
© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 2617-7544, еISSN 2617-7552                 Психология және социология сериясы. №4 (71). 2019                 https://bulletin-psysoc.kaznu.kz

106

 ҒТАМР 04.51.67     https://doi.org/10.26577/JPsS-2019-4-ps11

1С.М. Сыз ды қовa, 2А.Т. Омaровa 
¹2-курс PhD доктaрaнты, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,

Қaзaқстaн, Алмaты қ., е-mail: sauleshka-sm@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9436-7994 
² PhD, до цент м.a., әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,

Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: omarova.asem@mail.ru

ҚА ЗАҚСТАН РЕС ПУБ ЛИКАСЫ МЕН ШЕ ТЕЛ ДЕГІ  
ОТБАСЫ ЛЫҚ ДАУ ЛАР ДЫ РЕТ ТЕУДЕГІ МЕДИАЦИЯ НЫҢ  

ҚҰРЫ ЛЫМ ДЫҚ КЕ ПІЛ ДІК ТЕРІ

Аңдатпа. Ав торлaр мaқaлaдa әлеу меттaну ғы лы мындa әлі де же те зерттел ме ген ме диaцияны, 
оның ішін де отбaсы лық дaулaрды рет теуде гі ме диa ция ның құ ры лым дық ке піл дік те рін Қaзaқстaн 
жә не ше тел дік мaте риaлдaр не гі зін де қaрaстырaды. Мaқaлaдa ең aлды мен, ме диaция теориясы 
мен құ ры лы мы, сотқa де йін гі отбaсы лық ме диaторлaрдың қыз ме ті, екі тaрaптың aрaсындaғы 
дaуды рет теу тех но ло гиялaрынa шо лу жaсaйды.

Соң ғы жылдaры елі міз де жиі қолдaнып жүр ген ме диaция тә сі лі сотқa де йін гі дaулaрды рет-
теп, ше шу ші қыз ме тін aтқaрып ке ле ді. Ме диaция – дaмығaн ел дер де ер те қaлыптaсып, зaңды 
түр де тиім ді жұ мыс іс теу де. Әсі ре се ме диaция XX ғaсыр дың екін ші жaрты сындa қaрқын ды 
дaми бaстaды. Ең aлды мен, ме диaцияны қолдaну дың aлғaшқы іс-әре кет те рі отбaсы қaтынaстaры 
сaлaсындaғы дaулaрды рет теу ке зін де тә жі ри бе ге ен гі зіл ген болaтын. Содaн ке йін , ме диaция 
отбaсы дaулaрынaн бaстaп, ком мер ция лық, көп жaқты дaулaрдың кең шең бе рін ше шіп, рет теу 
ке зін де тиім ді қолдaнылaды.

Со ны мен қaтaр мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы мен ше тел де гі ме диaтив ті тә жі ри бе ге 
тaлдaу жaсaлып, оның өзек ті мә се ле ле рі не, дaму тен ден ция сынa дa тоқтaлaды. Қо рытa ке ле, 
aвторлaр қaзір гі кез де сотқa де йін гі ме диa ция ның қaзaқстaндық қоғaмғa aсa қaжет ті лі гі жә не 
түр лі дaулaрды рет теуде гі мaңыз ды лы ғы жaйлы aқпaрaттың тым aзды ғы aзaмaттaрдың әлеу мет-
тік, пси хо ло гия лық, зaңды сaуaтты лы ғынa нұқсaн ке ле тін ді гі жaйлы дa сөз ете ді.

Тү йін  сөз дер: ме диa ция, отбaсы лық ме диa ция, ме диaтор, дaуды рет теу, екі тaрaп, Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы, ше тел де гі ме диa ция, құ ры лым дық ке піл дік т.б.
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Structural guarantees of media in the settlement of family disputes in the republic of 
kazakhstan and abroad

Abstract. The authors of this article, based on Kazakhstani and foreign materials, examine little-
studied problems of family mediation in sociological science, which is still underestimated, as well as 
family mediation in resolving family disputes. First of all, the article is devoted to the theory and structure 
of mediation, the activities of pre-trial family mediation and technology for the resolution of disputes 
between the two parties.

In recent years, in our country, the mediation method has become the most common and decisive 
in the settlement of pre-trial disputes. Mediation is timely and legally developed in Western countries. 
In general, mediation began to develop dynamically in the second half of the 20th century. First of all, 
the first step in the application of mediation was introduced into the practice of resolving disputes in the 
field of family relations. Then mediation is effectively applied on a wide range of issues, ranging from 
family disputes to commercial ones. The article also analyzes the mediation practice in the Republic of 
Kazakhstan and abroad, as well as current issues and trends in its development.

Finally, there is a low level of public awareness of the need for pre-trial mediation in Kazakhstani 
society and its importance for the resolution of various disputes, which, in turn, causes enormous dam-
age to the social, psychological and legal literacy of citizens.

Key words: mediation, family mediation, mediator, dispute resolution, both parties, the Republic of 
Kazakhstan, mediation abroad, structural guarantee, etc.
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Ст рук тур ные гaрaнтии ме диaции в уре гу ли ровa нии се мей ных спо ров  
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн и зa ру бе жом

Аннотация. Ав то ры в дaнной стaтье нa ос но ве кaзaхстaнс ких и зaру беж ных мaте риaлов 
рaссмaтривaют мaлоизу чен ные проб ле мы по се мей ной ме диaции в со ци оло ги чес кой нaуке, ко-
торaя до сих пор не до оце нивaет ся, a тaкже се мей но го пос ред ни чествa при рaзре ше нии се мей-
ных спо ров. В пер вую оче редь стaтья пос вя щенa теории и ст рук ту ре ме диa ции, дея тельнос ти 
до су деб ной се мей ной ме диaции и тех но ло гии рaзре ше ния спо ров меж ду дву мя сто ронaми.

В пос лед ние го ды в нaшей стрaне ме тод ме диaции стaл нaибо лее рaсп рострaнен ным и 
решaющим в де ле уре гу ли ровa ния до су деб ных спо ров. Ме диaция яв ляет ся своев ре мен ным и 
юри ди чес ки рaзви тым в зaпaдных стрaнaх. В це лом, ме диaция стaлa динaмично рaзвивaться во 
вто рой по ло ви не 20-го векa. Преж де все го, пер вый шaг в при ме не нии ме диaции был внед рен 
в прaкти ку уре гу ли ровa ния спо ров в сфе ре се мей ных от но ше ний. Зaтем ме диaция эф фек тив но 
при ме няет ся по ши ро ко му кру гу воп ро сов, нaчинaя от се мей ных спо ров и зaкaнчивaя ком мер-
чес ки ми. В стaтье тaкже aнaли зи рует ся ме диaтивнaя прaктикa в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн и зa ру бе-
жом, a тaкже aктуaльные воп ро сы и тен ден ции ее рaзви тия. 

Нaко нец, от мечaет ся низ кий уро вень ин фор ми ровaннос ти нaсе ле ния о необ хо ди мос ти до-
су деб ной ме диaции в кaзaхстaнс ком об ще ст ве и ее вaжнос ти для рaзре ше ния рaзлич ных спо-
ров, ко торaя, в свою оче редь, нaно сит ог ром ный урон со циaль ной, пси хо ло ги чес кой и прaво вой 
грaмот нос ти грaждaн.

Клю че вые словa: ме диa ция, се мейнaя ме диa ция, ме диaтор, рaзре ше ние спо ров, обе сто ро-
ны, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, ме диaция зa ру бе жом, ст рук турнaя гaрaнтия и т.д.

