəkildə fəaliyyət göstərməyi, mediasiya prosesi 

zamanı əldə olunan məlumatların, o cümlədən, mediasiya zamanı digər 
Mübahisə Tərəfi və ya mediator tərəfindən ifadə edilən fikirlər və ya verilmiş 
təklif və məsləhətlərin və mübahisənin mahiyyəti ilə əlaqədar mediasiya 
prosesinin gedişatı zamanı digər Mübahisə Tərəfinin etdiyi etiraflarların 
məxfiliyini qorumağı və bu məlumatları məhkəmə və ya istənilən üçüncü şəxsə 
açıqlamamağı, mediatoru, digər Mübahisə Tərəfini və mediasiyada iştirak edən 
digər şəxsləri bu məlumatlarla bağlı şahid qismində məhkəmə və arbitraj 
prosesinə cəlb etməməyi öhdəlik olaraq üzərinə götürür. 

2. Mediasiya xidməti göstərən şəxs “Mediasiya haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və bu sahədəki digər qanunvericilik aktlarının və 
qaydaların tələblərinə əməl edəcək və müstəqil, bitərəf və peşəkar əsasda 
mediasiya xidməti göstərəcək.   

3. Aşağıda imza edənlər həmçinin təsdiq edirlər ki, onlar Mediasiya Qaydaları ilə 
və Mediasiya xidməti göstərən şəxsin təklif etdiyi xidmət haqqı və mediasiyaya 
dair xərclərlə tanış oldular, həmin şərtlərlə razıdırlar və bu Müqaviləyə əlavə 
edilmiş Mediasiyaya dair Xərcləri ödəyəcəklər. 
 
           Qoşma: Mediasiya Qaydaları və Mediasiyaya dair Xərclər 
 
Birinci tərəf: 
Yer və tarix: _____________________ 
________________________________ 
İmza 



 
İkinci tərəf: 
Yer və tarix:_____________________ 
________________________________ 
İmza 
 
Mediasiya xidməti göstərən şəxs: 
Yer və tarix: _____________________ 
________________________________ 
İmza 
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BARIŞIQ SAZİŞİ 
TƏRƏFLƏR: ____________________________________________________________________             

                       (birinci tərəfin adı, soyadı və atasının adı (hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması)) 

(bundan sonra “Birinci tərəf”) və ___________________________________________________ 
                                                                  (İkinci tərəfin adı, soyadı və atasının adı (hüquqi şəxsin adı və  

                                                         təşkilati-hüquqi forması)) 

(bundan sonra “İkinci tərəf”) (bundan sonra “Birinci tərəf” və “İkinci tərəf” birlikdə ismin 
müvafiq hallarında “Tərəflər” adlanacaq) aralarındakı fikir ayrılığı və mübahisəni 
qarşılıqlı razılıqla həll etmək üçün, həmçinin adı aşağıda qeyd edilən, mediasiya 
reyestrində __ nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçmiş mediator ____________________-un 
(bundan sonra “Mediator”) iştirakı ilə aşağıdakı şərtlər barədə bu Sazişi (bundan sonra 
“Saziş”) imzaladılar: 
 

Maddə 1. Mübahisənin qısa təsviri 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Maddə 2. Barışığın şərtləri 

 
2.1. ________ tərəf Saziş imzalandıqdan və məhkəmə və ya notarius tərəfindən təsdiq 
edildikdən sonra ______________ ərzində _____________ məbləğində vəsaiti ödəyəcəkdir. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________         

(Saziş ilə Tərəflərin üzərinə götürdüyü digər öhdəliklər) 

2.2. Sazişin imzalanması əvvəllər mövcud olan mübahisəyə və ya qeyri-müəyyən hüquq və 
ya iddialara istinad edilməsini istisna edir və hüquqi statusundan asılı olmayaraq Tərəflər 
üçün yalnız Sazişin şərtləri etibarlı olur. 

2.3. Sazişdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Tərəflər hazırkı mübahisə ilə əlaqədar 
bir-birini və ya aidiyyəti şəxsləri, filiallarını, törəmələrini, təsisçilərini və onların müvafiq 
təmsilçilərini, hazırkı və keçmiş direktorlarını, vəzifəli şəxslərini, idarəçilərini, işçilərini və 



ya varislərini, vəkillərini və nümayəndələrini bu Sazişin bağlandığı ana kimi yaranmış, 
məlum olan və ya olmayan bütün mübahisələr, iddialar, şikayətlər, ittihamlar, tələblər, 
zərərlər, borclar və öhdəliklərlə bağlı məsuliyyətdən qarşılıqlı şəkildə və birdəfəlik azad 
edirlər. 

