
Mediasiyanın mübahisələrin alternativ həlli yolu olaraq mübahisə tərəfləri, 

ədliyyə sistemi və bütövlükdə cəmiyyət üçün faydaları 

Məlum olduğu üzrə, 29 mart 2019-cu ildə “Mediasiya haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun qəbul edilmişdir. Beləliklə, ölkədə mediasiya hüquqi 

müstəvidə mübahisələrin xüsusi həlli yolu kimi aktuallıq kəsb etməyə başladı. Hazırda 

Azərbaycanda mübahisələrin həllinin ənənəvi üsulu məhkəmə çəkişmələridir. Qeyd 

edilən qanunun qəbul edilməsini zəruri edən təkcə mediasiyanın dünya miqyasında 

tətbiqi deyil, həm də onun məhkəmə prosesi üzərindəki üstünlükləri, sülhsevər və 

maraq yönümlü yanaşmanı təlqin etməsi və səmərəliliyidir. Bu da öz növbəsində 

mediasiyanı mübahisə tərəfləri, ədliyyə sistemi və bütövlükdə cəmiyyət üçün faydalı 

edir. 

Mediasiyanın üstünlükləri o qədər çoxdur ki, dünya ölkələrinin hüquq 

təcrübəsində mediasiya ilə bağlı hazırkı Azərbaycan reallığı üçün inqilabi hesab edilə 

biləcək addımlar belə atılmışdır. Məqalənin əsas hissəsinə keçməzdən öncə oxucunun 

mediasiyanın əhəmiyyətini hiss etməsi üçün İngiltərə məhkəmə praktikasından belə 

addımlara nümunə barədə məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Bildiyimiz 

kimi, bir qayda olaraq, iddia rədd edildikdə məhkəmə xərcləri iddiaçıdan alınır. 

İngiltərə qanunvericiliyinə əsasən isə, məhkəmələr xərclərlə əlaqədar fərqli qərar qəbul 

etmək səlahiyyətinə də malikdirlər. Belə ki, Mülki Prosessual Qaydaların 44.3(5)(a) 

bəndinə görə məhkəmə xərclər barədə qərar qəbul edərkən tərəflərin hətta məhkəmə 

proseslərinə qədərki davranışını nəzərə ala bilər.1 Bu müddəaya əsaslanan İngiltərə 

məhkəməsi Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust işində iddianın rədd edilməsinə 

baxmayaraq, məhkəməyə müraciət etməzdən öncə iddiaçının təklif etdiyi mediasiyada 

iştirakdan heç bir səbəb olmadan əsassız yerə imtina etdiyinə görə bütün məhkəmə 

xərclərinin cavabdehin üzərinə qoyulması barədə qərar qəbul edir. 2  Mediasiyadan 

imtinanın əsassız olduğunu sübutetmə yükü isə iddiaçının üzərinə düşür. Qərarın 

məqsədi belə izah edilirdi ki, əgər mediasiyanın perspektivi var idisə, məhkəmədən 

öncə mediasiyaya müraciət etmək lazım idi. 

 
1 The Civil Procedure Rules 1998.  

Available at: [http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/3132/article/44.3/made] (last visited Dec. 27, 2020) 
2 Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576 (11 May 2004). para. 12-13, 20. 



Mediasiyanın müsbət cəhətlərini izah etməzdən öncə mediasiyanın nə olduğunu 

aydınlaşdırmaq lazımdır; elə anlayışın özündə onun faydalı tərəfləri birbaşa əks olunur. 

Belə ki, mediasiya mübahisələrin həllinin elə bir alternativ vasitəsidir ki, burada neytral 

və qərəzsiz üçüncü şəxs mübahisə tərəflərini danışıqlar aparması üçün bir araya gətirir 

və mübahisə ilə bağlı qərar qəbul etmək səlahiyyəti yalnız tərəflərə məxsus olur.  

Yuxarıda qeyd edilən anlayışdan yola çıxaraq mediasiyanın mübahisə edən 

tərəflər üçün üstünlüklərini iki qrupa ayırmaq olar:  

1) Mediasiya mübahisə edən tərəflər üçün rahat atmosfer yaradır; və 

2) Mediasiya tərəflərin maraqlarını əldə rəhbər tutur.  

