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Deloitte Hüquq– Sabahı düşünərək 

 

Mediasiya Prosesinin Həyata Keçirilməsi Qaydaları təsdiq olunub 

5 sentyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

“Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (“Qanun”) əsasən “Mediasiya 

prosesinin həyata keçirilməsi” Qaydaları (“Qaydalar”) təsdiq olunub.  

Qanuna əsasən Mediasiya mülki işlər və iqtisadi mübahisələr (xarici elementli mübahisələr 

də daxil olmaqla), o cümlədən ailə, əmək və inzibati hüquq münasibətlərindən irəli gələn 

mübahisələr üzrə tətbiq edilir. 2020-ci il iyul ayının 1-dən etibarən iqtisadi mübahisələr, 

həmçinin ailə və əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə məhkəməyə 

müraciət etməzdən əvvəl ilkin mediasiya sessiyasında iştirak tələb olunacaqdır. İlkin 

mediasiya sessiyasını tərəflərin qarşılıqlı razılaşdırdığı mediator və ya mediator təşkilatı 

aparır və tərəfin ilkin mediasiya sessiyasında üzrsüz səbəbdən iştirak etməməsi Qanunla 

nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. 

Qaydalar mediasiya prosesinin tərəflərini və mediatorun anlayışını müəyyən edir. Belə ki, 

Qaydaya əsasən mediator - peşəkar əsasda müvafiq xidmət haqqı müqabilində mediasiya 

prosesinin həyata keçirilməsi üçün tərəflərin cəlb etdiyi və ya mediasiya təşkilatı tərəfindən 

təyin olunmuş, Qanunun tələblərinə cavab verən fiziki şəxsdir.  



Qaydalarda mediasiya prosesinin məqsədi və mərhələləri müəyyən olunmuşdur. Mediasiya 

üçün müraciət edən tərəf mediasiya təşkilatı və ya mediatora mübahisənin xarakteri 

barədə qısa məlumat, mübahisənin tərəflərinin və əgər vardırsa, mediasiyada onları təmsil 

edəcək vəkilin və ya nümayəndənin əlaqə məlumatlarını təqdim edəcəkdir.  

Mediasiya prosesi başlanıldıqdan sonra tərəflər baxılması və razılaşdırılması tələb olunan 

mübahisəli məsələlərin dairəsini müəyyən edirlər. Mediator isə öz növbəsində məsələlərlə 

bağlı hər bir tərəfə müdaxiləsiz olaraq öz mövqeyini tam şəkildə izah etməyə, həmçinin 

mübahisənin həlli yolları və arzuolunan nəticələr barədə fikirlərini ifadə etməyə imkan 

yaradır. 

Onu da qeyd edək ki, mübahisənin həlli üçün tərəflər öz mövqelərinə və mübahisənin həlli 

şərtlərinə dair təkliflərini yazılı və ya şifahi şəkildə bildirirlər. Əgər tərəflər mediasiya 

nəticəsində barışıq əldə edirlərsə, mediator tərəflərin xahişi ilə barışıq sazişinin 

hazırlanmasına kömək edə bilər. Mediator tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə barışıq sazişinin 

şərtlərini müəyyən edir və tərəflərə bildirir. 

Qaydalarda mediasiya prosesinə xitam verilməsi şərtləri də qeyd olunmuşdur. Əgər 

mediasiya prosesi zamanı barışıq əldə olunmuşdursa, bu, prosesə xitam verilmə kimi qəbul 

olunur.  

 

Mediatorların Peşəkar Etik Davranış Qaydaları təsdiq olunub 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 5 sentyabr 2019-cu ildə qəbul 

edilmiş “Mediatorların peşəkar etik davranış Qaydaları (“Qaydalar”) peşəkar əsasda 

mediasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin etik davranış qaydalarını, prinsiplərini və 

onlara əməl edilməsi ilə bağlı münasibətlərin müəyyən edilməsi məqsədini daşıyır. 

Qaydalarda göstərilmiş prinsiplərə əsasən, mediatorlar insan və vətəndaşların hüquq və 

azadlıqlarını, qanuni maraqlarını pozan, onların şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzunu ləkələyə 

biləcək hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə) yol verməməli, öz vəzifələrinin icrası zamanı 

müvafiq qanunvericiliyi rəhbər tutmalı və hər bir halda öz şərəf və ləyaqətini qorumalı, 

peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən, mediasiya fəaliyyətinin nüfuzunu aşağı sala biləcək 

hərəkətlərə yol verməməlidir.  