2.4. Saziş könüllü icra ediləcəkdir. Əgər hər hansı tərəf digər tərəfə qarşı Sazişin icrası ilə 
əlaqədar müvafiq qaydada məhkəmə və ya notariusa müraciət edərsə, həmin tərəfin qeyd 
olunan tədbirləri görmək üçün çəkdiyi müvafiq hüquqi xərcləri və məsrəfləri digər tərəf 
ona ödəməlidir.  

2.5. Əgər Saziş həm məhkəmə, həm də notarius tərəfindən təsdiq edilmişdirsə, Sazişin 
məcburi icrası həm məhkəmənin qərarına, həm də notarisun icra qeydinə əsasən həyata 
keçirilə bilər. 

2.6. Tərəflər razılığa gəlirlər ki, onların heç biri digərinin nüfuzuna xələl gətirməyəcək, 
buna səbəb olan hər hansı davranış və ya münasibətə yol verməyəcəkdir. 

2.7. Aşağıdakı mövcud təminat və üstünlük hüquqları, o cümlədən, girov, ipoteka, 
mülkiyyət və zaminlik hüquqları qüvvədə qalır: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Maddə 3. Digər şərtlər 
 

3.1. Tərəflər razılığa gəlirlər ki, tərəflərin hər birinin yazılı razılığı olmadan Sazişə 
dəyişiklik, düzəliş və ya əlavələr edilə bilməz. Sazişin hər hansı müddəası səlahiyyətli 
orqan tərəfindən etibarsız və ya qüvvədən düşmüş hesab edildiyi təqdirdə tərəflər razılığa 
gəlirlər ki, yerdə qalan müddəalar hüquqi qüvvəsini saxlayacaqdır. 

3.2. Tərəflər bununla təsdiq edirlər ki, onların vəkil və ya hüquqşünasla məsləhətləşmək 
hüququ vardır və onlar Sazişin şərt və müddəaları ilə əlaqədar öz vəkilləri ilə 
məsləhətləşiblər və ya Sazişi imzalamaqla bu hüquqlarından imtina edirlər. Tərəflər 
bundan başqa təsdiq edirlər ki, onlar Sazişi və onun imzalanmasının və icra edilməsinin 
nəticələrini tam başa düşürlər. 

3.3. Tərəflər razılaşırlar ki, hazırkı Sazişdəki heç bir müddəa hər hansı tərəfin təqsirini və 
ya qanuna zidd hərəkətini etiraf etməsi kimi qəbul edilmir və digər şəxslər tərəfindən bu 
cür şərh edilə bilməz. Tərəflər mediasiya zamanı əldə edilmiş hər hansı bir məlumatı və ya 



sənədləri məxfi saxlamaq və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə 
tutulmuş hallar istisna olmaqla, bunu heç kimə açıqlamamaq vəzifələrini bir daha 
təsdiqləyirlər. 

3.4. Tərəflər aşağıdakı şəxslər və hallar istisna olmaqla, bu Sazişin məzmununu üçüncü 
şəxslərə açıqlaya bilməz: 
3.4.1. bu məlumatı bilmələri vacib olan vəzifəli şəxslərinə, işçilərinə, nümayəndələrinə, 
vəkillərinə, auditorlara və vergi məsləhətçilərinə; 
3.4.2. bu məlumatların açıqlanması qanunvericiliklə tələb edildikdə və ya vacib olduqda, 
vergi işçilərinə, digər dövlət qurumlarına, banklara və publik hüquqi şəxslərə;  
3.4.3. mediasiya və ya hazırkı Sazişin hazırlanması zamanı vəkil və ya nümayəndələrin 
peşə səhlənkarlığı və ya qanun pozuntusu iddialarını əsaslandırmaq məqsədilə müvafiq 
məhkəmələrə və aidiyyəti qurumlara; 
3.4.4. qarşı tərəfin yazılı icazəsi ilə; 
3.4.5. yaxın qohumlara; 
3.4.6. Sazişin təsdiqlənməsi və ya qüvvəyə minməsi üçün məhkəmələrə və notariuslara. 

3.5. Bu Sazişin məzmununun Sazişin 3.4.1. və 3.4.5. bəndlərində sadalanan şəxslər 
tərəfindən açıqlanmasına görə həmin şəxslərə müvafiq məlumatı açıqlayan tərəf 
məsuliyyət daşıyır.  

3.6. Tərəflər arasında digər razılaşma yoxdursa, “iş tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həll 
edildi” və ya oxşar bir şərh vermək və ya ictimaiyyətə açıq olan hər hansı bir məlumatı 
açıqlamaq və ya istinad etmək məxfiliyin pozulması hesab edilməyəcək. 