Göstərilən üstünlüklər aşağıda ayrı-ayrılıqda təhlil edilir. 

1. Mediasiya mübahisə edən tərəflər üçün rahat atmosfer yaradır. Rahatlıq 

onda ifadə olunur ki,  

 a) Proses zamanı mediatorun fəaliyyətinə heç bir dövlət orqanı, hüquqi və ya 

fiziki şəxs müdaxilə edə bilməz;  

 b) Danışıqlar qapalı keçirilir, yəni tərəflərin razılığı olmadan heç bir şəxs 

danışıqları izləyə bilməz;  

 c) Ən əsası burada hakim yoxdur: mübahisə, yalnız bütün tərəflər istəyərsə, 

nəticələnər və tərəflər qərar qəbul edən subyektlərdir. Mediator mübahisə üzrə qərar 

qəbul etmir;  

 ç) Tərəflərin mütləq şəkildə həll yolu tapmaq kimi öhdəlikləri olmadığından 

üzərlərində təzyiq hiss etmir və istədikləri zaman prosesə son verib işi məhkəməyə 

təqdim edə bilirlər;  

 d) Mediasiyanın açar sözü “ünsiyyət”dir. Tərəfləri mühakimə etmədən aktiv 

şəkildə dinləyən mediator onlarla ayrılıqda da görüş keçirə bilər. Bu zaman tərəf 

ünsiyyətə meylli olur, özünü rahat ifadə edə bilir, danışdıqca işin qaranlıq tərəflərini 

özü üçün də aydınlaşdırmış olur, bu mübahisənin niyə yarandığını və özünün nə 

istədiyini müəyyən edir və nəticə etibarilə həll yolu tapmağa daha çox təşəbbüs göstərir. 

Nəzərə alsaq ki, günümüzdə ağır iş yükü ilə çalışan məhkəmələrdə tərəflərin prosesdə 

saatlarla özünü ifadə etmək kimi bir imkanı yoxdur, o zaman mediasiyanın 

əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaq olur;  



 e) Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hansı ki bu halların dairəsi 

məhduddur, mediasiyada əldə edilən bütün məlumatların konfidensiallığı 

qorunduğundan tərəflər fikirlərini səsləndirərkən və etiraflar edərkən daha sərbəstdirlər;  

 ə) Mediasiya prosesinin keçirilməsi tarixini, saatını və yerini tərəflər özləri 

razılaşdırırlar. Tərəflərin qərarlaşdırdığı yer istənilən halda məhkəmə zalının abu-

havasından uzaq olacaqdır. Formallıqdan uzaq olan tərəflər isə artıq prosesə birbaşa 

özləri nəzarət edir, qarşılıqlı hörmət əsasında mübahisəni həll etməyə cəhd göstərirlər.  

 f) Yuxarıda göstərildiyi kimi, mediator tərəflərlə görüş zamanı onları mühakimə 

etmir. Bu, mediasiyanın qərəzsizlik prinsipinin tələbidir. Qərəzsizlik mediatorun 

hadisələrə subyektiv münasibəti ilə əlaqədardır.3 Sözsüz, mediator da ən nəhayətində 

şəxsi fikirləri və prinsipləri olan bir insandır. Lakin bu subyektivlik qərəzə 

çevrilməməli, mediatorun obyektivliyinə xələlə gətirməməlidir. Əks halda tərəflərin 

rahat danışıqlar apara biləcəyi mediasiya sessiyasından söhbət gedə bilməz. 

 Mübahisə tərəfləri üçün rahat atmosferin qurulmasında qərəzsizlik mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdiyindən bu prinsipi daha detallı açıqlamaqda fayda var. Belə ki, 

peşəkar mediator davranışında, danışığında, hətta bədən dilində öz duyğularını və 

dəyərlərini tərəflərə hiss etdirməməlidir. Hətta tərəflərdən biri öz şəxsi keyfiyyətlərinə, 

fikirlərinə, hadisələrə reaksiyasına, danışıq tərzinə görə mediatoru qıcıqlandırmış olsa 

belə, peşəkar mediator bunu həmin tərəfə bildirməməli və onu hansısa davranışına görə 

məzəmmət etməməlidir. Buna görə də bəzən mediatorlar barədə soyuqqanlı, amma eyni 

zamanda da empatiyalı insan olduqları deyilir. 