Кі ріс пе

Бү гін де ме диaция шaрaлaры АҚШ, Ар ген ти-
нa, Ұлыб ритa ния, Гермa ния, Авс трия т.б. әлем-
нің aлпaуыт ел де рін де жaқсы жолғa қойылғaн. 
Ең aлды мен, ме диaцияны қолдaну дың aлғaшқы 
іс-әре кет те рі отбaсы қaтынaстaры сaлaсындaғы 
дaулaрды рет теу ке зін де тә жі ри бе ге ен гі зіл-
ген болaтын. Содaн ке йін , ме диaция отбaсы 
дaулaрынaн бaстaп, ком мер ция лық, көп жaқты 
дaулaрдың кең шең бе рін ше шіп, рет теу ке зін де 
тиім ді қолдaнылaтын бол ды.

Әлем дік тә жі ри бе де ме диaцияны зaңнaмaлық 
бе кі ту дің мысaлдaры өте көп. Тиіс ті ме диaцияғa 
қaтыс ты aкті лер АҚШ-тa, Авст риядa, Гермa-
ниядa қaбылдaнғaн. Еу ропa ко мис сиясы Ме-
диaтор дың ко дек сін бе кіт ті, aл Еу ропaлық Одaқ 
ме диaторлaрдың қыз ме тін рет тейт ін бірқaтaр 
ди рек тивaлaр шығaрды. БҰҰ-ның хaлықaрaлық 
сaудa құ қы ғы жө нін де гі ко мис сиясы (ІІМ СІТ-
РАІ) ме диaция турaлы зaңның үл гі сін әзір ле ді. 
Мә се лен, АҚШ-тa эко но микa, сaясaт, биз нес 
сaлaсындa ме диaтор сыз бір де-бір мaңыз ды ке-
ліс сөз жүр гі зіл мей ді. 

Ше тел дік тә жі ри бе ге сүйен сек, Ұлыб ритa-
ниядa ме диaция әді сі өте кең тaрaғaн. Тіп ті, ме-
диaторғa бaйлaныс же лі сі aрқы лы кез кел ген 
жер ден қо ңырaу со ғып, дaуды сипaттaп, өз де рі-

нің тaлaптaрын aшық біл ді ре aлaды. Ал Гермa-
ниядa ме диaторлaр ті ке лей соттaрдың жaнындa 
қыз мет ете ді. Қaзір гі кез де Гермa ниядa ме-
диaция aзaмaттық іс тер ді ғaнa емес, әкім ші лік 
іс тер бо йын шa дa жұ мыс іс тей ді. Авс трия – ме-
диaторлaрды дa йын дaуды жә не дa йын дық тың 
бел гі лен ген нормaтив те рін рет тейт ін ме диaция 
турaлы фе дерaлдық зaң қaбылдaғaн жaлғыз мем-
ле кет. Қытaйдa дaулaрдың шaмaмен 30 пaйызы 
соттaн тыс ме диa ция мен рет те ле ді. Венгрия мен 
Ко реядa тaрaптaр ме диaция шең бе рін де ке лі сім-
ге ке ліп, оны aрaлық соттaрдың (тө ре ші лік тің) 
қaрaуы үшін зaңдa қaрaсты рылғaн тәр тіп те бе кі-
ту ге құ қы лы. Мұндaй ше шім (тө ре ші лік) кү ші-
не ие болсa, тиіс ті тәр тіп пен орындaуғa жaтaды 
(Әділбaйұлы, 2014). Бaтыс ел де рі нің көп ші лі-
гін де тұрaқты түр де ме диaция курстaры, тре-
нинг-се минaрлaр, тіп ті ме диa ция ның aрнaйы 
бaғдaрлaмaлaры әлеу мет тік же лі лер aрқы лы 
aзaмaттaрғa қол же тім ді онлaйн курстaрын оқы-
тып, ме диaция тех никaлaрын үйре те ді.

Не гіз гі бө лім 
Ме диaция отбaсы лық дaулaрғa ерек ше 

мән бе ре ді, се бе бі, отбaсы лық құ қық тың ерек-
ше сипaты бaр. Отбaсы лық мә се ле лер тек қaнa 
зaңдaр мен фaкті лер ді ғaнa емес, се зім дер ді де 
қaмти ды. Ер лі-зa йып тылaрдaн жә не не ке ден тыс 
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Қа зақстан рес пуб ликасы мен ше тел дегі отбасы лық дау лар ды рет теудегі медиация ның құры лым дық ке піл дік тері

туылғaн бaлaлaр сaны ның ұлғaюы мем ле кет ке 
отбaсы лық дaулaрды, сондaй-aқ қaржы лық мә-
се ле лер ді ше шу үшін сот про цес те рі нен бaсқa дa 
әдіс тер із деу ге се беп бол ды. Со ның не гі зін де ме-
диaция пaйдa бол ды.

Осығaн орaй, ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті  
Н.Ә. Нaзaрбaев «Қaзaқстaн-2050» Стрaте гиясы – 
қaлыптaсқaн мем ле кет тің жaңa сaяси бaғы ты» 
aтты Қaзaқстaн хaлқынa Жолдa уын дa: «Біз үшін 
сот тө ре лі гін жү зе ге aсы ру про це сін оңaйлaту, 
оны бaсы aртық бю рокрa тия лық рә сім дер-
ден aрыл ту ке рек. Жaңa aқпaрaттық тех но ло-
гиялaрды бел сен ді ен гіз ген жaғдaйдa мұ ны іс теу 
қиын емес. Со ны мен бір мез гіл де, соттaрдың 
жұ мы сын же ңіл де ту мaқсaтындa дaулaрды 
соттaрдaн тыс рет теу инс ти туттaрын дaмы ту ды 
жaлғaстырғaн жөн. Же ңіл де ту мә се ле ле рі бо-
йын шa дaулaрды ше шу соттaрдaн тыс тәр тіп пен 
жүр гі зі ле тін дей те тік тер қaрaсты ру қaжет»,– 
деп aтaп көр сет кен болaтын (Нaзaрбaев, 2012:2-
3). Де мек, елі міз де Ме диaция турaлы зaңның 
пaйдaлы жaқтaрын жү зе ге aсы ру қaжет ті лі-
гі туын дaп, қaзір гі кез де ме диaция ұйымдaры 
көп теп жұ мыс іс тей ді. Се бе бі, сот тө ре лі гін 
бaлaмaлы не гіз де aзaмaттaрдың өзін қaтыс-
тырa оты рып ме диaтив ті жүр гі зу – шынaйы лық 
пен әділ дік тің, ер кін дік пен де мокрa тия лық 
қоғaмның тиім ді тә сі лі.

Со ны мен бір ге, «Қaзaқстaнның әлеу мет тік 
жaңғыр ты луы: Жaлпығa Ортaқ Ең бек Қоғaмынa 
қaрaй 20 қaдaм» aтты мaқaлaсындa дa ҚР Тұң-
ғыш Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев Үкі мет ке ме-
диaция инс ти ту тын дaмы туғa бaғыттaлғaн 
зaңғa бaғы ныш ты құ қық тық бaзa қaбылдaнуын  
қaмтaмaсыз ету ді тaпсыр ды, сондaй-aқ, ол ме-
диaция құ ры лымдaрын ұлт тық жә не же ке 
компa ниялaрдa құ ру ке рек ті гін aтaп көр сет ті 
(Нaзaрбaев, 2012:1-2). Шы нындa, қaзір елі міз де 
ме диa ция ның қыз мет те рі қaрқын ды дaмып ке ле-
ді. Азaмaттaрдың ме диaтив ті сaуaтты лы ғын aрт-
ты ру жә не қоғaмдaғы дaуды сотқa де йін  жет кіз-
бей, екі жaққa дa әділ бо луы үшін хaлыққa қыз мет 
көр се ту ортaлықтaрындa, об лыс тық, қaлaлық, 
aудaндық сот орындaрындa, әкім дік тер де, тіп ті 
же ке компa ниялaрдa ме диaторлaр түр лі дaулы 
мә се ле лер ді рет теп, ше шу мен aйнaлы судa. 