3.7. Bu Saziş tərəflər arasında vahid razılaşma təşkil edir və bu mövzuda yazılı və ya şifahi 
başqa müqavilə və ya razılaşma yoxdur. Bu Saziş bütün tərəflər və ya onların 
nümayəndələri və mediator tərəfindən imzalanana qədər heç bir tərəf üçün məcburi 
olmayacaqdır. Bu Saziş son imzanın atıldığı gündən qüvvəyə minir. 

 
___________________    ___________________                 ____________________ 
Birinci tərəf   İkinci tərəf                                    Mediator 
 
____________________ ____________________ 
Birinci tərəfin                        İkinci tərəfin  
nümayəndəsi             nümayəndəsi 
 
 ___________________ _____________________              _____________________       
Tarix    Tarix                                               Tarix  
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TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

İLKİN MEDİASİYA SESSİYASINDA İŞTİRAK EDİLMƏMƏSİ BARƏDƏ 
ARAYIŞ 

 
__/__/__                                                                                 ___________,  “__” _______ 20__-ci il 
(arayışın nömrəsi)                                                                                           (ilkin mediasiya sessiyasının keçirildiyi yer və tarix)             

 
Bu Arayış _______________________________________________________________ 

                                           (mediatoru təyin edən mediasiya təşkilatı, məhkəmə  və ya tərəflər haqqında məlumatlar) 

tərəfindən mediator qismində təyin edilmiş _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                (mediatorun adı, soyadı, atasının adı və sertifikatının nömrəsi) 

tərəfindən ____________________________________________________________________-na 
                                                             (iştirak edən tərəfin məlumatları)  

“Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 29.2-ci maddəsinə uyğun 
olaraq verilir. 

              Bu Arayış _____________________________________________________________-un 
                                                      (iştirak etməyən və ya iştirak etməkdən imtina edən tərəfin məlumatları) 

______________________ tərəfindən təsvir edildiyi kimi, _________________ mübahisə üzrə 
(mübahisəni təsvir edən tərəfin adı)                                                                          (mübahisə predmeti) 

--/--/-- tarixində, __:__ - __:__ saatlarında keçirilməsi nəzərdə tutulan ilkin mediasiya 
sessiyasında iştirak etmədiyini/iştirak etməkdən yazılı şəkildə imtina etdiyini təsdiq etmək 
üçün verilir. ______________________________________ ilkin mediasiya sessiyasının tarixi, 
                               (iştirak etməyən və ya iştirak etməkdən  imtina edən tərəfin adı) 

saatı və yeri barədə __ gün əvvəlcədən ____________ vasitəsi ilə məlumatlandırılmışdır.  
                                                                                   (elektron poçt/ poçt/ telefon) 

_________________________________________ ilkin mediasiya sessiyasında iştirak 
                                        (iştirak edən tərəfin məlumatları ) 

etdi və ilkin mediasiya sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı ______ məbləğində mediasiyaya 
dair xərci ödədi. 

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz: 
__________________________________________________________________ 
                               (mediatorun telefon nömrəsi, elektron poçt adresi və ünvanı) 

Hörmətlə,           
Mediator                                                                                                 __________________ 
                                                                                                                                                                            (imza) 
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TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
 

 

MÜQAVİLƏDƏ MEDİASİYAYA DAİR QEYD-ŞƏRT OLDUQDA İLKİN MEDİASİYA 
SESSİYASINDA İŞTİRAK EDİLMƏMƏSİ BARƏDƏ 

ARAYIŞ 
 
__/__/__                                                                                 ___________,  “__” _______ 20__-ci il 
(arayışın nömrəsi)                                                                                          (ilkin mediasiya sessiyasının keçirildiyi yer və tarix)             

 

 
Bu Arayış _______________________________________________________________ 

                                          (mediatoru təyin edən mediasiya təşkilatının, məhkəmənin  və ya tərəflərin məlumatları) 

tərəfindən mediator qismində təyin edilmiş _________________________________________ 
                                                                                                  (mediatorun adı, soyadı, atasının adı və sertifikatının nömrəsi) 

tərəfindən ___________________________________________________________________-na 
                                                                          (iştirak edən tərəfin məlumatları)   

“Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 21.8-ci maddəsinə uyğun 
olaraq verilir. 

