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I ,іш м іліі хмкы Ассамблеясының ұйьггқы болуымен Қазақстан 
і иі>им.іііми. іішміп п.іқ қоғамның барлық сапалаларында алғашқы рет 
м<-цппцич і і м ('ю ( ) И і і  қүқі.іқтық қурал рстінде адамның өзіне, қүқықтары мен 
()(>(.• гапмі.ік ііірі.іп.і іііп;к і і.ікіі.і жогарылатуға, өркениетті азаматтық жэне 
т.упга арал і.іқ каімиасгарді.і қплі.іптастыруға, қоғамдық келісімді 
нығайтуға, жан-жақты с.ұхбаттасу арқылы шиеленістерді қарама- 
қайшылықтарды және дауларды алғандықтан, оның қолдану аясын 
дамытуды жетілдіруге азда болса осы ұсынылып отырған оқу қү-ралы өз 
пайдасын тигізері мүмкін. Өмір болған соң, адамдар арасында алуан түрлі 
дау-дамай да, келіспеушіліктер де болып жатады. «Бас жарылса бөрік 
ішінде, қол сынса жең ішінде» деген даналық сөз бар. «Кешірім сүрап 
келсе атаңның қүнын кеш» дейтін сөз де бүрынғылардан қалған.
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КЕРІСПЕ

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында «Қ ұқы қты қ саясаттың маңызды 
мәселесі азаматгардың Конституңия кепілдік беретін сот арқылы 
қорғалу қүқығын жүзеге асыруы болып табылады. Бүл үшін сот 
төрелігін жүзеге асыру проңессін оңтайлачу, оны басын артық 
бюрократиялық рэсімдерден арылту керек. Сонымен бір мезгілде 
соттардың жүмысын жеңілдету мақсатында дауларды соттардан 
тыс ретгеу институттарын дамытуды жалғастырған жөн. 
Болмашы моселелер бойынша дауларды шешу соттардан тыс 
тэртіппен жүргізілетіндей жолдарды қарастыру қажет» деп 
корссгіліен.

Елімізде дауларды шешудің қосымша эдісі ретінде 2011 
жьшдың 28 қаңгарында Қазақстан Республикасының «Медиаңия 
туралы» Заңы жария етілді.

Аталган Заң жеке жэне заңды түлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық жэне өзге де қүқық 
қатынастарынан, сондай ақ, онша ауыр емес жэне ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысьшда жэне де сотқа дейінгі дауларды шешуте, 
сонымен қатар атқарушылық іс жүргізуді орындау кезінде 
туындайтыи қатынастар бойынша қолданылады. Әрекетке 
қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделеріне қатысты, 
тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын дауларға, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар, мемлекетгік қызмет пен 
мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қьшмыстар 
туралы істер бойьшша қолданылмайды. Сондай-ақ медиаңияны 
үйьшідастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеп, 
жүргізу қагңдаттары мен рәсімін, сондай-ақ медиатордың 
мэртебесін анықтайды.
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«Медиация» сөзі латын тілінен аударғанда «делдал, екі 
ілршгіы момілеге келпруші ұшінші тұлга» деген мағьшаны 
Оіпдіреді. Медиация тэсілі сот жұйесіндегі эділ төрелікті 
қіім ііімаеыз етудің бірден- бір жолы болмақ, яғни тарапты 
қишіиптандыру негізінде жүргізілген келіссөз рэсімі. Медиация 
дсіеи еоздің мағынасын екі жақты татуластыру рәсімі деп 
іұсімдіруге болады.

Модмнция инстатуты қазақ қоғамына жат емес. Үлтьмыздың 
ііірихынди билер институты болған. Азаматтар арасында 
і уі.ііідш ;иі дау-дамайларды билер, шешендер немесе беделі бар 
жоргіліісгі ақсақалдар әділ шешіп огырған. Билердің негізгі 
міоінегін мәселесі келген шығынды қалпына келтіріліп 
дпуласушыларды бітімге жеткізу болып табылған.

( )мір болған соң, адамдар арасында алуан тұрлі дау-дамай да, 
колісгіеушіліктер де болып жатады. «Бас жарылса бөрік ішінде, 
қол сынса жең ішінде» деген даналық сөз бар. «Кешірім сұрап 
ксисе агаңмыц құнын кеш» дейтін сөз де бұрынғьшардан қалған.

Аиімиггық қатыиастагы даулы мэселелерді сотқа дейінгі 
тэртіміюн міешуді -  медиация деп атайды. Бұл құқықгьщ негіздегі 
қогамдық келісім тұріне жатады. Медиация биылдан бастап 
Қіпақсіан халқы Ассамблеясына жұктелген жаңа функционалдьщ 
багыгтардың бірі болып айқындалды.

Мсдиаңия нені көздейді, оның ұтымды тұстары қандай, 
и іамаггық келісімді орнықтырудағы тэжірибені іс жұзінде қалай 
орымдаймыз деген сауалдарды облыстық Қоғавдық келісім 
ксңссінің мұшелері кэсіби судьялармен, құқық қорғау органдары 
қы шс гкерлерімен, медиатор мамандармен, нотариатгық палата 
жөне адвокаттар алқасы жетекшілерімен өткен арнайы отырыста 
жан-жақгы қарастырды.

Атап өіуіміз керек, даулы мәселелерді сотқа дейінгі 
іәргіппеи шешу үрдісін қолға алуда облыстық ассамблея 
жамынан арнайы медиация кабинеті ашылып жұмыс істеуде.
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2017 жылдың қыркүйек айында облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы ғимаратында медиация саласын дамыту аясында 
республикалық форум өтгі. Форумда қабылданған нәтижелерден 
кейін аудан, қалалардағы кэсіби емес медиаторлардың білім- 
білігін артгыру қолға алынды. Арнайы бағдарлама түзіліи, аудан, 
қалаларда семинар-тренингтер ұйымдастырылды. Мұндай 
шаралар бүгінге облыстағы 15 аудан, қалада өткізілді.

Өңір медиаторларының араласуымен 2317 іс қаралып, оның 
1226-сы оң шешілді.

Осы бағыттағы жүмыстарды жетілдіруде жэне медиаңия 
қызметі саласындағы өзара ықпалдастықгы арттыру мақсагында 
университет облыстық сотпен, эділет департаментімен, 
нотариалдық палатамен, адвокаттар алқасымен өзара әріптестік 
туралы меморандумға қол қойылды.



1. ІУІЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТЫ:
О ГЛІІДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖШЙБЕ

1.1 Қіпяқстаіідат отаидық медиация институты; 
қалыптасу жағдайы

Мөдиация (лат. шесііаге -  делдалдық егу) -  жанжалдарды 
( оі гың қатысуынсыз, үшінші бейтарап жақ- медиатордьщ 
( / і.с і і д і ш )  комегімен шешу формасы.

Мсдилңия жанжалдарды баламалы шешудің жеңіл тұрі 
(міііі.ііі шбылады. Медиация рэсімі кезінде, жанжалға қатысушы 
ж і і қ і і і | і мсдиагордың біліміне, тэжірибесіне жэне шеберлігіне 
гүГн ио (ггі.ірып озаратиімді шешімге келеді. Жанжалдыңшешілуі
......... <;гай жанжалдасушылардың өздерінің күш-жігерімен
Онйлшіысты.

Пүгінгі гаңда, өздеріңіз білетіндей, дауларды яғни сот жэне 
балама (сопан тыс) дауларды реттеудің екі негізгі тэсілі эдісі 
бар.

I піі гәсіл мемлекеггің бірегей сферасьш білдіреді.
2-іиі тосіл Азаматгық қоғамның өзін — өзі реттеу саласы деп 

игалпгыіі- Азаматтық орта субьектілерінің өз мэсеяелерін 
ііктпуіиің жеке — қүқықгық тэсілдері. Біздің міндетіміз -  өзін — 
оіі рсггсу саласының аясын кеңейту яғни дауларды шешудің 
багіами твсілдері:

Олар үшеу болуы мүмкін:
Іираіггардың оз бетіңше шешуі (келіссөздер), немесе 

д и і і д і і і і д ы қ  мсдиагордың комегімен шепіуі немесе аралық соттың 
(прбитраждың) комегімен шешуі.

Мсдиацияның ерекшелігі мьшада: Медиатор шешім
шыгармайды, опың нэгижесі дауды ретгеу туралы тараптардың 
колісімі болып табылатын тараптарға эртүрлі нүсқаларды 
үст.іппды. Бірақ медиацияның артықшылығы оньщ тараптарға 
тсрс цінси ықпал стуінде; ол қарама қайшьшықгы анықгауға жэне 
опың себептерін жоюга бағытгалған.

7



Медиация — мэдени құрал, дау туындағаннак кейін 
тараптардың өзара қарым қатынасын сақтауға мүмкіндік береді.

Біздің елімізде 2011 жылдың 28 қаңтарында қабылданған 
«Медиаңия туралы» Заңының[1] қолданылып келе жатқаныяа 
жегі жыл болды. Оның эрекет ету жеке жэне (немесе) заіщы 
тұлғалардың қатысуымен азаматгық еңбек, отбасылық жэне 
басқа да құқықтық қатынастардан іуыңдайтын даулар (қарама 
қайшылықтар) болып табылады, соңдай-ақ ауыр және орта 
дәрежелі қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысында қарастырылатын дауларды да атауга болады.

Медиацияның қолданылу аясы бүтінгі танда сот өндірісінің 
барлық сатысында мысалы азаматтық, қылмыстық істерде көрініс 
табуда.

Қазақстанның тарихыңца, азаматтық қоғамның барлық 
салалаларында алғашқы рет медиаңия әмбебап қүқықгық қүрал 
ретіңце адамның өзіне, қүқықіары мен бостандықтарына 
силастықгы жоғарылатуға, өркениетгі азаматгық жэне тұлға 
аралық қатьшастарды қалыптастыруға, қоғамдық келісімді 
нығайгуға, жан-жақты сұхбатгасу арқылы шиеленістерді қарама- 
қайшылы қтарды жэне дауларды шешуге багытгалып біртіндеп 
әрекет ете бастады.

Аталмыш заңның қабылдануымен ҚР Азаматтық іс жүрғізу, 
Қылмыстық құқық жэне қылмыстық іс жүргізу кодекстерінде, 
ӘҚгК, жэне де неке (ерлі- зайыптылық) жэне отбасьшық 
кодексіне сэйкес өзгертулер енгізілді.

Азаматтық кодекс талап арыздың ескіру мерзімінің үзілісіне 
негіз ретінде тараптарға м е д и а ц и я  туралы шартты тұзуді 
қарастырады.

Азаматтық іс жүргізу кодексі медиация тэртібінде 
тараптардың жазбаша келісімі бойынша, азаматтық-құқықтық 
қатынастардан туыңдаған дауды сэйкес сотта шешуге жібереді.

Медиация тэртібінде дауларды реттеу туралы келісім іс 
бойьшша өндірісті қысқартуға негіз болады деп танылады. АІЖК



сотгың медиацияны қолдануға, яғни судьяның медиация 
рэсімде}/ін өткізуге р_ұқсат етеді, жэне де медиация жұргізген 
медиатор мен судья кодексте куэ ретінде жауап алуға жатпайтын 
адамдар деп танылған.

Қылмыстық кодекс қаза келтірумен байланысты емес, 
жэбірленуші, арызданушы мен біітімгершілікке келуге 
байланысты, соның ішінде медиация тэртібінде қылмыстың теріс 
қылық жэне жеңіл немесе орта дэрежедеғі қылмыс жасаған 
адамды қылмыстық жауалкершіліктен босатудың негіздерінің 
бірі ретінде бекітеді.

Қаза келтірумен байланысты емес немесе адамньщ 
денсаулығына ауыр зиян келтірген адамға қатыеты көрсетілғен, 
среже кэмелет жасқа толмағаңцарға, жұкті эйелдерге, жас 
бшшшры (5ар бір өзі тэрбиелегі жатқан еркектерге, 58 жэне одан 
жогирм л<асгагы эйелдерғе, 63 жэне одан жоғары жастағы 
оркоктергс, қылмысты алғаш рет жасағаңцарға таралады. 
('онымем қяіар, медиаторлар медиациямен байланысты оларға 
бепі ілі бсшган мон- жайлар жэне адамдар туралы көрсетулер 
бсрудои бас тартқаны ұшін қылмыстық жауапкершіліктен 
босатылғаи. Әкімшілік құқық бұзушылықгар туралы кодексте 
медиация откізу барысында медиация катысушыларына белгілі 
болган мәліметтерді жария еткені ұшін әкімшілік 
жауапкершілікті бекігкен.

Қылмыстық нроцесстік кодекс медиаторларды қьшмыстық іс 
жұргізудін қатысушьшарының қатарына ендірген, заңнама 
бойынша жэбірленушінің, соның ішівд;е медиация тэртібінде 
кұдікгімен, айыгікермен бітімгерліке келу құқығын; медиация 
і эртібінде бітімгершілікке келу туралы келісімді жасау құқығьш 
бекіткен. Кодексте медиатордың іс жұргізу құқығын анықталған, 
соның ішінде:

-қылмыстық іс жұргізуші органның, медиации тараіггары 
бсрген ақнаратпен танысуға;
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-медиация тараптары болатын қылмыстық іс жұргізуге 
қатысушылары туралы деректермен танысуға;

-медиация тараптары болатын қьшмыстық іс жұргізуге 
қатысушылармен кездесуге.

Сонымен қатар азаматтық талап арыз бойынша, қьшмыстық 
істе және ол бойынша өндірісті қысқартуда бейбіт келісімге келу 
немесе медиация тәртібінде дауларды ретгеу туралы келісім 
жасауды бекіту мүмкіндігі қарастьфьшуда.

Неке (ерлі — зайыптылық) жэне отбасы туралы кодексте 
ортақ мүлікті бөлу, еңбекке жарамсыз ерлі зайыбын және де 
кәмелет жасқа толмаган балаларьша қамтамасыз етуге қаржы 
төлеу, некені (ерлі -  зайьштьшықты) бүзганды ерлі -зайыптылар 
арасында туындайтын дауларга қатысты медиация тэртібінде 
немесе сот тэргібінде қарауга жатады. Баласынан бөлек туратын 
ата-ананың ата-аналық құқықгарын жүзеге асыру мәселелер 
бойынша дауларға да қатысты ұқсастар тэртіп; жэне азаматтың 
хал-жағдай актілерін тіркеуге өзгертулер, толықгырулар ендіру 
қаралған. Жеке жэне де ұжымдық еңбек дауларын шешуде, 
бірінде Еңбек кодексінде делдалдық жэне бітімгершілік 
рәсімдеулер туралы ережелері бар.

Соньщ ішінде, ұжымдық еңбек дауларын қараудың кез- 
кеяген сатысында тарашар делдалга бара алады. Делдалдық 
рәсімделуі келісім делдалдық рэсімделуі келісім 
коммисиясьщцагы бітімгершілік рәсімделуіне, қатысты дербес 
болады жэне онымен бірдей жұруі мүмкін.

Еңбек кодексі еңбек дауларын шешуге делдалдарды тарту 
мүмкіндігін қарастырады, олар ретінде бейтарап ұйымдар мен 
адамдар қатыса алады (мысалы, орталық жэне жергілікті 
атқарушы органдар, ассоциациялар және өзге де қогамдық 
бірлестіктер басшьшары, жұмыс берушілер тэуелсіз 
сарапшьшар).

Өткен жьшы 30 қарашада қабьшданган заңга сэйкес, салық 
кодексіне тұзетулер ендірілді, соган сэйкес 2017 жылдың 1
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..... .. . і іілық юлсушілердіц (салық агентгершің) тексеру
н пнт«-іи рніс хи(>арламасына шаіымдануын қарау бойьдаша 
Дін' 11 ін ің и н  іық комиссиялары қызмет көрсетеді.

\  т  к і ү ю іулерде Кеден ісі іуралы кодекскеде ендірілді, ол 
ііпін.ншні ооыидай жағдайда тексеру нэтижелері туралы 
мііщршімшіарга шағымдар және (немесе) кеден заңнамасын 
і піі.ніыі ,іарды жою туралы хабарламапар шешіледі.

ж <1 қі.іи арадағы іүзетулерге сэйкес, 2016 жылдың, 1 
имнііірі.ішін бік гаи бітімгершілік рэсімдеуді жүргізу адвокат
і .......... .. берілген.

Жомірыда корсетілген заңнамадагы барлық өзгертулер 
м» ңшіңіні іуралы заңды жүзеге асырудың қажепі нормативтік -  
и \ щ.іитық нсгізін қалады, медиаңия туралы нормаяарды 
ма і < риилдың жэне іс жүргізу қүқығьша біріктірді.

Қігіақстандық қүқықтьщ жүйе үшін медиаңия туралы заңын 
шиіылдау слеулі кезең болып келеді, ол азаматіық қоғам 
ііік гигуггарын эрі қарай дамуына жэне қүқықтық мемлекет 
іи ггідиріи (юкітуіие ықпал етгі.

Догеіімен, медиаңия мэселелері жоғарыда көрсегілген 
іаңпамалық актілерде көрініс тапқанына қарамастан бүгінгі күні 
қолдниылмайгын салалар бар.

Мысалы, жергілікті өзін-өзі басқару жэне өзін-өзі басқару. 
Коіідпнысіағы завда жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен 
жі-рі інікгі і іолиңня қызметі тарапынан медиаторлар, делдалдық, 
кгиісу фупкңияларіы туралы сөз жоқ.

Іхко тусіретін болсақ, медиация институты қазақ тарихынан 
(іис іау алган. Бастапқьща - ауыл шаруашылығымен айналысатын 
ондің басгы мақсаты - шаруашылық қьізметінің басталуьшан 
гуындай гын эріүрлі даулар бойынша жанжалдаушьшарға жалпы 
қалнуы бойынша жалпы мақсатга болатын.

Орине, заң інығарушы осы мекеменің тарихи тамырьш 
іскорді. «Медиацня туралы» заң бүгінгі таңца жергілікті 
қоі амдастыктыц осы мақсаттар үшін жинау (яшнау) жолынан
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аулақ болған, өмірлік тэжірибесі, беделі жэне мінсіз беделі бар 
жергілікті қоғамдаслықтың мұшелері кэсіпқойлық негізде өз 
қызметін жүзеге асыратьш медиаторлармен бірге медиацияға жол 
ашады деп көздейді. Дегенмен, бүгінгі күні «Жергілікті өзін-өзі 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» салалық заңда бүд 
нормалар сэйкес келмейді.

Медиация жергілікті экімшілік қүқық қорғау органдарына 
тиісті экімшілік-аумақіық бірліктің аумаіыида, эсіресе, 
шбасьшық зорлық-зомбьшыққа қарсы түрудың мемлекетгік 
саясатымен қамтамасыз етуде өте жақсы көмек бола алады.

Жалпы алғанда, делдалдық енді қайта қарауды жэне көлемді 
кеңейтуді қажет етеді.

1.2 Медиация ипсгиту гы: піетелдік тәжірибе

Бүл туралы шетелдік тэжірибе туралы айтылады. Медиация, 
делдалдьщ қүрал реі інде АҚШ, Англия, Франция жэне Германия 
секілді жэне басқада беделді заңцы мемлекеттер шеберлікпен 
қызмет етеді. Хальщаралық статистикалық мэліметтерге сэйкес, 
барльщ даулардың 30-40% медиация рэсімінен өтеді, олардың 
85% -ы оң нәтижелерге қол жеткізді. Англияда медиаторлардың 
көмегімен 87% жағдай шешілді, ал АҚШ-та 95%.

Америка Қүрама Штатгарында медиацияньщ жаңа әдістерін, 
жеке жэне мемлекетгік қызметтерді дамытуға қатысты дауларды 
шешу үшін үлттық институт бар. Бүдан басқа, Америка Қүрама 
Штатгарында медиация рэсімін реттеу Біріккен ортақ актілер 
туралы 2001 жьшғы Қүрама Штаттармен жүзеге асырьшады. Бүл 
акт АҚШ-тың эртұрлі мемлекеттеріндегі делдалдық қызметін 
реттейтін 2500-ден астам бүрыннан бар заңцарды біріктірді.

Өкінішке орай, дауды шешудің делдалдық нысандарын 
бейімдеу баяу және күгуді ақгамайды: медиация аясында 
қаралган істердің саны шамалы.

%
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М і ' ш . і ц і і ч  іуралі.і щ ң м с і і  мсдиацияиы тез дамыту жэне 
м 1 1 1 1и и м н і д л п у  турады ісүдііпсрі құқықгық дауларды ретгеумен
............ м.і ( ю і і д ы . Ортүрлі себептер бойынша медиацяя барлық
і иі .тсуотііі гүсінбсйді.

і.іі 1111 гслдік тәжірибені талдап, медиацияның ұлттық 
мі члішчміидо қолдануға болатын бірқатар ірі мэселелерді
І І І І І І І К  I Л Д І . І Қ .

І.іріиіііідсіі. Мемлекеттік-құқықтық қатынастардағы 
мг ліілңии

.. ....... қатынасгарында осы деректерді жан-жақты
ііііііиімлііі.іқ гүріыда ретгеуді талап ететін күрделі (жиі- 
қі ч лмдық) күқықтық сипат бар.

ііісіолдік тэжірибені талдау әкімшілік-қоғамдық 
і• лп.іітсгардан туындайтын дауларды репстеуге медиацияны 
мсдилциялау мумкіндігін көрсетеді.

I Іидсрландыда медиацияны жанжалдыц кез келген 
і лті.кында, оның ішінде сұраныс элі болмаған кезде қолдануға 
ііоладі.і, бірақ тек экімшілік билік тарапынан тексеру рэсімі 
бпспілганда.

( ‘алықтық дауларды реттеудегі медиация рэсімдерін 
қолдаиумеи қатар, Нидерландыдағы медиация басқа 
нсдомотволар мен мекемелердің шағымдарды бейбіт жсэне 
упқгылы шешу және азаматгардың қарым-қатынасы үшін 
ііийдшіанылады. Мемлекеттік органдардың қатысуымен 
м' цплцияііы енгізу жэне дамыгу бойынша ұқсас бастамалар Ішкі 
н п р органдарының, сондай-ақ Ыидерландының 
мүііициііалитеттері қауымдастығынкң белсеңці қолдауымен 
жүюгс асырьтады.

2001 жылы Үлыбритаиияда азаматтьиқ іс жүргізу бойьшша
оо г і юі і тараптардың арасында бітімгершілікке экеледі. Медиация 
со іі агылшын тіліңце кез-келген дауды оған ешқандай да қатысы 
жоқ үиіінші бір адамның медиатордың араласуы арқьшы 
лііы ерііат ивгі түрде реттеу деген мағынаны біпдіреді.
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АҚШ-та қазіргі кезде медиация институты қалыптасты. 
Арнайы федеральды орган медиация бітімгершілік 
процедуралары жөніндегі АҚШ-тың федералдық қызметі 
құрылды.

Грузияда қылмыстық іс ясұргізу мен бірге сот медиациясы, 
саппықтық медиациясы бар. Грузияда кіріс қызметіңце Медиация 
кеңесі салықгық даулары бойынша сотқа жұгінбей-ақ заңцы 
тұлгалар халықарапық құқықгарын шеше береді. Бұл орган 
лауазымды тұлғалардан және бизнес өкілдерінен құралған, олар 
сотқа дейінгі дауларды шешеді: салық төлеушілердің
қатысуымен аудитгі тагайыңцау туралы акгінің жобасьша талап 
қою, инспекцияны тағайындау туралы актінің жобасын 
қарастырады және іс бойынша нақгы нұсқаулар береді.

Қазіргі кезде мемлекеттік оргаңцардың қатысуымен 
дауларды Медиация туралы заңцарда алынып гасталған. 
Азаматгық, еибек, отбасьшық жэне басқаларға заң жэне жеке 
тұлғалардың екінші тарап мемлекетгік орган болса медиация 
рәсімі дауларға қолданьшмайды.

Дегенмен, біз мемлекеттік органдардың немесе жергілікгі 
өзін-өзі басқару оргаңцарының шешімдеріне шағымдануға, 
мемлекетгік қызметшілердің іс-эрекетгері мен эрекетсіздіктеріне 
қатысты дауларға сотқа арыздана аламыз.

