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әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ Ұлттық университеті, 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

МедиацияныҢ ОтБасыЛыҚ дауЛаРды  
РеттеудеГІ әЛеуМеттІк әЛеуетІ

Медиация процесі әлемде дауды реттеп шешуде тиімді, 
сапалы құрал болып саналады, атап айтсақ, түрлі даулы мәселеде 
екі тарапқа олардың келісімімен өзара қолайлы келісімдер жасауға 
көмектесетінімен танымал. Қазіргі таңда қазақстандық қоғамда 
көпшілікке бірдей таныс емес, енді дамып келе жатқан медиация басты 
назарда болып отыр. Осыған орай, авторлар медиацияның отбасылық 
дауларды реттеудегі әлеуметтік әлеуетін жан-жақты қарастырады. 
Сонымен, ғылыми мақалада медиацияның логикасы мен тәсілдері, оның 
аспектісі отбасылық дауларды бейбіт түрде реттеуге бағытталған. 

Медиацияның нәтижелері нақты мәселені қозғай отырып, 
отбасылық дауды реттеу немесе татуластыру мақсатында жан-
жақты мәселелерді қамтуы да мүмкін. Авторлар отандық және 
шетелдік материалдар негізіне сүйене отырып, қазіргі сотқа дейінгі 
медиация мен соттағы медиацияның жай-күйін анықтайды. Мұнда 
медиация рәсімінің алғышарты дұрыс жасалған жағдайда тараптар 
арасындағы қатынастар жақсарып, ынтымақтастыққа келуі 
тұжырымдалған. Мәселен, медиаторлардың екі тараптың дауына 
тиімді әсер етуі сөз етіліп, медиатордың іс-тәжірбиесінен де ауқымды 
мысалдар келтірген. 

Қазақстандағы медиациялық рәсімдердің қолдану аясын кеңейту 
мақсатында ашылған пилоттық жобалардың отбасы дауын 
реттеудегі маңыздылығына тоқталады. Медиатордың мандатына сай 
мақсаттарға жету жолдары көрсетіліп, оның әлеуметтік әлеуетіне 
де сипаттама беріледі.

Кілтті сөздер: отбасылық медиация, қоғамдық медиатор, 
отбасылық дауларды реттеу, даулы тарап, келісім, әлеуметтік әлеует, 
пилоттық жоба.

Кіріспе
Медиация – медиатордың екі немесе одан да көп тараптарға олардың 

келісімімен өзара қолайлы келісімдер жасауға көмектесе отырып дауды 
болдырмауға, реттеуге немесе шешуге көмектесетін процесс. Сонымен, 
медиация – ерікті бастама, онда тараптардың келісімі өміршең процесс 
пен нақты нәтиже үшін шешуші мәнге ие. Медиатордың рөлі тараптармен 
өзара қарым-қатынас сипатына байланысты: мәселен, медиаторлар әдетте 
медиациялық рәсімдерді енгізу және процесті басқару үшін едәуір кеңістікке 
ие, ал елеулі ұсыныстардың көлемі уақыт өткен сайын өзгеріп отырады.

Мәселен, Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Жарғысы даулар мен 
жанжалдарды бейбіт реттеудің маңызды, тиімді құралы ретінде медиацияны 
анықтайды. Бұл жарғы мемлекеттер арасындағы дауларды бейбіт жолмен 
реттеу жөніндегі анықтамасы мемлекеттер арасындағы медиацияны түсінуді 
дамытуда ең пайдалы ресурстардың бірі болып табылады.

Бас хатшы «медиаторлар мен оның қосалқы қызметін нығайту туралы» 
баяндамасында БҰҰ мен оның серіктестерінің алдында тұрған медиациялық 
мәселелерімен қоса, оны нығайтудың кейбір аспектілері көрсетіледі. Алайда, 
даудың өзгермелі сипатына атап айтқанда, мемлекетішілік дауларды 
халықаралық және аймақтық қауіпсіздікке қатерлі болмауы үшін медиация 
тараптардың көзқарастары мен мүмкіндіктерін бір арнаға бейімдеуде 
маңызды роль атқарады.