              Bu Arayış _____________________________________________________________-un 
                                             (iştirak etməyən və ya iştirak etməkdən imtina edən və ya mediasiya prosesinin tətbiqi barədə  
                                                                    müqavilə imzalamaqdan imtina edən tərəfin məlumatları) 

______________________ tərəfindən təsvir edildiyi kimi, _____________ mübahisə üzrə 
(mübahisəni təsvir edən tərəfin adı)                                                                 (mübahisə predmeti) 

--/--/-- tarixində, --:-- - --:-- saatlarında keçirilməsi nəzərdə tutulan ilkin mediasiya 
sessiyasında iştirak etmədiyini/iştirak etməkdən yazılı şəkildə imtina etdiyini/mediasiya 
prosesinin tətbiqi barədə müqaviləni imzalamaqdan imtina etdiyini təsdiq etmək üçün 
verilir. Mübahisə məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl mediasiya prosesinin tətbiq 
edilməsini tələb edən ____________________________________müqavilə üzrə yaranmışdır. 
                                                                     (müqavilənin rekvizitləri) 

______________________________________ ilkin mediasiya sessiyasının tarixi, saatı və yeri 
 (iştirak etməyən/iştirak etməkdən imtina edən/ 
mediasiya prosesinin tətbiqi barədə müqaviləni  
imzalamaqdan imtina edən tərəfin adı) 

barədə __ gün əvvəlcədən ________________________ vasitəsi ilə məlumatlandırılmışdır.  
                                                                      (elektron poçt/ poçt/ telefon) 

_________________________________________ ilkin mediasiya sessiyasında iştirak    
                                               (iştirak edən tərəfin adı ) 

etdi və ilkin mediasiya sessiyasının keçirilməsi ilə bağlı ______ məbləğində mediasiya dair 



 

xərci ödədi. 
Əlavə məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz: 
__________________________________________________________________ 
                          (mediatorun telefon nömrəsi, elektron poçt adresi və ünvanı) 

Hörmətlə,           
Mediator                                                                                           _____________________ 
                                                                                                                                                                   (imza)                



 Mediasiya Şurasının  
2020-ci il 8 aprel tarixli qərarı ilə  
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İLKİN MEDİASİYA SESSİYASINDAN SONRA PROSESİN DAVAM ETDİRİLƏ  
                                                            BİLMƏMƏSİ BARƏDƏ 

ARAYIŞ 
 
__/__/__                                                                                 ___________,  “__” _______ 20__-ci il 
(arayışın nömrəsi)                                                                                           (ilkin mediasiya sessiyasının keçirildiyi yer və tarix)             

 
Bu Arayış ___________________________ və ________________________________-un 

                                                                          (iştirak edən tərəflərin adı və digər məlumatları) 

(“Tərəflər”) --/--/-- tarixində, __:__-__:__ saatlarında keçirilən ilkin mediasiya sessiyasında 
iştirak etdiyini təsdiq etmək üçün verilir. Lakin Tərəflər ilkin mediasiya sessiyasından 
sonra prosesi davam etdirməmək barədə qərar verdilər. 

__________________ və __________________ ilkin mediasiya sessiyasının keçirilməsi  
                                            (iştirak edən tərəflərin adı ) 

üçün ____ məbləğində mediasiyaya dair xərci __________________________________ 
qaydada ödədilər. 

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz: 
__________________________________________________________________ 
                     (mediatorun telefon nömrəsi, elektron poçt adresi və ünvanı) 

 
 
Hörmətlə,           
Mediator                                                                                      ______________________   
                                                                                                                         (imza) 
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TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
 

 

MEDİASİYA PROSESİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ BARƏDƏ PROTOKOL 
 
__/__/__                                                                                  ___________,  “__” _______ 20__-ci il 
(Nömrə)                                                                                                                                  (Protokolun tərtib edildiyi yer və tarix) 

 
          ______________________________ və________________________________________un 
                             (mediasiya prosesində iştirak edən tərəflərin adı və digər məlumatları) 

iştirakı ilə ____________________ mübahisə ilə əlaqədar __/__/__ - __/__/__ tarixlərdə  
                              (mübahisənin predmeti) 

mediasiya prosesi həyata keçirilmişdir.   
          Bununla əlaqədar olaraq, mediasiya prosesinə aşağıdakı səbəbdən xitam verilir: 
 
 Əsaslar  
1. Mübahisənin tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə həllinin 

mümkünsüzlüyü mediator tərəfindən müəyyən edilmişdir. 
 

2. Tərəflər və ya onlardan biri mediasiya prosesindən imtina etmişdir.  
3. Tərəflərin mediasiya prosesinin müddətinin uzadılmasına dair 

müraciətləri olmamışdır və “Mediasiya haqqında” Qanunun 24.7-ci 
maddəsinə uyğun olaraq mediasiya prosesinin müddəti bitmişdir. 