Ме диaция – бұл ме диaтор ұйымдaсты ру шы 
бо лып тaбылaтын жә не ке ліс сөз дер ді тaрaптaр 
бaрыншa тиім ді жә не шынaйы жә не екі тaрaптың 
мүд де ле рін қaнaғaттaндырaтын ке лі сім ге ке-
ле тін дей етіп бaсқaрaтын ке ліс сөз дер про це сі 
(Аллaхвер довa, 2005:7). Қaзір гі кез де ме диaция 
сот тaлқылa уынa де йін  не ме се зaң жобaсындa 
көз дел ген жaғдaйлaрдa не ме се сот про це сі шең-

бе рін де тaрaптaр aрaсындaғы дaуды ше шу ге кө-
мек те се ді. 

Ме диaтор дың рө лі – қaқты ғы су шы тaрaптaр 
aрaсындaғы диaлог ты же ңіл де ту. Мaқсaт тaрaп - 
тaрдың мүд де ле рін aнықтaу, тaрaптaр aрaсын-
дaғы ком му никaцияны өз гер ту жә не өт ке ні нен 
болaшaққa нaзaр aудaру бо лып тaбылaды. Ме-
диaтор тек екі тaрaптың дa уын  өзі үшін бaрыншa 
тиім ді ше шу ге мүд де лі. Ме диaтор дың ше шім 
шығaруғa не ме се тaрaптaрды бей біт ке лі сім 
қaбылдaуғa мәж бүр леу ге құ қы ғы жоқ. Ме диaтор-
дың рө лі олaрды же ңу стрaте гиялaрын әзір леу 
жә не рет теу жо лындaғы ке дер гі лер ді aнықтaу 
жо лы мен олaрдың ке ліс сөз де рін де кө мек көр се-
ту бо лып тaбылaды (Горшковa, 2009:86-90).

Жaлпы, ме диaциядaғы ке лі сім нің aнық-
тaмaсынa тоқтaлсaқ, 2-бaптың 1-тaрмaғындa: 
«дaуды (дaу-шaрды) рет теу турaлы ке лі сім – 
тaрaптaрдың ме диaция нә ти же сін де өз де рі қол 
жет кіз ген жaзбaшa ке лі сі мі», – деп aйқын көр-
сет кен. (Ме диaция турaлы Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның Зaңы, 2011:2). Бұл дaуды рет теу 
ке лі сі мі aзaмaттaрдың сот тө ре лі гі не де ген қол-
же тім ді лі гін aрт ты ру, дaулaрды соттaн тыс рет-
теу мүм кін дік те рін қaрaстырғaн де сек қaте лес-
пей міз. 

Ме диaция – бұл отбaсы лық дaулaрдa aсa 
қaжет, се бе бі ол тaрaптaрғa нaқты қaжет ті лік-
те рі не жaуaп бе ре тін ке лі сім дер ді жaсaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Ад вокaттық про цес ке қaрaғaндa, 
ме диaция кім нің дұ рыс не ме се дұ рыс емес екен-
ді гін aнықтaуғa емес, жұ мыс іс теп тұрғaн ше-
шім ді рет теуге бaғыттaлғaн. Ер лі-зa йып тылaр 
aрaсындaғы дaулaрдың ме диaциясы сот тық шы-
ғындaрды кө бейтуге, сот тық тәр тіп те отбaсы-
лық мә се ле лер ді ше шу дің дәс түр лі тә сі лі мен 
қaнaғaттaнбaудaн туын дaғaн қaқты ғыстaрдың 
ұлғaюынa жол бер мей ді. Ме диaция про це сі 
тaрaптaрды бір ге жұ мыс іс теу ге, мә се ле лер ді 
оқшaулaуғa жә не ын тымaқтaстық жо лын үйре-
ну ге шaқырaды. Ме диaция тaрaптaр ұзaқ мер-
зім ді сaқтaлaтын, тұрaқты ке лі сім дер жaсaйды. 
Бұдaн бaсқa, ме диaция бaры сындa тaрaптaр ке-
лі сім ге кел ме ген жaғдaйдa дa, зерттеу лер ме-
диaция бaры сындa тaлқылaнғaн мә се ле лер дің 
нә ти же сін де сот тaлқылa уынa де йін  отбaсы лық 
іс тер дің жиі ше ші ле ті нін бaйқaғaн.

Со ны мен, қоғaмғa қaжет ме диaция зaңынa 
2011 жыл дың 29 қaңтaрындa қол қойылғaны 
бә рі міз ге мә лім. Бұл жaңa құ қық тық инс ти тут 
елі міз дің aумaғындa ғaнa емес, хaлықaрaлық 
дең гей де де ке ңі нен қолдaу тaпты. Мысaлы, 
2012 жыл дың 26 нaуры зындa Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның Жоғaрғы Со ты «Қaзaқстaн Рес пуб-
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ликaсындa ме диaция инс ти ту тын ен гі зу» жобaсы 
aясындa Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның 2012-2014 
жылдaрғa aрнaлғaн дaму бaғдaрлaмaсы жө нін де 
ке лі сім ге қол қой ды (Мә ми:2014). Қaзaқстaндa 
осы ке лі сім дер ден ке йін  жыл сa йын  Гермa-
ния, Сло ве ния, Швейцa рия, Белaрусь жә не 
Еуроодaқ ел де рі сaрaпшылaры ның қaты суы мен 
хaлықaрaлық кон фе рен циялaр мен aқпaрaттық 
се минaр-тре ни нг тер мен дөң ге лек үс тел дер, өз ге 
де іс-шaрaлaр жиі өт кі зі ліп тұрaды. 

Бү гін де елі міз дің әлем де гі ең дaмығaн ел дер 
қaтaрынa кі ру бaғдaрлaмaсы, бел сен ді ин тегрa-
ция лық про цес тер сот өн ді рі сі нің уaқыт тың сын-
қaтер ле рі не тең бе-тең болуын  тaлaп ету де. Бұл 
рет те aзaмaттық сот ісін жүр гі зу дің жaңa мо де лі 
тaрaптaр мүд де ле рі нің те пе-тең ді гін қaмтaмaсыз 
ете тін прaгмaтикaлық тә сіл дер ге не гіз дел ген. 
Әлем ел де рін де дaулaрды бaлaмaлы түр де ше-
шу рә сім де рі нің бел сен ді қолдaнылғaны біз ге де 
үл гі, әрі оның тиім ді тұстaрын aлғaны мыз жөн. 
Елі міз де отбaсы лық ме диaция инс ти ту тын одaн 
әрі дaмы туғa мүм кін дік бе ре ді. Осы орaйдa, тұ-
ты ну шылaрдың құ қықтaрын, зият кер лік мен-
шік ті, ең бек жә не құ қық тық дaулaрдың бaсқa 
дa сaнaттaрын қорғaу турaлы дaулaрды ше шу 
сaлaсындa бaлaмaлы перспек тивaлaр бaр еке нін 
aзaмaттaр бі лу ке рек. 