Әкімшілік-құқықтық даулардың ерекшелігі сонда, 
материапдық магынада әкімшілік-құқықтық қатынастар 
тараптардың теңсіздігіне негізделген, ал бірақ процессуалдық 
мағынада тараптар заң мен сот алдында тең.

Осыған байланысты «Медиация туралы» Заңның бірінші 
бабында егер дау жеке қолданылатьш құқықгық акгіге 
байланысты туындаса, тараптардың бірі мемлекеттік орган болып 
табылған жағдайда медиацияны қолдану мұмкіндігін 
қарастыруды ұсынады.

Екінші. Медиацияның қайта қаралатын сот төрелігі шегінде 
қолданылуы.
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Мі'диіщия қылмыстық істер бойынша, гуманитарлық 
ң м.ірі.імдирга иегізделген жекелеген қоғамдық бастамалар мен 
■і'і іі >:іпіірдііп баетап, жергілікті дэстүрлер мен қриминологиялық 
і іін микгимологиялық теориялар мемлекет деңгейінде 
иін іпіуцияиалдық нысаннан «қайта қаралатын сот төрелігі» 

........ ..  гауга ие олемдік қозғалысқа айналды.
Киіі гсгвн елдерде, соның ішінде халықаралық актілерге 

і н іічч  , мсдиациямен қатар негізгі қүралдардың бірі медиация
...... ..  іабылатын қайта қаралатын сот терелігі механизімі
ҚОЛДШЫЛІДЫ.

)Ко(5ірленуші мен қүқық бүзушы медиациясы-қайта 
іііірііліпыи сот төрелігі бағдарламасының ең кең таралған 
нісмситі. Б ¥ ¥  қүжаттарында ол «реституциялық сот төрелігі» 
і үсініі і ретінде көрініс тапқан.

Қылмыстық процесстің түрлі сатыларында қолданьшатын 
мсдшіция қылмыстық ауырлық дәрежесі мен қылмыскердің 
һүм.пс;і і.іқ мэртебесіне байланысты үлттық заңнамаға сәйкес 
і урш іііци салдарға ие.

Хнлықаралық тэжірибе көрсетіп отырғандай, дэстүрлі түрде 
мсдиация қайта қаралатын сот төрелігінің бір қүралы ретінде 
қолданылады.

Үлыбритания мен Жаңа Зеландияда «полициялық медиация» 
і.ііі, жүзінде бекімін тапқан, ол бойынша полиция қылмыстық 
кудалауды жүргізу туралы шешімге келмес бүрын іс 
мптсриалдарын медиациялық қызметке тапсыра алады, олар 
пробациялық қызмет өкілдерінен, қоғамдық үйымдар 
окілдерінен, кей жағдайда полициялардан түрады Ары қарай 
медиатр-делдал жәбірлеңушімен жэне қьшмыстық кудалауға 
жататын адаммен кездесіп, ымыраласудың, яғни бітістірудің 
жолын іздейді. Үш тараптың да бірге кездесуі мүмкін, бірақ 
міндето емес. Егер тараптар бітімге және сэйкес қорытынды 
шешімге келген жағдайда полиция қылмыстық қудалаудан бас 
тартады жэне істі эрі қарай жүргізбей, тек ескертумен шектеледі.
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Чехия мен Латвияда медиация пробация туралы заңца 
бекітілген.

Бельгияда медиацияны жүзеге асыру қүқығы гірокуратура 
қызметкерлеріне берілген.

Сонымен қатар, Моддовада қылмыстық істер бойьгаша 
медиатор ретінде қылмыстық қудалау бойынша офицер, 
прокурор, судья, тараптардың бірінің қорғаушысы, соңцай-ақ 
бірқатар арнаулы заңцар негізінде медиатор қызметін жүзеге 
асырумен сыйыспайгын түлғалар медиатор ретінде іске қатыса 
алмайды.

Жалпы алғанда, қылмыстық процессте медиацияны қолдану 
мүмкіндігі жэне оған күқық қорғау органдарын тарту барлық 
қүқық қорғау органдары қызметіндегі жазалаушы лық элемешті 
төмендетуге эсерін тиізеді деп ойлаймыз, жэне елдің қүқық 
қорғау жүйесін реформалаудың басым бағытгарының бірі болуы 
тиіс.

Сондықтан, қылмыстар мен жазалар туралы ғылым таза заңи 
болмауы тиіс, ол элеуметтік болуы тиіс; қылмыстық қүқықгың 
жэне процестің шектен тыс белсенділігі өзін ақтамады, 
қылмыстық заң қандай мінсіз болса да, қылмыстьшыққа заңмен 
тосқауыл болу мүмкін емес. Бүл жерде әлеуметтік, 
антропологиялық, психологиялық түрғыдан қьшмысқа қарсы іс- 
әрекетке үлкен мән берілу керек. Осы жерде, қайта қаралатын 
сот төрелігі жэне медиацияға қоғамдық келісімге келудің негізгі 
кұралы ретінде мэн беріледі.

Ал, біздің елімізге келер болсақ, жоғарыда атап өткендей 
қылмыстық процессте медиацияны қолдану қарастырылған. 
Бірақ, бүл мүмкіндік медиация мен пробацияны интеграцияламай 
толық көлемде іске аспайды. Өткен жьшдың 30 желтоқсанында 
қабылданған «Пробация туралы»[2] заң көп пікірталас тудырды. 
Оның қабылдануының өзі қьшмыстық-атқару жүйесінің 
дамуыыда үлкен ілгерілеушілік болды.

%
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Мгп дг проОаңия қызмеіінде тараптардың (жәбірленуші мен 
іПі.мііііііуші.і) татуласуына көмек көрсетегін қызмепі бекітуді,

• пііі.ің ііиінде, медиация арқылы әрі қарай жауапкершіліктен 
і м м іі і ү ік месе өзара талаптарын орьшдаған жағдайда жазаны 
.иі ңілдо гу мүмкіндігін енгізуді ұсыңцым. Сондай-ақ, сотқа 
і, иіиі і пробяция қолданылатьш тұлғаларға міндетгерін бекітіп, 
іииміи қарастырылған жағдайда, медияция тэртібімен де
■ ■", | , 111- цу 111 і мен татуласу құқығын тұсіндіру қажег.

І.іриқ, бүгінгі таңца бірінші түзетулерді енгізуге «Медиация 
і урниы» тііцііың қолданыстағы нормасы ықпал етеді, ол бойынша 
мгмнсіиптік қызметтерді атқаратын жэне оған теңестірілген 
іү іи іілир медиатор бола алмайды.

І.п осы бап бойынша судьялармен қатар пробация қызметі 
ні.ітмоттсерлеріне де шектеуді альш тастауды үсьшдық. Бірақ 
і' у|ніі гырушылар мүны даекінші түзетуді де қабылдамады.

Меіііц ойымша, алдағы уақытга аталған түзетулер қайта 
іиіршіуы мүмкін деп ойлаймьш.

Үііііііші. Бизнес саласындағы корпоративтік медиацияның 
діімуы.

ЛҚІІІ-та экономика, саясат жэне бизнес саласында 
мсдииторларсыз бірде бір ауқымщы келіссөздер жүргізілмейді. 
А мсрикалықтар медиацияға ете байсалды қаравды, сондықтан 
ііун үрдіс қарқьшды дамуда, медиацияның дамуының барлық 
м н післсрі «Медиация бойынша тоқсандық журналда» тіркеледі.

Кпго медиацияны кэсіпкерлік қоғамдастыққа бірікгіруіміз 
кнжот ІІІағын жэне орта бизнес кәсіпорыны медиация 
шүргітуіпісі бола алуы мүмкін. Әкімшілік істерде медиацияға 
іиым салуды болдырмау ПІОБ үшін медиация белсене түседі, 
ойгксііі псгізгі шағымдардың басым бөлігі мемлекетгік 
органдіірмен озара қарым-қатьшасьша келіп түседі. Мемлекет 
ДСКТІ.ІҚ қатынасты, сэндеп айтқанда (йіешііу) дамыггу қажет, ол 
үіиіп мсмлекет азаматтармен және кэсіпкерлермен қарым- 
қагынас арналарын ашып, кеңейіу қажет.



Төртінші. Медиацияны медицина жұйесінде қолдану.
Грузияда медиацияның классикалық түрінен басқа 

медициналық медиация бар. 2006 жылы денсаулық сақгау 
министрлігі өкілдерінің, жетекші сақгандыру компаниясының, 
медициналық сақтандыру жүйесінде жұмыс істейтіндердің, 
медициналық мекемелердің жэне ұлтгық эртарап-тандырылған 
медицинальщ ассоциацияның көрнекті өкілдерінің қатысуымен 
кеңес беру органы бейресми тұрде құрьшды. Бастапқыда аталған 
құрылым пациент (оньщ заңды өкілімен) пен медициналық 
мекемелер (жэне немесе сақтандыру компаниялары) арасында, 
медицинальщ мекеме жэне сақтандыру компаниялары жэне т.б. 
арасында туындаған дауларды реттеуді мақсат етгі.

Даулардың сотга қаралу тэртібі кұрделігі мен мамандану 
түріне қарай медициналық қызметті көрсету бойьппна мүдделі 
қатысушылар осындай дауларды медициналық медиация 
жолымен шешу туралы шешім қабылдады.

Медициналық медиация Қызметі коммерциялық емес ұйым 
ретінде 2008 жылы құрьшды. Медициналық медиация ресми 
құрьшым больш табылмады жэне дау бойынша қандай да бір 
шешім қабылдамады. Ол тек қана келісімге келуге өз үлесін 
қосты.

Грузия денсаулық сақгау жүйесінде реформалар жүріп 
жатқан уақытта жэне мемлекетгік бағдарлама бойьшша 
сақгандырьшған тұлғалар санының артуы, медициналық 
мекемелер мен сақтандыру компанияларына мемлекеттік қорды 
мақсатқа сай қолдануға мемлекетгік бақьшауды күшейту 
жөнінде сұрақгар туындатты. 2010 жылы бұл қызмет мемлекеттік 
мәртебеге ие болып, жария құқықгағы заңды тұлға ретінде 
Президентгің Жарлығымен бекітілді. Медициналық медиация 
қызметі бірте-бірте дауласушы жақгардың татуласуына ықпал 
ететін органнан емделуші мен сақтандыру компаниясы, 
сақгандыру компаниясы мен медицина мекемелері арасындағы 
дауларды қарастыратыратын жэне мэніне қарай шешім 
шығаратын функцияны алып отыр.
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Мгцнцппіілі.іқ медиация қызметінің эрекет етуін ескере
......I н.ііі, (>үл достүрлі медиация шеңберінен шығьш отыр.
г\і. іігііііпіпың басгапқы қағидаттары сақгалынып отыр -
.... . ....... жақгардың еріктігі: Медициналық медиация
...... . жақгары істің қандай барысьщца болмасын
ініііііүшірміііші шығып кетулеріне болады.

Жоінрыда қарастырылғандай медицина саласындағы 
іп\н.і|)дм шешу ретін медиация тэртібімен шешу жолын 
Чиііыи і і.ің дснсаульпы және денсаульвқ сақтау Кодексіне өзгеріс 
. ні і ііиуіп қарастыру қажет.

і.гі інніі. Журналистік медиация немесе медиативті 
і' \ | ч іи иис і иканьщ дамуы.

Лйгнрлықгай ядпырда Қырғыстанньщ медиа 
і. пуі.імдастьисгарында жаңа термин пайда болды ол - «медиативті 
іиу|ншлистика», бүл ең алдымен бітімгершілік қызметін жүзеге 
ін і.ірп іыіі ВАҚ арқылы арнайы басьшымдарды жариялай отырып 
. и цггі үлтаралық қақтығыстардан кейінгі өмірдің қалыпты 
інні ц и й і . і п  қалпына келтіру мен әлеуметгік климатын қалпына 
і.гііі Ірую бағьпталған.

I гтс қаларлығы, кейбір мемлекетгерде (мысалға, Қырғызстан 
мі іі Молдовада) медиация элеуметгік үйлестіруші қүрал ретгінде, 
уіи.іралық қақгығыстардың алдын алу мен дауларды шешу, 
нгі.іпдай үлтаральщ қақгығыстардың шьгғуы медиацияның 
ііпм уі.піың бірден-бір итермелеуші күші больш табьшды.

Окіііішке орай, Қазақстанда БАҚ көбінесе қарама-қарсы
і. і.і імг. г а гқарып, қоғамньщ нығауюына ықпал етпейді.

< )сыған орай БАҚ мүмкіндіғін медиация сүрақтарын 
қарастыру қажет.

Аліъшшы. Ювеналды медиацианың дамуы.
КЪмелет жасқа толмағандардың қатысуымен болатын қарым-

и.а і ыпасгың ең сезімтал аясы.
.1005 жылғы Молдованың тәжірибесін алып қарасақ, 2005 

жі.іаі.1 Кипшневте жасөспірімдердің істері бойынша алғаш рет
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пилоттық жоба ретінде (оның артынша үлкендер арасында істерді 
қарайтын) медиация орталығы ашьшса. Оған қарама-қарсы 
Молдова Республшсасьшда мектептерде медиация жобасы дами 
бастады.

Осыған байланысты мектептер арасьшда орын алатын 
кикілжіңцерді шешу үшін Білім министрлігі тарапынан үлкен 
жүмыстар жүргізді қажет етеді. Білім беру саласындағы медиация 
бойынша "Мүғалім маған эділетсіздік танытты. Менің бағамды 
төмен қойды! " Оқушылар тарапынан осындай сөз болса, ата- 
аналар бірден мектеіже немесе білім басқармасьша 
шағымданады. Дегенмен жанжал шығармас бүрын жағдайды 
бейбіт түрде шешуге болады. Осы бағытта облыстағы мектеп 
мүғалімдері , аналар кеңесі, ювеналдық соттар, кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі инспекция жэне медиаторлардың 
қатысуымен "Білім беру саласьшдағы медиация" тақырыбыңца 
семинар-тренингтер өткеру мен бірге оның әдістемелік- 
қүралдарын дайындауды қажет етеді. Ол жанжал туындамас 
үшін жағдайдың алдын алу жолдарын түсіндіру үшін.

Сонымен қатар мектеп пен орта жэне арнайы жоғары оқу 
орыны қабырғасында да меднацияға дағдылану қажет етеді.

Жетінші. Қазақстан Республикасының заңнамасында
делдалдықты медиацияны тараптар арасындағы неғізгі келісімде 
шоғырландыру арқьшы қолдануға мүмкіндік беретін норма жоқ 
(төрешіге ұқсас). Медиация туралы келісімді даудың пайда 
болғаннан кейін жазбаша нысанда жасалатын тэуелсіз келісім 
түрінде айқыңцайды. Бүл жағдай келісім-шарттық қатынастардан 
туындауьт мүмкін даудың юрисдикциясын анықтау мүмкіндігін 
жоққа шығарады. Бүл тәжірибе бірқатар елдерде келісім 
жасасқан кезде кеңінен қолданылады. Сингапур Қүрама
Штаттары Гонконг Финляндия Нидерланды Жаңа Зеландия 
Норвегия. Атап айтқанда, Сингапурдың Халықаралық Медиация 
Орталығы, Американдық Арбитраж Ассоциациясы, Гонконг
Халықаралық Арбитраж Орталығы, Финляндия Барлау
Қауымдастығы, Нидерландтық Атрибутгар институты жэне т.б.
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< > і і ііііпп Медиаторларды үйымдастырудьщ құқықгық 
м .|н.-(>ін іи күіиойіу бойынша заңнамалық шараларды қабылдау
......  і ііщпі сойісес жэне медиаторлар үйымы коммерциялық
• мі і м« млснсітік емес өзін-озі қаржьшандыратын жэне өзін-өзі 
(мпіиі|шгым үйымдар больпт табылады, заңда көзделген 
у і і м м д ік • п.іруш ыл ық-қүқықтық нысандарда медиаторлардың 
( и и  м і м і і с ы  бойышиа қүрьшған.

Жақын шет елдердегі мемлекеттерде медиаторлардың іе- 
I" і.і і ісрін бақылау жэне медиаторлық эрекеттерді реттеуде эр 

іурні қніынасгардың ерекшелігін еекеру қажет. Сонымен, 
Моидопада медиаңия жөніңдегі Кеңее эділет Министрлігінде, ал 
І.гішруссияда эділет Министрлігінің взі жэне Министрлер Кеңесі 
мгміюкеітің медиаторлар тізімін жаеау, үйымдастыру тэрізді, 
модиагорлардың іе-эрекеті жөніндегі типтік ережелеріне қатысты 
. пиідаргіарды баспадан шығаруға жеке тұлғалардың қатысуына 
(шқмлау жаеап, медиаңианы жүмыеьга үйымдастыруды 
і іім і пмасыз ету (Беларуесияда да проңедураны жүргізудегі ереже 
і . 1  ооыпдай), кэсіби этиканың нормалары, медиаторларды

■ урудпгы талаптар, жауапкершілікке тарту жөніндегі және
і)і інпіперді қарастыру сияқгы жүмыстарды жүргізеді.

Жақын шет елдегі мемлекеттер арасында тек Қазақстан мен 
ІЧчч ойде гана медиаңия инстиіутының екі ғана түрі бар: кэсіби 
жопо косіби емес. Басқа да мемлекеттерде медиаторлардың 
қы імс гі кэсіби түрғыда теревдетілген жэне нақгы арнайы білімді 
і ііішп егеді. Қазақстаңцық медиаңия жөніндегі Заң, дэл Рессей
< пііідсгі сияқгы медиаңияны дамытудағы жэне ортақ мақсатқа 
жоіу үшін кэсіби мекемелермен медиаторларды біріктіруге 
міндетгемейді.

(дяіымен қатар, Қазақстанда екінші жыл қатарынан 
Қігіақсган Республикасыньщ 2015 жылдың 12 қарашасында 
набылданган «Өзін-өзі реттеу» жөніңдегі Заң іс-эрекет етеді [3]. 
<) ііи-озі реттеу -  осы Заңда 6-тармақта көзделген, жеке жэне 
іаңды гүлғалардың өздері жүзеге асыратын, өзін-өзі ретгейтін
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ұйышіың қағидалары мен стандарггарьш бекігуге, олардың 
сақгалуына бақьілауды жүзеге асыруға, сондай-ақ өзін- өзі реттеу 
субъектілерінің мүліктік жауаптылығын қамтамасыз етуге 
негізделген кэеіпкерлік немесе кэсіщік қызметті өз бетінше 
ретгеуге бағытталған шаралар кешені делінді. Ол жерде өзін-өзі 
ретгеудегі үйымдастыру стандаргтар мен ережелерді 
міндеттейтін кәсіби қауымдасгықтың толыққанды қызмет ету 
механизмі қарастыралады. Соның ішінде, өзін-өзін реттейтін 
үйымдардың олардың мүшелерінің түгынушылармен басқа да 
тұлғалардың алдындағы кепіл беретін төлемді іске асыра алмай 
қалщн жағдаңца, шығынды жабатын нақты фонд болуын заңмен 
қарастырады.

Міндетгі түрде, кәсіби медиаторлар қауымдастығы 
мүшелеріне сапалы қызмет көрсетуін бақылау және 
жауапкершілікті арттыру үшін өз-әзін ретгеу ұйымдардың 
мэртебесін беруде медиаңия жұмыстарды беліп беруді іске 
асырып кәру керек.

Бүгін медиаторлар қауымдастығын нығайту қажеттілігі 
туыңдап отьф, яғни барлық қоғамдық медиаторлар мен 
медааторлық орталықтарды бір Республикалық медиаторлар 
ассоциаңиясьша біріктіру қажет. Біріктірудің басы жақын 
уақытган бері жұмысын жасап келе жатқан Медиация кеңесі 
Қоғамдық келісім кеңесі жэне Қазақстан халықшры 
Ассамблеясына белсенділік танытьш жаңа күш беру қажет.

Қазіргі таңда Республикалық медиаторларлар 
ассоциациясына медиаторлды біріктіру жөнінде ақпараттық жэне 
эдістемелік көмек көрстетіп қана қоймай, әз алдына 
республикадағы бірыңғай медиаторлық тізімін жасап «ойлау 
орталығына» айналдыруға болады, елде медиация жағдайын 
мониторингтен откізіп, мемлекеттік элеуметтік тапсырыстардға 
қабьшдауда медиациялық қызмет көрсетудегі оператор ретінде 
жұмыс жасауына болады. Республикалық ассоциация өзінің 
мэртебесін, ¥лттық кэсіпкерлер палатасымен, Кэсііжерлер

22



фпдсріщиясммен, Үлтгьщ гүлынушылар лигасымен, Адвокаттар 
нгңсгімон жокс басқада қоғамдық үйымдармен қатар азаматгық 
м)і импмн гірегі болып табылады.

Тогі.пмішіы, соңғысы. Медиация саласындағы мемлекеггік 
1'ітсмг.

ЛҚІІІ, Ұлыбригания, Сингапур мемлекеттеріндегі тәжірибе 
иорссткендей, көп шетелдегі мемлекетгердегідей дау 
тііііжалдарды балама жүйесі жақсы дамыған, күшті мемлекеттік 
иомокке негізделген. Сонымен, бір қатар елдерде бүл мемлекетгік
■ шісаттың бір бөлігі болып табылады жэне қазіргі уақытга 
і пі гистика көрсетіп отырғандай жыл сайынғы судьялардың
і.үмі.ісы көбеюіне байланысты энгіме қозғағанда, мемлекетгік 
иомскгің қажет екендігі орынды.

( 'ингапурда барлық даулардың категорияларында меднация 
жүмысы қатыстырылады, кейбір дауларға қатысты екі жақгы да 
іііідмн ала медиациядан өтуді міндеттейді. Германияда дэл 
( 'ипгнпурдағыдай арнайы заңньщ жоқпыағына қарамастан 
мсдиация қолданьшады. Осындай заң Германияда 2012 
қпбмлданды.

Ііатыста медиация тек қана заңцастырылып қана қоймай 
модониеттің бір түрі болып табылады. Бірақ та бүл үшін жаппай 
хнлмқтың санасымен нэтижелі жүмыс жүргізілді.

Осыған байланысты бізге Қазақстан Республикасы 2030 К 
шылга дейін медиация Түжырымдамасын қабылдау қажет, ол 
іч рдс оз-өзін реттейтін үйымдардьщ жүмыстарына мемлекеттің 
кі.гіметі жэне бүл маңызды институт азаматгардьщ санасында 
імші,иігасуындағы көмекті анықтайды. Бүл жалпы Еңбек 
Қогамыныц принципі болып табылады.

Осы мақсат үшін қазақстандық қоғам ішінен мемлекеггік 
үііымдардың тарапынан берілген сарапшылық топ жүмысын 
күрыи, олар медиацияның дамуьша үлес қосатын нақты 
срожслерді тауып Түжырымдама мен заң шығаруды қатыстыру 
қажег.
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13  Қазақстандағы медиация — 
билер билігінің жалғасы

Ёлбасымыз Н.Назарбаевтың 2010 жылдың 17 тамызындағы 
«Қазақстан Реснубликасының құқық қорғау қызметі мен сот 
жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлығында «Қылмыстьщ сот ісін жургізуде бітімгерлік 
рэсімдерді кеңейтуге, оның ішінде медиация институтын 
дамытуға, сондай-ақ жеке жэне жеке-бұқаралық айыптау 
қылмыстьщ істерінің санатын кеңейтуге» тапсьфма бергені 
баршамызға мэлім. 2011 жылдың 28 қаңтарыңца Елбасымыз қол 
қойған Қазақстан Республикасының «Медиация іуралы» заңы 
үстіміздегі жылдьщ 5 тамызында заңды күшіне енді. Енді біз аз- 
кем осы ұэғымға түсінік бере кетсек.

Медиация сөзі «тесііаге», латьш тілінен аударғавда, 
делдалдық ету, яғни тараптарды өзара келістіру тәсілі немесе 
мәмілегер, бітімгер деп түсіну абзал. Медиация -  үшінші 
бейтарап көзқарасты ұстанатын тараптың, яғни медиатордың 
қатысуымен дау-жанжалдарды шешудің баламалы эдісі. Ол екі 
жақгың еріктілік, құпиялық, тең құқьшығын сақгай отырьш, 
тараптардың өзара тиімді бітімге келуіне жол ашады. Аталмыш 
Заң жеке жэне заңцы тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасьшьщ жэне өзге де құқық қатынастарынан, сондай-ақ онша 
ауыр емес жэне ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер 
бойынша қьшмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын 
дауларды шешуге қолданылады.

Әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардьщ мұдделеріне 
қатысты, таралтардың бірі мемлекетгік орган болып табылатын 
дауларға, сыбайлас жемқорльщ қылмыстар жэне мемлекеттік 
қызмет пен мемлекеттік басқару мүдцелеріне қарсы озге де 
қылмыстар туралы істер бойынша қолданылмайды. Сондай-ақ 
медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдьщ қатынастарды 
реттеп, жүргізу қағидахтары мен рәсімін жэне медиатордың 
мэртебесін айқындайды.



Медиаторлар екіге бөлінеді. Олардың бірі медиация мэселесі 
бойынша арнайы білім альш, тэжірибе жинақтаған кәсіби 
мсдиаторлар. Ал екіншісі — кэсіби емес медиаторлар. Занда атап 
корсетілгендей, медиаторлықты таңцаған адам өз қызметін кәсіби 
де, кэсіби емес те негізде жүзеге асырады. Жоғары білімі бар. 
жасы 25-ке толған, Қазақстан Республикасының Медиаторлар 
одағынан арнайы оқудан откен кез келген түлға кэсіби медиатор 
бола алады. Ал кэсіби емес медиаторлықпен 40 жасқа толған, 
халық арасында беделді, адамгершілігі жоғары, ары кіршіксіз 
адамдардың айналысуына тольщ мүмкіңцік бар. Олар тұрғындар 
жиыныньщ ресми хаттамасы арқылы жергілікті атқару 
органдарына тіркелуі тиісхі жэне де заңгер мамандығы болуы 
міндетгі емес. Медиаторлар өз қызмеітерін тек қана жеке 
құқықгьщ қатьюастар бойынша жұргізеді. Мемлекетгік 
қызметкерлерге, сотгы больш, ақталмагаидардың бұл қызмет 
гүрімен айналысуларына рұқсат етілмейді.

Дала билігінің дара тұлғалары -Төле би, Қазыбек би, Әйтеке 
билер бастаған дана билердің ел арасындағы кез келген дау- 
дамайды бітімгершілік жолымен шешіп, халқымыздың бірлігін, 
жсріміздің тұтастығын сақтауға баса назар аударған. Яғни, 
қолданысқа енген Қазақстан Республикасының «Медиаңия 
туралы» Заңы аты бөлек болғанымен қазақ құқығы үшін жат 
дұние емес.

Вұл «алдыңа *;елсе атаңның да құвын кеш» деген қағиданы 
басшылыққа алған дарабоз билердің дәстүрлі билік жұргізу 
тэсілінің заңцы жалғасы деп есептзймін. Ең бастысы, 
медиатордьщ бейтараптығы процедуріаға араласуға жол 
бермеушілік принциптерімен ерекшеленеді. Бір-біріне талап 
қоюшы тараптар сотқа дейін де, сот барысында да медиаторға 
жұгіну арқылы өзара тиімді мэмілеге келе алады. Қылмыстық 
істерді қарау аясында гараптар келісімге келгеннен кейін іс сотга 
бейбіт келісім ретінде мақұлданады. Ауыр емес жэне о)ггаша 
ауырлықгагы қылмыстық істер бойьшша жэбірленушіге
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айыпталушы жақ келтірген залалдың орнын толтыру туралы екі 
жақты келісімге келетін болса, Қазақстан Республикасыпың ҚК- 
нің 67-бабы негізіңде қьшмыстық іс қысқартылады. Қазақ халқы 
үшін бітімгершілік -  билік айтудың ең озық өнегесі. Тоқсан рулы 
елдің дауларын тоғыз ауыз сөзбен түйіндеп, татуластырып 
отырған дана бабаларымыздың бітімгершілік саясаты егемеңді 
елімізде жаңа серпінмен қолға алынуы қүптарлық жайт. Қорыта 
келгенде, Қазақстан Республикасында «Медиаңия туралы» 
Заңньщ қабылдануы өркениет көшіне батьш бет түзеген біздің 
қоғамымызда оң озгерістердің жүзеге асырылып жатқандығының 
айқын көрінісі екендігін айғақгайды.

Медиаңия жанжалға қатысушьшардың эмоңионалды күшін, 
ақшасьга жэне уақытьга үнемдеуге көмектеседі.

. Медиация дауға қатысушьшардың эмоңионалды күшін, 
уақытын және ақшасьга үнемдеуге көмектеседі.

• Оны жүргізу кезінде процесстің жағдайы, 
үйымдастырылуы, үзақтығы жэне мазмүны жеке анықталуы 
мүмкін.

• Медиаңия дауға (кім рас, кім кінэлі екенін анықтауға) 
немесе жеңіске емес, шешімнің қүрьшымдық іздестірілуіне 
бағдарланады.

• Уақытша шығындарға байланысты медиация 
қатысушылардың қалауына қарай қүрылады жэне даудың 
эмоционалды жэне жеке аспектілерін ескере ала алады.

. Сонымен бірге, қатысушьшардьщ жеке
қызыіушьшықтарьгаьщ ортасы толықтай қорғаулы, себебі 
медиация процесі- жасырын процес болып табьшады.

. Медиация дау қатысушыларына болашаққа қарауға жэне 
өздерінің шығармашьшық қабілетгерін қолдануға мүмкіндік 
береді.

.  Медиация арқылы дауды шешу кезіндегі жеткен 
келісімдер берік болады.
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N і іш 1111111 д.іу-жііііжалдармен бірге бүрыннан бері өмір сүріп 
і и  і н і і і і . і | )  Ііірііхіпылар бүрынғы кезде медиацияңьщ тек

................к,. ппикааралық жэне тек көгокақты жанжаддарды
111• ш \ у1 1 1 1 1іі қолдіінганьш жақсы біледі. Бүл эрқалай аталған: 
• "  іідііиді.іііық», «вгіңіш», «игі қызметтер үсыну». Жанжалдарды 
пі' шудің мүндай әдістері тек келіссөздер тығырыққа тірелген 
м щі >іи>ііе жсгісикке жету үшін таласушы жақтарды бір-бірінің
......пріи і.ііі гүсініп, қабылдату үшін жиі қөлданылатын. Дау
і \ і н11 жшдайды оны шешу тәсілі ретінде ережелер мен 
мі рнрміилық тэртігггі қолдаңуға қарағанда, келіссөзге кеяіп, 
. іршқ ин іиімгс бірлесігг жеткен қайда ыңғайлы эрі үтымды екенін 
іі/пімдпр ежелгі заманнан-ақ білген.

Кдчіргі кезде медиация Еуропа, АҚШ жэне Австралия 
м. мні іигперінде белсенді қолданьшады.

Қолдаиу салалары:
• К ом мсрцияшьіқ даулар

Ч. 1111 .і қа ралық жэне корпоративішілік даулар 
і н і і і к  гік жэне сақіамдыру салаларындағы даулар 
Жобалардың болуьг, оның жүзеге асуы көптеген жаңтардьг 

1.0 ІПІЙДЫ

• Ж үмыстағы даулар
. () ібасылық дгіулар
. Аіі горлық қүқықпен жэне жеке меншікпен байланыстъг 

днулар
. Білім берудегі медиация
. Модениет арасындағы даулар және т.б.
Қіій кезде медаіация болуы мүмкін:
. І іц бастысы- бүрынғымен байланысты құқықтық наразьшық

і мос, лсанжал бойынша серікгестердің болашақ 
кі.і іыгушьшықтары мен келешекте(ажырасудан кейін, бизнесте 
ж.ніе г.б.) жақсьг қарым-қатьшасты сақтау мүмкіндігі болып 
гпбылады;
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• Соз үлақ эрі маңызды қатынастар туралы болып отыр 
(мысалы, ажырасудың салдарынан балалардың мүдделері 
қозғалса, немесе үзақ іскери қатынастар болса);

• Жағдайға жеке қатынастар мен жанжалдың эмоционалды 
жақтары ықпалын тигізеді (мысалы, акңионерлердің арасындағы 
келіспеушілік);

• Екі жақ толықгай құпиялылықты сақтағанды жөн көреді, ал 
сот процесі, әдетгегідей, жариялайды;

• Бәрін қамтпитын негізгі шешімдер шығару қажет, ал 
құқықгық жанжал тек мәселенің бөлігін ғана қамтиды;

• Екі жақтыңда мүддесі қамтылып шешіле қоймайтын кұрделі 
істерде бар «иә/жоқ» деген бинарлы конструкт пен шешілетін 
(немесе қанағаттандырусыз шешіледі)

Медиация рэсімінің Сот талқылауынан айырмашылығы:

Сот Медиация
Процес екі жақгың бірінің 

еркіне қарамастан бастала алады
Медиаңия рэсімі еркінділікті тұсіндіреді

Сот тағайындалады Медиатор таңдалады
Шешім қатал түрде заңға сәйкес 

қабылдаиады
Шешім екі жақгың мүддесін ескере 

отырып, бірақ заң шегінде қабылданады
Сот билік өкілеттілігіне ие Медиаторда билік өкілеттілігі жоқ, тек 

шешім қабылдауға мүмкіндік береді
Үзақ жэне нысандандырылған 

рәсім
Тез жэне нысандандырьшмаған рәсім

Процестің жариялылығы Жасырындылық
Екі жақгың жарысы Екі жақгьщ ынтымақгастығы

Медиацияның артықшьшығы
• Медиация дауға қатысушылардың эмоционалды кұшін, 

уақытын жэне ақшасын үнемдеуге көмектеседі.
• Оны жүргізу кезінде процесстің жағдайы, ұйымдастырылуы, 

ұзақгығы және мазмүны жеке анықталуы мүмкін.
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Мі цішции дауіа (кім рас, кім кінәлі екенін анықтауға) 
нйМі<і і* жгңіскс смсс, шешімнің құрьшымдық іздестірілуіне
.......  Щ | | І І Ш І Ш Д І > І .

V ііқі.і іііін шығындарға башіанысты медиация
......... ү іш . і іііірдыц қалауына қарай құрылады жэне даудьщ
.  ....      и і) і д і ,і жоі іс жеке аснектілерін ескерс ала алады.

Сомымен бірге, қатысуіпьшардың жеке
ii 1 1 і п үшылһіқтарының ортасы толықтай қорғаулы, себебі
..... . ііроіі,есі- хсасырын процес болып табьшады.

Мсдиаңия дау қатысушыларына болашаққа қарауға және 
инігрімің шығармашьшық қабілетгерін қолдануға мүмкіндік
)'і'|ІСДІ,

Мсдиация арқылы дауды шещу кезіндегі жеткен
iii иіпмдср бсрікболады.



2. МЕДИАЦИЯНЪЩ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

2.1. Медиация түсінігі және оның пайда болу тарихы

Медиацияны зертгеу үшін алдымен оның түсінігіне аса назар 
аудару қажет. Ол үшін эр мемлекеттердегі ғылыми көзқарастар 
мен тәжірибелерге сүйене отырьш, медиацияның аньщтамасы, 
белгілері мен ерекше қырлары жэне қүқьщтық дауларды реттеу 
мен шешудің басқа да тәсілдерімен арақатынасына мэн бере 
отырып талдау жасау қажет [1,10 б.].

ІІІетел эдебиетгерінде медиация түсінігін аньщтаудың екі 
жолын боліп көрсетеді: концептуалды жэне сипаттаушы [2,4 б.].

Концетуалды жол түсінігін оньщ негізгі қагидаларын, 
мақсаты мен делдалдың қатысуы арқылы дауды реттеудің мәні 
арқылы айқьшдауды ү:сьшады. Концептуалды сипаттың эдеттегі 
анықтамасына келесіні жатқызуға болады: медиация — бейтарап 
үшінші гүлганың келіссөз жүргізу барысьщца тараптарга бейбіт 
өзаратиімді келісім жасауынаа әсер ету мақсатында жүргізілетін 
дауды ретгеудің ерікті қүпия процедурасы [3, 5 б.].
Концешуалды анықтама теориялық мінез-қүлықгы иеленеді жэне 
сол процедура кезіндегң нақгы әрекетгерді емес, медиацияны 
үлгілі модел ретінде түсінуге мүмкіндік береді.

Сипаттаушы жол, керісінше, кобінесе тәжірибеге жақындау 
келеді. Мысалы, Үлыбританияда отбасы қатынастары бойынша 
медиация маманы М.Робертс келесі анықгаманы ұсынады: 
«Медиация — дауласушы тараптар медиатормен жолыгып, 
мэселені талқылап, кейін дауды шешуге талпыиатьш 
процедура». Сипаттаушы аньщгамалар медиацняның нақгы түрі 
мен моделінің мазмұнын анықтауда көмегін тигізеді. Басқа 
жағдайларда олар абстрактілі сипатта болады жэне зерттеліп 
отырған процедураның мэндік белгілерін шығаруға рұқсат 
бермейді.
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I.іііміі-|ііііілік ііроцедурасыньщ пайда болғанына ұ:зақ уақыт
.... . иіііо қарамастан, оның осы күнге дейін барлығьша бірдей
...... . і ін і̂ аі і цпықггімасы жоқ.

< >|)і.іс галымы И.В. Решетннісов медиацияны тараптармен 
і ін і/ііі и і аіі бсйтарап түлғаньщ келіссөз жүргізуі арқылы 
і і|мпі.ірды бітімге келтіру формасы ретіндетүсіндіреді [4,53 б.].

Д.Л.Давыденко: «Медиация -  тараптарға міндетті күші бар 
1 1 1 1 1 1 1 1м шыі аруға қү_қығы жоқ бейгарап түлғаның басшылығымен
......... тараптар арасындағы келіссөз»,- деп жазады. Автор
•. іинірсіс оз жүмыстарында медиацияның басқа бітімгершіяік 
и|міңгдуралардан ерекшеленетін белгілерін толықгырды, 
ііііқііллай кслетін болсақ: медиатордың кгюібилігі. Нэтижесінде 
' III Даныденко делдалдықгы кең мағынасында түсіну керектігін 
\і і . і і н і ы ,  яғни келіссөз процесін үйым^асіыруға жэне оны 
і у|»і і угс қатысатын, тараптарға шығарған шешімін міндеттеуге 
. > іі і|н і іілігі жоқ бейтарап тұлғаньщ қатысуымен туындаған 
і и и і іигіііу процедурасы деді. Өз кезегінде «медиация» - дауды 

|н Н' удг. мүмкін талаптарды үсынбай, керісінше оларға келіссөз
• і|■>>ііі ( іи үйымдастыруға жэне оны жүргізуге кэсіби эсер 
і ш і іп ііі бейгарап үшінші түлғаның қатысуымен өтетін 
 ..  гршілік процедурасын білдіретін тар түсінік [5,42 б.].

М.Н. І воздарева бітімгершілікті немесе медиацияны даудың
■ V і.шдауының себептері мен салдарларьш жоя отырьш, бейбіт 
I п і юугс бағытгалған, нэтижесінде бейбіт келісім жасаумен 
і н і і н на гын процесс деп қарастарады [6, 50 б.].

А Л. Брыжинский медиация түсінігінің астарын делдалдьщ 
і п іі.і«-уммск тараптар арасында өзаратиімді келісім жасау 
міікі а гында гараптар арасындағы дауды ретгеу деп түсіндіреді 
| /, 104 б.].

Мсдиацияның бірыңғайландьфьшған гүсінігінің күрделілігі 
і >ны қ«)лдакудың кең спектріне, үйымдастьфу формасының 
•I11 урлілігіне, іүрлері мен модельдеріне байланысты. Осы 
і үііі.нп.ісгыц түсінігіне нақты анықтама беру үшін, біріншіден,
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медиацияның мэні бойьшша нақты түсінікті қамтамасыздандыру, 
ал екіншіден, осы институтгың жалпы қрқытағы орнын анықтау 
үшін, өз кезегінде, оның эрі қарай дамуы мен жетіліуіне жағдай 
жасау қажет.

Бүгінгі таңда құқықтық дауларды ретгеудің альтернативті 
жолы медиация екендігіне еш күмэнданбауға болады. 
Медиатордың қатысуымен жүргізілетін бітімгершілік 
процедурасы алғашында жалпы қүқықгық мемлекеттерде сот 
процестеріне альтернатива ретінде пайда болды. Қазірге дейін 
ғылыми әдебиеттерде медиацияны дауларды ретгеудің 
альтернативті жолына жатқызады жэне сот жэне өзге де заң 
органдарындағы істер өндіруге қарсы қояды. «Дауларды 
альтернативті шешу» (аііегпаііуе ёізриіе гезоіиііоп ) термині 
алғаш рет АҚШ-та өткен ғасырдың 60-жьшдарында пайда болды. 
Дауды сотқа дейін реттеу жолдарының пайда болуы америкалық 
сот жүйесінің реформалау қажеттілігінен туындады, нақтырақ 
айта кететін болсақ: сотгағы істерді қараудың тым үзақ мерзімі 
мен «эділ сотқа кезекке түру»’ түсінігі; шағымның қүнымен 
салыстыруға келмейтін сот шығьгадары; деликх істеріне қатыеты 
пайда болатьга соманың шамадан тыс артық больга кету 
мүмкіндігі;

Осьгадай мэселелердің жалпы қүқықгық мемлекеттерде де 
орьга алатынын ескере кеіу қажег. Г. Браун мен А. Мариотттың 
ашулары бойьгаша, Англиядағы жэне Уэльстегі тек элеуметгік 
жағдайы өте төмен жэне өте жоғары адамдар ғана өздерінің 
бүзылған қүқықтары үшін сотқа жүгіне алатыныи, алғашқылары
-  оларға заңды көмек беріледі, екіншілері -  өздеріне жағдай 
жасай алады. Мұндай жағдайда медиация тиімсіз сот іс істеріне 
қарсы қасақана жасалған қүқықтық дауларды шешудің 
альтернативасы сипатында болды. Америкадағы дауларды 
реттеудің альтернативті тэсілі — медиацияның дамуында маңызды 
рөл атқарған әлеуметтік-экономикалық, саяси жэне мэдени 
сипаттағы факторлар қатары болды.
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‘І с н с п о і с н д с  соттан тыс өтетін процедураньщ тараяуына 
ү н і ч  і і  осор еткен «элеуметгік эділ сот» концепцихсы.
• (исумсп і ік оділ сог» идеясы XX ғасырдың 60-шы жыддарында 

і і у һ ь і м д ы  қолдауға ие болды жэне қоғамның құқықтары үхнін 
ііпішіі.ні саяси қозғалыстардың теориялық неғізінің бірі болды.
< > і н  щ  м о і і і  сот жұйесі жэне басқа да мемлекеттік органдар 
і' ү м - і қ т ы қ  нормаларды енғізу жэне қолдану арқылы элиталық 
( и і і і і к і І иығайтудың құралы деп түсінуінде. Концепцияны 
кплдиушылар дауларды реттеу механизмінің барлығьш 
миікіполиялап жэне сол арқылы халықгың біршама қатарын 

и і у д м  рсітеу процесіне эсер ету құқығынан айырып, элита басқа 
гупгііларға қоғамды басқару механизмдерін меңгеруге жол
• н рмоді деп тұжырымдады. Туындаған мәселе бойынша сонымен 
і >үрссу құралы етіп дауды ретгеумен айналысатын қоғамдық 
ппсіитуттар құру ұсыіп>щцы. Нэтижесінде мемлекеттік сот 
жүйесінің альтернативасы секілді «қоғамдық эділ сот» орталығы 
уйымдастырылды. Аталған орталықтар медиацияны отбасылық 
жоие тұрмыстық дауларда, көршілер арасында жэне басқа да 
і үқықгық, құқықтық емес дауларды ретгеуде қолданды.

Демек, бастапқы «дауларды альтернативті шешу» тұсінігі
іі.іқгы мазмұнға ие болды, ал альтернативаға деген нұсқау өзін- 
іпі ақгады. Бірақ аталған терминнің нақгы ортақ түсінігін табу 
мүмкін болмай тұр, себебі эр елдің зағнамасында әр түрлі 
иорсстілген. Деғенмен, қазіргі таңда, медиаңия өзінің 
пл гьгенатвиті сшіатьш жоғалтып, кобінесе субъективті 
қүқықбұзушылықты қорғау тәсілдерімен тең дәрежеде жэне өзара 
Плйланыста қолданылуда. Мұндай трансформацияның себебі, бір 
жагынан алғанда, бұгіндері медиацияны ұйымдастырушьшық 
түргысынан алар болсақ азаматтық қоғамның жэне құқықгық 
мемлекетгік идеясына жақынырақ келеді; басқа қырынан алатын 
болсақ ол шынында да құқықтық даулардың субъектілерінің 
қажеггіліктеріне жауап береді, себебі артық шығынсыз, уақытты 
үиемдей отырып, тараптардың арасында туындаған 
I үсіиіспеушілікті жоюға мүмкіндік жасайды-
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Бүгінгі тавда ғылыми әдебиетгерде делдалдың қатысуымен 
достастырудың екі тарихи нысанын ажырату көрсетілген: 
дәстүрлі бітімгершілік жэне заманауи медиация [8, 25 б.].

Дәстүрлі бітімгершілік мемлекет пайда болғанға дейін 
дауларды ретгеудің алғашқы қалынтасқан түрі. Ол, өз кезегінде, 
қайнар көзін философия мен діннен алатын, қоғамда заңды түрде 
әрекет ететін қүбьотыс болды [9, 6 б.]. Делдалдық қызметгі, 
ережеғе сэйкес, қауымньщ беделді эрі сыйлы мүшелері атқарды. 
Ал проңедураньщ өзі реғламенттелген жоқ болатын. Мемлекеттік 
қызметтің дамуына байланысты дауларды реттеу жоғарғы бшхік 
органдарына ауыса бастады. Осы мағынада, дәстүрлі 
бітімғершіліктің неғізін дауларды шешуде мемлекеттік механиз 
қалады.

Заманауи медиацияның мәні тараптардың арасындағы дауды 
ретгеу барысында бірлесе огырып, бір жағынан, обьективті 
стандарттарды, ал екінші жағынан, жеке қажеттіліктер мен нақты 
қажетгіліктерді басшылыққа ала отырып, жалпы мэселені шешеді 
[10, 25 б.]. Қазіргі таңдары медиация дэл осы бағытгы үстанады.

Аталған терминнің түсінігінің пайда болуы мен оньщ 
тарихын зертгеу үшін ежелгі зерттеушілер мен заманауи 
ғалымдардьщ көзқарастарына назар аудару қажет, Ал медиация 
тарихы өте ежелгі уақыттан бастау алған. Нақты тарихи 
дэуірлерде дауларды реттеудің, жанжалды уақытша немесе 
түбегейлі жоятын, қоғам үшін тиімді болатьш шешімдер мен 
қолданатын шаралардың тольщ кешенін қарастыратын, эргүрлі 
нысандары болған. Медиация өндірісі — алғашқы қоғам 
қауымдастығынан қолданысқа ие болды. Пайда болған дауды 
шенгуге тәуелсіз үшінші түлғаны тарту қажеттілігіның себебі -  
тірі қалуға деген қүлшыныс. Ерте заманда бүл өндіріс көбінесе 
сауда қатынастарымен айналысатын аймақтарда дами бастады. 
Тарихшылардың қазіргі заманауи медиацияның пайда болу 
тамырын негізгі кәсптері теңіз саудасы больт табьотатын 
Финикиялық өркениетінен жэне Ежелгі Вавилоннан тапты. Ал



...........м| ішігин нймақгар ретінде Қыгай жэне Жапонияньщ
і. іні іпці.ік, иііституттары болған. Бұл мемлекеттерде қазіргі таңға
II. інп п.иідн болған дауларды мемлекетгік соттар арқылы емес, 
щ ндшіднр нрқылы шешу жоғары сатыда тұр.

Мі динңия -  дауларды шешудің ежелгі тұрі. Ол коптеген
....... .. дипломатиялық, кэсіби топтар арасындағы, саяси
п ірііпіннр арасындағы жэне мемлекетгер арасынцағы дауларды
■ піі шсшіп отырған. Медиация жұргізілу барысы бөтен 
іүнішінрдьщ араласуынсыз және жарияланбайтьш сипатта 
ц к і іпдікген эрдайым бейбіт нәтижеге қол жеткізетін. Бұл дауды 
ж.ніс ісріс эмоцияларды жеңіп, сенімнің арқасында жаңа 
коніоіміе жететін проңесс [11,28 б.].