 

4. Tərəf olan fiziki şəxs ölmüşdür və ya hüquqi şəxs ləğv edilmişdir və ya 
fəaliyyəti dayandırılmışdır. 

 

5. Tərəflərdən biri məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilmişdir və ya itkin 
düşmüş hesab edilmişdir. 

 

6. Tərəflərdən birinin fəaliyyət qabiliyyətli olmaması və ya məhdud 
fəaliyyət qabiliyyətliliyi məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmişdir. 

 

7. Mediator və ya mediasiya təşkilatı Mediasiya Şurasının üzvlüyündən 
çıxarılmışdır və ya mediator və ya mediasiya təşkilatı mediasiya 
prosesindən imtina etmişdir (ilkin mediasiya sessiyalarının keçirilməsi 
məcburi olan mübahisələr üzrə sonrakı mediasiya sessiyasından 
imtina etmişdir) 

 

 

                                                                           (müvafiq xananı seçin) 

_________________ və __________________ mediasiya sessiyalarının keçirilməsi  
                                        (iştirak edən tərəflərin adı ) 

üçün ____ məbləğində mediasiya xərcini ________________ qaydada ödədilər. 
Əlavə məlumat üçün aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz: 
__________________________________________________________________ 
                       (mediatorun telefon nömrəsi, elektron poçt adresi və ünvanı) 



Hörmətlə,           
Mediator                                                                            ________________________ 
                                                                                                                                                      (imza)                
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STATİSTİK MƏLUMATLARIN TOPLANMASI ÜÇÜN  

TƏLİMAT 

1. Mediasiya Şurası bu Təlimata əlavə olunan Qoşma 1-dəki sorğudan istifadə edərək statistik 
məlumatlar toplaya bilər.  

2. Mediasiya Şurası hər mediatordan sorğu anketinin ilk 3 hissəsinə daxil olan məlumatları da 
toplaya bilər.  

3. Tamamlanmış məlumatları aldıqdan sonra Mediasiya Şurası aşağıdakı məqsədlərə çatmaq üçün 
həmin məlumatları təhlil etməlidir: 

3.1. Mediasiya xidmətlərinin keyfiyyətini tənzimləmək; 

3.2. Mediasiya xidməti göstərən şəxslər tərəfindən maddi və ya sair qazanc əldə etmək üçün 
mediasiya qanunvericiliyindən sui-istifadə hallarını aşkar etmək və araşdırmaq;  

3.3. Mediatorların bütün Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılmasını analiz etmək; və 

3.4. Milli mediasiya statistikasını tərtib etmək.  

 

QOŞMA 1 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ SORĞUSU 

 

1. Mediasiya proseslərinin sayı 

 

Sayı 

Mübahisənin növü 

Mülki və 
Kommersiya 

Ailə İnzibati Əmək 
İstehlakçı 
hüquqları 

a) mediasiyanın 
tətbiqi barədə 
təkliflərin və ya 
mediasiyaya 
müraciətlərin 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 



sayı 

b) Mediasiya 
barədə məlumat 
üçün görüşlər 
və ya ilkin 
mediasiya 
sessiyalarının 
sayı 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

c) Bütün 
tərəflərin iştirak 
etdiyi və 
tamamlanmış 
mediasiya 
proseslərinin 
sayı 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

d) Mübahisənin 
tamamilə və ya 
qismən həll 
edildiyi 
mediasiya 
proseslərinin 
sayı 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

 

MY (məlumat yoxdur) o deməkdir ki, konsept/kateqoriya sisteminizdə mövcuddur, lakin sizdə bu 
barədə məlumat yoxdur. 

TO (tətbiq olunmur) o deməkdir ki, sual sizin ədliyyə sisteminizə uyğun deyil. 

2) Mübahisələr üzrə tamamlanmış mediasiyaların (1c) və barışıq sazişlərinin (1d) 
mənbələrinin növləri 

Kommersiya mübahisələrində mediasiya 

Mənbənin növü (x) Mediasiya 
proseslərinin sayı 

(y) Mübahisələrin 
tamamilə və ya 

qismən həll edildiyi 
mediasiyaların sayı 

Barışıq 
nisbəti 
faizlə  

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      



b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 
məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

 

0 

MY TO 

 

0 

MY TO 

      
 

d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

 

Ümumi 

 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

 

0 

1d-yə bərabərdir 

 

      

 

 

Ailə mübahisələrində mediasiya 

Mənbənin növü (x) Mediasiya 
proseslərinin sayı 

(y) Tamamilə və ya 
qismən həll edilmiş 
mediasiyaların sayı 

Barışıq 
nisbəti 
faizlə   

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 
məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