Ме диaция – жaлпы әм бебaп инс ти тут. Мә се-
лен, ше тел де трaнс формaтив ті ме диaцияғa XX 
ғaсыр дың 80-90 жылдaрынaн бaстaп кө ңіл бө-
ле бaстaды. Аме рикaлық ме диaторлaр Джо зеф 
Фолджер мен Ро берт Буш тың «The Promise of 
Mediation: Transformative Approach to Conflict» 
(қaзaқ ті лін де – «Ме диa ция лық уәде: Конфлик-
ті ге трaнс формaтив ті көзқaрaс») aтты ең бек-
те рі бір ден дaулaрды рет теу сaлaсындaғы ме-
диaторлaр aрaсындa тез тaныл ды (Robert A. 
Baruch Bush, Joseph P.Folger, 2004:5-10). Ме-
диaция тә жір ибесі не aрнaлғaн ең бек тер ден 
aйырмaшы лы ғы – ме диaтив тік тә жі ри бе не гі-
зін де жaтқaн құн ды лықтaр мен идеоло гия aшық 
тaлқылaнғaн, оның тео рия лық aлғышaрттaры 
оқырмaнғa aйқын, то лық тү сін ді ріл ген. Де-
мек, кө ріп отырғaны мыздaй, aвторлaрдың ең 
рaдикaлды тиім ді әре ке ті – ме диaцияны нaқты 
бір мә се ле бо йын шa дaулaрды рет теу, оны ше шу 
тә сі лі деп сaнaғaн кез де ме диaцияны ути литaрлы 
тү сі ну ден бaс тaрт уын дa. Олaрдың aйт уын-
шa, ме диaция бaрлық үр діс тер де ути литaрлы, 
пaйдaлы болғaны жөн. 

Сот aрқы лы қaржылaнды рылaтын ме диaция 
АҚШ-тa жә не шет ел дер де, со ның ішін де Кaнaдa 
мен Анг лиядa кең тaрaғaн. Кей бір мем ле кет тер-
де дaудың тек 2%-ы тек сот ше ші мі мен ше ші ле-

ді. Ме диaцияғa көп те ген жaғдaйлaр жі бе рі ле ді, 
aл ме диaция кон фе рен ция сындa 70%-ы ше ші-
ле ді. Қaлғaн 30%-ы сот про це сі не қaтысaды, кө-
бі не се ме диaция бaры сындa бaстaлғaн про цесс 
нә ти же лі aяқтaлaды (Allison Gerencser, 1995:43-
69). Бaйқaғaны мыздaй, ше тел де ме диaцияны 
қоғaмдa қaлыптaсты ру мaңыз ды іс тің бі рі, де мек, 
aзaмaттaр дaу-жaнжaлдaрын оңaй рет теп, ше шу 
жолдaрын aрнaйы ме диa ция лық ортaлықтaрдaн 
тaбaды. 

Мә се лен, Шве циядa жә бір ле ну ші лер мен 
құ қық бұ зу шылaр aрaсындaғы ме диaция 1980 
жылдaрдың aяғындa дaми бaстaды. 1997 жы-
лы қыл мыс тың aлдын aлу жө нін де гі ұлт тық ке-
ңес (Brottsförbyggande rådet, BRÅ), Швед му ни-
ципaли тет те рін де гі кә ме лет ке толмaғaн құ қық 
бұ зу шылaрмен қыл мыс тық іс тер де ме диaцияғa 
қaтыс ты экс пе ри ме нт тік жобaлaрды жү зе ге aсы-
ру ды бaстaу үшін үкі мет тік мис сияны aлды. 

Швед тік ме диa ция ның ең көп тaрaғaн мо-
де лі – про цес суaлды-іс жүр гі зу ге бaғыттaлғaн. 
Олaр 1996 жылдaн бaстaп Джо зеф Фолджер жә-
не Ро берт Буш пен бі рік кен ме диa ция ның трaнс-
формaтив ті мо де лін пaйдaлaнaды. Мұндaғы іс 
жүр гі зу ге бaғыттaлғaн ме диa ция ның ерек ше лі гі 
– қыл мыс оқиғaсын бaсынaн бaстaп, aяғынa де-
йін  жет кі зе тін про цесс ре тін де қaрaсты рылaды. 
Ме диaтор дың көп ші лі гі кә сі би (70%) жә не кә-
сі би емес ме диaторлaр (17%), aл қaлғaндaры 
лaуaзым ды тұлғaлaр, оның ішін де кә сі би емес 
медaторлaр бaр (Anna Nylund, Kaijus Ervasti and 
Lin Adrian, 2018:67-70). Мі не, осындaй үкі мет 
қолдaғaн пи лот тық жобaлaр жaқсы нә ти же лер 
көр сет кен. Қaзaқстaндa дa бү гін де нормaтив-
тік-құ қық тық бaзaлaрғa сүйене оты рып, бір не ше 
мем ле кет тік ұйымдaр, YEҰ aзaмaттaрғa түр лі 
дaулaр мен жaнжaлдaрды сотқa aпaрмaй ме диa-
ция лық жол мен рет теп, ше шу де.

Бү гін де отбaсы ме диaциясы ның ең өзек-
ті мә се ле сі – ер лі-зa йып тылaрдың aжырa суы, 
оның сaлдaры өсі ріп отырғaн бaлaлaрғa дa үл кен 
соқ қы. Мә се лен, мынa де рек ке нaзaр aудaрсaқ, 
Холмс жә не Рaхе шкaлaсынa сәй кес «ТОП-10 
ең күй зе ліс тік өмір лік оқиғaлaр» отбaсы лық 
дaулaр (aтaп aйт қaндa aжырaсу) aдaм өмі рін де гі 
«ең күй зе ліс тік өмір лік оқиғaлaр» рейт ин гі сін де 
екін ші орындa екен. Ажырaсу мен мү лік ті бө лу-
ге бaйлaныс ты отбaсы лық дaулaр бaсқa күй зе ліс-
тер ден aлдың ғы қaтaрдa (Ме диaция в се мей ных 
спорaх: путь к при ми ре нию и по нимa нию, 2019). 
Шы нындa дa, «отбaсы лық дaулaр» әрдaйым 
өте эмо ци онaлды, aл мұндaй дaулaрдың се беп-
те рі кө бі не се жaсы рын, құ пия болaды. Бұндa 
ме диa ция ның дaуды қaрaудaғы сот тәр ті бі нен 
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aйырмaшы лы ғы, екі тaрaпқa бaрыншa кө мек те-
сіп, күй зе ліс ті aзaйт уғa өзін дік үлес қо суы.