ІІІимамен 25 жыл бұрын элемнің эр тұпкірінде жаңа кэсіп — 
мі-диатор пайда бола бастады. Медиаторлар адамдарға, 
іщүі.імдасгықтарға, корпорацияларғағ эртұрлі топ өкілдеріне 
пнйди болған қиындықгар мен дауларды шешуга шақырды. 
Мсдиаюрдың тапсырмасы даудың пайда болуын толықгай 
нйқындап алу. Медиатор позиңия мен оның артыңда тұрған 
•' чмдсрдің, мүдделер мен қалауларьшың тольщ айтьшьш, 
ц ің/мшып, кейіннен барлық қатысушы тараптарға түсінікті 
іиілуын қамтамасыз етеді.

Сол кезде ғана бірлескен шешім, яғни пайда болған даудың
іі.ігижесі қатысушы тараптарды қанагаттандырарлықгай болады.

Ьүгінде медиация қолданысқа жиі қажет және еркениетгі 
мнмнн болып келе жатыр. Көптеген еуропалық мемлекеттерде 
іцаматтық, экімшілік жэне де қьшмыстық құқықгарда 
мсдиацияның қолданылуьш реттейтін нормативтер мен 
інңпамалық актілер бар. Көптеген кэсіп түрлері өз 
мнмандарынан, тым болмаса, медиация аясының жалпы түсінігін 
исленгенін қалайды, талап етеді. Дэл осы кэсіп түрлеріне 
щңгерлер, адвокатгар, нотарңустар, соттар жэне тағы басқа 
юриспруденцияға қатысы бар кэсіптер жатады.
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Жеке дербес қрдыққа баса назар аударатын заманауи батыс 
қоғамында, өзара қолдаудың ежелгі элеумехтік байланыстары 
мен бақылауы уақыт өте тығыз байланысты болып келе жатыр. 
Қатынастардың бузьшуы, тэртішің сақталмауы, моральдік 
нормаларға сай емес эрекеттердің жиі орын алуы тек кінэ артьш 
жэне жазалап қана қоймай, одан бөлек басқа шаранығ туындауын 
талап етті. Дауларды сот тәртібімен шеогу тиімсіз бола бастады, 
эрі бұзылуы жиілей бастады. Медиаңия -  дауларды шеш>' 
аясыңца құқықтық жуйені дамытуға пайдасы тиетін маңызы бар 
алғашқы қадам.

Неғізінде медиаңия негативті оқиғалар орын алған сэтге 
көмекті қажет ететін жағдайлар кезінде туындады, себебі 
медиация жаңа дүние пайда болғанда көмеғі қажет болатын. 
Медиаңия, ең алдымен, Америка Қүрама Штатында кеңінен 
тарала бастады. Себебі АҚШ сот жүйесі эрекетсіз болды. 
Медиаңияның пайда болу себебі ретінде тағы да ісейбір қоғамдық 
қүрыл ымдардың өз эрекет қабілеттіктерін жоғалтып алуларын да 
келтіруге болады.

Кейінгі делдалдық инстиіуттың дамуы медиаторлар 
ргохепеіак ретінде эйгілі болған Греңияда орын алды. Ежелгі 
Римде Юститиниан Кодификациясынан басталатын 
медиаторлардың мэртебесін заңдастыру пайда болып, Рим 
қүқығында олар эр түрлі аталды: іпіетипсіиз, тесіішп, іпіегсезког, 
іпіегроіаіог, сопсіііаіог, іпіегіосиіог, тіегргез жэне, соңында, 
тедіаіог [12, 541 б.].

Орта ғасырда, Русь мемлекетінде, делдалдар кемеғін княздік 
өзара соғыстарды бейбіт жолмен тежеу үшін қолданған. Мүндай 
жағдайларда делдал ретінде көбінесе діни адамдар қатысқан. 
Медиация халықаралық дауларда жиі қолданысқа ие болған. Ол 
да әртүрлі атқа ие болған: «делдалдық», «залалдың орнын 
толтыру туралы өтініш» немесе «ерікті қызмет көрсетуге 
ұсыныс». XIX ғасырдың басында Ресей империясында 
коммерциялық соттар жүйесі пайда болып, тиімді әсерін тигізді.
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Ьуи жнртысыыаи көп соттар көпестердің өкілдерінен
іііі   дшіды. Ал коммерцияльщ соттағы процестің өзі дәстүрлі
». үи.і.ік, ііоршшарын пайдалану арқылы бітімгершілік нысаныңда 
ін іі,

Қіпіргі чамандагы медиация институты XX ғасырдьщ 
іі|мші.імда АҚДІ-та найда болды. XX гасырдың басында 
нмирикалық экономикада даудың жаңа нысаны -  білімді 
інн шодақтар мен жүмыс берушілердің арасындағы қақгығыстар 
мийда бола бастады. Сол кезде АҚШ билігі қатысушыларға еңбек 
міімиотрлігін тэуелсіз тарап ретіңце пайдалануды үсынды. 1947 
ті.шы осы тапсырманы орындауға арнайы федералды орган — 
шпіргі таңға дейңн әрекет ететін Медиация жэне бічістіру 
іі|»оңодуралары бойынша АҚШ Федералды қызметі (Ғедегаі 
М<чііаііоп Сопсіііаііоп 8егуісе, ҒМС8), қүрылды.

Осы кезде ең алғаш «медиация» термині қолданысқа енді. 
Дсісимен, бүл өндіріс дербес сипатқа ие болмады, яғни ары қарай 
цнмуды қажететті.

(>() жьшдардың соңында қызметі әлеуметтік жағдайы төмен 
іүіиллардың, отбасылық жэне көрші тарантар арасьшда пайда 
(юлаіын дауларды шешуге бағытталған Меі§ҺЬогһоскі Ішіісе
< ( иіогк жэне С оттипііу Месііаііоп секілді аймақгьщ мемлекетгік 
гмоо үйымдар пайда бола бастады. Мүндай, қоғамға бағытталған 
медиацияның негізгі мақсаты, қаржылық немесе эмоционалды 
ообегперге байланысты мемлекеттік соттарға жүтінуден бас 
ілріуга мәжбүр болатын нақты түлғалар тобына пайда болған 
диуды неғүрлым жеңіл әрі қарапайым жөлмен шешуге арналған 
Ппоқа аумақ үсыну.

Модиацияның дамуына 60 жьшдардағы америкалық 
іпамаггық процесстің ерекшелігі, нақтыласақ, оның теріс 
лиіқгары әсер етті. Америка ережесіне сай, эр тарап қаралатын іс 
үіпііі жүргізілетін адвокатгық қызметке теленетін соманы өздері 
голойді. Яғни, екі тарап үшін де шығьіндар міндетті. Кешенді 
оипатқа ие экономикалық дауларда адвокаттарға төленетін сома
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өте жоғары. Сонымен қатар, қарастыру уақыты да өте ұзаққа 
созьшады. Ал нэтюкесінде уақытты жоғалтьш алады, оған қоса 
әрдайым жетістікке қол жеткізе бермеійді. Осьшдай жағдайларда 
АШІ-дьщ мэртебесінің жағдайы белгші.

Медиацйя дербес сипатқа тек 70 жьшдардың ортасында ие 
бола бастады. 1981 жьшы Гарвард құқық мектебінің 
профессорлары Роджер Фишер жэне Уильям Юри «Ое11іп§ іо 
Үез» тақырыбымен өздерінің зертгеу нәтижелерін жариялады. 
Гарвардгьіқ концепцияның мэні -  біріккен, ұйымдасқан эрекет. 
Демеқ, тараптардың озіндік заңи бір-біріне қарама-қарсы 
позициялары мен мүдделері болады, соньщ нәтижесінде дау 
пайда болады. Дэл сол уақытта қатаң позициялардың артында 
нақгы қажетгіліктер тұрады. Егер келіссөздер барысында 
таралтардың сол қажеттіліктерін айқындауға мүмкіндік туса, 
келісімге келуге алғашқы үлкен қадам басылды деғен сөз. Яғни 
медиатор келіссоздің алғашқы қадамын сол тараптар ең алдымен 
қажеттіліктерін алға қоюын қамтамасыз етуден бастайды. 
Медиация процесі барысыньщ нэтижесі сонда ғана тиімді эрі 
нэтижелі болады, демек, жеңілген немес жеңген тарап болмайды, 
«шш-луіп» комюинациясымен аяқталады.

1990 жьшы АҚШ Конгресі, федералды соттарға дауларды 
шешу барысында альтернативті тэсілдерді пайдалануға әсер еіу 
міндеті жүктелуге сай, азаматтық сот өндірісін реформалау 
тургілы заң қабьшдады. Аталған міндеттерді орындауға көптеген 
штагтардьщ процессуалдық кодекстері медиаторға жүгінуіне 
мәжбүрлеу бойынша соттардың қүқықгарын кеңейтуді бекітті. 
Қазіргі таңца медиация америкалық қүқықгық мэдениеттің 
ажырамас бөлігі болып саналады.

Қазіргі уақытта медиация -  ғаламдық үлттық эрекет болып 
отыр. Медиация -  этикалық жауапкершілік пен міндегтемелерді 
қажет ететін мамандық. Медиация, негізінен алғанда, ерікті 
процесс болып табьшады, медиатордың міңдеттерін орындау 
тиімді болуы үшін таңдалынып отырған үміткер міндепі түрде



і і'|щіші|> үіиін ісэсіби білімді жэне икемді, объективті, әділ және 
і ніі'|і"Г>елі болуы шарт. Құқықтық құралдар медиаторлардың 
м  і | т  (>ссіііің гұтастығының бір бөлігіне ғана кепіл бола алады. 
і >і ы орайда, медиадия туралы заңнамамен қатар, маңызды 
I ч і гоуші қүрал ретінде кэсіби этика кодексі болады.

Диуларды альтернативті жолмен шешу нысаньш дамьггу, эр 
мі міііжотгің құқықгық жұйесі зртүрлі болғандығьша қарамастан, 
ініидііс үқсастықтарды иеленеді. Әр мемлекетге сол бір 
імбсбантық тэсілдер және сотқа дейінгі реттеу амалдары 
ммідлмылады, дегенмен олардьщ өту барысы өзгеше.

Кігісгіру проңедурасын тэуелсіз үшіяші тараптың қатысуы 
ирқылы шешу Үлыбританияда өте кең таралған, ол үшін арнайы 
шықтішалық желі қызметі де бар, -  мемлекеттің кез келген 
жорінен қоңырау шалып, дауды сипаттап, медиаторға деген өз 
ішіііптарын айтьт, сэйкесінше қойылған талаптарға сай келетін 
мимандардьщ толық тізімі ұсынылады. Үлыбритания осы 
мсдиаңияны қолдану міндеттемесін жүктеуде мьюадай бітімге 
кслді: егер қандай да бір тарап соттьщ ұсынған медиаңия 
п|іоңсдурасынан бас тартатын болса, онда жеңген жаідайдьщ 
тімде де барлық сот өндірісіне кеткен шығындарды көтеруі тиіс 
болады.

Германияда медиация эділдік жүйесіне сай жүргізіледі. 
Мысалы, соттарға салынатын қиындықгарды төмендету 
мақсатында делдардар сот жаньшда жұмыс істейді. Неміс 
соггары жанында медиация тек отбасы істері бойьшша ғана емес, 
сомымен қатар әкімшілік, жалпы юрисдикция бойынша істерді 
реттейді. Неміс мектептерінің көбісіне медиация дисциплинасы 
міндетгі пэн ретінде енгізілген. Яғни, заң фкультетін аяқгаған кез 
кслген студент міндетті түрде медиация курсын өтеді.

Дегенмен, барлық мемлекеттер «медиатор» мамандығын 
дсрбес деп танымайды. Керісінше оны негізгі кэсіпке қосымша 
мамандық ретінде қарастырады. Австрия медиатор кэсібін 
кәсіптер номенклатурасына енгізген мемлекеттер қатарында.
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Онымен қоса, Австрия 2004 жылы медиаторларды даярлайгыи 
және иақгы нормативтері бар медиация туралы заң қабылдаған 
жалғыз мемлекет.

Австрия заңнамасында сот өндірісімен байланыста болған 
медиация нэтижесі бойынша келісім сотпен мойындалады, ал 
сотқа дейінгі медиация сотпен қорғалмайды.

Ал Үндістанда медиация барысында пайда болған келісімнің 
күші третейлік (арбитраждық) шешімдермен бірдей күшке ие.

Сарапшьшардьщ көрсеткіштері бойынша, Қытайда 
даулардың 30% соттан тыс шешіледі екен. Осы мемлекетте, 
сондай-ақ Венгрияда жэне Кореяда, егер тараптар медиация 
бойынша келісімге келген болса және тре'гейлік (арбиграждық) 
сотгармен қарауы үшін қолданылатын тэртіппен келісімге жеткен 
болса, мүндай келісім третейлік келісімнің күшіне ие болады.

Делдалдық процедуралар, эсіресе медиация, ішкі даулардьі 
шешудің дәстүрлі қүралы ретінде кең таралған аймақ Жапония. 
Дэстүрге айналуына себеп боліан -  келіспеушіліктерді реттеуде 
мем.лекеттік соттарды таңдауға деген теріс көзқарастың болуы.

Көп мемлекетгерде медиаторлар қау ы мдасты ғы бар, олардың 
қызметі — ішкі қүкықпен ретгеледі. Қазақстандағы медиацияға 
келетін болсақ, соңғы жылдары кең тарала бастады. Қазақстан 
территориясында медиациялық орталықтар ашылған. 
Қазақстандағы үкіметаралық емес үйымдар Конфедерациясының 
мәліметгері бойынша республикамызда «Дауды шешуде 
келіссөздер процесін жэне бейбіт стратегияларды дамыту 
орталығы» қызмет етеді. Астана, Алматы, Қарағаңды, Шымкент 
қалаларьюда медиатор квалификациясын иеленгені туралы 
қуэлікгерін алған медиаторлар бар. Олардың көбісі Санкт- 
Петербурпен келген меднаторлардан білім алған. Алматы, 
Астаиа, Атырау жэне Ақтөбе қалаларында медиациялық 
оргалықтар ашьшған.

Қазақстанда медиацияға жүгінуге байланысты тарихи 
сілтеулер бар. Кейде медиация мен билер сотьшың арасындағы
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уқоастықтарды айгады. Билер соты да дау туындаған жағдайда 
модиаторлар секілді әрекетгер жасаған. Дауласушы тараптар 
срікті түрде іуыңдаған мэселені шешу ушін билерғе жүгінген. 
Дсмек, соітарға түсіп отырған ауыртнашылықгарды азайіу 
мақсатында, өркениетті жэне бәсекелестікке қабілепі ел атану 
уіиін, Қазақстан медиация катысушыларының қүқықтарын 
қоріауы керек. Куқықтық реформалаудағы елеулі жаңалық -  
жүйеге үш буында қүрылымдық өзгерістің енғізілуі. «Қазақстан 
Реснубликасының іс жүрғізу жэне Азаматтық іс жүргізу 
кодексгеріне сот жүйесін жегілдіру мәселелері бойынша 
оперісіер мен толықгырулар енгізу туралы» Қазақстан 
1’есиубликасының заңы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне 
енді. Осыған байланысты еліміздеғі аудандық жэне оған 
і сцестірілген соттар — апелляциялық жэне кассациялық тәргіпте 
қарауға қүзырлы, ал Жоғарғы Сот — қадағалау сатысындағы 
іс герді қарайтын болып құрылғанын айта кету қажеі:. Қазақстан 
I ’ееі іубликасының Президенгі Н.Ә. Назарбаев қүқық қорғау 
исүйесін реформалау бойынша байыпты жүмыс жүргізу 
қажеггігіне жыл сайынғы халыққа жолдауында арнайы 
гоқгалады. 2010 жьшдың 18 тамызында Елбасы «Қазақстан 
Республикасының қүқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің 
гиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығында 
«Қылмыстық сот ісін жүргізуде бітімғерлік рэсідеуді кеңейтуге, 
оның ішінде медиация институтын дамығуға, сондай-ақ жеке- 
жеке жэне жеке ашық айыптаудың қылмыстық істерінің санатын 
кеңейтуге» тапсырма берген болатын. Бүл бағыттағы 
жүмыстардың бір бағыты заңдарды ізгілендіріп, жаза қолданудың 
бас бостандығьшан айырудан басқа балама түрлерін кеңінен 
қолдану болмақ.

05.08.2011 жылдан бастап «Медиация туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы заңцы күшіне енді, берілген заң 
Қазақстан Республикасьщдағы медиацияны үйымдастыру 
шеңберіндеғі қоғдмдық қатынастарды реттейді. Медиацияны
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қолдану шеңбері болып жеке және занды тұлғалардың 
қатысуымен азаматгық, еңбеіс, отбасы жэне басқа, сонымен қатар 
онша ауыр емес жэне ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер 
бойынша қылмыстық сот іс жұргізуі барысьгада қаралып жатқан 
құқыққатынастардан пайда болатын даулар (конфликтілер) 
табылады. Медиация процедурасы егер ол медиация процесінде 
қатыспайтын ұшінші тұлғалардың мұдделеріне қатысты болса 
немесе тараптардың бірі жемқорлық қьшмыстар туралы, 
мемлекет мұдделеріне және мемлекетіік басқаруға қарсы басқа 
да қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша мемлекетгік 
орган больга табылатын, жеке жэне заңды тұлғалардың 
қатысуымен азаматтық, енбек, отбасы жэне басқа 
құқыққатынастардан пайда болатын даулар (конфликтілер) 
бойынша сотпен эрекетқабілетгілігі жоқ деп танылған болса, 
ондай қатынастардан туындайтын дауларға (конфликтілерге) 
қолданылмайды.

Медиаңия -  бұл тараптардың еркін келісімі бойынша 
жұргізілетін, өзара тиімді шешім шығару мақсатында медиатор 
немесе медиаторлардың эрекеті арқьиіы тараптар арасындағы 
дауларды (конфликтілерді) ретгеу процедурасы болып табылады 
[13]. Медиатор — заң талаптарына сәйкес кәсіби немесе кәсіби 
емес негізде медиация жұргізу үшін тараптармен 
қатьістырылатын тэуелсіз жеке тұлға болып табьшады. Медиация 
тараптары болып жеке жэне заңды тұлғалар табылады, дауды 
(конфликтіні) ретгеу туралы келісім медиация нэтижесінде 
жазбаша келісілген болуы тиіс. Медиация қатысушысы болып 
медиатор жэне медиация тараптары табьшады (жеке жэне заңды 
тұлғалар).

Медиация мақсаты болып медиацияның екі гарабымен де 
келісіпетін жэне конфликтілік деңгейді төмендететін, даудың 
шешімін табу болып табылады. Медиацияның негізгі қағидалары
— тараптардың еріктігі, медиадия тараптарының теңдігі, 
медиаторлардың тэуелсіздігі, медиация процедурасына
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(місқалардың қол сұғылмаушьшығы, жасырындығы. Осылайша 
мідиация таратары  медиация барысында хабар болған 
ііқітратгы ұсыігған медиация тараптарыньщ жазбаша 
Ііүқсагынсыз ақпаратты жариялауға, құқығы жоқ және де оған 
мсдиация барысында хабар болған медиатор куәғер ретінде 
сүрала алмайды, тек заңда белгіленген жағдайларды 
ссксрмегенде. Медиация барысында хабар болған ақпаратгы 
үсынған медиаюіия тараптарының жазбаша рұқсатынсыз 
ақпаратты жаршшау Қазақстан Республикасының заңымен 
бслі іленгендей жауаптьшыққа әкеп соғады. Медиатор болып 
гоуслсіз, істің шешілуіне қызығушылығы жоқ, медиация 
гараптарының ерікті келісімдері арқылы гаңдалған, медиаторлар 
реестріне енгізіліен жэне медиатор функцияларын атқаруға 
іселісім берген жеке тұлға табьшады.

Медиация п]эоцедурасының Қазақстан Республикасында 
пайда болу тарихына көз жүғіртетін болсақ, ол 1999 жылдан 
бастау алады. Қазақстанда ОЮЛА тұтьшушьшар Лигасы 
халықгы эділдікхе шақыру жэне соған жету жолдарын, 
гиімділіғін зерггге;'/мен айналыса бастады. Кейіннен 2001 жылы 
Қазақстанньщ түгьшушылар Лигасы Сорос-Қазақстан қорьгаың 
қаржылай қолдауымен «Тұтынушьшар құқьЕгын қорғау 
шеңберіндегі элеуметгік серіктестігі» тақырыбында халықаралық 
доңгелек үстел өткізеді. Келесі этап болып 2003 жъшғы « 
Қазақстанға медиацияны енгізу» тақырыбындағы халықаралық 
конференция саналады. Дэл осы жылы «Сорос-Қазақстан» 
Қорының қолдауымен Қазақстанның тұтынушылар Лигасы 
Алматы қаласьгада медиация қызметін дамытатын алты айлық 
•жсперименгалды жобасын сэтті іске асырды. Аталып отырған 
аяда келесі бағдардама өз жалғасын тапты: «Медиация
орталықтарын дамыту және тұтынушыларға кеңес беру арқылы 
эділдікке ашықгықты жоғар ылатуды Еуропалық Комиссияның 
ТА8ІС бағдарламасыньщ қаржылай қолдауьімен Халықаралық 
Гұтынушьшар Үйымымен ынтымақгасу арқылы Қазақстанның 
тұтынушылар Лигасы іске асырылды».
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2005 жылдың қараша айының 19-21 күндері аралығында 
«Туындаған дауды медиаңияның көмегімен шешу» тақырыбьшда 
халықаралық семинар өткізу ұйымдастырылды.

2006 жылдьщ алғашқы жартысында Қазақстанньщ 
аймақтарында аталған жоба аясында дауларды альтернативті 
жолдармен шешу бойынша тренинггер өткізілді. Алматы, Астана, 
Ақтау жэне Ақтөбе қалаларында медиаңия орталықгары ашьша 
бастады. Бұл жобаның жалғасы ретінде медиаңияны оқыту және 
Қазақстандағы алғашқы Біртүтас медиаңия жэне Бітімгершілік 
Орталығының қүрылуы болды. Олардың басты мақсаты -  
дауларды шешудің жаңа жолдарын қүру, яғни дауды шешу 
нэтижесінде жеңілген жэне жеңіп шыққан тараптарының болуы 
арқылы емес, ынтымақтасу неғізінде дауды шешу болып 
табылды.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев сот, қүқыққорғау орғандарының 
жүмысын жетілдіріп, қүқьщқорғау саласын реформалаудың 
байьшты жүргіліуін қагаң қадағалауда. 2010 жылдың 17 
тамызындағы «ҚР қүқыкқорғау қызметі мен сот жүйесінің 
тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығьшда 
«Қьшмыстық сот ісін жүргізуде біьімгерлік рәсімдерді кеңейтуге, 
оның ішінде медиация инстшутын дамытуға, сондай-ақ, жеке 
жэне жеке-бұқаралық айыптау қьымыстық істерінің санатын 
кеңейіуге» тапсьфма берілген болатын.

2011 жылдың 28 қаңтарында Елбасы дауларды шешудің 
қосымша әдісі ретінде қазақстан Республикасының «Медаация 
туралы» заңына қол қойды.

Медаация «шедіаге», латын тілінен аударғанда, делдалдық 
ету, яғни тараіггарды өзара келісгіру тэсілі немесе мәмілегер, 
бітімгер деп түсіну керек. Медиация институты қазақ қоғамьша 
жат емес. ¥лтымыздьщ тарихында билер институты болған. Дала 
билігінің дара тұлғалары — Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер 
бастаған дана бюіердің ел арасындағы кез келген азаматтар 
арасында туындаған дау-дамайларды бітімгершілік ясолымен
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іім піііі, хнлқымыздың бірлігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға
.......  пачар аударған. Билердің неғізғі шешетін мәселесі келген
п і і . м  і . і і і д ы  қалпына келтіріп, дауласупіы тараптарды бітімғе 
щ гкічіи, екі жақты да қанағаттандыру.