      
 



d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi  

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

 

Ümumi 

 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

 

0 

1d-yə bərabərdir 

 

      

 

 

 

Əmək mübahisələrində mediasiya  

Mənbənin növü (x) Mediasiya 
proseslərinin sayı 

(y) Tamamilə və ya 
qismən həll edilmiş 
mediasiyaların sayı 

Barışıq 
nisbəti 
faizlə   

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

      

b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 
məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

      
 

d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi  

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

    



Ümumi 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

0 

1d-yə bərabərdir 

      

 

 

İstehlakçı hüquqları üzrə mübahisələrdə mediasiya  

Mənbənin növü (x) Mediasiya 
proseslərinin sayı 

(y) Tamamilə və ya 
qismən həll edilmiş 
mediasiyaların sayı 

Barışıq 
nisbəti 
faizlə   

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

      

b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 
məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

      
 

d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi  

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

 

Ümumi 

 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

 

0 

1d-yə bərabərdir 

 

      

 

 

Digər mülki mübahisələrdə mediasiya 

Mənbənin növü (x) Mediasiya 
proseslərinin sayı 

(y) Tamamilə və ya 
qismən həll edilmiş 

Barışıq 
nisbəti 



mediasiyaların sayı faizlə   

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 
məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi  

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

 

Ümumi 

 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

 

0 

1d-yə bərabərdir 

 

      

 

 

 

İnzibati işlər üzrə mediasiya 

Mənbənin növü 
(x) Mediasiya 

proseslərinin sayı 

(y) Tamamilə və ya 
qismən həll edilmiş 
mediasiyaların sayı 

Barışıq 
nisbəti 
faizlə   

(y/x %) 

a) Məhkəməyə müraciət 
üçün ilkin şərt kimi 
qanunvericiliyin tələbi 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

b) Məhkəmə ilə əlaqədar, 0 0       
 



məhkəmə prosesində hakim 
tərəfindən tövsiyə və ya tələb 
edilmiş 

MY TO MY TO 

c) Mübahisə yarandıqdan 
sonra tərəflərin könüllü 
şəkildə mediasiya prosesinin 
tətbiqi barədə müqavilə 
bağlaması 

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

d) Mübahisə yaranmamışdan 
əvvəl müqaviləyə 
mediasiyaya dair qeyd-şərtin 
daxil edilməsi  

0 

MY TO 

0 

MY TO 
      

 

 

Ümumi 

 

 

0 

 1c-yə bərabərdir 

 

0 

1d-yə bərabərdir 

 

      

 

 

3) Mediatorların sayı və peşələri 

Peşə 
Mediator kimi 

akkreditasiyadan 
keçmiş 

Akkreditasiyadan 
keçməmiş mediator və 

ya vasitəçi kimi 
fəaliyyət göstərən 

şəxslər 

a) Hüquqşünaslar 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

b) Notariuslar 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

c) Məhkəmə 
qərarlarının icraçısı 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 



d) Hakimlər və 
pensiyada olan  
hakimlər 

 

0 

MY TO 

0 

MY TO 

e) Psixoloqlar 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

g) Digər1 0 

MY TO 

0 

MY TO 

 

Ümumi 

 

0 

 

0 

 

4) Mediatorların ixtisaslaşması 

 

Mübahisə predmetləri üzrə 
ixtisaslaşmalar 

Akkreditasiya 
olunmuş 

mediatorların sayı 

Akkreditasiya 
olunmuş vasitəçilərin 

sayı 

Akkreditasiyadan 
keçməmiş 

mediator və ya 
vasitəçilərin sayı 

a) Mülki və kommersiya 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

b) Ailə 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

c) İnzibati 

 

0 

 

0 

 

0 

 

                                                           
1 Zəhmət olmasa, qeyd edin. 



MY TO MY TO MY TO 

d) Əmək 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

e) İstehlakçı hüquqları 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

 

5) Mediasiya təşkilatlarının sayı, mülkiyyət forması və ixtisaslaşma 

Mülkiyyət 
forması 

Mübahisə predmetləri üzrə ixtisaslaşma 

Mülki və 
Kommersiya Ailə İnzibati Əmək İstehlakçı 

hüquqları 

a)Özəl 

 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

b) Dövlət və 
Bələdiyyələr 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

 

c) Digər2 

 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

0 

 

MY TO 

 

Ümumi 
0 0 0 0 0 

 