Зерттеудің әдіс-тәсілдері.
Негізінен авторлар мақалада медиацияның отбасылық дауларды 

реттеудегі әлеуметтік әлеуетін сараптауға баса назар аударады. Мәселен, 
1992 жылдан бері Бас Ассамблеяның «дауларды бейбіт жолмен реттеудегі, 
дауларды болдырмаудағы және оларды шешудегі медиацияның рөлін 
нығайту» деп аталатын 65/283 қарары консенсуспен қабылданғаны белгілі 
[1]. Бұл қарарда медиацияның тиімділігін кеңінен пайдалануды мойындады, 
демек, жиналған күш-жігер аясында мемлекеттер арасында тұрған қазіргі 
мәселелерді реттеуде оның әлеуметтік әлеуетін барынша дамытқан жөн. 
Осыған сәйкес, Бас Ассамблея мүше мемлекеттердегі медиаторлардан 
алдыңғы және ағымдағы үдерістерінен алынған оң нәтижелерді ескере 
отырып, ары қарай неғұрлым тиімді медиациялық рәсімдерге басшылық 
жасауды ұсынған болатын.

Зерттеудің барысы мен нәтижесі. Ғалымдардың пікірінше, медиаторлар 
екі тараптың мәселелеріне тиімді әсер етуін 5 элементпен түсіндіріледі. Олар: 
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1) мандат; 2) кіру және келісім; 3) бейтараптылық және инклюзивтілік;  
4) стратегия; 5) әсер ету тетігі [2]. Мұнда, әрбір медиатор жұмысының 
тиімділігі мен сәйкестілігі ескерілген. Медиатордың өз мүмкіндіктерін даулы 
тараптар арқылы қанағаттануы, ал тараптардың нәтижелі келісімге келуі 
бүгінгі күнде өзекті мәселенің бірі болып отыр. Олай болса, 5 элементке 
қысқаша тоқталайық.

1 Мандат – медиация мен олардың уәкілетті мекемесі арасындағы 
қатынастар.  БҰҰ медиация мақсатын мандатпен айқындап, белгілейді. 
Көп жағдайда қандай да бір миссияның табысы немесе сәтсіздігіне де 
байланысты болады. Мандат кең немесе тар, белгілі немесе ортақ болуы 
мүмкін. Мандатты мемлекет немесе мекеме тарапынан қолдау қажет. 

2 Бейтарап және инклюзивтік – медиаторлар БҰҰ Жарғысының 
құндылықтарына қатысты бейтарап бола алмайды, олар барлық 
қатысушылармен өзара іс-қимылды, әділ қарым-қатынасты теңгерімді 
қамтамасыз ету жөніндегі өз күш-жігерінде әділ болуға тиіс. Аралас 
мәселе – даудың әртүрлі мүдделерінің инклюзивтілігі болып табылады. 
Неғұрлым бейтарап болса, соғұрлым инклюзивті болуға болады. Медиацияда 
инклюзивтілік тәуелсіз, меншік мәселелерін шешудің кілті болып табылады.

3 Қатысу мен өзара келісім – медиаторлар қарсылас тараптардың 
дауына қатысу үшін шақырылады, алайда бұл өте сирек кездесетін жағдай. 
Көбінесе медиатордың бір міндеті тараптарға дауды реттеуге қол жеткізу. 
Шын мәнінде, медиацияда неміс ғалымы William Zartman мұны «өзара 
ренжітетін тұйық» деп анықтама берді. Мұнда тараптар келіссөздерден 
гөрі жеңіске жететінін түсінетін сәт [3]. Негізінен медиаторлар қолға алған 
медиациялық рәсімдерін құпиялықты сақтай отырып, кірісті толық өтегенше 
әрекет етеді.   

4 Стратегия – медиатор өз мандатында анықталған мақсаттарға 
қалай жету туралы мәселені қарастырады. Дауды реттеу рәсімі туралы 
келісім іс жүзінде медиацияны бастағанға дейін талап етілуі мүмкін болса 
да, келіссөздердің алдын ала шарттары сайып келгенде медиация рәсіміне 
кедергі келтіруі мүмкін.

5 Әсер ету тетігі – медиаторлардың белгілі бір бағытта қозғалу 
қабілеті. Медиатордың тараптармен тұлғааралық қарым-қатынастары оның 
мәртебесі, легитимділігі және тәжірибесіне байланысты өрбиді.