 Xüsusən tərəflər arasında qüvvələrin bərabərsizliyi (ingiliscə “power 

imbalance”) olduğu hallarda əgər qərəzsiz mediator mediasiya sessiyasına rəhbərlik 

edərsə, güclü tərəf mediatorun zəif tərəfi müdafiə etdiyini, tərəflərə bərabər yanaşmanın 

mövcud olmadığını iddia edə bilmir və əksinə.  

 Təbii ki, qərəzsizlik mediatorlardan işə və tərəflərə tamamilə laqeyd qalmağı 

tələb etmir. Bu vəziyyəti ifadə etmək üçün ədəbiyyatda məşhur termin istifadə olunur: 

çoxtərəfli qərəzlilik (ingiliscə “multi-partiality”, “omni-partiality” və ya “multi-

 
3 Michael McIlwrath and John Savage. International Arbitration and Mediation: A Practical Guide. (Kluwer Law 

International, the Netherlands, 2010) p.247 



positionality”).4 Bu ifadənin əsasında dayanan fikir ondan ibarətdir ki, sessiya ərzində 

mediator tərəflərə bərabər yanaşmaqla aktiv iştirakçıya çevrilir. Bu zaman mediator heç 

bir tərəfi müdafiə etmir və elə bir mühit yaradır ki, hər iki tərəf mediatorun dəstəyini 

hiss edərək və ona güvənərək işin təfərrüatlarını danışır. Peşəkar mediator bu balansı 

qorumağı bacarmalıdır. 

 2. Mediasiya tərəflərin maraqlarını əldə rəhbər tutur. Belə ki,  

 a) Mediator prosesin gedişində kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyən edə 

bilməz. Onun məqsədi arzuolunan qızıl ortanın tapılmasına yardımçı olmaqdır;  

b) Peşəkar mediator tərəflərin nəyi istədiyini deyil, daha çox niyə istədiyini 

müəyyən edəndir: birincisi mövqeyi, ikincisi isə marağı ifadə edir. Çünki mübahisənin 

kökündə qərarlar yox, bu qərarların səbəbi dayanır. 5  Ədəbiyyatda mediasiyanın 

üstünlüyünü ifadə etmək üçün göstərilən məşhur nümunədə deyildiyi kimi, “portağalı 

əldə etmək uğrunda mübahisə edənlər biləndə ki, birinə onun qabığı, digərinə isə lətli 

hissəsi lazımdır, hər ikisi istədiklərini əldə edib mübahisəyə son qoydular.”;  

c) Tərəflər mediasiyada öz maraqlarına uyğun olduğu halda ortaq qərara 

gəldiyindən mübahisəni yalnız həmin an üçün deyil, daha uzun müddətə həll etmək 

niyyətində olurlar. Bunun əksinə, məhkəmələrdə qəbul edilən qərarlar çox zaman 

birtərəfli olduğundan iş həll edilmiş kimi görünsə də, həmin qərarların icrası 

mərhələsində məlum olur ki, tərəflər hələ bir müddət də münaqişə vəziyyətində 

olacaqlar;  

ç) Məhkəmənin qərarları qanuni və əsaslı olmalıdır. Bəzən belə qərar hər iki 

tərəfin də maraqlarına uyğun olmur. Mediasiyada isə hüquqi dəyərləndirmələrə yer 

verilmir (yalnız tərəflərin nümayəndələri və ya vəkilləri tərəfindən hüquqi məsləhət 

verilə bilər) və maraqlar əsasında həll yolu tapılır. Buna görə də eyni iş  üzrə 

mediasiyanın nəticəsi tərəflərə daha uyğun ola bilər, nəinki məhkəmə prosesinin. 

Həmçinin, qanunvericilikdə hər konkret situasiya üçün xüsusi həll yolunu nəzərdə 

tutmaq mümkün deyil. Buna görə də qanunu rəhbər tutan məhkəmənin həll vasitələri 

 
4 Moore, Christopher W. The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict. (4th edition. San 

Francisco, USA, 2014) p. 36 
5 Roger Fisher and William Ury. Getting to yes. (2nd edition. Random House Business Books, the UK, 1999) p. 