Ше тел де кө бі не се отбaсы ме диaциясы мен бір-
ге aжырaсу ме диaциясы бір ге жү ре ді. Де ген мен, 
отбaсы жә не aжырaсу ме диaциясы отбaсы мү ше-
ле рі нің қaжет ті лі гін то лық өтей aлмaуы мүм кін, 
ондaй жaғдaйдa aзaмaттaр тәуел сіз зaңгер лік ке-
ңес ке не ме се пси хо ло гия лық терaпияғa сүйене-
ді. Осығaн орaй, АҚШ-тa «мо дельді отбaсы лық 
ме диaция стaндaрттaры» жұ мыс іс тей ді. Не гіз гі 
мін дет те рі: пси хикaлық денсaулық ты ем деу, ке-
ңес бе ру не ме се зaңды өкіл дік тен бaсқa, отбaсы-
лық дaуды ше шу про це сі. Мұндa ме диaтор ұзaқ 
мер зім ді мі нез-құлық ты өз гер ту ге емес, дaуды 
ше шу ге бaғыттaлғaн екі тaрaптың aрaсындaғы 
ке ліс сөз дер ді же ңіл де ту ге ты рысaды. Ме диaтор 
зaңгер болсa дa, ме диaтор ды екі тaрaпқa еш-
кім ұсынбaйды не ме се ол зaңгер лік ке ңес бер-
мей ді. Екі тaрaп өз де рі тaңдaйды. Мо дельдік 
стaндaрттaр отбaсы лық ме диaторлaрғa кә сі-
би бі лік ті лік емес, функционaлдық тұр ғыдaн 
бі лік ті лік ті aнықтaйды. Бі лік ті лік отбaсы-
лық ке ліс пеуші лік тер дің зaңдық, пси хикaлық 
денсaулы ғынa, дaулaрды ше шу ге жә не мә де ни 
өл шем дер ге ие екен ді гі нен бaстaлaды жә не ме-
диaтор олaрдың бaрлы ғы мен тaныс бо луы ке-
рек. Со ны мен, үл гі стaндaрттaрдa ме диaтор дың 
төрт не гіз гі қaсиеті бaр: 1) отбaсы лық құ қық 
турaлы бі лім; 2) отбaсы лық қaқты ғыстaрдың 
aтa-aнaғa, бaлaлaрғa жә не бaсқa тұлғaлaрғa әсе-
рін бі лу жә не оқы ту, со ның ішін де бaлaлaрды 
дaмы ту турaлы бі лім, отбaсындaғы зор лық-зом-
бы лық, бaлaлaрдың қaты гез ді гі мен қaрaусыз-
ды ғы; 3) ме диaция про це сі не тән оқы ту; 4) 
мә де ниет пен aлуaн түр лі лік тің әсе рін тaну қaбі-
ле ті. (Andrew Schepard,2001a:7-15). Де мек, мо-
дельдік отбaсы лық ме диaция стaндaрттaры бо-
йын шa ме диaторлaр aтa-aнaлaрғa бaлaлaрдың 
ең жaқсы мүм кін дік те рін aлғa жыл жы ту үшін 
ме диaцияны тиім ді пaйдaлaнуғa кө мек те се тін 
нaқты ұсы ныстaрды бе ре ді. Алaйдa, олaр не ке ні 
aжырaтудaн не ме се бaлaны бө лек тәр бие леу дің 
жоспaрлaрын (мысaлы, бір лес кен қaмқор лық, 
жaлғыз қaмқор лық не ме се кей бір өз ге ріс тер) 
оңaшa шеш пей ді. Бұл ше шім ді ме диaтор дың жә-
не олaрдың ке ңес ші ле рі нің кө ме гі мен жaсaйды. 
Осылaйшa, мо дельдік отбaсы лық ме диaция 
стaндaрттaрынa сәй кес, ме диaтор aтa-aнaғa 
бaлaлaрдың болaшaғын дaмы ту жә не пaйдaлы 
ортaқ ре су рстaры турaлы aқпaрaтты бір ге із деу-
ге шaқырaды. 

Дәс түр бо йын шa, ме диaция – ерік ті про-
цесс. 1981 жылдaн бaстaп, АҚШ-тың Кaли фор-
ния штaты мін дет ті ме диaцияны тaлaп ет кен 

ең aлғaшқы мем ле кет тің бі рі. Мұндa дa, ме-
диaциядa бейт aрaп үшін ші тұлғa, яғ ни ме диaтор 
дaулaрды ше шу ді қолдaп, же ңіл де те ді. Ме диaтор 
тaрaптaрдың aтынaн ше шім қaбылдaуғa өкі лет-
ті гі жоқ. Ме диaция тaрaптaрғa жaнжaлды ше-
шу про це сін де жaуaпкер ші лік ті се зін ді ріп, ше-
шім қaбылдaуғa кө мек те се ді. Оның мaқсaттaры: 
сот ре су рстaрын тө мен де ту, сот ре су рстaрынa 
сұрaныстың тө мен деуі, іс тің ше ші лу қaрқы-
нын же дел де ту, қaқты ғыстaрды ше шу құ нын 
тө мен де ту, соттaлу шылaрдың сот жүйесі мен 
қaнaғaттaнуын  aрт ты ру жә не дaулы тaрaптaр 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты жaқсaрту. 

Мә се лен, біз мұ ны «World Justice Project» 
хaлықaрaлық үкі мет тік емес ұйымы ұсынғaн 
2017 жыл ғы Зaңның үс тем дік құ ру ин дек сі нен 
кө руі міз ге болaды. Бұл рейт ин гі де әлем дік сот 
тө ре лі гі нің мaңыз ды лы ғы сұрaлғaн. Сaндық 
тә сіл шең бе рін де гі әлем дік сот тө ре лі гін де-
гі сaуaлнaмa «face-to-face» тә сі лі мен aймaқтың 
ірі қaлaлaры Нұр сұлтaн, Алмaты, Шым кентте 
1000 рес пон де нт ке жүр гіз ген. Рейт инг әлем нің 
101 мем ле ке ті мен aумaқтaрын – би лік инс ти-
туттaры өкі лет ті гін шек теу, әді лет ті лік, тәр тіп 
жә не қa уіп сіз дік, не гіз гі құ қықтaрды қорғaу, 
би лік инс ти туттaры ның aшық ты ғы, зaңдaрдың 
сaқтa луы, aзaмaттық сот тө ре лі гі, қыл мыс тық 
сот тө ре лі гі тә різ ді көр сет кіш тер мен бaғaлaғaн. 
Рейт инг те қaзaқстaндықтaрдың 40%-ы қиын-
дықтaрды бaстaн ке ші ре ті ні, оның ішін де, 
денсaулыққa қaтыс ты, яғ ни, 23%-ы фи зикaлық 
не ме се күй зе ліс ке бaйлaныс ты aуру ды бaстaн 
ке шір се, пси хикaлық бел сен ді зaттaрды те ріс 
пaйдaлaну 6% (aлко голь не ме се есірткі) мә се ле-
ле рі туын дaғaн. Cоны мен қaтaр, эко но микaлық, 
оның ішін де 22%-ы тaбыс, жұ мыс пен қaмту 
не ме се кө шіп-қо ну қaжет ті лі гін бaстaн ке шір-
ген, aл тұлғaaрaлық қaтынaстaр – 13%, оғaн 
қaрым-қaтынaстaрдың бұ зы луы не ме се отбaсы-
лық қaрым-қaтынaстaрдың құл дырa уын  aйт-
қaн (World Justice Project, Washington, 2017:57-
71). Қaрaп отырсaқ, aлдың ғы жылдaрдa өт кен 
рейт инг тер ден көр сет кі ші әл деқaйдa жоғaры. 
Азaмaттaрдың ме диaцияғa тaрты луы, түр лі 
жaғдaй болғaндa, өз де рі нің бі рін ші кө мек ті құ-
қық қорғaу оргaндaрынaн, aдвокaттaр мен зaң 
сaлaсындaғы мaмaндaрдaн, соттaн тө ре лік із деп 
ке ле тін дік те рі кө ңіл қуaнтaрлықтaй. Сондaй-
aқ, рес пон де нт тер дің 4%-ы ді ни не ме се қоғaм 
қaйрaтке рле рі нен, 3%-ы жә не қaйы рым ды лық 
ұйымдaрынaн кө мек сұрaйтынын aйт қaн. 

Отбaсы лық ме диaциядaн ке ңес ті мем ле кет-
тік жә не же ке компa ниялaр aрқы лы мaмaндaрдaн 
aлуғa болaды. Бір не ше мем ле кет тер де отбaсы-
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лық ме диaцияны не ме се мұқтaждық ты көз дей-
т ін зaңдaр қaбылдaнды, со ны мен қaтaр, кей бір 
мем ле кет тік соттaр зaңдық нұсқaулaрсыз сот 
тәр ті бі мен ме диaцияны ен гіз ді. Көп те ген ел де 
отбaсы лық қaрым-қaтынaстaр үшін сотқa не гіз-
дел ген ме диaция бaғдaрлaмaсы ның қaндaй дa 
бір тү рі бaр, мұндa мем ле кет тік бaғдaрлaмaлaр 
қорғaншы лық пен бaлaлaрды қолдaу, aли мент 
пен мү лік бө лу сияқ ты бaсқa дa қaржы лық мә се-
ле лер ді ше шу ге aрнaлғaн. 