Бастысы, медиацияның тиімділігі, мұнда медиацияның табысты 
болуы – зорлық-зомбылықтың тоқтауына, әрбір тараптар үшін олардың 
құқықтарын сақтауға мүмкіндік беретін келісімдерге байланысты. Осыған 
орай, оң нәтижелі істерді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін келісімдер 
арқылы даулы тараптар арасындағы қатынастар жақсара түсуде. Әрине, 

бұл мақсаттарға бірден қол жеткізу оңай емес, тек медиатор іске кіріскен 
сайын қол жеткізілетіні анық. Демек, бұл үдеріске медиатордың қатысу 
дәрежесі табысты, нәтижелі болмақ [4]. Шынында да, қазіргі некелердің 
үштен бірі ажырасумен аяқталатынын ескерсек, отбасылық өмірдегі 
бейімделу ерлі-зайыптыларға оңай соқпай тұр. Әсіресе, жас жұбайлар бір-
бірінің көзқарасына, құндылықтары мен мінез-құлықтарына икемделіп, 
бойдақ кездегі жүріс-тұрыстың орнына ортақ дәстүр мен мәдени нормалар 
қалыптастыру арқылы ғана жаңа әлеуметтік қатынасқа бейімделуі қажет. 

Қоғамдағы дау біздің өзара іс-қимылымыздың ажырамас бөлігі болып 
табылады, ол ар-ождан дауы болсын, немесе жұбайлар, отбасы мүшелері 
арасындағы т.б. даулар. Демек, отбасындағы дау-дамайды айтпағанның 
өзінде, бүкіл әлем қандай да бір формада дауды бастан кешіреді. Даудың 
түрі әртүрлі: адамдар төзбейтін, меншікке және қоршаған ортаға қатысты 
зорлық-зомбылық сияқты қолайсыз нысандарда көрініс табады. Даудың 
әрбір қоғамда бар екенін мойындайтын болсақ, онда біз дауды конструктивті 
басқаратын тиімді тетіктер мен қарсылас тараптарды біріктіре алатын 
қолайлы нәтижелерге қол жеткізуге болатын тәсілдерді табуымыз қажет 
болды. Медиацияда енгізілген даудың моделі елдік және мәдени контекстке 
сезімтал болуы тиіс және табысқа жету үшін барлық мүдделі тараптардың 
«қатысуы» мен «араласуын» талап етеді.

Американдық ғалым Mark Anstey «Managing Change, Negotiating 
Conflict» («Өзгерістерді басқару, Қақтығыстар туралы келіссөздер жүргізу») 
атты еңбегінде даудың бірқатар көздерін ажыратып, шығу себептерін 
көрсетеді. Мәселен, біріншіден, ресурстар тапшылығы кез-келген қоғамда 
дау туғызатыны сөзсіз, өйткені шектеулі ресурстар үшін адамдар арасында 
үнемі бәсекелестік бар. Екіншіден, бірегейлік – адамдар мен топтар 
өмірдің түрлі стильдерінде, мәдени ортада, идеология немесе дінде өзін 
айқындайды, сонымен қатар жиі терең қалыптасқан дау ұзаққа созылған 
зорлық-зомбылықта байқалады. Қазіргі уақытта медиаторлардың көбісі 
жергілікті жерлерде орналасқанына қарамастан, олар «әлеуметтік дауларды» 
шеше отырып [5], отбасылық мәселелерге байланысты даулар, атап айтсақ, 
қатыгездік пен зорлауға ұшыраған әйелдерге, тіпті қатыгездік жасаған 
адамдарға да тиісті психологиялық көмек көрсетеді. Мұндай мәселелер 
көбінесе өтпелі экономикасы бар елдерде немесе өзгерістерді бастан 
кешірген елдерде орын алған, ол алаңдаушылық пен шиеленіске алып келеді.

Әлеуметтік-құқықтық мәселелерді реттеуде Нидерланды мен 
Германияда сот медиациясы өте кең тараған. Мысалы, Германияда 
медиация 2000-2001 жылдары дами бастады. Ал, одан бұрын Нидерландыда 
1997 жылдан бастап сотта эксперимент жүргізіле бастады.  Голландияда 
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«сотқа қосымша медиация» пилоттық жобасы бойынша («Mediation naast 
Rechtspraak») сот медиациясына эксперимент 2000 жылдың наурыз айынан 
2005 жылдың сәуір айына дейін жүргізілді [6].