41-42 

  



məhdud olur. Halbuki tərəflər mediasiya vasitəsilə mübahisəni həll etməyə çalışarkən 

müxtəlif həll yolları təklif edə və qanunun hamıya diktə etdiyi şablonlardan yan keçə 

bilərlər. Təbii ki, bütün bunlar mediasiya nəticəsində əldə edilən həll yolunun 

qanunazidd olmasına əsas vermir. Belə ki, tərəflər arasında mübahisə mediasiya 

vasitəsilə həll edildikdə barışıq sazişi bağlanır. “Mediasiya haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 33.3-cü maddəsinə əsasən isə barışıq sazişi qüvvədə olan 

qanunvericiliyə və bu Qanunun 3.3-cü maddəsinin birinci cümləsinin müddəalarına 

zidd olmamalıdır;6 

d) Bəzən məhkəmə işlərində mübahisə edən tərəflər hüquqi cəhətdən əhəmiyyət 

kəsb etməyən faktları qeyd etməyi lazım bilirlər. Hakim iş üzrə qərar qəbul edərkən 

belə faktları nəzərə almır. Lakin belə faktlar mediasiyada mühüm və həlledici ola bilər.7 

Deməli, tərəflərin perspektivindən hüquqi əhəmiyyətli faktlar hüquqi cəhətdən 

əhəmiyyətsiz faktlarla müqayisədə daha önəmli deyilsə və sonuncu onların marağını 

daha çox ifadə edirsə, eyni iş üzrə mediasiya daha uğurlu ola bilər. 

 Mediasiyanın ədliyyə və məhkəmə-hüquq sisteminə verdiyi töhfələr də az 

əhəmiyyət kəsb etmir. Məhkəməyə mediasiyanın təsiri aşağıdakı kimi qeyd edilə bilər:  

 a) Gün ərzində icraatına onlarla iş qəbul edən hakimlər həm fiziki olaraq, həm 

də vaxt cəhətdən hər işin hərtərəfli araşdırılmasına diqqət ayıra bilmirlər. Nəticə 

etibarilə, praktikada çox zaman oxşar işlər üzrə bir-birini təkrar edən şablon məhkəmə 

qərarları ilə rastlaşırıq. Bu da ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinə mənfi təsir edir;  

 b) Digər tərəfdən, qanunvericiliklə məhkəmələrdə kargüzarlıq işlərinin düzgün 

qurulması və səmərəli təşkili tələb olunur ki, bu da sənədlərin qəbul edilməsi, qeydə 

alınması kimi çoxsaylı vəzifələri əhatə edir. Elektron məhkəmə sisteminin yaradılması 

bu prosesin daha təkmil və səmərəli formada qurulmasına səbəb olsa da, məhkəmədə iş 

yükünün həcminə əhəmiyyətli təsir etdiyini demək olmaz;  

 
6 “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 33.3. 
7  Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für Das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Februar 2007. 

Available at: 

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2007/02/rk20070214_1bvr135101.

html] (last visited Dec. 27, 2020) 

 



 c) Bir çox təkrarlanan az əhəmiyyətli məhkəmə işləri hakimlər üçün vaxt aparan 

prosedurdan başqa bir şey deyil;  

 ç) İşlərin müəyyən qisminə ilkin mərhələdə mediasiya proseduru tətbiq edilərsə, 

məhkəmələrin iş yükü də azalar. Təbii ki, bu zaman məhkəmə işlərinin mediasiya üçün 

uyğun olub-olmadığını da müəyyən etmək lazımdır. Bu, həm də hakimlərin mürəkkəb 

və araşdırma, təhlil üçün vaxt tələb edən işlərə daha çox fokuslanmağına səbəb 

olacaqdır. 

 Mediasiyanın bütövlükdə cəmiyyət üçün faydalarını isə belə müəyyən etmək 

mümkündür:  

 a) Məhkəmədə sözün əsl mənasında çəkişən tərəflər “qələbə qazanmaq” üçün öz 

mövqelərinin haqlı olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Bu da onların arasındakı 

gərginliyi daha da artırır. Halbuki yuxarıda da qeyd edildiyi kimi maraq yönümlü olan 

mediasiya tərəflərin diqqətini yalnız əməkdaşlıq əsasında problemi həll etməyə 

yönəldir. Mediasiyanın bu cəhəti bizə əsas verir ki, onun həm də sülhyönümlü proses 