                                                           
2 Zəhmət olmasa, qeyd edin. 



 Mediasiya Şurasının  
2020-сi il 8 aprel tarixli qərarı ilə  

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
 

MEDİASİYA ŞURASININ ÜZVLÜYÜNƏ QƏBUL EDİLMƏ 

PROSEDURU 

1. Bu prosedur mediator, mediasiya təşkilatı və mediasiya təlimi qurumu kimi fəaliyyət 
göstərmək istəyən şəxslərin Mediasiya Şurasının üzvlüyünə qəbul edilməsi prosesini 
tənzimləmək məqsədi ilə “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa (“Qanun”), Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 5 
sentyabr tarixli 386 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mediasiya reyestrinin 
aparılması Qaydası”na və Mediasiya Şurasının nizamnaməsinin 6.14.4-cü maddəsinə 
uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 

2. Qanunun 10.1-ci maddəsinin tələblərinə cavab verən şəxslər Qanunun 14.2-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş sertifikatı aldıqdan sonra mediator qismində 
Mediasiya Şurasının üzvlüyünə qəbul edilə bilərlər. 

3. Mediator qismində Mediasiya Şurasının üzvlüyünə qəbul edilmək üçün aşağıdakı 
sənədlər Mediasiya Şurasına təqdim edilməlidir: 
3.1. Ərizə; 
3.2. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; 
3.3. Ali təhsil barədə sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti; 
3.4. 3 illik iş stajını təsdiq edən sənəd; 
3.5. Çiyinlər, sinə və baş aydın şəkildə görünən, ağ fonda çəkilmiş elektron şəkil; 
3.6. Məhkumluq barədə arayış; 
3.7. Müraciət tarixindən ən geci 1 (bir) il əvvəl alınmış, Qanunun 14.2-ci maddəsində 

nəzərdə tutulan sertifikatın surəti; 
3.8. Vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında Şəhadətnamənin surəti (müstəqil 

mediator qismində fəaliyyət göstərəcəyi hallarda). 
4. Ərizədə mediatorun əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, olduqda elektron poçt 

ünvanı və s.) və mediatorun fəaliyyət göstərəcəyi ünvan göstərilməlidir. 
5. Qanunun 11.3-cü maddəsinin tələblərinə cavab verən hüquqi şəxslər aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməklə, mediasiya təşkilatı qismində Mediasiya Şurasının 
üzvlüyünə qəbul edilə bilər: 
5.1. Ərizə; 
5.2. Hüquqi şəxsin nizamnaməsi (və ya müvafiq hallarda əsasnamə); 
5.3. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış;  



5.4. 2 (iki) mediatorla (onlardan ən azı biri ali hüquq təhsilli olmalıdır) əmək 
müqaviləsinin, həmin mediatorların şəxsiyyət vəsiqələrinin və mediasiya 
sertifikatlarının surətləri; 

5.5. Mediatorlarının siyahısı və onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətləri; 
5.6. Əmək müqaviləsi bağlanmış mediatorların ən azı birinin ali hüquq təhsili 

barədə sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti; 
5.7. Mediasiya xidmətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təsdiq olunmuş 

qayda; 
5.8. Ən azı iki otaqdan ibarət ofisə mülkiyyət və ya icarə hüququnu təsdiq edən 

sənədin surəti. 
6. Qanunun 14.5-ci maddəsinin tələblərinə cavab verən hüquqi şəxslər aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməklə, mediasiya təlimi qurumu qismində Mediasiya Şurasının 
üzvlüyünə qəbul edilə bilər: 
6.1. Ərizə; 
6.2. Hüquqi şəxsin nizamnaməsi (və ya müvafiq hallarda əsasnamə); 
6.3. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış; 
6.4. Ən azı 2 mediasiya təlimçisinin adı, soyadı, atasının adı və tərcümeyi-halı;  
6.5. Təlimçilərlə bağlanmış əmək və ya digər mülki-hüquqi müqavilənin surəti; 
6.6. Təlimçilər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyildirsə, onların 

Azərbaycan Respublikasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu 
təsdiq edən sənəd;  

6.7. Ən azı iki təlimçi barədə aşağıdakı sənədlərdən ən azı biri (fərqli olmalıdır):  
6.7.1. son iki ildə 10 mediasiya işi aparması barədə tərəflərdən alınmış yazılı 

və imzalı rəy (rəydə həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları, 
mübahisə barədə məlumat və şəxslərin əlaqə vasitələri göstərilməlidir) 
və ya rəsmi dövlət orqanından və ya beynəlxalq təşkilatdan bu barədə 
arayış; və ya 