Лталыи өткен Заң жеке жэне заңдіа тұлғалар қатысатьш 
ігшматгық, еңбек, отбасылық жэне өзге де құқық 
к. і іыііастаріынан, сондай-ақ, онша ауыр емес жэне ауырлығы 
пргаша қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысьщца қаралатьш дауларды шешуге қолданылады. 
і )рекегке қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделеріне 
қа гысты, тараптардың бірі мемлекепік қызмет пен мемлекегтік 
орган болып табылатын дауларға, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстар жэне мемлекетгік қызмет пен мемлекеттік басқару 
мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстар туралы істер бойынша 
қолданылмайды.

Ең бастысы, медиатордың бейтараптығы процедураға 
;і|>аласуға жол бермеушілік принңиптерімен ерекшеленеді. Бір- 
біріие талап қоюшы тараптар сотқа дейін де, сот барысыңца да 
мсдиаторға жүгіну арқылы өзара тиімді мәмілеге келе алады. 
Қылмыстық істерді қарау аясыида тарагаар келісімге келгеннен 
кейін іс согга бейбіт келісім ретінде макүлданады. Ауыр емес 
және ортішіа ауырлықгағы қылмыстық істер бойыиша 
жэбірленушіге айыпт-алушы жақ келтірген залалдың орнын 
голтыру гуралы екі жақты келісіліге келетін болса, 
Қазақстан Республикаеы ҚК-нің 67-бабына сәйкес қылмыстық іс 
қысқартылады.

Қазақ халқы үшін бітімгершілік — бшіік айгудың ең озық 
онегесі. Тоқсан рулы елдің дауларьш тоғыз ауыз сөзбен түйіидеп, 
гатуластыріап отырған дана бабаларымыздың бітімгершілік 
саясаты егеменді елімізде жаңа серпінмен қолға алынуы 
қүнтарлық жайт. Өйткені соттарда іетер айлап, кейде жылдап 
қаралатын болса, медиаторға 30 күн ғана уақыт беріледі. 
Сопардан ең басты айырмашьшығы -  медиатор тараптармен
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болатын келіссөздерге кез — келген уақытта, кез келген жерде 
қатыса алады. Ал судьяға араласпаушылық принципі бойынша 
мұндай келіссөздерге қатысуға заң бойынша рұқсат етілмейді.

Медиацияны зертгеу үшін алдымен оның түсінігіне аса назар 
аудару қажет. Ол үшін эр мемлекеттердегі ғьшыми көзқарастар 
мен тәжірибелерге сүйене отырып, медиацияның анықтамасы, 
белгілері мен ерекше қырлары жэне қүқықтық дауларды реттеу 
мен шешудің басқа да тәсілдерімен арақатынасына мән бере 
отырып талдау жасау қажет.

Шетел эдебиетгерінде медиация түсінігін анықтаудың екі 
жолын бөліп көрсетеді: концептуалды жэне сипаттаушы.

Концептуалды жол түсінігін оның негізгі қағидаларын, 
мақсаты мен делдалдың қатысуы арқьшы дауды реттеудің мәні 
арқылы айқындауды үсынады. Концептуалды сипаттың әдеггеғі 
анықтамасьгаа келесіні жатқызуға болады: медиация -  бейтарап 
үшінші түлғаның келіссөз жүргізу барысьшда тараптарға бейбіт 
өзаратнімді келісім жасауынаа эсер ету мақсатында жүргізілетін 
дауды реттеудің ерікті қүпия процедурасы. Концентуалды 
анықтама теориялық мінез-күлықгы иеленеді жэне сол процедура 
кезівдещ нақты эрекеттерді емес, медиацияны үлгілі модел 
ретівде түсінуге мүмкіндік береді.

Сипаттаушы жол, керісінше, көбінесе тэжірибеге жақывдау 
келеді. Мысалы, Үлыбританияда отбасы қатынастары бойьшша 
медиация маманы М.Робертс келесі анықтаманы үсынады: 
«Медиация -  дауласушы тараптар медиагормен жолығып, 
мэселені талқьшап, кейін дауды шешуге талпынатын 
процедура». Сипаттаушы анықтамалар медиацияның нақгы түрі 
мен моделінің мазмұнын анықгауда көмегін тигізеді. Басқа 
жағдайларда олар абстрактілі сипатга болады жэне зерттеліп 
отырған процедураның мэндік белгілерін шыгаруға рүқсат 
бермеңді.

Медиация процедурасының пайда болуы мен оның 
қалыптасу тарихы заңды түрде жақын арада ғана пайда
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і »ініі нііымен, қогамда, азаматтар арасында өте ерте заманнан бері 
иоидинылын келе жатқанына куэ болдық. Бүл ұғымды кеңінен 
ніі.пі қарайтын болсақ, тек белгілі бір заңды трнғалардың немесе 

(кмиілі лсасқа тслған азамматтардың арасында туындайтын 
днуларды шешуге қажетгі продедура емее, сондай-ақ кішкентай 
(«иіалардың арасында, ағайындардың, көрші-қолаңдардьщ 
іірасында ігуындаіан дауларды шешу кезіндегі «достастыру», 
<( і дтуластыру» секілді эрекеттерден көруге болады. Қазіргі таңца 
(нірлығы зац түрінде іске асып жатқанына қарамастан, қоғам 
Стрлығын эділ түрде жэне ақылға қонымды эрекетіермен 
іуындаған мэселелерді шешуге тырысады. Демек, медиаңия 
ироңесі нэтижесівде адамдардың арасывдағы қарым-қатынас 
спқталып, өздері қалаған жетістікке тараптар келісе отырьш 
жстеді. Бүл проңедураның заңдастырылып жатқаны, қоғамның 
()олгілі бір дэрежеде тағы бір қадамға жоіарьшағавдығын көруге 
болады

2.2 Медиацмя қағидалары мен оның ерекшеліктері

Медиаңия -  басқа да барлық қызмет тұрі секілді арнайы 
қаі идалар негізіңце эрекет етеді. Медиаңияға тэн жеке қағидалар 
іаң жүзІБде бекітілген ҚР «Медиаңия іуралы» заңы 
қабылданғаннан кейін, бүл қызмет түрін де дербес қүқық саласы 
ретівде мойыңцауға мүмкіндік туды. Бүл аталып отырған 
қаі идалардың маңыздылығына еш күмэн жоқ. Біріншіден, олар 
медиаңияның ары қарай дамуын алдын ала анықтап, 
мсдиаңиялық қызметтің өзін өзі реттеуіне негіз бола алады және 
дс медиатодың қатысуымен тарагпарды достастыру барысыңда 
іаңи түрде бағыт-бағдар береді. Екіншіден, қағидаларды боліп 
қарастыру медиаңияны басқа қүқық салаларынан жеке сала 
ретінде қарастыруға болатындығын көрсетіп, оньщ үйымдастыру 
срежелері мен ерекшеліктерін, қүқықтық регламентгері мен 
өтісізу проңбдураларын анықгауға үлееіи қосады. Үшіншіден,
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медиация қаіидалары тараптардың қақтығыстарын реттеу 
барысьшдағы тәжірибелік қызМетгің тұбінен бастау алады. Осы 
аталғандардың барлығы медиаңияның қағидадарын зерттеп, 
талқьшап, жүйелендіру үшін себеп болып табьшады.

Тағы бір айтып өтетін мэселе, құқық қағидалары жалпы 
құқық теориясьшда ғана емес, сонымен бірге салалық ғылым 
аясында да мүқият зерттеледі.

Орыс ғалымы, Леушин В.И. құқық қағидаларын құқықтың 
зандылығын көрсетіп, жалпы құқықты, оның жеке салаларын 
жэне ірі құқықхық институтгарды реттеп, бірьщғайландыруды 
қамтамасыз ететін жалпылама сипатты иеленген қүқықтың 
мазмұньш, табиғатын жэне қоғамдағы орнын сипаттайтын 
басқарушы идея деп қарастырады [14,120 б.].

Азаматтық іс жүргізу құқықтарын терең зертгеген 
ғалымдардың бірі — Семенов В.М. Ал Ярков В.В. арбитраждық 
процестің қағидаларына анализ жасай отырып, «арбиіраждық 
процесс құқығының қағидаларына нақты анықтама беру мүмкін 
емес, себебі ол әрдайым толықтьіруды қажет етеді» деген түйін 
жасады [15, 40 б.]. Дегенмен, автор, гэжірибе барысында 
өңделген арбитраждық процесс құқығының қағидалары 
түсінігінің жалпы жэне маңызды жақтарын айрықша атап 
көрсетеді:

1) қағидалар -  адамдық мэдениетгіліктің элеменгтерін иелене 
отырып, азаматтық іс жүргізу қүқығыньщ дамуы барысында 
пайда болған тарихи категориялар;

2) қагидалар — нормативтік сипатты иеленген, арбитраждық 
іс жүргізу қүқығының нормаларында бекітілген идеялар;да 
бекітілген идеялар;

3) қағидалар құқық саласын заң жағынан ерекшелендіреді, 
онымен қоса арбитраждық іс жұргізу құқығын оның өзгешелігін 
көрсете отырып құқық саласы секілді сипатгайды.

4) жалпы сотгарда, эсіресе, арбитраждық соттарда қағидалар 
жүйесінің қалыптасуына -  халықаралық-құқықтық актілерінде,
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жекелегенде, Адам құқықгары туралы Декларацияда, азаматгьщ 
жэне саяси құқьщтары туралы Халықаралық Пактте, Адам 
қүқықгары жэне негізгі боставдықтары іуралы Еуропальщ 
Конвенцияда, совдай-ақ эділ сотгың халықаралық орган 
қызметгерінде, яш и адам қүқығы бойынша Еуропалық сотта 
көрсетілген адам қүқықтары мен мэртебесі концепциясы 
айрьщшаэсер етеді [16, 41 б.].

Қазіргі таңца кейбір авторлар қағидаларды қызметгің жеке 
түрі ретінде зерттеуге тырысып жатыр, яғни юрисдикцияльщ 
қызмет ретінде. Соның ішінде, Плешанов А.Г. дербес қүқықтьщ 
феномен ретінде азаматгық юрисдикцияның қағидаларын бөліп 
қарастырады [17, 131 б,].

Медиацияның қағидаларьшьщ бастапқы кезден қызметтің 
қағидалары ретінде болғандықган, оларды дэл осы мағынада 
қарастыруымыз керек. Демек, медиация қағидаларына үйымның 
негізін қалайтын бастама жэне қүқықгық дауларды шешетін 
медиацияньщ юрисдикциядан тыс шешетін медиаіщяны жүргізу 
жолдары деген түсінікпен қарауға болады.

Медиация мәслелері қарастырьшатын мамандаидырыліан 
эдебиетге қағидалардың ең көп түрлері корсетілғен. Бірақ, 
авторлар олардың барльпгын емес нақты шеңбер ішіндегі 
қағидаларға тоқгалады.

Ережеге сәйкес, медиацняньщ төрт негізгі қағидалары бар: 
еріктілік, медиатордың эділдігі мен бейгараптьшығы, 
тараптардың тевдігі, қүпияльшық [18, 57 б.].

Давыденко Д.Л. жоғарыда атап өткевдерден бөлек тагы да, 
тараптардың процедура нәтижесі шыққанға дейін толықтай 
қадағалауын, келісімдердің қарама-қарсы келетін сипатын, дауды 
бейбіт шешудегі өзара келісуге болатьш мүмкіндіктер шеңберін 
де жатқызады [19, 42 б.].

Ресей қүқығындағы делдалдықты зерттеу инстиіутыньщ 
келешегін талдай келе, Решетников И.В. медиацияның дамуы 
аталған институтгың қагидаларына сай келуі керек деп атап
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кврсетгі. Нақгылайтын болеақ: еріктілік, қүпиялық, тараптардың 
тевдігі, медиатордьщ бейтараптығы, медиатордың ақысы 
(медиатордың еңбек ақысы міндетті түрде келісім шарт негізівде 
белгіленеді). Одан басқа. автор медиацияның бастамасы ретінде 
оның альтернативтілігін, яғни дауды шещудің сотгық тәртібін, 
делдалдық соттан тыс өтетінін жэне заңмен қадағаланбайтынын 
ерекше айтьш өтеді [20,99 б.].

Севастьянов Г.В. жеке іс жүргізу қүқығының концепциясыи 
дамыта отырып, дауды альтернативті шешу қүқығыныц негізгі 
бастамасы ретівде сенімділікті, тавдау еркіндігін, келісімге 
тараптардың еркі негізінде келуін, қүпиялықгы, 
диспозитивтілікті, тараптардың процессуалды теңдігін, дауды 
ретгеуді тараптардың әрекет етуімен іске асыруды санайды 
[21,395 б.].

Кейбір авторлар тараптардың жауакершілігін, медиацияның 
ашықгығын, процедураның жүмсақтығын, ресми еместігін, 
мівдетті түрде тараптардың қатысуын, жеке түлғаға 
бағытгалуын, бітістіру процедурасында медиатордың жетекші 
рөлі қағидаларын бөліп көрсетеді [22, 155 б.]. Кез келген 
қызметгің уйымдастьірушылық негізі жэне іске асу тэртібі 
базасының болуын ескере отырып, медиация қағидаларын екі 
топқа бөліп қарастыруға болады [23, 372 б.]:

- медиацияны өткізуді үйымдастырудың ерекшеліктерін 
жэне оның қатысушыларының мэртебесін сипаттайтын 
(үйымдастырушы қағидалар);

- медиацияны өткізу тэртібін сипаттайтын (процедуралық 
қағидалар).

Алғашқы топқа медиатордың еріктілігі мен бейтараптылығы, 
ал екінші топқа — қүпиялық, дербестік, ынтымақтастық жэие 
тараптардың тевдігі.

Жоғарыда көрсетілген классификация медиация қағидаларын 
жүйелевдіруге, олардың өзара байланысын жэне өзара 
тэуелділігін анықтауға мүмківдік береді. Қағидаларды жүйелеп
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і алдау медиацияның процедурасын ұйымдасгыру мен өткізудің 
ісрең мағынасьш, басқа дауды шешу мен ретгеу жолдарынан 
ореісшелігі мен артықшылыгын түсінуге, соңдай-ақ заңи 
оргаидардың қызметіндегі медиация процедурасының өркендеу 
шегі мен персгіекгавасын аньщтауды қамтамасыз етеді.

Лгалып өткен қазгидалардың көбісі мазмүны көп аспекгілі 
скенін және медиацияны үйымдастыру мен оны өткізу тэртібін 
қозғайтынын атап кету өте маңызды.

Еріктілік қағидасы -  бүл қағида бітістіру процесінің 
басталуы, өткізілу тэртібі, сондай-ақ қорытынды мен келісімді 
іске асыру да міндетті түрде медиацияга қатысушылардың еркі 
бойынша жасалыңуы тиіс. Аталып отырған қағиданың тараптарға 
гана қатысты емес, сонымен қатар медиаторға да тікелей қатысты 
екенін жеке атап өтуіміз қажет.

Осы қағида тараптарға әр түрлі аспектілер бойынша әрекег 
етеді. Біріншіден, медиацияньщ бастамасы тек тараптардың өзара 
келісулерінің негізінде ғана іске асады. Ешкім медиацияны 
қолдануды міндетгей алмайды [24, 135 б.]. Осының негізіңде 
медиацияньщ біз тоқталып отырған қағидаларының бірі гретейлік 
сотқа жүгіну процесіне үқсас. Дегенмен, істі сотта қарау мен 
шешу процесінен айырмашьшығы, бір тараптың медиаторға 
жүгінуі екінші тараптың да міңдетті түрде медиация процесіне 
қатысуына міндетгемейді.

Екіншіден, медиацияны жаліастыру да тараптардың еркіне 
гікелей байланысты. Ол дегеніміз, кез келген қатысушы 
ироцедураны тоқтатыгх, біржақгы бас тарта алады.

Үшіншіден, нәтижеге қол жеткізу үшін сыртқы қысым 
корсетуге тыйьш салынады. Сондай-ақ, тараптардың кез келгені 
медиация негізінде шешілген даудың шешімін қабьшдауға немесе 
одан бас тартуға мүмкіндігі болуы керек. Бүл аспеісгіде 
медиацияның еріктілік қағидасы келісім шарттың еркін қағидасы 
сипатында көрініс табады.
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Жоғарыда аталып өткен барлық талаптар сақталынатын 
болса, медиацияның абсолютгі еріктілік қағидасы жайында 
айтуға болады. Бірақ, тәжірибеде аталып отырған қағида 
жекелеген тұрде ғана іске асады. Осығаи сәйкес медиацияның 
еріктілік қағидасьшьщ мұмкіндіктері мен шегі жайлы сұрақтар 
туьшдаңды.

Бітістіру процедурасының мэселелеріне байланысты, 
эдебиеттерде, медиацияны өтаізуді міндеітеуге рұқсат деген 
пікірлер айтылады. Сонымен қоса, міндетгі медиация 
концепциясьш ұстанушы тараптар өз позицияларыи қолдау 
мақсатьшда келесі аргумеиттерді келтіреді:

1) міндетті медиация, істі соттық процесте шешуге қарағаңда, 
кейбір дауларды реттеуде тиімді больш келеді. Сонымен қатар, 
тағы тараптар медиация процедурасын бастайтын болса қауиггі 
сезінеді, себебі мұндай ұсыныс өз позициясын толықгай ұстап 
соны қорғап шығуына деген сенімі аз болуы мұмкін екендігін 
сездіреді. Медиацияны откізуге объективті қарау осы қиьшдықгы 
шешуге көмекіеседі.

2) міндетгі медиация процедураны қоғамның арасында 
қолданысқа енгізуді тездетеді.

3) міндетгі медиация дауды шешуді эдетке айналдыруды тез 
қалыптастырады жэне соның негізінде жеке жэне әлеуметгік 
трансфорцияға жеіуді қамтамасыздандырады.

4) сотгық медиацияның кез келген тізімі нақгы бюджеттік 
қаржыландыруды талап етеді, бұл медиацияға міндетті тұрде 
сілтеме жасау тиімдірек болады деген сөз, себебі қаржыныц көп 
бөлігі шешілген іске жұмсалады [25, 288 б.].

Дегенмен, мұндай міндеттеу медиацияның табиғатына қарсы 
эрекет екендігін мойындамауға болмайды. Заңи процедураларға 
қарағанда, бітістіру идеясын көбірек медиация ерікгілігі 
сипаттайды.

Ал басқа қырьшан қарайтыи болсақ, медиация процесінің 
дамуына кедергі келтіріп отырған мэселенің бірден бірі -



халыкгың арасындағы ақпаратгандырудың мұлде аз екеңдігі мен 
медиаторлық мамандықты маңызды мамандық ретінде санамауы 
болып отьір. Орал мемлекеттік заң академиясының Құқықгық 
технология мен бітістіру проңедурасы Орталыгының 
тәжірибелеріне сүйенетін болсақ, бұл жағдайлар медиатор мен 
тараптардьщ кездесуі барысында жөнделетінін айтьш кету керек. 
Қазіргі уақыпа Ортальщгың статистикалық мәліметгіне сәйкес, 
меднатормен кеңес жүргізу барысында тараптардьщ 90%-ы 
медиаңияға қатысуға келісім берген. Демек, бітістіру 
проңедурасьш дамытудьщ алғашқы сатыларында даулы 
құқықгық қатьшастың субьектілеріне медиаңияның 
артықшьшықгары мен мүмкіндіктерін жете түсіндіре отырып, 
оларды толықгай ақпаратхандыру қажет, сондай-ақ оны қолдану 
гэжірибелерін кеңінен таратуга ынталандыру қажег. Бұл 
мақсатты іске асыру ұшін еріктілк қағидасына кішкене шектеу 
қоюға болады, яғни мысалы, тараптарға міндетгі түрде медиаңия 
проңедурасы туралы ақпарат беру керек.

Мұндай қорытьшдының эділ екендігін шет мемлекеттердің 
тэжірибелерінен де байқауға болады. Көптеген мемлекетгерде 
медиаңияньщ тиімділігі пилоттық жобаларда және 
эксперименттік баңдарламалар аясында эмпирикалық жолдармен 
тексеріледі. Шетел оқымыстыларының бақылаулары бұған деген 
нақты қызьягушьшықтары бар, себебі олар эмбебаптық сипатты 
иеленеді жэне пэнді зертгеу барысында ұлттық құқықгық 
жүйемен тығыз қатысы жоқ.

Англия және Уэльс әділет Министрлігінің 2007 жылғы 
жарияланған есебінде, Лондон Орталық базасында сот 
медиаңиясының екі бағдарламасы бойьшша салыстырмалы 
галдау келітірілген [26]:

- 1996 жылдан бері әрекет ететін ерікті медиация 
бағдарламасы (УОЬ);

- 2004 жылдың сәуір айы мен 2005 жылдың наурыз айы 
арасында сотга өткізілген «квазиміндетті» медиаңияның 
эксперименттік бағдарламасы (АКМ);

53



Еріісгі медиация бағдарламасы мазмүны талап өндіріс туралы 
шағьм келіп түскеинеи кейін тараптарға медиация іуралы 
ақпарат жэне сол процедура бойынша істі шешіп көруге кеңес 
бёріледі. Медиаторға жүгіну туралы шешімді тараптар өздері 
қабылдайды. Процедура, ережеге сэйкес, сот процесі 
аяқіалғаннан кейін сот мекемесіндегі арнайы жеке кабинетге 
шамамен үш сағаттың ішінде жүргізіледі. Медиацияны өткізгені 
үшін тараптардың әрқайсысы 100 фунт стерлингі, яғни 1 еуро= 
305,54 тенге болса, шамамен 30554 тенге төлейтін болған.

Ал квазиміндетгі медиацня бағдарламасы айына 100 іс 
бойынша соған қатысты тараптарды автоматты түрде медиацияға 
жіберуді жоспарлайды. Дегенмен тараптар мүндай процедурадан 
бас тартуға қүқылы. Ол жағдайда іс қайтадан сотта қаралатын 
болады. Бірақ медиациядан себепсіз бас тартқан жағдайда, сот 
жеңген тараптан сот шығынын толықтай қайтарып алады. ІІІын 
мэнінде, бүл соттың медиацияға ынта білдіруіне қатысты 
Англиядағы алғашқы бағдарлама. АКМ бағдарламасының 
қүрылуына себебін тигізген Канада-Онтарио провинциясында 
сэтті іске асқан міндетті медиация жобасы болатын [27].

Бағдарламаны зерттеу нәтижесінде ғалымдар келесі 
қорытындыға келді:

1) жағымсыз нэтижелерді қолданбау (себепсіз медиациядан 
бас тартқаны үшін сот шығынын толықтай өндіріп алу) 
медаацияға жүгіну процесін төмендетеді;

1996-1998 жылдары аралығыңда тараптар медиациядан бас 
тартқан жағдайда жоғарыда аталып кеткен эрекеттерге тап 
болмайтын еді, себебі лорд Вульв реформасынан кейін 
қабылданған азамапық процес Ережелері әлі өз күнііне енбеген 
болатын, сэйкесінше, медиациядан бас тартқаны үшін ешқандай 
санкция қолданьшмайтын. Әділет Министрлігінің есебінде УОЬ 
бағдарламасының негізіңце жүргізілген медиация 2000 жылы 103 
процедура болса, 2001 жылы тек 68 ғана процедура жүргізілді. 
Бірақ Солүі уз РІутоиЙі Сііу Соипсіі жэне Оиітей V» Каііігаск ріс
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ісі бойьшша Аппелияциялық соттың ұйғарымынан кейін 
медиаторға жүгіну жедел түрде саны артып, 2005 жылы 368 
даулы жағдайдың 333 бітістіру процедурасы бойынша шешілді 
[28, 19 б.].

2) медиаторға жүгінушілер санын арттыру -  сотга қарау 
керек істердің санын азайтады.

\Ю Ь бағдарламасы бойынша медиаторға жүгінудің саны 
түрақгы түрде өсіп жатқанына қарамастан, нэтижесінде келісімге 
қол жеткізген процедуралар саны төмендей бастады. 1996-1998 
жылдар аралығында оң нәтижеге қол жеткізгендердің саны 
шамамен 62% қүрады. 1998 жылы мүлде төмендеп кетіп, 2000 
жылы шешілшен даулар шамамен 44%, 2003 жылы -  39% 
қүрады. 2004-2005 жылдар аралығында 44%-ға дейін көтерілді, 
бірақ 1998 жылы сәтті нәтижеге қол жеткізген істердің ең 
жоғарі ы көрсеткіші 50%-дан аспады. Осы мэлімехтерді негізге 
ала отырып, егер тараптар медиацияға ешқандай келісімге келуді 
көздей отырып жүгінетін болса, медиатордың қаншалықты кәсіби 
маман екендігіне қарамастан, жақсы нэтижеге қол жеткізу 
мүмкіндігі төмеидейді. Мұндай түжырымды Англия жэне Уэльс 
сотгарында өткізілген медиацияғы қатысты бағдарламалар 
дэлелдеді [29].