olduğunu və sosial sülhü təmin edə biləcəyini iddia edək;  

 b) Mübahisələr əksər hallarda bir-birini artıq uzun müddət ərzində tanıyan 

şəxslər arasında yaranır. Məsələn, biznes tərəfdaşları, kirayəyə/icarəyə verən və 

kirayəçi/icarəçi, ailə üzvləri, qohumlar, qonşular, vərəsələr, işçi və işəgötürən və s. İşin 

mediasiya vasitəsilə həll edilməsində bu cür münasibətlərin müddəti və səviyyəsi,  

dostluq və ya düşmənçilik hislərinin dərəcəsi, iqtisadi maraqların əhəmiyyəti həlledici 

olur. Bəzən belə tərəflər uzunmüddətli və dayanıqlı münasibətlərini hansısa məsələyə 

görə korlamaq istəmirlər, xüsusilə də mübahisə predmeti onların bu cür 

münasibətlərinin yanında böyük əhəmiyyət kəsb etmirsə. Bu da öz növbəsində 

cəmiyyətdə mövcud münasibətlərin qorunub saxlanmasını və gələcək əməkdaşlıqları 

təmin edir;  

 c) Mediator tərəflərdə empatiya hissinin yaranmasına nail olarsa, bu, münaqişə 

səviyyəsinin azalması deməkdir. Bəzən bu cür empatiya kompromisin əldə olunmasına 

səbəb olur. Lakin əldə olunan kompromis mütləq tərəflərin hədəfləri arasındakı orta 

nöqtəni ifadə etmir; bəlkə də mediasiya sessiyasının gedişində bir tərəf borclu olduğu 

öhdəliyi tamamilə qəbul edə bilər. Və ya ola bilər ki, mediasiyanın sonunda tərəflər bir 

həll yolu tapmasın; lakin ən azından onlar bir-birlərini başa düşmüş olacaqlar. Kiminsə 



fikirlərini anlamaq və ona hörmət etmək isə heç də mütləq şəkildə bu fikirlərlə 

razılaşmaq anlamına gəlmir. Bəlkə də tərəflər həmin mübahisəni məhkəmə vasitəsilə 

həll edəcəklər, lakin biz bir-birinə hörmətlə yanaşan iki mədəni insan görə biləcəyik. 

Bu mənada mediasiya xüsusilə ailə münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrdə 

əhəmiyyətli olur. Məsələn, nikaha xitam vermək niyyətində olan tərəflər mediasiya 

vasitəsilə bu istəklərindən imtina edib nikahın davam etdirilməsi şərtlərini müzakirə edə 

və ya nikah müqaviləsi bağlaya bilərlər. Eləcə də, yenə həmin tərəflər, tam əksinə, 

nikaha xitam verib bu boşanmanın hüquqi nəticələri barədə ortaq qərara gələ bilərlər;  

 ç) Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bəzən məhkəmə ədalətin bərqərar 

olduğu məkan olmaqdan daha çox, işgüzar nüfuzun zərər gördüyü, insanların ictimai 

qınaqla qarşılaşdığı (ələlxüsus da mübahisə tərəfləri qohumdursa) yer kimi qəbul 

edildiyindən məhkəmə ilə müqayisədə mediasiya yaşadığımız cəmiyyət üçün daha 

məqbul görünür. Həmçinin nəzərə aldıqda ki, konfidensiallıq prinsipinin tələbi ilə hətta 

məhz hansı tərəfin mediasiyanın keçirilməsinə təşəbbüs göstərməsi və ya mediasiyaya 

razılıq verməsi, prosesin gedişində irəli sürülən təkliflər, rəylər, etiraflar, mümkün həll 

yolları kimi məsələlər, açıqlanan istənilən, o cümlədən arzuolunmaz və həssas 

məlumatlar gizli saxlanıldığından, tərəflər başqa cür razılığa gəlmədiyi təqdirdə kimsə 

mediasiya ilə əlaqədar baş verən hallardan və burada açıqlanan məlumatlardan xəbərdar 

olmayacaqdır. Məhz bu amil cəmiyyəti öz mübahisələrini mediasiya vasitəsilə həll 

etməyə təşviq edə bilər. 