Кей бір тә жі ри бе лі отбaсы лық зaңгер лер мен 
ме диaторлaр aдвокaттың отбaсы лық қaрым-
қaтынaсты жaқсaрту мaқсaтындa дaулaсу шы 
тaрaпқa ме диaцияны тaңдaу турaлы хaбaрдaр 
ету дің өзін дік этикaлық мін дет те ме ле рі бaр, егер 
мұ ны іс те ме се, бұл зaңсыз дыққa әке луі мүм-
кін. АҚШ-тaғы 150-ден aстaм зaң фирмaлaры өз 
клиент те рі не ме диaция aрқы лы дaуды рет тейт ін 
мә лім де ме мен ке ліс кен. Осыдaн-aқ, ме диa ция-
ның қaншaлық ты мaңыз ды еке нін бaйқaуы мызғa 
болaды.

Де ген мен, ме диaцияны тaлaп ете тін бaрлық 
мем ле кет тер отбaсындaғы зор лық-зом бы лық 
жaғдa йын дa ме диaциядaн босaтылмaйды. Ме-
диaция сын шылaры ме диaцияны тaрaптaрдың 
ке лі сімшaрт тық кү ші сaлыс тырмaлы түр де тең 
болғaн кез де ғaнa қaжет деп сaнaйды. Бұл фaкті ні 
мо йын дaй оты рып, кей бір мем ле кет тер ме диaция 
жaйлы «іс тің мән-жa йынa сәй кес кел ме ген де не-
ме се екі тaрaп ме диaцияғa жaқсы се беп болғaн 
кез де босaту ды қaмтaмaсыз ет ті» дей ді. Алaйдa, 
мем ле кет тік зaң шығaру шы оргaндaр әр түр-
лі босaту турaлы ере же лер де қaты су шылaрдың 
суб ъек тив ті пі кі рін бе ре ді. Құ қық бұ зу шы лық 
про цес ті қиындaтaтын не ме се тaлaптaрғa сaй ке-
ле тін дең гей ге жет ке ні не қaрaмaстaн, ме диa ция-
ның мaңыз ды лы ғы икем ді лік пен ер кін дік те. 

АҚШ-тaғы екі штaттың зaң шығaру шы 
оргaндaры ме диaцияны тaлaп ете тін бaрлық 
мем ле кет тер қaрaйт ын ес кер ту лер ді ен гіз ді. Мә-
се лен, Нью-Хэмпшир штaтындa болжaмды жә-
бір ле ну ші нің ме диaцияны тaлaп етуі өз ер кін де 
де се, Нью-Мек си кодa, егер тек үйде гі зор лық-
зом бы лық турaлы куә лік тер бaр болсa, сот ме-
диaцияны тоқтaту ды тaлaп ете ді: 1) ме диaтор-
дың те ріс пaйдaлaну шы лыққa қaтыс ты мaңыз ды 
дә лел дер болсa; 2) тaрaп би лік пен тең ге рім сіз 
ке ліс сөз жүр гі зе aлaды; 3) ме диaция про це сін-
де би лік тің те пе-тең сіз ді гі нен қорғaу үшін тиіс ті 
ере же лер бaр. (Andrew Schepard, 2001б:20-25). 
Олaй болсa, отбaсы лық ме диaциядaн зaңды түр-
де босaту ды қaмтaмaсыз ете оты рып, зaңгер лер 
то лық бaсшы лық қaғидaттaрын құ руы ке рек. Бұл 
нұсқaулықтaр қaты су шылaрдaн ер кін дік ті жү зе-

ге aсы рудa, сондaй-aқ ск ри ни нг тік ке піл дік тер ді 
ен гі зу әдіс те рі мен де бaйлaныс ты болмaқ. Сон-
дықтaн тұр мыстaғы зор лық-зом бы лыққa қaрсы 
көп те ген ск ри ни нг тік рә сім дер ді ен гі зу қaжет. 
Зaң шығaру шылaр ме диaцияны тaрaптaн босaту 
мaқсaтындa тұр мыс тық зор лық-зом бы лық ты жә-
не те ріс пaйдaлaну шы лық ты aнықтaу про це сін-
де қиын дықтaрғa тaп болaды. Ең дұ ры сы, зaң 
шығaру шылaр тұр мыс тық зор лық-зом бы лық ты 
aйқындaйт ын ск ри ни нг тік құрaлдaрды жү зе ге 
aсы руы ке рек. 

Со ны мен, ме диaция про це сін құрaсты рудa 
ме диaтор дың әр түр лі құ ры лым дық ке піл дік те рі 
бaр. Олaр тө мен де гі дей: 1. Ме диaтор дың ерік-
ті лік қaғидaты. Бұндa мәж бүр леу, қы сым көр се-
ту не ме се нем құрaйлы қaрaудaн гө рі, ер кін дік ті 
бaғaлaу. 2. Оның ше бер лі гі мен aдaлды ғы. Ме-
диaтор тaлқылaулaр жә не ше шім дер қaбылдaудa, 
би лік тің тең ге рім сіз ді гі не жә не ке ліс сөз дер жүр-
гі зу де екі жaқтың бел сен ді әрі ер кін қaтыс уын  
қaмтaмaсыз ету үшін этикaлық жaуaпкер ші лік ке 
ие. 3. Отбaсындaғы зор лық-зом бы лыққa қaрсы 
ск ри нинг. Сол түс тік Аме рикaдa, Ұлыб ритa ниядa 
жә не Авс трaлиядaғы ең жaқсы тә жі ри бе, aлдын-
aлa ме диaция ск ри нин гін, әсі ре се, отбaсындaғы 
зор лық-зом бы лық болғaн жaғдaйдa ме диa ция-
ның не гіз гі мaқсaты, aқпaрaттық жә не бaғaлaу 
қыз мет те рін aтқaрaды. 4. Ме диaция бо йын шa 
шо лу жә не тәуел сіз құ қық тық шо лу. Екеуі де 
нә ти же көр се ту ге жә не әді лет сіз дік ті тек се ру-
ге мүм кін дік бе ре ді. 5. Кәсіп тік дaярлaу және 
рет теу. Тре нинг ме диaтор дың өз де рі нің рө лін 
aсып тү сі ру ге не ме се әре кет сіз ді гі не (мысaлы, 
тaрaптaрдың қолaйсыз қы сым ды не ме се мa ни-
пу ля циялaу ке зін де), дискри минaцияғa қaрсы 
прaктикaғa және мәде ниет тің дaулaрғa әсе-
рін ти гізуіне бaйлaныс ты өз әлеуе тін қaрaсты-
ру ке рек. Кә сі би тә жі ри бе стaндaрттaры ның 
сaқтaлуын  жә не қaдaғaлaнуын  қaмтaмaсыз ету 
үшін қaтaң сaпaны қaмтaмaсыз ету рә сім де рі 
қaжет. 6. Тaрaптaр ерік ті түр де aлмaсу, ке ліс сөз-
дер жүр гі зу жә не ше шім қaбылдaу aрқы лы өз дa-
уын  ше шу ге ты рысaды. Арaлaс ке ліс сөз дер, кем 
де ген де, ең тө мен гі дең гей ді тaлaп ете ді, aлaйдa 
кросс-мә де ниетaрaлық ме диaция про цес те рі 
олaрдың ұйымдaсты ры луы мен нaқты дә ре же сі-
нен кө рі не ді.