3) міндетгі медиация ерікті медиацияға қарағанда тиімсіз. 
Бұл қорытынды алдыңғы тұжырыммен тікелей байланысты. 
АКМ бағдарламасьш іске асыру барысында медиацияны 
қолданудан бас тартқандардың саны 80%-ды құрады. Осы 
жобаньщ эрекет ету уақытында 1232 іс медиацияға жіберілуге 
кездейсоқ таңдап алынды. Олардың тек 22%-ы ғана медиация 
процедзфасын қолдануға келісімін берді жэне 14%- ы (172 іс) 
ғана шын мэнінде іске асты. АКМ бағдарламасын сіке асыру 
аяқталып жатқан кезеңде медиациядан бас тарту азайып, 
сонымен қатар сэгті аяқталған істер саны да азайды: 2004 жылы 
69%-дан 2005 жылы 38%-ға дейін.



Бағдарламаға қатысушылар мен медиаторларға жүргізілг ен 
сауалнама тараптардың келісімге келе алмай аяқталуының 
себебін оппоненттердің бітімге келгісі келмейгінімен жэне 
медиатордың кэсібінің төмен дәрежелігімен, сондай-ақ бітістіру 
процесіне берілген уақыттың тым аз болуымен түсіңдірді.

Медиатордың бейтараптығы қағидасы. Бүл қағидаға түсінік 
бермес бүрын, бейтарап үғымым мен тәуелсіз үғымының 
арақатьшасьш тоқгалып кету қажет. Қазақстан Республикасының 
«Медиация туралы» заңында осы қағида негізгі қағидалардың 
қатарында көрсетілген. Медиатордьщ тәуелсіз эрі бейгарап 
болуын талап ету туралы ЮНСИТРАЛ-дың «Халықаралық 
коммерциялық келісім процедурасы туралы» Типтік заңнаманьщ 
4 бөлімінің 5- бабында көрсетілген. Бірақ ол жерде 
арақатынастары жайлы ештене жазылмаған [30].

Тэуелсіздік жэне бейтараптық қағидалары азаматгық және 
арбитраждық процессуалдық қүқықтың, третейлік істі қарау, 
нотариатгық қүқықтың, яғни барлық заңи қүқықгың 
бастамасының негізі болып табылады. Бірақ осы жерде де екі 
үғымның арақатынасына байланысты мәселе айтылмаған.

Мемлекеттік сотгардағы сотгардьщ тэуелсіздік қағидасыньщ 
мазмүны, сотгар эділ шешімді сот акгілерін ешқандай органның 
немесе түлғаньщ араласуьшсыз, нақты нормативтік актілерге 
сүйену арқылы ғана шығарады. Третейлік соттардың тэуелсіздік 
қағидасы мен бейтарашық қағндасының қүрамы үқсас болып 
келеді. Орыс ғалымы, Виноградова Е.А., тэуелсіздік пен 
бейтараптьшықтың арасында функционалды өзара байланыс бар 
деп атап өтеді. Третейлік соттар бейтарап емес екендігі 
дэлелденбегенше бейтарап түлғалар болып санапады. 
Бейтарапгылық тэуелсіздіктің негізінде туындайды. Өз кезегінде, 
Скворцов О.Ю., тек тэуелсіз бола отырьш қана третейлік соттар 
бейтарап болады, жэне сол арқылы даудың шешімінің эділ жэне 
заңды болуын қамтамасыз етеді [31, 198 б.]. Демек, бүл дегеніміз 
жоғарыдан айтьшып келе жатқан үғымдардьщ тығыз байланысты



екенін көрсетеді, бірақ сонда да олардың арақатынастарына 
байланысты анықталмаған жайлар бар.

Меднаи,ияда барлығы басқаша. Медиагор бір даулы мэселеге 
қатысты езі шешім шығаруға құқылы емес, үсыныстық сипатга 
да шығара алмай,а,ы. Медиацияның негізгі мақсаты, тарапгар 
дауды шешудің жолдарын өздері қарастырады. Сол себепті басқа 
тұлғалардың медиаторға қандай да болсьга әсер тигізе алатыны 
мүмкін емес жағдай. Сэйкесінше, медиаңияда тэуелсіздік 
қаіидасының маңыздылығы төмен.

Бейтараптьшық субъективті жаққа жатады, яғни 
құқьщқолдаңушының қабылдауына қаіысты. Ол дегеніміз 
бейтараптьшық таныта отырып іс атқару, тараптардың барлығына 
бірдей көңіл белу арқылы істі жүргізетінін сипаттайды. Осыған 
байланысты, дэл осы бейтарашылық медиаңияның бастамасы 
жэне негізін құрайтынын байқауға болады. Медиатор өзінің 
бейтараптьгаығы мен тэуелсіздігіне қауіп төніп жатқан жағдайда 
іараптарға міндепгі түрде ескертуі керек. Содан кейін барлық 
қатысушылар қарсы болмаса медиация процесі өзінің жалғасын 
табады. Ол туралы ЮНСИТРАЛ-дьщ Тшггік заңында 
көрсетілген..

Тэуелсіздік жэне бейтараптық қағидгюы бір-бірімен тығыз 
байланысты екенін мойындау керек. Бірақ медиацияда 
тэуелсіздік қағидасы айтарлықгай маңызға ие емес, ол тек 
бейтарашық қағидасына қосымша кепіл ретінде әрекет етеді.

Жоғарыда аталғандардың барлығын ескере отырып, 
медиатордың бейтараптық қағидасына келесідей анықгама 
келтіруге болады: медиация процедурасын өткізу барысында 
медиатор тарашарға тең жэне эділ қарап, тараптардан тәуелсіз 
болуы қажет деген ереже. Бейтараитық қағидасыньщ құрамын 
медиатордьщ эділдігі мен тэуелсіздігі құрайды.

Құпиялық қағидасы. Бұл қағиданың маңыздылығы медиация 
процедурасын өткізу барысындағы құжатгар, мэліметгер, 
пайдаланьшған материагщар, ауызша ақпараттардың барлығы 
егер тараптардың келісімі болмаса жариялгінбайтындығында.
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Құпиялық қағидасының сақгалуы кэсіби медиатордьщ 
міндеті болып табылатыны медиатордың ережесіне арнадған 
Еуропалық кодексте көрсетілген. Аталған қағида ЮНСИТРАЛ- 
дың Типтік заңыньщ 8 жэне 9 баптарынд, 2008/52/ЕС 
Директивасының 7бабьщца, сондай-ақ көптеген шет 
мемлекеттердің заңнамаларында, Қазақстан Республикасының 
«Медиация туралы» заңының 4 бабьюда бекітілген. Мысалы, 
АҚШ делдалдық туралы Бірьщгайландырьшған актіде көбінесе 
кұпиялық қағида толық қамгылып, оның жұзеге асырьшуьша 
кепілдік берілген [32,215 6 .].

Құпиялық қағвдасы третейлік өндірістің қағвдасьмен ұқсас 
болып келеді. Дегенмен, талдауға түсіп отырған қағиданьщ 
ерекшелевдіретін белгілері бар жэне оларды келесідей сатьшарда 
қарастыруға болады: ішкі жэне сыртқы.

Қағңданы сыртқы сатыда қарастыратын болсақ, 
медиацияның барлық өткізілу уақытында құпия түрде сақталады. 
Тек заңда көрсетілген немесе тараптар қарсы болмаған жавдайда 
ғана жариялауға тыйым салынбайды.

Ішкі саты бйынша қағиданың әрекеті ақпараттарды 
пайдалану сол медиация процедурасының шегівде ғана 
қолданылуы.

ЮНСИТРАЛ-дың Типтік заңнамасьшда бүл қағида шамалы 
өзгеше көрсетілген, яғни, бір тараптан алынған ақпараттарды 
медиатор екінші тарапқа жеткізуіне болады.

Халықаралық тәжірибеден құпиялық қағвдасьшың абслюттік 
эрекет етуін шекетейтін жағдайлар оырн алады. Оның себебі 
тараптардьщ бірінің заңсық эрекетгерінен зардап шеккен екінші 
тараптың құқьнын қорғау мақсатында. Мұвдай жағдайларда, 
ережеге сай, зардап шеккен субъектгің құқықбүзушылықтың 
эсерінен келген зиянньщ орнын қалпьша келтіру керек. Мысалы, 
Ііпііеүег ріс. уз Ргосіог&ОатЫе Со ісі бойынша, сот «шіһоиі 
рге]и<1ісе» ережесінің кұші болмайтынын айтып етгі.
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Осы қағиданың маңыздылығын қорытындылай келе, 
қүпиялық қағидасы медиаңия проңедурасьшың артықшьшығы 
дсм айіуға болады.

Тараптардың теңдігі жэне ынтымак;гіастық қапвдасы. Бүл 
қагиданың түбінде жатқан мәселе дауды реттеу процесінде 
тараптар бір бірімен татуласу мақсатьшда қатынас құруы тиіс. 
Сот процежінен медиацияның артықшылығы, тараптар бүл 
процесте өз позицияларын дэлевдеулері міндетті болмайды және 
қажет етпейді, керісінше екі жақгы да қанағаггандыратын бір 
шеіиімге келуді жоспарлайды [33, 156 б.].

Тараптардың теңцігі қағидасы бойынша тараптардьщ 
сшқайсысында артық немесе кем қүқықгары жоқ. Сондай-ақ 
медиатор да оларға жеке қүқықгар мен артықшьшықтар бере 
алмайды. Осы қағида азаматтық, арбираждық, третейлік 
ондірістің қағидаларьша үқсас болып келеді. Сонымен қатар, 
медиация процесінде айтарлықтай маңыздылыққа ие емес. 
Дэлірек айіатын болсақ, жоғарыда аталып өткен ынтымақгастық 
қағидасынақосыміпа сілтеме ретінде қолданьшады.

Теңдік қағидасының әрекеті келесі жағдайларда көрініс 
табады: тараптар медиаторды таңцауда жэне процедураньщ 
өткізілу тэртібін таңдауда; процесте өз ойларын жеткізу кезіңце; 
сүрақгар қою барысында бірдей қүқыққа ие болады.

Ал Қазақстан Республикасының «Медиация гуралы» заңында 
ынтымақтастық қағидасы емес, ал керісінше нақгы осы 
гараптардың теңцік қағидасы тікелей корсетілген.

Елімізде даулы мэселені оңгайлы шешудің баламалы 
тэжірибесі ретінде 2011 жылғы 28 қаңгардағы Қазақстан 
Республикасының «Медиация туралы» заңы қабьшданған 
болатын.

Осы Заң Қазақсган Республикасында медиацияны 
үйымдастыру саласьшдағы қоғамдық қатынастарды реттейді, оны 
жүргізу қағидапары мен рэсімін, сондай-ақ медиатордың 
мэртебесін айқывдайды. Егер Қазақстан Республикасының
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заңдарында өзгеше белгіленбесе, жеке жэне (немесе) занды 
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық жэне өзге де 
құқық қатынастарьшан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес 
және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер бойыиша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар (дау- 
шарлар) медиацияның қолданьшу саласы болып табылады.

Тараптардьщ бірі мемлекеттік орган болып табьшатын кезде, 
жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматгық, еңбек, 
оібасылық жэне өзге де құқық қатьшастарьшан іуындайтьш 
дауларға (дау-шарларға) медиация рэсімі қолдаиылмайды.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар жэне мемлекеттік қызмет 
пен мемлекетгік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қьшмыстар 
гуралы қылмыстық істер бойынша да медиация рэсімі 
қолданьшмайды.

М едиация- тарапгардьщ ерікті келісімі бойынша жүзеге 
асырьшатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында медиатордың (медиаторлардың) жэрдемдесуімен 
тараптар арасындағы дауды (дау-шарды) реттеу рэсімі.

Медиатор -  «Медиация гуралы» Заңның талаптарына сэйкес 
кэсіби жэне кэсіби емес негізде медиация жүргізу үшін тараптар 
тартатын тәуелсіз жеке түлға.

Медиаторлар үйымдары — медиаторлардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін медиацияны 
дамьпу жөніндегі ортақ мақсаттарға қол жеткізуі үшін олардың 
ерікті негізде бірііуі үпіін қүрылатын коммерциялық емес 
ұйымдар.

Медиацияның мақсатгары мыналар больш табылады:
1) дауды (дау-шарды) шешудің медиацияның екі тарапын да 

қанағатгандыратын нұсқасына қол жеткізу;
2) тараптардың дауласушылық деңгейін тәмендету.
Медиация мынадай қағидатгар негізінде жүргізіледі:
1) еріктілік;
2) медиация тараптарының тең құқьшығы;
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3) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы;
4) медиадия рәсіміне араласуға жол бермеушілік;
5) ку ішялық.
Медиация тараптары медиаторды, медаадия рэсімін, ондағы 

оз ұстанымын, оны талап ету тэсілдері мен құралдарын таңдау 
кезінде, ақпарат алу кезінде, дау-шарды ретгеу туралы келісім 
піартгарының қолайльшығын бағапауда тең құқықгарды 
пайдаланады және оздеріне тең міндеттер :«ұктейді.

Қазіргі уақытга медиаторлардың қатысуымен істердің тиімді 
шешіліп келе жатқанын айту қажет. Сот тәртібінде қарастыруға 
тиіс даулардың санын қысқартып, оларды шешудің баламалы 
тәсілін қолдану, оның ішінде бітімгершілік рэсімдер — медиадия 
эдісін қолдану адам құқықгарының эділ сақгалуыньщ кепілі. 
Реснубликамызда медиадия институтының дамуына қажетгі іс 
шаралар жүргізілуде. Медиация ортальщтары республикамыздьщ 
барлық аймақгарында жұмыс жасауда. Бұл өз кезегінде 
келешекте делдал жұмысының ретімен жүруінің, істің 
бітімгерлікнен эдіи шешілуінің алғышаргы болмақ. Өркениетгі 
елдерде бейтарап медиаторды тарту ісі неғұрлым жедел дамып, 
елдегі құқықгық саясаттьщ жұйелі жұргізілуіне өз сепгігін 
тигізген. Олар сапалы эрі, тиімді сот төрелігін жұргізуде негізгі 
басымдыққа ие жэне заманауи құқықтық жұйенің дамуьюа ықпал 
етіп келеді екен. Медиацияньщ тиімділігі сол азаматгар баж 
салығын төлеп әуре болмайды жэне едәуір уақыт үнемдейді. Ең 
бастысы, судьядан айырмашьшығы — кеяіспеуші тараптардыц екі 
жағын да қанағаттандырады.

Біріккен Үлтгар ¥йымының Бас Ассамблеясымен 
қабылданған Резолюциясы, Делдалдьщ туралы ЮНСИТРАЛ 
Типтік заңнамасында негізгі бастаушы қағидалар көрсетілген.

Жалпы осы процестің қағидаларын жоғарыда аталып кеткен 
халықаралық әмбебап құжатгы негізге ала отырып, Халықаралық 
заңгерлер ассоциациясында бастаушы қағидалар ретівде 
бекітілген болатын. Ол қағидаларды ең алғаш Халықаралық
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коммерциялык арбитраждың Жүмыскерлер тобы жасады. Ал 
қоғамдық журналдардың ішінде Іпіешагіопаі Бірақ ол жерде 
барлығына негіз болатын негізгі үш қағида бекітілген. Олар: 
бейтараптық, тәуелсіздік жэне қүпияльщ қағидалары.

2.3 Халықаралық іс жүргізудегі медиаціш мәселелері

«Медиация» сөзінің магынасы екі немесе одан да көп 
тараптардың арасында туындаған дауды бейтарап үшінші 
түлғаның қатысуымен бейбіт жолмен шешу процесі болып 
табьшады [34, 160 б.]. Бүл атальш отырған құбылыс тек бір 
мемлекеітің ішіндегі емес, халықаралық дәрежедегі озекті 
мәселелердің бірі болып отыр. Медиация инсттутының отаны -  
Америка Құрама Штатгары. Осы жерде жүйеленіп, Еуропаның 
мемлекетгеріне, Австралияға, Канадаға, ¥лыбританияға және де 
өзге кқптеген мемлекетгерге таралды. Қазіргі таңда атапьга 
отырған инстиіут дауларды шешудің ең гиімді жэне ең заманауи 
тәсілі болын табылады. Медиация инстиіутының тиімді екеніне 
халықаралық тәжірибе дәлел болады. Мысалы, Біріккен ¥лтгар 
Үйымыиың халықаралық сауда бойынша бойынша Комиссиясы 
халықаралық коммерциялық бітімгерлік процедура туралы БҮҮ 
Бас Ассамблеясының барлық мемлекетгерімен үсыньшған Заң 
қабылданды. Біріккен Үлттар Үйымына мүше мемлекетгердің 
ойынша, осы модельді нормативті акт барлық дауларды бітімге 
келу арқылы шешу процедураларының заңнамаларын 
қамтамасыз ететін және жалпыәлемдік коммерциялық бітімге 
келу тәжірибесінің қажеттіліктерін толығымен
қанағаттандыратын негізгі қүрал болып табылады деген пікір бар. 
Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясының 24.01.2003 жылғы № А/КЕ8/57/18 
Резолюциясында халықаралық және ішкімемлекеттік 
тәжірибедегі бітімгершілік процедурасы сот өндірістеріне балама 
болып табьшатыны жайлы көрсетілген. Делдалдық қызмет 
мемлекетгермен іске асырылатын эділ сот процесіндегі
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ікоііомикаяық жетістіктерге жету жэне халықарапық 
ічп і.шастарды бірв;алыпты дамыту үшін хішықаралық тэжірибеге 
ипгі іілген болатын. Аталғаи қүжатта, осы процедура, дауласушр 
шраатар дауға және таралтардың ешқвійсысына қатысы жоқ 
(п-іпарап ұшінші іүщадан сол туындаған даулы мәселені бейбіт 
жолмен шешіп беруін сүрап, қөмекке жұгінуі деген мағынамен 
і үсіпдіріледі. Ресей қызметқерлері үінін атальш отырған 
модиация инстиіуты жаңа эрекет, сол себепті АОК сшқты 
барлық басқа дауды ретгейгін ежелден келе жатқан ретгеу 
тэсілдері мен амалдарымен салыстырғандағы артықшьшықгарын 
жете зерттеп, овпың табиғаты мен мэніне нақгы зертгеулер 
жүргізу қажет. Әрине, эдетке айналған жзне заңды құбьшыстьщ 
бірі — сот өндірісімен де қажетінше жете зертгеулер жүргізу 
артық болмас. Осы мәселелер мен сүрақгарды тереңірек оқу 
дауды шещудің альтернативті жолы -  медиацияның басқа реттеу 
жолдарынан айырмашьшығын айқын көріп, орнын табуьша жэне 
чавдастырылып, қүқықгық ретгелуіне экелді. Сол 
ар гықшьшыктардың қатарында бітімгершілік қызметінің 
эмбебаптық сипаты, яғни даудың кез келген тұріне қолдануға 
болатындыгы жэне тек азаматгардың арасында ғана емес, сондай- 
ақ, жеке және заңды тұлғалардьщ арасында да қолдануға 
жагқызьша беретіндігі тағы бар. Даудасушы тараптарды өзіне 
і аргатьш тағы бір мэселе бар, ол -  тараптардың делдадды өз еркі 
бойьшша таңдап, іфооцеске толығымен соңына дейін қатыса алу 
мүмкіндігі. Себебі гараптар ол шешімғе жалпы өз еркілері 
бойынша келеді. Демек, шешімдІ қабылдау мен оның 
орындалуына деген жауапкершілікгі де өз мойындарына алады. 
Кейбір зертгеушілер дауды меднациялық жолмен шешудің тағы 
бір артықшьыьнь! ретінде материалдық шығынды ұнемдеуге 
болатынын айтады, мысалы ретінде, сот шығыңдары мең 
адвокаттарға шығьпщаңуды қажет етпейді. Одан басқа, компания 
істі шешу үшін көп шығынға ұшырамай, өз жұмысын ары қарай 
жалғастыра береді. Көптеген кэсіпкерлер үшіе өз абыройын
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сақгап қалу үшін туындаған дауды келюсөз жүргізу арқьшы, 
сондай-ақ дауды қүпия сақгап қалғысы келеді, ал сот процесінде 
жариялылық жэне ашықтық сияқгы қағидалардың қатаң сақгалуы 
нэтижесіпен жоғарыда аталғандарды құпия сақгап қалу 
мүмкіндігінен айырады. Тағы артықшьшығы ретінде уақыттың 
үнемділігін қоса айтып кетуге болады.

Халықаралық қүжатгар қатары медиатордың жүмысын 
анықгайды. Көп жағдайда олар барлық мемлекеттерде заңды 
күші бола бермейді, бірақ үқсас қүжатгар жасауда стандарт 
түрінде қолданылады:

1) 2012 жылы Біріккен Үлтгар Үйымы делдалдық қызметгің 
тиімділігіне қатысты мәселелер бойынша Басшылығы делдалдық 
шараларға қолдау көрсететін делдалдар, мемлекеітер мен басқа 
да субъектілер үшін ресурс ретінде өңделді.

2) 2002 жылдың 24 қыркүйегіндегі ЭКОСОС-тың Е/2002/12 
Резолюциясы. «Қылмыстық әділ сот мәселелеріндегі 
реституциялық бағдарламасьшдағы бітімгерліктің негізгі 
қағидалары» (БҮҮ).

3) Дауларды Шешу бойынша Ассоциация сияқгы кэсіби 
ынтымақіастықтың медиаторларымен жасалған орта білім беру 
оқыту мекемелерінің шегінде іске асырьшатьш медиация 
бағдарламаларьша жататын үсынушы стандартгар.

Келесі халықаралық қүжат — 1995 жылдың 18 наурызында 
Вашингтоңца қол қойылған Мемлекеттер мен жеке түлғалар 
арасыңцағы немесе басқа мемлекеттердің заңды түпғалары 
арасыңцағы инвестициялық дауларды ретгеу туралы Конвенция. 
Осы қүжаттың ПІ тарауында бітімгершілік туралы көрсетілген. 
Аталған заңға сәйкес, келісім жасаған мемлекет немесе жеке 
іүлға немесе келісім жасаған мемлекеттің заңцы түлғасы 
бітімгершілік процедурасын жүргізгісі келсе, Бас Хатшыға 
жазбаша өтініш қалдыруы керек және оның көшірмесі екінші 
тарапқа жіберіледі. Ол өтініште жазған тараптың жэне дауласып 
жатқан екінші тараптың арасында туындаған даудың пэні және
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осы процедураны өткізуге екі тараптың да келісетіні туралы 
ақпарат көрсетілуі керек. Бас Хатшы егер ақпарат мазмұнынан 
даудың Орталық юрисдикциясының құлыретіне сай келеді деп 
есептеген болса өтінішті тіркейді. Тіркелгені немесе бас 
тартылғаны туралы тараптарды хабардар етеді.

Бейтарап комиссия жедел тұрде тіркеу өткеннен кейін қысқа 
мерзімнің ішінде құралады. Комиссия тарашардың ортақ 
келісуімен бір адамнан немесе құрамы тақ саннан тұратын 
бірнеше адамнан түрады. Егер комиссияның құрамы тараптармен 
келіспеген болса екеуі тараптардың эрқайсысьшың ұсьгауымен ал 
ұшіншісі екі тараппен бірігіе отырып таңдалган үш адамнан 
тұратьга Комиссияның төарағасы болатын топ негізінде 
құрылады. Егер осы заңға сэйкес Комиссия құрамы 90 кұннің 
немесе тарашармен келісілген басқа уақыт ішінде құрылмаған 
болса, тараптардың кез келгенінің өтінішімен немесе 
тараптардың екеуімен де кеңесе отырьга медиатор тағайындайды.

