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.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.
5.

Ərizə;
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Ali təhsil barədə sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;
3 illik iş stajını təsdiq edən sənəd;
Çiyinlər, sinə və baş aydın şəkildə görünən, ağ fonda çəkilmiş elektron şəkil;
Məhkumluq barədə arayış;
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).
Ərizədə mediatorun əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, olduqda elektron poçt
ünvanı və s.) və mediatorun fəaliyyət göstərəcəyi ünvan göstərilməlidir.
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;

6.

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.
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.

8.

9.

10.

11.

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.
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.
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.
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.
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.