6.7.2. təlimçinin son 6 (altı) ildə mediasiya üzrə (o cümlədən, mübahisələrin 
alternativ həlli fənninin tərkib hissəsi olaraq) azı 2 (iki) il pedaqoji staja 
malik olmasını təsdiq edən müvafiq ali təhsil və ya rəsmi ixtisasartırma 
müəssisəsindən arayış və ya beynəlxalq layihənin adı, təşkil edən və ya 
maliyyələşdirən beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatın və ya dövlətin adı 
göstərilməklə, son 3 (üç) ildə beynəlxalq layihələr çərçivəsində ən azı 2 
mediasiya təlimi aparmasını təsdiq edən arayış; 

6.7.3. beynəlxalq mediasiya təşkilatının təşkil etdiyi “mediasiya təlimçilərinin 
təlimindən” sertifikat və sertifikatı verən təşkilatın beynəlxalq 
mediasiya təşkilatı olduğunu sübut edən sənədlər (5-dən çox ölkədə 
beynəlxalq təşkilatın və ya dövlətlərin təşkil etdiyi və ya 
maliyyələşdirdiyi layihələri icra etdiyini təsdiq edən sənəd və ya 3 və ya 



daha çox ölkədə rəsmi mediasiya təşkilatı kimi qeydiyyatdan keçdiyini 
təsdiq edən sənəd); 

6.8. İlkin hazırlıq və ixtisasartırma mediasiya dərsləri üzrə Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmış, üçüncü şəxslərin əqli mülkiyyət 
hüquqlarını pozmayan təfsilatlı proqram (o cümlədən, gündəliklər və tədris 
vəsaitləri). 

7. Mediasiya təşkilatı və ya mediasiya təlimi qurumu qismində Mediasiya Şurasının 
üzvlüyünə qəbul olmaq üçün müraciət edən hüquqi şəxslər ərizədə qanuni 
təmsilçisinin əlaqə məlumatlarını (telefon nömrəsi, olduqda elektron poçt ünvanı) və 
daimi fəaliyyət göstərən orqanının yerləşdiyi yeri göstərməlidirlər. 

8. Tələb olunan sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan çatışmazlıqlar olduqda, 
müraciət edən şəxs Mediasiya Şurasının tələbi ilə 5 iş günü ərzində bu çatışmazlıqları 
aradan qaldırmalıdır. Bu bənddə nəzərdə tutulan müddət ərzində çatışmazlıqlar 
aradan qaldırılmazsa, Mediasiya Şurası üzvlüyə qəbul etməkdən imtina barədə qərar 
qəbul edir.  

9. 3-cü, 5-ci və 6-cı bəndlərdə nəzərdə tutulan sənədlər təqdim edildikdən sonra 
Mediasiya Şurası tərəfindən üzvlüyə qəbul etmək və ya üzvlüyə qəbul etməkdən 
imtina barədə qərar qəbul edilir. Mediasiya Şurasının üzvlüyünə qəbul edilmə barədə 
qərar qəbul edildikdən sonra Mediasiya Şurası 5 (beş) iş günü ərzində “Mediasiya 
reyestrinin aparılması Qaydası”na uyğun olaraq mediatorları, mediasiya 
təşkilatlarını və mediasiya təlimi qurumlarını mediasiya reyestrinə daxil edir.  

10. Mediasiya Şurasına üzv olmaq üçün təqdim edilən sənəd və ya məlumatlarda qəsdən 
hər hansı saxta məlumat əks etdirildikdə və ya əhəmiyyətli məlumat gizlədildikdə, 
Mediasiya Şurasının qərarına əsasən həmin şəxsin Mediasiya Şurasına üzv olmaq 
üçün müraciət etmək hüququ 5 il müddətinədək məhdudlaşdırıla bilər. 

11. Şuraya üzvlük haqqı Mediasiya Şurasının nizamnaməsinə uyğun olaraq, aylıq 
ödənilməklə Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən 
mediatorlar üçün aylıq 60 (altmış) manat, Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və 
rayonlarında fəaliyyət göstərən mediatorlar üçün aylıq 40 (qırx) manat, 
Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən mediasiya 
təşkilatları üçün aylıq 250 (iki yüz əlli) manat, Azərbaycan Respublikasının digər 
şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən mediasiya təşkilatları üçün aylıq 150 (yüz 
əlli) manat və mediasiya təlimi qurumları üçün isə aylıq 1 000 (min) manat həcmində 
müəyyən edilir. Üzvlük haqqı hər növbəti ayın 10-dək Şuranın bank hesabına 
köçürülməlidir. Üzvlük haqqı cari il üçün birdəfəlik də ödənilə bilər.  

 