Комиссия өз құзыретгілікгері бойьгаша сүрақгарды өздері 
шешуге қүқылы. Комиссияның міндетіне тараптар арасындағы 
даудьщ пэнін анықгап, озара келісілген ортақ шешімге келтіру 
жетістігіне ие болу жатады. Осы мақсатта Комиссия дауды 
реттеудің кез келген сатысында уақыт оте тараптарға талаптар 
қоя алу мүмкіндігіне ие болады. Тараптар ерікті түрде 
Комиссиямен ынгымақтастықта болуы керек. Егер таралтар бір 
келісімге келген болса Комиссия даудьщ пәні мен таралтармен 
шешілген келісімнің нәтижесі көрсетілетін протокол толтырады. 
Егер Комиссия дауды ретгеудің қайбір сатысында келісімге 
келудің нәтюкесіз болатынын анық байқайгын болса, сол кезде 
жедел түрде келісімге келе алмағандығы туралы протокол 
толтырады. Егер тараптардың біреуі келмеген болса немесе 
қатыспаған болса, Комиссия келмегені немесе қатыспағаны 
гуралы протокол толтырады.

Егер тараптармен агщын-ала келісілмеген болса, онда 
гарашардың ешқайсысы алдын басқа тарашың айтьшган ойга,
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мойындаліан эрекетке немесе үсынысқа, Комиссияның алдыңғы 
протоколдары мен үсыныстарына сілтеме жасай алмайды.

Балаларга катьісіы хальщаралық отбасы дауларындағы 
медиация 1980 жылдың 25 қазан айындағы халықаралық 
балаларды үрлаудың азамаітық-қүқықгьщ аспектілері туралы 
Гаага Конвенңиясына сай эрекет етеді. Басқа заманауи 
отбасылық конвенңияларға сэйкес, Гаага Конвенңиясьі 
отбасыльщ дауларды бейбіт жолмен шешуді қолдаңцы. Аталған 
Конвенцияның 7 бабына сәйкес, мемлекеттік билік оргаңдары 
балаларды ерікті түрде қайтаруды қамгамасыз ету үшін жэне 
даулы мэселелерді мүмкіндігінше бейбіт жолдармен шешуге 
эсерін тигізуге барльщ қажетті шараларды жасауға эрекет 
жасайды.

1980 жьшға балаларды үрлау туралы Гаага Конвенция мен 
1996 жьшғы балалардың қүқықгарын қорғау туралы Гаага 
Конвенциясы бала үрланған жағдайда сол елдің мемлекеттік 
органы оны қайгарьш беруге қүзыретті болатындыіъша негізделе 
отырып жасалған.

1996 жылғы Гаага конвенциясьша сэйкес, бір мемлекетге 
жасалған қорғаншы немесе балалармен байланысқа қатысты 
жасалған сот ордері Конвенцияға мүше барлық мемлекеттерде 
заңды күшке ие.

2006 жылы Украина халықаралық балаларды үрлаудың 
азаматгық-қүқықгық аспекгілері іуралы Конвенцияға қосылды. 
Украина Министрлік Кабинетімен Украина аумағындағы 
Ковенцияның орындалу Тэртібі бекітідді.

Халықаралық балаларды үрлау орын алған жағдайда 
балалары үрланған ага-ана мен үрлаған ата-ананың арасындағы 
дауды реттеуде медиаңияны қолдану баланы ерікті түрде 
қайтаруға жэне ортақ келісімді бекітуге комегін тигізуі мүмкін.

Балаға қатысты отбасы дауының алгашқы стадияларында 
медиация даудың алдын ала алады. Егер отбасьшдағы ерлі- 
зайьпггьшардьщ арасындағы қатынас тым қиындап кеткен
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жш дайда, біреуі баланы алып басқа елге кетіп қалу қаупі 
іуыпдағанда медиатор арадағы дауды ушықгырмай, ерлі- 
іайыптыларға дауды әлдеқайда тиімді альтернативті жолмен 
шешуге ықпалын тигізе алады.

Ата-аналар ажырасатын жағдайда келісілген шешім баланың 
қүқыгының қорғалуын қамтамасыз ете алады: «Ата-анасы екі 
мсмлекегте түрьш жатқан бала турақты тұрде екеуімен де жеке 
қатынас құруға және тікелей байланыста болуға құқылы», 
сондай-ақ, «екеуімен де бірдей тұрақгы қатынас жасауға жэне 
тікелей байланыс құруға баланың құқыгы бар» деген бап Біріккен 
¥лгтар Үйымының балалар құқығы туралы Конвенцияда да 
көрсетілген.

Ортақ келісімнің негізіндегі шешім дауласушы тараптардың 
өздерімен жасалғандьщтан орындалатын болады. Сонымен қатар, 
гараптар қарсы эрекеттер жасауға бара бермейді, сол себепті 
баланың мэселесі маңыздырақ болады.

Кез келген жағдайда келісшген шешім екі тарап үшін де 
қолайлы болады: тараптардың эрқайсысы шешімге өз ықпальш 
гигізе алады жэне проңедураға қатысады. Келісе отырып 
қабылданған шешім нәтижесінде «жеңілген тарап» немесе 
«жеңген тарап» болмайды.

Отбасы дауларын шешуде қолданылатын тэсілдермен 
салыстырғанда медиацияның аргықшылықгары бар. Тараптар 
арасында ресми емес кездесулер өткізу арқылы, өз ойлары мен 
мақсатгарын еркін сөйлесіп шеше алатын жағдай жасау арқылы 
даудың шешілуін жеңілдетеді. Медиация -  нақгы істің орайына 
қарай шешетін альтернативті жол. Ол заңды сұрақгарды да, 
заңды емес сұрақтарды да талқьшайды, сондай-ақ, іске заңцы 
гүрде еш қатысы жоқ бейтарап тұлғаның бейресми қатысуына 
жол береді.

Трансшекаральщ медиацияның ерекшелігінің бірі болып 
медиация процедурасыньщ нэтижесінде жеткен заңцы кұші жоқ 
келісім, цау жалғасын тапқан жағдайда сот процесінде қорғай
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алмайды. Оның себептері көп болуы мүмкін: медиациялық 
келісім шешім еш жерде тіркелмегендіктен, сотпен 
мақүлданбаған немесе сот тәртібіне кіргізілмегендіктен заңцьі 
түрде міндетті кұші жоқ болуы немесе қолданбалы қүқыққа 
қарсы келуі әбден мүмкін. Сол себепті екі немесе одан да көп 
қүқықтық жүйенің өзара әрекетгесуін назарға алуымыз керек, 
соңдай-ақ, шешімді орындамастан бүрнн, медиаңияның 
барысында қол жеткізген шешімнің, сәйкесінші қүқықтық жүйеде 
заңды күші бар екеніне көз жеткізіп алу керек.

Мүңца назарға алатын бір жайт бар, кейбір құқықтық 
жүйелер отбасы қүқығының жеке аспектілеріне қатысты 
тараптардьщ бостандықтарын шектеп тастауы мүмкін. Мысалы, 
кейбір мемлекетгердің заңнамасы бойынша егер ата-аналық 
жауапкершілік туралы келісім л;отітен бекітілмесе заңды күші 
болмайды.

Ата-аналар дау мәселесі бойынша қолданылып отырған 
заңнамамен танысып алуы керек, сондай-ақ, процедура барысына 
қатысы болған барлық заңнамалық акгілерді де ескерулері керек. 
Халықаралық отбасы құқығы аясындағы келісілген шешімдерді 
жеңілдетуші медиация жэне ұқсас процедуралар сот 
процестерінің орнын басушы емес, голықгырушы болуы қажет.

Халықаралық отбасы қүқығы бойынша балаларга қатысы бар 
іске медиациялық процедура жүргізген медиаторлар тараптардьщ 
назарьш заңцы ақпараттардың жалпы озектшігі мен мамандардың 
құқықгық кеңестерін алудың маңыздылығына аударуы керек.

Үлттық отбасылық медиация мен халықаралық отбасьшық 
медиацияның арасында айырмашылық бар. Хальщаралық 
отбасылық даулардағы медиация элдеқайда кұрделірек жэне 
медиаторлардың қосымша даярлыгын қажет етеді. Екі түрлі 
құқықгық жүйелердің, түрлі мәдениет пен тілдің арақатынасы 
медиацияны қиындата тұседі. Балаларды ұрлау туралы 
халықаралық істерде ата-аналар арасыңдағы қатынас қиын 
жағдай.
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Еуропа Одағының бастаушы қағидалары балаларды қинаудая 
қорғаудың кешенді улттық стратегиялары бойынша: «балалар 
қииау жасаған жағдайда жаза қолдану сияқгы қағидалардың 
орнын қайта қаллына келтіру және тәрбиелеу әділ соты 
аясындағы тапсырмалар басуы қажет, соңдай-ақ мемлекет 
тарапынан балаларды қинаудан қорғаумен, олардың құқықгарын 
қорғау жэне қүқықтық қорғауды қамтамасыздаңцыруға аса көп 
иазар аударьшуы қажет».

Еуропальщ Кеңестің мүше мемлекеттеріне 1999 жыдцың 15 
қыркүйегіндегі қьшмыстық істерге арналған медиация бойынша 
Комиггет Минисірлігінің Үсьшысы. Ол « жэбірленуші мен 
қүқықбүзушы тараптың ортақ келісімі болған жағдайда қылмыс 
нэтижесінде пайда болған даулы мәселені бейтарап үшінші 
іүлғаның қатысуы арқылы шешуге мүмкіндік беру аясындағы кез 
келген проңеске қатысты».

Астана қаласыңца 30.11.2012 жылы «Еуропалық Одақ және 
Еуропальщ Кеңестің Медиация туралы Заңы: Жеке Еңбек 
Заңындағы Медиация» атгы тақырыбанда Халықаралық 
конференция өтгі. Сол конференцияда Еуропалық Одақгьщ 
Консорциум Жобасының өкілі Ханс-Юрген Захорка келесі 
мэселерге тоқгалып откен болатын:

- Еуропалық Кеңестің медиация туралы ¥сьгаысы туралы;
- Медиация заңы аясындағы Еуропалық Одақгың саясатьі 

(ЕО заңцы Директива деп көрсетеді);
- Жеке еңбек заңындағы медиация туралы;
Еуропальщ Кеңес өзіне еуропа мемлекетгерінің үкімеперінің 

өкілдерін қосатын озінің Министрлік Комитетімен барлығы бір 
ауыздан 2002 жылы қыркүйек айында конвенция емес, бірақ 
заңды күші содан кем болмайтын Үсынысты қабылдады. Заңцы 
түрде, эрюіе, бүл заңнаманың мінддеттеуші күші жоқ және ол 
үсыныстық сипатта болады. Бірақ барлық мемлекетгер келісе 
отьфьш қабылданғандьщтан сот жүйесінде мықгы қүрал ретінде 
пайдалануға болатын күші бар. Қазіргі таңца Еуропаца
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медиацияны қолданудың қажеі екендігі туралы кеңінен іараліан 
қонсенсус бар, сол себепті мемпекеттер.. бірінен кейін бірі 
медиаңия іуралы ұлчтық заңңама қабылдай бастады.

Азаматгық істер бойьшша медиация қолдануға шақыратын 
Үсыныста:

- Мемлекет азамапық істер бойынша медиацияны ерікті 
тұрде ұйымдастырып және бекіте алады; немесе қоғамдық, жеке 
секторлар арқьшы іске асыра алады;

- Медиация сотган тыс немесе сот процесінде жүзеге 
асырьшады;

- Азамаггық істер, өз кезегінде, еңбек құқығын, отбасы 
құқыгын және коммерциялық құқықты да қамтиды. ¥сыныс 
медиацияның сот процесіндегі істер қатарын азайта алагынын 
мойындайды.

Екропалық Кеңес едиаторларды даярлау мен жауапкершілігі 
туралы мэселелер бойынша ұсынады: «Мемлекет медиаторларды 
кэсіби даярлауды, олардың жауакершілігін, дәрежелерін таңцау 
бойынша сәйкесінше стандарт қабылдауды, сонымен қатар 
халықаралық даулар бойынша жұмыс істейтін медиаторларды 
даярлау үшін арнайы шаралар қолдану». Жэне де Еуропалық 
Кеңес эрбір мүше мемлекет медиацияның пайдасына іске 
асырылагын кампаниялар жүргізгенін қалап отыр. Ал 
Қазақстанда медиацияны жоғарылату үшін арнайы үкіметаралық 
емес ұйымдардың қүрылып, қызмет егіп жатқанын айтып кетуге 
болады.

Құрамына 27 мүше мемлекет кіретін Еуропалық Одақ 
Еуропалық Кеңестің заңнамаларына араласа алмайды және тек 
шектеулі ғана құқықгарға ие. Бірақ Еуропалық Одақ « жақсы 
тәжірибелер» орнатуға құқьшы жэне сол себепті Медиация 
туралы Директиваны қүрды. Бұл заң Еуропалық Одақ шеңберінде 
заңцы күшке ие, ол барлық мүше мемлекеттердің ұлтгық 
заңцарына айналуы тиіс.
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2008 жылдың мамыр айынан бастап Директива еуропалық 
Комиссияның есебінің негізінде 2016 жьшға дейін қарауда 
жатады. Ол деген барлық мемлекеттер Еуропалық Одақ 
гәжірибесіне сұйене отырьш, зертгеушілер мен сарапшылар 
артықшылықгары мен кемшіліктерін ескеру арқылы өз 
үсыныстарымен баяндама жасауы тиіс. Заманауи заңнама 
экімшілік баяндама сипатында болуы қажет екенін жіне олар 
жария түрде парламентте жэне азаматтық қоғамда талқылануы 
тиіс. Оның себебі қайтадан медиация процедурасы мен істі сотш 
қарау процесі екеуінің арасьшдағы баланстың сақталуы. Одан 
басқа, Еуропалық Одаққа мүше, медиация процедурасын элі 
гэжірибеде қолданып көрмеген мемлекетгерді медиация туралы 
жаңа заң қабылдауды үсынып қана қоймай, Дирекгива тек 
азаматгық, шекаралық жіне коммерциялық дауларда 
қолданылатын болады. Әсіресе, кірістерге, кедендік жэне 
экімшілік қатынастарда, мемлекетгердің эрекеттері немесе 
мемлекеттік биліктегі әрекеттер үшін бүл Директиваның күші 
таралмайды (асіа ]иге ішрегіі).

Осы аталған шектеулерге қарамастан, сотгарды медиацияны 
оз процедураларына қолдануға шақырады.

Сонымен қатар, медиацияда электронды ақпараттық 
технологияларды қолдануды үсынады. Еуропалық Одақ Интернет 
желісінде қызмет ететін 80ЬУІТ деп аталатын сызба шегінде 
жедел дауды шешуде үлкен жетістікке жетті жэне оны 
қабьшдауда да біраз еңбектер атқарьш, жақсы жетісгіктер мен 
нэтижелерге, эсіресе, Бірыңғай Нарық мәселелерінде қол 
жеткізді. Мысалы, литвалық азамат Францияда жүмыс істеңці 
жэне машинасын өзімен бірге экелді. Қандай мерзім аралығыңца 
ол өз машинасын Францияға тіркеуі тиіс? Бүл медиациялық жүйе 
экімшілік бойьшша сүрақтарды қысқарта жэне жоя алады.

Одан басқа, Еуропалық Одақ Директивасы Еуропалық 
Одақтың Негізгі Қүқықтар Хартиясымен мойындалған 
қағидаларды ескеру арқылы негізгі қүқықтар жасауға ынталанды.
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Еуропалық Одақ Директивасы барлық медиаторлар 
Медиаторлардың өзіи-өзі ұстау туралы Еуропалық кодекстің бар 
екенін білуі қажет және ол Кодекс интернет желісінде барлығына 
ашық болуы керек екенін көрсетеді. Ол Еуропалық Кодекс Өзін- 
өзі ұстау немесе Этикалық Кодекс ете маңызды жэне эрбір 
медиатор өзі тіркелген мекемеде қол қоюы керек. Болашақта 
қазақ медиаторлары үшін Өзін-өзі үстау Кодексі қабылданып, кең 
таралуы эбден мүмкін.

2002 жьшы қабылданған Медиаторлар үшін Өзін-өзі үстау 
Еуропалық Кодексі медиаңияльщ қызмет атқаратын үйымдарға 
өздерінің бағытына орай нақгы Кодекстер мен Ережелер 
қабьшдауына қүқық береді. Әрине, ол ережелер Медиаңия 
Институтымен аккредитаңиялануы тиіс.

Аталып отырған Еуропалық Кодекс медиаторлардың 
қүзыреттерін, олардың қызметтеріне жарнамаларды, олардьщ 
тәуелсіздігін, бейтараптьшығын, өткізілу тәртібін, проңедура 
барысын, медиадияльщ келісімді, проңестің эділдігін, кірістерді 
жэне қүпиялыққа қатысты барлық сүрақтарды қамтиды.

Үйымдасқан еңбек қүқығын емес, жеке Еңбек қүқығы 
медиаңия үшін өте тиімді. Ол Солтүстік Америкада кең тарлаған 
және сол жақта жақсы дамыған.

Канадада көптеген жүмыс берушілер мен кәсіби одақтар өз 
қағидалары ретінде қарастыратын, өздерінің үйымдасқан 
келісімдерінде медиацияны жиі қолданады. Кейбіреулерінің 
эбден үйреніп қалғаны соншалықгы, көп жағдайларда, туындаған 
дау бірден медиаңия проңедурасьша жіберіледі.

Медиаңия, көбінесе, тараптардьщ қүрьшымдық тэртіптерімен 
теңестіріледі, сондай-ақ, дауласуға қажет етпейтін жағдайларда, 
мысалы көтерілістер кезінде. АҚШ-та еңбек қатынастары 
бойынша медиаңияны қолдану 1898 жылдан бері келе жатыр. Ол 
Эрдман Акті теміржол тасымалдаушылар мен жұмыскерлер 
арасындағы төлемақыға байланысты мэселенің шешімін тапқан 
жүйе қүрған кезден бастап эдетке айнала бастады. Бүл заң,
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біріншіден, медиацияға жүіінуді немес келісімге 
Мемлекетаралық Сауда Комиссиясыяың көмегімен келуді 
міндеттейді. Ал, екінші қадам реі інде, Арбитраждық Кеңестіц 
алдында арбитраждық нроцедурадан өтуді мінддеттеді,

XX ғасырдың соңғы онжылдығында медиация тек үжымдық 
дауларда ғана қолданылмай, жеке дауларда жэне компанияньщ 
ішкі дауларында да қолданылып жүрді. Дауларды реттеудің 
барлық альтерңативті жолдарының ішінен, АҚШ іскерлік әлемі 
медиацияны ең тиімді жол ретінде санап, көбінесе соны 
таңдайды. Біраз жылдар бүрын Америка Қүрама Штатыада, 
шамамен, 1000 ірі корпорациялардың арасында сауалнама 
ясүрғізілді. Нэтижесінде, сауалнама альшғандардьщ, шамамен, 
90%-ының айтуы бойынша, көптеген компаниялар медиацияны 
тек ішкі қатынастарда туындаған дауларда ғана емес, сонымен 
қатар сыртқы, яғгаи үшінші тараптардьщ арасында да қолданады 
екен. Ол, әрине, Қүрама Штатының заңи үкіметке қаржылай көп 
шығынданатындығымен тығыз байланысты. Еуропада мүндай 
шығындану көп бола бермейді.

Қазірғі танда Еуропада АҚШ пен Канаданы бақылау 
тенденциясы жүріп жатыр. Бірақ біршама уақыт бойы Еуропа 
еңбек заңнамасывіа арбитраждық элементтерді араластырғысы 
келмеген болатын. Себептерін айта кететін болсақ:

Біріншіден, еуропалық континентальдық құқықтық жүйе 
тарихқа жүгінетін болсақ еңбек қүқьны аясында Дауларды 
Реттеудің Альтернативті қүралдарьш ясиі қолданбайтын. 
Германияда, мысалы, Еңбек Процессуалдық Кодексіне сэйкес, 
еңбек қүқығы аясында арбитраждьщ шешімдерді қолдануға 
байланысты шектеулер бар. Арибитраждық соттар еңбек 
соггарына қарағанда төменірек заңды дайындығымен, 
тэуелсіздігімен жэне материалдық құқықтарға онша тэуеяді емес 
түрде құрылған. Германиада еңбек сбттарының қрыретгіліктері 
еңбек дауларына байланысты міңдцетті шешімдерімен 
эксклюзивті болады, сол үшін арбитраж,цық соттарға барьшша 
тыйым салынады.
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Оған қарамастан, кейбір элементтері кездеседі. Мысалы, 
неміс Еңбек процессуалдық кодексіңде сотшрға алғашқы 
инстанцияда дауды шешіп тастауға рүқсат беріледі. Ол эділдікке 
ұмтылған тараптарды тез процедураға сІе-Гасіо бойынша 
келтірген сотішілік медиация: шамамен, барлық жағдайлардың 
80%-ы алты айдың ішінде шешлген, тек 4%-ы ғана бір жылдан 
артық уақыт алған. 21 жылдың ішінде статиетикалық мәліметтер 
бойынша барлық жағдайлардың 85%-ы сотгық медиациямен 
реттелді. Ешбір сот медиацияға қарсы келмеуі керек, себебі бүл 
жағдайда шешім шығарудың еш қажеттілігі жоқ. Осының өзі 
медиация процедурасының даудың реттеліп, шешілуін тездетіп 
және соттарға түсетін ауыртпалықты жеңілдететініне дэлел 
больш отыр [35, 397 б.]. Қазақстан Республикасына да сондай 
жетістіктерге жету үшін элі біршама уақыт керек, бірақ заңның 
қабылданғанының өзі сол жетітікке жетудің алғашқы үлкен 
қадамы десек те болады.

Осы эрекеттің нэтижесіңце көп ісьтер сотқа дейін жетпейтін 
болады. Сотгарға түсірілген ауыртпалық азаяды және олар 
алдыңғы жэне кейінге қалдырылған істермен жүмыс істеп, 
ретгеумен айналысуға кіріседі. Сондай-ақ, расында да қиьга эрі 
медиациялық процедура арқылы шешіле қоймайтын істерді 
шешумен айналысатын болады.

Басқа қырьшан алғанда, медиацияның нэтижесі өзгеше 
болады: әсірес, жемқорлықпен айналысатын соттық мекемелері 
бар мемлекеттер үшін тиімді болады. Медиация бар жерде 
жемқорлыққа қатысты жағдайлардың аз айтылатыны сөзсіз. 
Жалпы, көбінесе, медиация «халық үшін, халықгың еркі үшін 
жэне халықпен жасалынатын эділ сот ясүйесі» деп те аталады.

Медиацияны кім қабылдайтын болса, әрине, ол оның 
пайдасынан бөлек тағы шешімін де қабылдауы керек. 
Медиаторлардың пікірінше, медиациялық процедурага шамамен 
алты айдай уақыт керек. Бірақ ол уақыт қысқартылуы тиіс. 
Карибтік Ынтымақгастықга түтынушылық жағдайьшда
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модиациямен іүіыиушылардың құқығын қорғау іуралы заң 
иілқылауы өткен болатын. Сол талқылауда норма бойьшша 
мсдиациялық процедура ортавда алғанда екі апгада белгілі болуы 
ксрек екені айтылды. Медиацияның тағы бір артықшьшығы: 
медиация отырысы қоғамның араласуынсыз отуі тиіс. Ол 
і араптарға екінші тараппен бірге өткізілғен жерден бөлек жерде 
барып өтулеріне күқық береді.

Әрине, барлығы медиаторға байланысты. Қазақстанда жэне 
корші мемлекеттерде дәстүрлі түлға «би» деген ұғым бар. Сол 
ақылды дара гүлғалар дауды эділ шешу үшін барынша тырысқан. 
Орта Азия елдерінде жасы үлкендерге деген қүрмет маңызды 
болған жэне туысқандар арасында немесе ата-аналар мен 
балалары арасында туындаған дау үят әрекет болған. Бірақ қазіргі 
уақытта жастар арасында ол саталмай келеді, ал Орта Азия 
мемлекетгерінде ол қүндылық элі де бар жэне ол біздің ең 
маңызды артықшылығымыз десек те болады. Әрине, заң жоғары 
түратыны қағидасы барлық жерде ең дұрысы жэне эрекеттің 
барлығы сол ең щ:рыс әрекетгің мацайында болуы тиіс, бірақ эр 
мемлекет қажетінше дамып отыруы қажет.