Онда тараптармен келісім бойынша соттағы тиісті рәсімдер медиациялық 
мекемеге жіберілуі мүмкін. Шетелдік тәжірибеге қарасақ, медиация екі сотта, 
мысалы неміс аймақтық соттарында Амстердам мен Зволледе (Amsterdam und 
Zwolle) әкімшілік істерде ұсынылды, жалпы олар басында әлеуметтік сақтандыру 
және әлеуметтік көмек саласындағы дауларды қамтыды. Германияда 2002–2005 
жылдары «Төменгі Саксониядағы сот медиациясы» («Gerichtsnahe Mediation in 
Niedersachsen») [7] модельдік жобасы шеңберінде аймақтық алты сотта судьялар 
медиациясы жүргізілді. Осы тұста сот талқылауына медиацияны қолдану керек 
пе деген сұрақ туындайтыны анық. Ия, медиативті рәсімдердің көмегімен жақсы 
нәтижелерге қол жеткізуге болады. Мәселен, тараптар дауды жылдам әрі тиімді 
реттеуге және даудың екінші бір тарапымен қатынастарды сақтауға, не болмаса 
жақсартуға ұмтыла отырып, медиациялық рәсім сот төрелігі алдында соттардың 
ісін жеңілдетуге көмектесті. 

Демек, соттардың ісін жеңілдету тиімділігі біріншіден, нақты 
талқылауда, мысалы, сот талқылауында қажетті және күрделі дәлелдемелерді 
жинауды болдырмай-ақ туындауы мүмкін. Екіншіден, соттағы медиация іс 
жүзінде сақталатын және жағдай өзгерген кезде дау тараптарын түзететін, 
сонымен барлық оңтайландырылған инстанциялар бойынша ұзақ мерзімді 
сот талқылауының, сондай-ақ одан кейінгі даулардың алдын алатын кешенді 
және тұрақты келісімге қол жеткізуіне байланысты болмақ. Сот пен даудың 
мүдделі тараптарынан басқа, эталон ретінде кең жұртшылықтың мүдделері 
де ескеріледі [8]. Мұнда талапкер мен жауапкер арасындағы тату келісімге 
қол жеткізу әрекеті сот талқылауының ортақ заңдық идеясы болып табылады. 
Сот әлеуметтік-сот тәртібімен де дауды немесе әрбір талқылау жағдайында 
даудың жекелеген тармақтарының жақсы реттелуін ескеруі қажет. 
Медиациядағы мұндай  қызығушылық өзінің даулы траекториясына қатысты 
дауларды келісілген және дербес реттеуді, яғни дауды реттеуге жәрдемдесуді 
қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша, дауды медиациялық реттеу 
процесінің өзі – нәтижеден басқа, біртіндеп табыс ауқымына айналады. 

Осыған орай, соттарда медиация саласында қол жеткізген табыстарды 
жалғастырудың және екінші жағынан медиацияны соттан тыс институт 
ретінде қоюдың ымыралы шешімінің арқасында медиация пайда болды. 
Қазіргі уақытта «медиация» термині дауларды шешудің кез келген соттан 
тыс әрекеттері үшін, тіпті медиация немесе төрелік жағдайында да неміс 
тілінде пайдаланылады [9].

Әдетте медиация процесінің сапасын бағалау үшін табысқа жету 
көрсеткіші пайдаланылады, ол келісімге қол жеткізілгеннен кейін 
өлшенеді (жазбаша түрде). Бұл Бавариядағы «әлеуметтік сот медиациясы» 
модельдік жобасының ғылыми зерттеуі медиатордың әлеуметтік-құқықтық 
мәселелердегі дауларды реттеудің тиімді құралы болып табылатынын 
көрсетеді. Осылайша, әлеуметтік-сот делдалдығы үшін табыс көрсеткіші  
80,2 %-ды құраған болатын [10]. Осыған ұқсас жоба деп «Төменгі 
Саксониядағы сот медиациясын»  айтсақ болады. Бұл модельдік жоба – 
азаматтық, отбасылық және әкімшілік сотта қаралған дауларды қамтиды, 
оның алғашқы нәтижелері бойынша әлеуметтік соттарда өткізілген медиация 
рәсімдері өте табысты болған.