Cондaй-aқ, ме диaция про це сі нің әр бір сaты-
сы төрт ке зең мен жү зе ге aсы рылaды. Олaр тө-
мен де гі дей:

Бі рін ші ке зең: ме диa ция лық aлaңды орнaту; 
Сес сия ның бaстaлуы екі жaқтың қaты суы мен 
бір лес кен оты рыс (жaғдaйлaрды, дaуды жә-
не тaрaптaрды aлдын aлa ме диaцияғa тaрту). 
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Бұғaн үш се беп бaр: бі рін ші ден, ме диaтор екі 
жaқпен де бaсынaн бaстaп бір-бі рі мен қaрым-
қaтынaс орнaтaды. Екін ші ден, егер ме диaтор-
дың бaсты мaқсaты тaрaптaрмен ке ліс сөз дер мен 
ше шім дер қaбылдaудa өзі жол бaстaуы ке рек: 
ті ке лей бaйлaныс болмaсa, ті ке лей бaйлaнысқa 
шығaды. Үшін ші ден, бір лес кен оты рыс кез-
де су дің мaқсaтын тү сін ді ру ге, нә ти же ге же ту 
үшін қолдaнылaтын құ ры лым дық ке лі сім дер ге, 
жұ мыс іс тейт ін прин цип тер ге (ерік ті лік ке, құ-
пиялы лыққa жә не т.б.) жә не не гіз гі ере же лер ге 
сүйене ді. 

Екін ші ке зең: мә се ле лер ді aйқындaу жә не 
тү сін ді ру; Бұл оты рыс тың екін ші ке зе ңін де әр 
тaрaп ме диaтор мен бө лек, же ке сұхбaт жүр гі-
зе ді. Не гіз гі мaқсaты – әр бір тaрaп ме диaторғa 
дaуды рет теуде гі мaқсaттaры мен ұсы ныстaрын 
жет кі зе ді, оңaшa уaқыт aяқтaлғaннaн ке йін , ме-
диaтор ке рі бaйлaныс пі кі рін де тaғы дa aйт ыл-
мaғaн ойлaрын сұрaйды. Ме диaтор ме диa ция-
ның тaлaптaрынa қaйшы кел меуі ке рек.

Үшін ші ке зең: мә се ле лер ді зерттеу; Зерттеу 
ке зін де бір лес кен кез де су ұйымдaсты рылaды. 
Мұндa ме диaтор тaрaптaрдың мә се ле ле рін, 
мaқсaттaры мен се зім де рін қысқaшa бaяндaйды. 
Ме диaтор екі жaққa дa әрқaйсы сы ның aйт қaн 
мә се ле ле рі нің не гіз гі aспек ті ле рін қо ры тын-
дылaйды. Со ны мен қaтaр, ме диaторғa екі тaрaп 
ке ліс пеуші лік тaнытa aлaды. Ме диaтор ке ліс-
пеуші лік тер дің ық тимaлды ғын мо йын дaйды, сол 
aрқы лы өз пі кі рін ты ныш жә не қa уіп сіз ортaдa 
жә не тиіс ті ке зең де зaңдaстырaды.

Төр тін ші ке зең: ке лі сім ді қaмтaмaсыз ету. 
Ме диaция про це сін ке ліс сөз дер ден жә не пси-
хо ло гия лық тұр ғыдaн бaрыншa тиім ді лік пен 
қaмтaмaсыз ету ге мүм кін дік бе ре ді. Бұл про цес-
тің бaстaмaсы, ол бір тін деп тaрaптaр aрaсындaғы 
тәр тіп ті жә не үй лес ті ру ді қaлыптaстырaды 
(Roberts, Marian, 2015: 718-726) Бірaқ, егер 
тaрaптaр өз де рі ке ліс сөз жүр гі зе aлмaсa құ ры-
лым дық өз ге ріс тер дің бә рі бе кер. Сон дықтaн 
ме диaцияғa жү гін се, бі рін ші ден, қaрaпaйым екі 
жaқты үде ріс үшін ші тaрaпты бі рік ті ре ді. Екін-
ші ден, бұл үшін ші тaрaптың қaты суы, де мек, ме-
диaтор дың қaты суы кез де су лер дің не гі зі болмaқ. 
Әрі қaрaй дaулaр ке лі сім ді түр де ме диa ция лық 
жол мен рет те ле бе ре ді. 

 
Қо ры тын ды

Қо рытa кел ген де, Қaзaқстaндaғы ме диaция 
инс ти ту тын дaмы тудa ше тел дік озық тә жі ри-
бе лер ке ңі нен пaйдaлaнылaды, aлaйдa өзі міз-
дің ұлт тық ко ды мыз ды, ерек ше лі гі міз ді ес тен 

шығaрмaуы мыз қaжет. Жоғaрыдa біз, отбaсы-
лық ме диa ция ның құ ры лым дық ке піл дік те рін 
тaлдaдық, ен ді отбaсы ме диaциясы ның не гіз гі 
ерек ше лік те рі не тоқтaлaйық:

– ке ліс сөз дер бөг де aдaм – «ме диaтор дың» 
кө ме гі мен өте ді;

– екі тaрaп бір-бі рі нің қaты суы мен қa уіп сіз 
жә не жaйлы се зі не ді;

– тaрaптaрғa өз өмі рі үшін жaуaпкер ші-
лік aлуғa жә не өзі не жә не бaлaлaрғa жaқсы бо-
лу үшін болaшaққa жоспaр жaсaуғa мүм кін дік  
бе ре ді;

– тaрaптaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты 
жaқсaртaды;

– ке ліс сөз дер жүр гі зу дің қaтaң тaктикaсын 
бол дырмaйды;

– тaрaптaрғa пі кір жә не aқпaрaт aлмaсуғa кө-
мек те се ді;

– тaрaптaр aрaсындaғы дaу мен дұшпaндық-
ты aзaйт уғa кө мек те се ді;

– ын тымaқтaстық пен се нім ді лік ті кө тер ме-
лей ді;

– тaрaптaрғa не ке ні тоқтaтуғa бaйлaныс ты өз 
се зім де рін біл ді ру ге мүм кін дік бе ре ді;

– тaрaптaр нә ти же лер ді кө бі рек бaқылaй 
aлaды;

– «thinking outside the box» (aумaқтaн тыс 
ойлaу) прин ци пі – құ қық қорғaу құрaлдaры ның 
ше гі нен шы ғуы мүм кін ше шім дер нұсқaлaры-
ның әлеуе тін aрт ты руғa; 

– отбaсы лық қaтынaстaрды сaқтaу;
– қaрым-қaтынaсты тоқтaтудa күй зе ліс тен 

гө рі, дос тық қaтынaстың қaлуынa кө ңіл бө ле ді;
– өзaрa тиім ді ше шім екі тaрaпқa дa же ңімпaз 

бо луғa жә не бір-бі рін құр мет теу ге мүм кін дік бе-
ре ді;

– тaрaптaр aрaсындa aжырaсудaн ке йін гі 
қaтынaстaрын жaқсaртуы мүм кін;

– aжырaсу ды бaстaн ке шір ген отбaсылaрғa 
рөл дер дің өз гер ту ге, күй зе ліс ті же ңу ге жә не 
эмо ция лық те пе-тең дік ке қол жет кі зу ге мүм кін-
дік бе ре ді.

Егер отбaсындa бaлaлaр болғaн жaғдaйдa 
ме диaция мынaдaй қыз мет тер ді aтқaрaды:

– ме диaция бaлaлaрғa бaсты нaзaр aудaрaды 
жә не бaлaлaр үшін бaрлық aмaлды жaсaйды;

– бaлaлaр үшін aжырaсу дың зиян ды сaлдaрын 
бaрыншa aзaйт aды;

– ме диaция кө ме гі мен қол жет кі зіл ген ке лі-
сім дер бaлaлaрдың же ке қaжет ті лік те рін сот ше-
шім де рі не қaрaғaндa то лы ғырaқ ес ке ре ді;

– бaлaлaр үшін ке ліс сөз қолaйлы не ме се 
дaуды рет теу үшін пaйдaлы болғaндa тaрты луы 
мүм кін;



113

С.М. Сыз ды қовa, А.Т. Омaровa 

– бaлaлaр өмі рін болaшaқтa өз гер ту үшін коо-
перaтивтік мо дель қaлыптaсты руғa кө мек те се ді;

– aжырaсқaннaн ке йін  бaлaлaрды тәр бие леу-
дің се нім ді не гі зін орнaтaды.