 Mediasiya ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar üzrə 

gözlənilən və hədəf alınan məqsədlərə nail olmaq üçün indi Azərbaycan hüquq 

cəmiyyətinin vəzifəsi, hər şeydən əvvəl, ictimaiyyəti mübahisələrin həllində məhkəmə 

prosesinin ilkin deyil, son çarə olduğuna inandırmaqdır. Bunun üçün mediasiyanın bu 

məqalədə də qeyd edilən üstünlükləri, faydalı cəhətləri ilə bağlı maarifləndirmə işləri 

aparılmalıdır.  

Hazırda Azərbaycan qanunvericiliyi məhkəmələrin tərəfləri mediasiyaya 

yönləndirməsi ilə bağlı müddəalar müəyyən edir. Belə ki, kommersiya mübahisələri, 

həmçinin ailə və əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələr üzrə məhkəməyə 



müraciət etməmişdən əvvəl tərəflər ilkin mediasiya sessiyasında iştirak etməlidirlər.8 

Bu tələbin mediasiyanın könüllülük prinsipinə zidd olduğunu iddia etmək düzgün 

olmazdı: çünki ilkin sessiya informativ xarakter daşıyır və tərəflərə mediasiya,  onun 

üstünlükləri və prosedur barədə məlumat verən mediator yalnız tərəflər razı olduğu 

halda mediasiyanın əsas mərhələsinə keçid edir.  

Belə hesab etmək olar ki, ilkin sessiyanın tətbiqində qarşıya qoyulan əsas 

məqsəd tərəflərin hüquq və mənafelərini pozmadan mübahisəni effektiv şəkildə həll 

etmək və paralel olaraq cəmiyyəti medisiyaya təşviq etməkdir. İşin mediasiyada həll 

edilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün hakimlərdən peşəkar 

bacarıq tələb olunur. Hakimlər, tərəfləri mediasiyaya təşviq etmək üçün məqsədəuyğun 

hesab etdikləri hallarda, məhkəməyə təqdim edilən işlərin aktiv və effektiv idarə 

olunması və tərəflər üçün daha yaxşı nəticələrə nail olunması məqsədilə müvafiq 

təşəbbüslə (lakin məcbur etməmək şərtilə) çıxış edə bilərlər. 

Azərbaycan praktikasında mediasiya qanunvericiliyinin tətbiqinin birinci 

mərhələsində məcburi mediasiyaya qarşı müqavimət ilə qarşılaşmaq mümkündür və 

başa düşüləndir. Buna görə də hüquqşünaslar, xüsusən də vəkillər tərəfindən böyük bir 

dəstək olmalıdır. Xüsusən də məcburi mediasiyanın aparılacağı təqdirdə təmsil etdikləri 

şəxsləri düzgün istiqamətləndirmələri üçün vəkilləri yeni prosedura hazırlamaq 

lazımdır. Mediasiya prosesi, təmsil etdikləri şəxslərin iddialarını və tələblərini sübut 

etmək və qarşı tərəfin iddialarını və tələblərini rədd etmək üçün proqramlandığına görə 

vəkillərin peşəkar zehnində sözün əsl mənasında əks-təsir yarada bilər. Çünki reallıq 

budur ki, vəkillərin əksəriyyəti hüquqlarını müdafiə etdikləri şəxsləri “mübarizə”yə 

hazır vəziyyətə gətirir. Bu da öz növbəsində mediasiya institutuna mənfi təsir 

göstərəcəkdir.  

Məqalədə qeyd edilənlərin fonunda mediasiyanın müvəffəqiyyəti və ya 

uğursuzluğu mediatorların hazırlığının və keçirilən təlimlərin keyfiyyətindən xeyli 

dərəcədə asılı olacaqdır. Mediasiyanın effektiv və keyfiyyətli həyata keçirilməsi üçün 

neytral və hər hansı bir təsirdən kənar və hər hansı bir təzyiqdən azad olan mediatorlar 

tələb olunur. Mediasiyanın keyfiyyət və kəmiyyət ölçüsü genişləndikcə, insanların 

 
8 “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 28.1. 



məhkəmə sisteminə, hüquq düşüncəsinə, həmçinin öz hüquq və vəzifələrinə baxışının 

da yaxşı mənada dəyişəcəyinə inanmaq olar. 

 