Медиация рәсімінде әділдіктің жоғары деңгейі ішінара тікелей, ішінара 
сотта медиатордың белгілі бір әсерлеріне жанама әсер етпей қоймайды. Іс 
жүргізу әділдігі өзара түсіністікке ықпал етеді, бұл дауларды неғұрлым 
толық шешуге мүмкіндік береді. Бұл ретте, атап айтқанда, әлеуметтік 
сотта медиациялық уәждерді өзара білуге ықпал ететіні және даудың 
алғышарттарын түсіндіретіні анықталды [11]. Рәсім әділдік тарату әділдігіне 
тікелей оң әсер етеді. Әділдікте жүргізу дауларды шешудің бағаланған ұзақ 
мерзімділігіне да тікелей әсер етеді. Тағы да, өзара даудың әсері туралы 
жанама әсер бар. Іс жүргізу әділдігі да сот делдалдығына қайтадан қатысуға 
дайындығын арттырады. Бұл өзгерген дауды мінез-құлықтың дәлелі ретінде 
бағалануы мүмкін. Егер дау тараптары медиациялық процесс уақыт пен 
шығындарды үнемдейді деп есептесе, бұнда дайындық артады. 

Сот медиациясы – бұл ерекше іс жүргізу тәсілі, оның көмегімен мүдделі 
тараптар арасында мейірімді келісімге қол жеткізуге болады. Алайда, 
ол әлеуметтік-сот медиациясын жүргізуді жоққа шығармайды, мысалы, 
талапкер үшін даудың мәні сот медиациясы туралы айта алады. Себебі 
медиация рәсімі сақтандырылған немесе шот өтемақысын алуға құқығы 
бар адамдардың ерекше әлеуметтік жағдайын алып жүру үшін жиі қолайлы 
рәсімдер болып табылады. Сондай-ақ, жауапкер тарапынан жіберілген 
соттың ішкі медиациясы есебінен ерекше жағдай жоққа шығармайды, өйткені 
әлеуметтік басқарудың жауапкер тарапынан байланысы кооперативтік 
әрекетке қайшы келмейді. Керісінше, сот медиациясын жүргізу де тиімді.

Тиісінше, дауды медиацияның көмегімен реттеу керек пе деген мәселеде 
даулы тараптардың мүдделері қалануы тиіс. Медиация рәсімін жүргізуді 
жақтайтын дау жасаушы тараптардың мүдделері іс жүргізу және келіссөздер 
мүдделерін, сондай-ақ мүдделерге бағдарланған дауды реттеу қажеттігін 
қамтиды. Бұл ретте, даулы тараптың бірінің тиісті мүддесі болса жеткілікті. 
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Алайда, сот дискреция шеңберінде болса, тараптардың шешімін есепке 
алу маңызды болуы мүмкін. Өз тарапынан әртүрлі түрде ресімделуі мүмкін: 
заңды судья, егер тараптардың бірі медиациялық іс жарамсыз деп айта 
алмаса, жарамды деп санайтын кез-келген істі медиацияға жібере алады. 
Жарамсыздықты дәлелдеу міндетінің орнына бұл тәсіл тараптардың тек 
медиацияны жүргізуінен бас тартуына байланысты болуы мүмкін. Осыған 
ұқсас, егер рәсімді тараптар келісім бойынша қаласа медиацияға жіберіледі 
[12]. Медиация рәсімінде отбасы мүшелерінің ортақ шешімге келуі, келісімі 
–дауды азайтудың маңызды тетігі, демек, екі тарап арасындағы келісімнің 
нәтижесі нақты көрініс табады.

АҚШ-та медиация қызметтерінің ішінде арнайы «divorce mediation» 
(ажырасу медиациясына) көңіл бөлінген. Батыс ғалымдарының 
зерттеулерінше [13] ажырасудың мынадай жүйелері қалыптасқан:

– Медиацияға жүгіну тұрақты жүргізіледі. Заңнамалық алдын ала 
белгіленген, анықталған өлшемдерге сәйкес келуі тиіс;

– Сот тараптармен келіспестен медиация үшін жарамдылықты 
растайтын рәсімге сілтеме жасалады. Алайда, жұптарға рәсім медиация 
үшін қолайлы емес екенін дәлелдеуге мүмкіндік беріледі;

–  Сот медиацияны тараптардың келісімінсіз лайықты деп санаған 
жағдайларда рәсімге сілтеме жасалады.