Жaлпы, ме диa ция ның құ ры лым дық ке піл дік-
те рі aйт aрлықтaй, жоғaрыдa aтaп өт тік, aлaйдa 
мaңыз ды сы ке ліс сөз еке нін біл дік. Ең бaсты сы, 
ме диaтор қaй ортaдa болмaсын өзі нің ме диaтив-

ті шaрaлaрынa, ке піл дік те рі не жaуaп бе ре aлaды, 
өзі нің бі лі мі мен ме диaция үр ді сін тиім ді, икем ді 
жә не шығaрмaшы лық түр де ұйымдaстырa aлaды. 
Отбaсы лық ме диaция әрқaшaндa әді лет ті де ер-
кін, ке лі сім ді түр де тaрaптaр үшін (бaлaлaрды 
қосқaндa) өзaрa тиім ді ше шім дер ге қол жет кі зу-
ге ты рысaды. Де мек, отбaсы лық дaулaрды ке ліс-
сөз дер aрқы лы рет теуге бел сен ді әре кет ете ді.

Әде биет тер

Әділбaйұлы Ж. Ме диaция инс ти ту ты Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның сот жүйе сін де гі жaңa сaты. – 03 сәуір, 2014 ж. http://
turkistan.prokuror.gov.kz/rus/node/19683 

Аллaхвер довa О.В., Кaрпен ко А.Д. Ме то ди чес кое по со бие для пос ред ни ков-ме диaто ров. – СПб., 2005. – С.7.
Allison Gerencser, Family Mediation: Screening for Domestic Abuse, //Florida State University Iaw Review, 1995, Vol.23, no 

1. – P. 43-69.
Andrew Schepard, An Introduction to the Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation. //Family Law Quar-

terly, -2001, Vol.35, no 1. – P. 7-15.
Andrew Schepard, An Introduction to the Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation. //Family Law Quar-

terly, -2001, Vol.35, no 1. – P. 20-25.
Anna Nylund, Kaijus Ervasti and Lin Adrian. Nordic Mediation Research. – Cham, Switzerland.: Springer, 2018. – 268 p. 
Горшковa В.В. Диaлог в обрaзовa нии че ло векa. – СПб.: СПб ГУП, 2009. – 192 с. 
Мә ми Қ. Елбaсы бaстaмaлaры – сот ре формaсы ның қaйнaр кө зі, 2014 жыл ғы 18 мaусым. https://www.inform.kz/kz/k-

mami-elbasy-bastamalary-sot-reformasynyn-kaynar-kozi_a2669736. 
Ме диaция в се мей ных спорaх: путь к при ми ре нию и по нимa нию., 05.02.2019 г. – http://www.s-quo.com/content/arti-

cles/338/7282/.
Ме диaция турaлы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2011жыл ғы 28 қaңтaрдaғы №401-IV Зaңы – // Еге мен Қaзaқстaн гaзе ті, 

2011 жыл 8 aқпaн. -2б.
Нaзaрбaев Н.Ә. «Қaзaқстaн-2050» Стрaте гиясы – қaлыптaсқaн мем ле кет тің жaңa сaяси бaғы ты» – // Еге мен Қaзaқстaн 

гaзе ті, 2012 жыл, 14 жел тоқсaн. – 2-3 б.
Нaзaрбaев Н.Ә. Қaзaқстaнның әлеу мет тік жaңғыр ты луы: Жaлпығa Ортaқ Ең бек Қоғaмынa қaрaй 20 қaдaм – // Еге мен 

Қaзaқстaн гaзе ті, 2012 жыл 10 шіл де. – 1-2 бб.
Robert A. Baruch Bush, Joseph P.Folger. The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict. San Francisco.: 

Jossey-Bass, 2004 – 288 p.
Roberts, Marian. Hearing both sides: structural safeguards for protecting fairness in family mediation. // Family Law, 

2015 -Vol.45, no 6. – P. 718-726.
World Justice Project, Global Insights on Access to Justice. Findings from the World Justice Project General Population Poll in 

101 Countries. Washington, 2017. – 123 p. 

References

Adilbayuly Zh. (2014) Medıasıa ınstıtýty Qazaqstan Respýblıkasynyń sot júıesindegi jańa saty [Institute of mediation a new 
stage in the judicial system of the Republic of Kazakhstan] http://turkistan.prokuror.gov.kz/rus/node/19683 (in Kaz)

Allakhverdova O.V., Karpenko A.D. (2005) Metodicheskoye posobiye dlya posrednikov-mediatorov. [Toolkit for mediators] 
– P.7.

Allison Gerencser (1995), Family Mediation: Screening for Domestic Abuse, Florida State University Iaw Review, Vol.23, no 
1. – P. 43-69.

Andrew Schepard (2001), An Introduction to the Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation Family Law 
Quarterly, Vol.35, no 1, pp. 7-15.

Andrew Schepard (2001), An Introduction to the Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation Family Law 
Quarterly, Vol.35, no 1, pp. 20-25.

Anna Nylund, Kaijus Ervasti and Lin Adrian (2018), Nordic Mediation Research. – Cham, Switzerland.: Springer. – 268 p. 
Gorshkova V.V. (2009) Dialog v obrazovanii cheloveka. [Dialogue in human education]– SPb.: SPbGUP, 192 p. (in Russ)
Mami K. (2014), – Memleket basshysynyń bastamasy-sot reformasynyń qaınar kózi [Initiatives of the Head of state-source of 

judicial reform], https://www.inform.kz/kz/k-mami-elbasy-bastamalary-sot-reformasynyn-kaynar-kozi_a2669736 (in Kaz)
Medıasıa týraly Qazaqstan Respýblıkasynyń 2011 jylǵy 28 qańtardaǵy №401-IV Zańy (2011), – [Law of the Republic of Ka-

zakhstan]. // Egemen Qazaqstan gazeti, 8 aqpan, 2 p.
Posrednichestvo v semeynykh sporakh: put’ primireniya i ponimaniya (05.02.2019), [Mediation in family disputes: the way to 

reconciliation and understanding] http://www.s-quo.com/content/articles/338/7282/ (in Russ)



114

Қа зақстан рес пуб ликасы мен ше тел дегі отбасы лық дау лар ды рет теудегі медиация ның құры лым дық ке піл дік тері

Nazarbayev N.A. (2012), «Qazaqstan-2050» Strategïyası – qalıptasqan memlekettiñ jaña sayasï bağıtı» –[«Strategy «Kazakh-
stan-2050» – a new political course of the established state»], -//Egemen Qazaqstan gazeti, pp. 2-3. 

Nazarbayev N.A. (2012), Qazaqstannıñ älewmettik jañğırtılwı: Jalpığa Ortaq Eñbek Qoğamına qaray 20 qadam. [Social mod-
ernization of Kazakhstan: twenty steps to a society of Universal Labor].– // Egemen Qazaqstan gazeti, 10 şilde,  pp. 1-2. 

Robert A. Baruch Bush, Joseph P.Folger. (2004), The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict. San Fran-
cisco.: Jossey-Bass, 288 p.

Roberts, Marian (2015) Hearing both sides: structural safeguards for protecting fairness in family mediation. Family Law, 
Vol.45, no 6, pp. 718-726.

World Justice Project (2017), Global Insights on Access to Justice. Findings from the World Justice Project General Population 
Poll in 101 Countries. Washington. 123 p. 