 

Mediatorların Hazırlığı və İxtisaslarının Artırılması ilə bağlı Təlim 

Qaydaları təsdiq olunub 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 5 sentyabr 2019-cu il tarixində 

qəbul edilmiş “Mediatorların hazırlığı və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı təlim Qaydaları”na 

(“Qaydalar”) əsasən mediatorların ilkin hazırlığı və ixtisaslarının artırılması fəaliyyət 

göstərən mediasiya təlimi qurumları tərəfindən ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Belə ki, 

mediatorların ilkin hazırlığı və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı təlim son iki il müddətində 

ən azı on mediasiya işi aparmış, mediasiya üzrə müvafiq pedaqoji təcrübəsi olan və 

beynəlxalq mediasiya qurumlarının təlimindən keçməsi barədə sertifikata malik olan 

mediator tərəfindən həyata keçirilə bilər. Mediatorların tədris proqramları nəzəri hissə 

(mühazirələr), praktiki məşğələlər, treninqlər və səhnələşdirilmiş mediasiya oyunlarından 

ibarətdir. 

Həmçinin, Qaydalarda mediator olmaq istəyən şəxslərin ilkin hazırlıq üzrə təlimdə iştirak 

etmək üçün mediasiya təlimi qurumuna təqdim etməli olduqları sənədlərin siyahısı 

müəyyən edilmişdir. 

Mediatorların ilkin hazırlığı və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı təlim başa çatdıqdan sonra 

beş iş günü müddətində müsahibə vasitəsilə mediatorun nəzəri bilikləri, praktiki vərdişləri 

isə mediasiya imitasiyası vasitəsilə yoxlanılaraq imtahan keçirilir. İmtahan təlim 

qurumunun rəhbəri tərəfindən formalaşdırılan üç nəfərdən ibarət olan komissiya 

tərəfindən keçirilir və qərar səsvermə yolu ilə komissiya üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə 

qəbul edilir. 



 

İmtahanı müvəffəqiyyətlə keçmiş şəxslərə forması Mediasiya Şurası tərəfindən təsdiq 

edilən sertifikat təqdim edilir. 

 

Mediasiya Reyestrinin Aparılması Qaydaları təsdiq olunub 

5 sentyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 

“Mediasiya reyestrinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar qəbul 

edilmişdir. Bu Qaydanın məqsədi mediasiya təşkilatlarının, mediatorların və mediasiya 

təlimi qurumlarının siyahısının müəyyən edilməsi və onlar barədə məlumatların əldə 

olunmasının təmin edilməsidir. Mediatorlar, mediasiya təşkilatları və mediasiya təlimi 

qurumları Mediasiya Şurasına üzvlüyə qəbul edildikdən beş iş günü müddətində Mediasiya 

Şurası tərəfindən reyestrə daxil edilir. 

Qeyd olunan qərarda reyestrə daxil ediləcək mediator, mediasiya təşkilatları və mediasiya 

təlimi qurumları haqqında müvafiq məlumatlar qeyd edilmişdir. 

 

İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazasının 

formalaşdırılması və ondan istifadə Qaydaları təsdiq olunub 

4 sentyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

“İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazasının formalaşdırılması və ondan istifadə 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsinə dair Qərar qəbul edilmişdir.  

“İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazası” informasiya sistemi (“İnformasiya 

Sistemi”) iri dövlət şirkətlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasını, iri 

dövlət şirkətlərinə dair maliyyə, kadr uçotu və daşınmaz əmlak üzrə məlumatların vahid 

bazada birləşdirilməsini, İnformasiya Sisteminin istifadəçiləri tərəfindən iri dövlət 

şirkətlərinə dair müvafiq məlumatların real vaxt rejimində əldə edilməsini təmin edəcəkdir.  

İnformasiya Sisteminin operator funksiyasını Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi (“Komitə”) yerinə yetirəcəkdir və İnformasiya Sistemi üzrə xidmətlər 

Komitənin rəsmi internet səhifəsində dövlət xidmətləri bölməsi, eləcə də “Elektron 

hökumət” portalı vasitəsilə göstəriləcəkdir. 
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