Даулы тараптардың медиация шеңберінде өз қақтығысын реттеуге және 
тиісінше рәсімге қатысуға әзірлігі де медиацияның негізгі маңызды талабы 
болып табылады. Заңды судьяның негізгі міндеті – дау тараптары арасындағы 
қақтығыстарды бейтарап үшінші тарап ретінде реттеу, қақтығысты 
басқарудың аспектілерін де қамтиды. Осыған байланысты, медиацияның ішкі 
жағы даулы істі жалғастыру үшін балама болып табылады, яғни шиеленіскен 
жағдайда үкім шығаруда сот үшін балама ретінде қарастырылады.

Күту рәсімі медиация үшін қолайлы ма? Сот талқылауы медиация үшін 
жарамды деп саналуы үшін қандай өлшемдер болуы тиіс? Медиацияның 
мақсаты – өлшемдерді әзірлеу болып табылады, оның ішінде түр өлшемі 
кеңірек кездеседі. Мысалы, Бавариядағы «әлеуметтік юрисдикциядағы 
медиация» модельдік жобасында теориялық негіздер мен эмпирикалық таным 
жеке өлшемдерге күмән қою үшін ғана емес, сонымен қатар жүйелеуді құру 
үшін де пайдаланып келеді [14]. Өлшемдер, әдетте азаматтық сотта немесе 
отбасылық соттарда өткізілетін даулардан туындайды. Әлеуметтік-құқықтық 
дауларға қойылатын талаптар мен қорытындылардың қолданылатынын 
сыни тексеру талап етілетін шамада. Өлшемдерді ұсыну кезінде сілтемелер 
дау-жанжалдың медиация үшін жарамдылығына (жарамдылық өлшемдері) 
немесе қарсы (алып тастау өлшемдері) айтылған өлшемдер деп аталады. 

Көптеген отбасында теріс мінез-құлықтың әсерінен дау туындап жатады.  
Дауды шешу сыйласымды қатынастардың ажырамас бөлігі болып табылады, 
ал дау реттелмесе, оның соңы ажырасуға әкелуі мүмкін. Сүйіспеншілік пен 
үйлесімділікті сақтау қабілеті ерлі-зайыптылардың ұзақ өмір сүруіне және 
олардың ерлі-зайыптылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға ықпал ететін ең 
маңызды факторлардың бірі болып табылады. Дәстүрлі жүйеде отбасы дауы 
ақсақалдар мен көршілері немесе туыстарының араласуынан кейін азаятыны 
белгілі. Ерлі-зайыптылар дауларына араласу кезінде тек татуласуға, ортақ 
бітімге шақыруға негіз жасайды. Байқағанымыздай, медиация стратегиясы 
және ерлі-зайыптылар арасындағы дауларды шешу әдетте медиатордың 
тоқтам сөздеріне, дискурсқа байланысты. 

Мәселен, Қазақстанда кәсіби (заңды) және қоғамдық медиаторлардың 
(ақсақалдар кеңесінің) рөлін күшейту секілді бірқатар маңызды шараларды 
жүзеге асыру қарастырылған. Қазіргі уақытта медиация институты көбінесе 
кәсіби заңгерлер тарапынан қолдау тауып отырғаны белгілі. Еліміздегі 
қоғамдық медиаторлардың еңбектерін жоққа шығармаймыз, олардың саны 
бүгінде кәсіби медиаторлардың санынан екі есе артық екенін атап өткен 
жөн. Осыған байланысты медиаторлардың осы санатының кәсіби шеберлігі 
мен іскерлігін арттырудың объективті қажеттілігі бар. Бұл өз кезегінде 
жалпы қоғам өміріндегі осы әлеуметтік институттың рөлі мен маңызын 
арттыруға әсер етеді. Кәсіби медиаторлар ақылы және ақысыз түрде қызмет 
көрсете алады, ал қоғамдық медиаторлар ғана ақысыз қызмет көрсетеді, олар 
ақсақалдар кеңесі негізінде жұмыс істейді. Кәсіби медиатор өзінің қызметі 
үшін, дауласушы тараптарды бітістіргені үшін еңбекақы алады. Олар сотта, 
прокуратура, әскери бөлімдерде, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, 
жергілікті әкімдіктің жанынан орналасқан медиаторлар [15]. Некеде ерлі-
зайыптылардың мүдделері мен тілегі әртүрлі болатыны бар, бұл медиацияның 
жиі шешуін талап ететін дауға әкеледі. Қоғамдық медиаторлар дауды шешуге 
қол жеткізу үшін халқымыздың тұжырымды әңгімелері мен мақал-мәтелдерін, 
өздерінің өмірлік тәжірибесі мен даналықтарын пайдаланады. Шынында 
да, осы жағдайдан кейін ерлі-зайыптылар өзара ренжіскен сезімдерін 
тыныштандыруға, реніштерін жеңіп, кешірімді болуға үйретеді. Қоғамдық 
медиаторлардың қызметі сондай-ақ, ерлі-зайыптылардың ашу-ызасын басуға, 
импульстерін, айыптаулар мен қарсы тарапты әлсіретуге, татуластыру тәртібін 
көтермелеуге және болашақ қарым-қатынасты жақсартуға көмектесе отырып, 
ымыраға жетуге ынталандырады. 

Дауларды реттеу мәселенің шешімін іздеуді немесе дау күйінен келісімге 
прогреске жетуді білдіреді. Бұл интеграцияға жәрдемдесу мақсатында 
дағдарысқа әкелген түрлі дұшпандық топтар мен дау мүдделерінің 
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арасындағы үйлесімге қол жеткізу процесін қамтиды. Folger&Bush дауларды 
шешудің екі тәсілін ұсынады: мәселелерді шешу және трансформация [16]. 
Мәселені шешу тәсілі шешімдерді іздеу және өзара қолайлы шешімдерді 
әзірлеу үшін медиацияға негізделеді. Жалпы алғанда, дауды шешу мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді, қоғамда терапиялық 
қызметті орындай отырып, даулардың ауқымын, қарқындылығы мен 
салдарын азайтуға барынша мүмкіндік береді [17]. Демек, медиацияға 
арналған трансформациялық тәсілде дау туындаған жағдайда екі тарапқа 
бір-бірінің келешегін түсінуге көмектеседі.

Қорытынды
Қазіргі кезде Қазақстанда «ақсақалдар кеңесі» отбасылық, тұрмыстық 

дауларды реттеу үшін әрекет етеді. Ел ішіндегі ардақты ардагерлер, қоғам 
қайраткерлері, ақылды, білімді ерлер мен әйелдер де, мамандығы бар, 
беделіне лайықты адамдар қоғамдық медиаторлар қызметін атқаруда. 
Әсіресе, аудандық, ауылдық жерлерде сол елдің «ақсақалдары» басқарады. 
Олар мықты оратор, тиімді келіссөзшілер, бір сөзбен айтқанда, отбасын 
татуластырушылар. 

Сонымен, бүгінде ерлі-зайыптылардың отбасылық дауында ақсақалдар 
көпті көрген қоғамдық медиатор ретінде роль атқарады. Мұндай дауды 
реттеудің тікелей мақсаты – қарым-қатынасқа келтірілген залалды түзету, 
отбасылық қателерді түзету және әділдікті қалпына келтіру. Отбасында 
дауларды реттеу қарым-қатынастың дәстүрлі әдістерін және тұрақтылық 
пен үйлесімнің қажеттілігі туралы ойды адамдарға жеткізу үшін шешендік 
өнерді пайдалану сияқты дискурстық дәстүрлі тәсілдерді қамтиды. Ерлі-
зайыптылардың дауларын реттеуде «сенімді», «түзеуші механизм» ретінде 
ақсақалдар түрлі әңгімелерді, шешендік сөздерді арқау етеді. Кезінде 
қазақтың би-шешендері бір ауыз сөзбен бүкіл елді біріктіріп, бір ауыз сөзбен 
даудың бетін қайтарған. Расында, ауыздан шыққан әрбір сөздің өзіндік 
құдіреті бар.  

Міне байқағанымыздай, медиаторлардың отбасылық даулы мәселелерде 
төрелігін жасап, тиісті әңгімені айту арқылы тараптардың көңіліне сенім 
ұялатуы – қаншама отбасын қайта тәрбиелеуде маңызды болып отыр. Олай 
болса, келешекте медиацияның әлеуметтік әлеуеті – мемлекет, отбасы үшін 
қуатты қару болатынына сеніп, нық қадамдар жасауымыз керек.
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