Осыған байланысты, медиатор болуға лайық тұлғалар 
міндеггі түрде тзуелсіз бірақ құзыретгі органмен бекітілуі тиіс. 
Ол медиаторлар тізімін жасайтын, бақьшап отыратын, арнайы 
қабілеті мен заңи білімі бар болуын қадағалайтын жэне Өзін-өзі 
ұстау немесе Этика Кодексінің сақталуын бақылап отыратын 
Жоғарғы Сот немесе Соттар Одағы болуы мүмкін. Осы аталған 
аккредитациялау органдары сонымен қатар үлгі беретін орган 
атынан эрекет етіп, онымен қоса, медиатоларды даярлау және 
білімін артгырумен айналысатын Үкіметаралық емес Үйымдар 
ұсынуы қагкет. Ба;рльщ мемлекеттер осылай жасауы тиіс, себебі 
осы әрекеттер қызметгің негізі болады.

Өткен жылдыи, 21 маусымында Минс к қаласында «Тәуелсіз 
Мемлекегтс;р Достастьны арасындағіы дауды шешудің 
альтернативті жолдары: үлтгьщтан халықаралық құралдарға»
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атты тақырыбында Халықаралық ғылыми-тэжірибелік 
конференция өтгі. Конференция үйымдастырушылары ретінде 
Тэуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық Соты, 
ТМД мүше меслекетгерінің Парламентаралық Ассамблея 
Кеңесінің Хатшылығы, «Халықаралық заңгерлер Одағы», 
Беларусь Республикасы Жоғарғы Шаруашыльщ Соты, 
«Белорусиялық еспубликалық заңгерлер одағы» қоғамдьщ 
бірлестігі, Белорусиялық мемлекетгік университет және 
Хальщаралық «МИТСО» университеті қатысгы. Аталып отырған 
конференцияның мақсаты болып дауларды шешуде үлттьщ жэне 
хальщаралық соттан тыс процедуралардың ерекшеяіктерін 
қолдаңуды оқгыу, сондай-ақ, ТМД Экономикалық Согында жэне 
ТМД Экономикалық Согы жанындағы дауларды реттеу 
Халықаралық Орталығы қызметтерінде ларды қолданудьщ 
тәсілдерін үйрену.

Конференция қатысушьшары -  ТМД Экономикалық Соты 
өкілдері, ТМД Экономикальщ Соты жанындағы дауларды реттеу 
бойьнппа Халықаралық Орталығы, ТМД мүше мемлекетгерінің 
Халықаралық Ассамблея Кеңесінің Хатшьшығы, Белорусь 
Республикасыньщ Сауда- палатасьшың жаньшдағы Хальщаралық 
Арбитраждық Соты, Белорусь Республикасының Қүқықтық 
зерттеу жэне Үлттық заңнамалық Орталығы, Қазақсіан 
Республикасыньщ Заң Институты, Ресей Ғьшым Академиясьшың 
мемлекет жэне қүқық Институты, Санкт-Петербургтік 
мемлекепік университетгің заң факультеті, Белорусь 
мемлекепік университетінің заң және халықаралық қатынастар 
факультеті және тағы басқалары болды.

«Сот тэртібінің қарауына жататын даулар санын азайтып, 
оларды реттеудің альтернативті жолдарын, сонымен қатар 
бітістіру процедуралары мен медиацияны енгізу өте маңызды», - 
деп Қазақстан Республикасының Президенгі 2009 жылдың 19 
қарашасындағы V сьезіңцегі сөзінің бірінде атап кеткен болатын.
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Тәуелсіз Мемлекеттер Достастьны ұйьшьшың 
м 11 қеаттарының бірі больш ұйымның мүше мемлекеттері 
арасында туындаған дауларды бейбіт жолдармен шешу. ТМД 
мсмлекеттерімен қабылданған жэне бекітілген еркін сауда 
аймағы туралы Келісім қайта қарауды қажет етеді және дауларды 
шешуді тәжірибелік түрде іске асыру керектігін шешуді қажет 
етеді.

Делдалдың қатысуымен жүргізілетін бітімгерлік 
процедураларыныіч арасьшдаіы ерекше орынды иеленетін — 
дауларды реттеудің альтернативті жолы өзекті жэне маңызды. 
Халықаралық қүралдарды қолдану жэне өңдеу үшін ТМД 
мемлекеттеріндегі жэне шет мемлекеттердегі бітімгерлік 
11 роңедураларындағы дауларды ретгеудің шешілу тэртібін 
анализдеу мен оқьтгу керек.

Қазіргі таңда медиация ТМД мемлекетгері арасында белсенді 
түрде дамьш келе жатыр, бірақ заңнамалық база барлық 
мемлекеттерде қалыптасқан жоқ. Медиацияның қолданылу 
аясьш, негізгі ұғымдарын, медиация процедурасьш өткізу 
гэртібін, медиатордың мэртебесін, тараптардың қүқықтары мен 
міндеттерін бекһеіін арнайы Медиация туралы заң ТМД 
мемлекеттерінің тек үшеуінде қабылданган — Молдавия, Ресей 
және Қазақстанда. Қалған ТМД 8 мемлекеті тэжірибеде 
медиацияны эрекет етуші азаматтық, шаруашылық, қылмыстық, 
процессуалдық заңнамалардың нормаларына сүйене отырын - 
қолданады. Олар — соттан тьхс азаматтық-қүқықгық келісім 
қорытыңдысы туралы, сотгағы бейбіт келісім туралы жэне 
залалдың орнын толтырып болған күдіктімен, сотталушымен, 
жауапкермен бейбіт бітімге келу туралы сүрақгарды ретгейтін 
нормалар.

ТМД 3 мемлекетінің арнайы медиация туралы згщьш талдау 
олардьщ ^зқсастығы туралы қорыіындыға келуге мүмкіндік 
береді.
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Соттық жэне сотган тыс медиация болып бөлінеді. Олардың 
екеуі де дауды реттеуге бағытгалғанына қарамасган, аталған 
келісімдердің эрқайсысының заңи түсінігі бірдей емес. 
Азаматтық жэне қылмыстық істер бойынша медиациялық 
келісімдердің орьщцалу тэртібі ұқсас болады.

Медиацияның априорасы больш дауды бейбіт ретгеу үшін 
тараптармен қабылданған міндеттерді еркін атқару идеясы 
салынған. Тәжірибеде медиациялық келісімдердің көбісі 
көрсетілген мерзімде еркін орьшдалады жэне 10%-ы ғана 
мэжбүрлі түрде орындатуды қажет етеді.

Қазақстанның жэне Ресеңцің Медиация туралы заңнамасы 
бойынша соттан тыс медиацияда медиациялық келісім 
тараптардың қүқықгары мен міндетгерін бекііуге, өзгертуге жэне 
тоқгатуға бағытгалған азаматгық-қүқықтық келісім ретінде 
болады. Медиаңия тараптарыньщ тарапынан аталған келісімдерді 
орындамаған, бүзған немесе бас тартқан жағдайларда тэртіп 
бойынша жауапкершілікке тартылады. Бұзылған қүқықтардың 
қорғалуы заңнамада көрсетілген тэртіпке сай жүзеге асырылады. 
Ягпи, медиациялық келісімді қорытындылау барысында алғашқы 
міндетгер тоқтатьшады, ал оның орнына жаңасы пайда болады, 
жэне сол дауды ретгеу туралы медиациялық келісім сот алдында 
тек сол екі тарап арасындағы келісім ретіндегі күшке ие болады.

Медиация процедурасының нэтижесінің қорытьгадысьша 
сэйкес іске асырылмаған немесе сэйкес емес іске асырылған 
жағдайда, басқа да азаматтық-қүқьщтық келісімдер бойышпа 
қүқықбүзушьшықгар орын алған жағдайларда сотқа қайта 
жүгінуге болады [36,250 б.].

Бүл жағдайда сот өндірісінің пэні болып медиацияльщ 
келісімнің негізінде туыедагап жаңа қүқықтық қатьюас болады.

Дегенмен мүндай жағдайда қызықтырушы болмайды. 
Маңыздысы мэжбүрлі орындау мәселелері бойынша сот 
медиациясы болады.
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Халықаралық құқық қорғау ортальнымен осы жьшдыд 
Оасында Қазақставда Б ¥ ¥  дамьггу Жобясы «Сот медкациясы» 
іске асырылды. Жоба Алматы қаласьюьщ Өуезов ауданының 
со ітарывда сот медиациясының механизм ін енгізу, түрғьюдарды 
ақнаратгандыру ушін ақпаратгық компаниялар өткізу, ЖОО 
(кізаларында медиацня орталықтарын ашу жэне жастар арасында 
дауды бейбіт жолдармен шешу үдаін колледждерде 
ақпараттаңіхырулар жүргізу арқылы медиация институтын 
дамытуға бағытталды.

Сот процесінің барысындағы дауды ретгеу туралы келісім 
бейбіт келісімді сішаттайды. Аталған келіісімнің айырмашылығы 
тек оньщ қорытындылау процедурасыівда. Тараптар сотпен 
бекітілгеннен кейін орывдауға міндетгі күшін иеленетін 
медиацкялық келісімді сотқа үсына алады. Дауды регтеу туралы 
келісім сотга іс қозғалғаннан кейін, яғни соттың процессуалдық 
эрекетінің шегівде жасалады жэне бейбіт келісім туралы 
үйғарымды анықтау актісі ретівде жасалады. Мүндай анықтама 
актісін үсынғаншін кейін сот келісімнің заңға сэйкестілігін 
тексеріп, басқа түлғалардың заңды қүқықгары мен 
бостандыісіарының бүзылмағандығына тексеру жүргізеді, 
нэтижесіңце іске асырылуын міндеттейді жэне қадағалайды. 
Мысалы, Беларуссияньщ шаругішылық-процессуалдық 
Кодексінің 124 бабына сәйкес, егер келіс імде корсетілген тэртіп 
бойынша жэне еол мерзім ішівде орындалмайтын болса, 
шаруашыіп-.іқ соты мүдделі тарашьщ өтініщі бойьюша аталған 
Кодекстің IV бөліміне сәйкес бекітілген орындау қүжатын береді. 
Орындау вүжатын беру туралы мәселе шаруашьыіық сотпен 
тараптардың шақырылуьшсыз қарастырьшады. Осыған үқсас 
нормалар Ресейд;ің жэне Қазақстанның кодексгерінде де 
қамтылған.

Дегенмен бүл жағдайдың өзі медиацшиьщ жүмсақ процедура 
екевдігімен шектеледі. Медиация процедурасыньщ аясьюда 
тараптар дауға қатыстылығы бар деп санайтью кез келген
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сүрақтарды талқьшауға қүқылы. Бұл тараптардьщ бастапқы 
даулы мәселе жайлы ұмьпып, дауды ретгеудің ең тиімді 
жолдарын кеңінен іздеуіне көмегін тигізеді. Нэтижесінде 
медиациялық келісімге сот өндірісінің пэні аясынан тыс талаптар 
қосылады, дегенмен сот егер оның талаптары шағыс шеңберінен 
асьт  кеткен болса бейбіт келісімді бекітпейді. Одан басқа, сот 
тараптарды бітімге келтіру үшін шаралар қолдана отырып жэне 
дауды ретгеуге әсер ете отырып, бейбіт келісімді бекітуге немесе 
оны бекітуден тольщ бас тартуына ғана құқылы [37, 81 б.]. Бейбіт 
келісімді боліп немесе ішінара бекіту заңнамада 
қарастырылмаған.

Демек, медиация тараптарьгаьщ алдымда, мэні бойынша, 
күрделі таңдау тұрады: сотган тыс еркін келісім жасау, бірақ 
толық орындалуьгаа кепілдіксіз немесе сотпен бірге оңай 
формада, бірақ тек шағым шеңберіне ғана.

Ерекше атап кететін жайт, Беларуссияның Шаруашьшық- 
процессуалдьщ кодексінде сотқа жұгінуші тараптарға айрықша 
преференциялар қарастырьшға н. Шағымданушы шағым беру 
кезінде көрсетілген жалпы мемлекеттік алымның 50%-ын ғана 
төлеуіне болады. Медиациялық процедурада келісімге жете алған 
жағдайда қалған 50%-ын төлеу талап етілмейді. Бітімге келу 
туралы келісімнің талаптарын өз еркімен орындамаған жағдайда, 
шарттың талатарын мэжбүрлі тұрде орьшдатуға жэне 50% ақша 
сомасын төлеу талап етіледі.

Сондай-ақ, Беларуссия заңнамасы бітімгершілікті әлдеқайда 
экономикалық жағынан тиімдірек етеді. Медиациялық келісімді 
қьшмыстық құқық аясында қолданудың ерекшеліктері бар. 
Қылмыстық медиация Қазақстанда жэне Молдавада бар, 
Молдавада заңды түрде, сонымен қатар, әкімшілік 
құқықбұзушылық істері бойынша да медиация қолданьшады.

Қылмыстық нроцесс барысында медиацияны өткізу 
нэтижесінде тараптармен қол жеткізілген келісім жэбірленуші 
мен қылмыс жасаған тұлға арасындағы дауды ретгеп,
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жобірленушіге келтірілген зиянньщ орнын толтыру туралы шарт 
ясасасу арқылы жүзеге асады. Қылмыстық медиация туралы 
келісімді орындаудың ерекшелігі, ол тарапггардың бітімге келуіне 
байланысты қылмыстық істі тоқгату туралы күзыретті органның 
үйғарымы шығарьшганға дейін зиянның орнын толтьіру толық 
түрде орындалуы тиіс. Бүл факт зиянның орнын толтыру үшін 
медиация тараптарына қысқа шектеулі ғана уақыг беру арқылы 
медиаңияның мүмкіндіктерін азайтады.

Тәжірибеде ол үшін кейде уақыттың жетпей қалатын 
жағдайлары да кездеседі. Осыған байланысты, мемлекеттерде 
қылмыстық заңнамада бас тарту мүмкіндігін қайта қарастыру 
үсьшьшып жатыр жэне іс бойынша қылмыстық жауапкершіліктен 
босатьшған түлғамен бейбіт келісім талаптарьш орындауды тек 
медиация процедурасы біткенгенге дейін емес, совдай-ақ, 
медиациялық келісімнің талаптарының орындалып болғанына 
дейін уақыт беру керек деген үсыныстар бар. Берілген мерзім 
шектелуі тиіс. Сол уақыт ішівде іс бойьгаша өңдіріс қайта 
қаралуы керек.

Қазіргі уақьггга Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, 
Бас Прокуратурасы жэне әділет Министрлігімен, Қазақставда 
бітімгершілік институтын одан әрі дамыгуда концептуадды 
қүжат болып табылатын, «Бітімгершілік-примерение»
жобасының Концепциясы (қьшмыстық және азаматтық 
процестерде) овделді. Жобаның мақсаты -  2017 жылға дейін 
сотгардағы азаматтық жэне қылмыстық істер бойьгаша 
шағымдарды, шамамен, 30%-ға дейін бітімгершілік институты 
арқьшы барынша азайту. Жобаны іске асыру екі этаппен 
жүргізіледі: 1 этап — заң жобасын өңдеу — Ш квартал 2013 жыл; 2 
этап -  заң жобасын енгізуді Қазақстан Парламентінің қарауына 
жіберу -  IV квартал 2013 жыл. Ал Жобаның тапсырмаларына: 1) 
сотга жэне сотқа дейінгі тәртіптегі тараптар арасындағы 
бітімгершілікке жетудің мүмкіндіктерін кеңейту; 2) дауларды 
реттеудің сотқа дейінгі тәртіптегі тәсілдерін жетілдіру; 3)
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дауларды ретгеудщ қүқықгық мәдениетішң сатыларын 
жоғарылату, дамыту; 4) азамаіты қ-құқы қіық дауларды қараудың 
тәртібін бү_йрық өндірісін қолдану аясын кеңейту жолы арқылы 
жеңілдету;

Осы Конңепңия келесі жағдайларды қарастырады:
1) Медиаңиялық келісімнің занды күшінің жоқтыгын 

белгілейді.
Сотқа дейінгі тэртіпте қол жеткізілген келісім мэжбүрлі 

түрде орындауға жатқызылмайды. Келісім-шарт жасасқан 
жағдайда тараптардың біреуі орындаудан бас тартуы мүмкін, ол 
жағдайда басқа тараптың сотқа арыздануынан басқа жолы 
қалмайды. Сол себепті сотөа дейінгі медиациялық келісім 
уақытгы текке жоғалту болып табылады. Осыған байланысты 
Азаматгық іс жүргізу кодексіне «Бітімгершілік продедурасы. 
Бейбіт келісім» атты жеке бөлім енгізу қарастырылған. Оның 
мазмүнына бітімгершілік проңедурасының мақсаты мен 
тапсырмаларын, оньщ түрлерін ( медиация, бейбіт келісім, 
делдалдық), қағидалары мен өткізу тэртібін, оның нысаны мен 
мазмүнын, бекіту тәртібі мен мэжбүрлі түрде орындатуды енгізу. 
АІЖК-ін сотқа дейін немесе соттан тыс жасашған медиациялық 
келісімге жүгіну тәртібін мэжбүрлі түрде орындатуды 
регламенттеу арқылы «Медиация тэртібі бойьшша дауды реттеу 
туралы келісімді орындау» деген жаңа бөлім енгізу арқьшы 
толтыру жоспарлануда. Мұндай келісімді мэжбүрлі түрде 
орындату тараптардың біреуінің өтініші бойынша сот акгісімен 
үзеге асьфьшады.

2) Қылмыстық жэне Қьшмыстық іс жүргізу кодексіне бейбіт 
келісім ясасау тәртібін, бітімгершілікке қол жеткізген жағдайда 
тараптардың құқықгары мен міндетгерін, келтірілен зиянның 
орнын толтыру тэсілі мен оған берілетін мерзімді, бас тарту 
мүмкіндігі мен қылмыс жасаған тарапқа бейбіт келісім 
талаптарын орьшдаудан бас тартқан жағдайда өндірісті қайта 
қозғауды анықгайтын жеке нормаларды енгізу ұсынылған.
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Демек, ТМД мемлеке-ггерінің медиациялық келісімді 
орыіідау мэселелері бойынша эрекет етуші заңнаманы талдау 
олпрдың орындалуын қамтамасыз ету механизмін қайта оқыту 
жоие эр мемлекеттің үлпы қ заңнамасына, менталитетіне қарай 
қайта өңдеу қажетгігін куэландырады. Шет мемлекеттердегі 
(Лвстрия, Германия, Бельгия) медиациялық келісімдерді 
можбүрлі түрде орындату жүйесі ерекше, олардың кейбіреуінде 
орындаудың жеңілдетілген тэртібі (сотқа жүгінбей-ақ, сот 
шешімін алу жэне орындау қағазын алу ) қарастырылған.

Медиация инстшутының дамуына, сонымен қатар 
мсдиацияльщ келісімді мэжбүрлі түрде орындатуға мемлекетпен 
кецес, сарапшылармен, медиациялық үйымдармен, соттармен 
жэне мемлекеттік оргаңцармен медиация аясында кең ауқымды 
гүрде кеңес жүргізу арқьшы ТМД мүше-мемлекетгерінің 
Пелсенді ынтымақтастыгы эсер ететін еді. Еуропалық Парламент 
жэне Одақгың 2008 жылдың 21 мамырындагы азаматтық жэне 
коммерциялық істердегі медиацияның кейбір аспектілеріне 
қатысты № 2008/52 Директивасына үқсас ТМД мүше-
мемлекеттерімен дауды жэне қақтығысты бейбіт ретгеу 
мэселелері бойынша Шекгеулі қүжат қабылдау үсынылуда.

Директиваның 6-8 ережелеріне сэйкес медиация тараптардың 
қажеттіліктеріне жауап беретін процедуралар көмегімен шығын 
және азаматгьщ пен коммерциялық істер бойынша дауларды 
жедел соттан тыс тэртіпте реттеуде тиімділікті 
қамтамасыздандыра алады. Медиация арқьшы жеткен шартқа 
қатысты олар еркін түрде орындалатьшьша, соңдай-ақ, 
гараптардың арасында достьщ қатынасты
қамтамасыздандыратынына ьщгималдьшық көп [38, 161 б.]. Бүл 
аргьщшыльщгар халықаралық элементтерге байланысты 
жағдайларда айқын көрініс табады.

Осыған байланысты медиацияның ары қарай дамуына жэне 
медиацияға жүгінген тараптарға қамтамасыз етуге болжамалы 
зацнамалық базаға сүйену үшін азаматтық процедураның негізгі 
аспектілерін анықгайтьш шектеулі заң қажет.
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Аталған Директиваның ережесі тек хальщаралық сипатгағы 
даулардағы медиацияға қатысты, бірақ Еуроиалық Одақтьщ 
мүше-мемлекеттері осы ережелерді өздерінің үлггық 
дәрежелердегі медиаңия процестерінде қолдануларына ешқандай 
кедергілер жоқ.

Ресей Редерациясындагы делдалдың қатысуымен 
жүргізілетін дауларды реттеудің альтернативті жолы больш 
табьшатын медиация -  жаңа инстатуг: 27.07.2010 жылғы № 193- 
ФЗ «Делдалдың қатысуымен дауларды реттеудің альтернативті 
процедуралар туралы» Федералды заңы 2011 жьшдың 1 
қаңтарынан бастап заңцы күшіне енді. Медиация туралы заң 
азаматтық қүқықтық қатынастар бойынша туындайтын дауларда, 
соңцай-ақ, кэсіпкерлік жэне басқа да экономикальщ 
қатынастардан туындайтын дауларда, сонымен қатар еңбек жэне 
отбасы қатьшастарьшан туьщцайтын дауларда медиацияны 
қолдануға байланысты қатынасты ретгейді.

2.4 Шет мемлекепердің ұлттық заңнамапарындаіы 
медиация мәртебесіне қүқықгық талдау

Медиацияньщ пайда болып, қоғамда айгарлықтай орьш ала 
бастағанын цивилизацияның дамуымен байланыстыратын 
болсақ, онда адамзаттың эрқашанда бітімге келуі арқылы кез 
келген жағдайда даудың түріне қарамастан келуіне болатыны ете 
заманнан келе жатқан табиғи қүбылыс екенін түсінуге болады. 
Медиация өзінің заманауи түсінігінде, 2008 жылы заңи күшіне 
енген, Еуропалық Парламент жэне Еуропалық Одақтың 
директивасында көрініс тапты. Директива элемдегі медиацияны 
дамытуда үшін маңьізды, ол Еуропалық Одақгың 27 мүшесімен 
мақүлданған, демек ол дегеніміз коптеген батыс елдері оның 
дербестігін мойьшдағаны. Барлық мемлекетгерде және 
мэдениетгің дамуында, медиацияның интеграциялануы үқсас 
больш келеді, бірақ өзіндік ерекшеліктері де больш түрады.
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' >< ірссс, осы процестегі маңызды ерекше аспектілері құқықтық 
« ч г ш і і ы ц  қалыптасуында айрықша көрінеді. Мемлекетге медиация 
гурішы заңнаманың пайда болуы институттың толықтай 
қплыпгасып, оны дамытатыны барлық кезде әсері тие 
(к-рмейтінін шет мемлекеттерінің тэжірибелерінен байқауға 
болады. Жалпыэлемдік тенденцияны бақылап кәруге болады: 
ноп мемлекеітер заңнамалық базаны, медиаңияны дауларды 
шсшудің альтернативті жолы ретінде, қүрады.

Қазіргі уақьпта меднация элемдегі дауларды сотқа дейінгі 
шсшуде қолданылатын ең кәп таралған тэсіл болып отыр. 
Медиация процедурасының сэтіілігі ете жоғары: элемде орташа 
шамамен алғанда медиацияға жіберілген барлық даулардың 75%- 
дан 80%-ға дейінгі даулар келісімге келумен аяқгалады. 
Хгшьщаральщ тэжірибеде медиацияныц бірнеше моделі 
қолданьшады. Медиацияны үйымдастыру жэне оны өткізу тэртібі 
эр мемлекетте эр түрлі бола береді, бірақ медиацияньщ 
қағидалары ешқашан озгермейді жэне барльігына бірдей болап 
келеді. Ол қағидалар: ерікгілік, тараптардың теңдігі,
медиатордьщ бейтараптығы, қүпияльщ [39, 31 б.].

Батыста медиация азаматтарды эділ сотқа деген ашықгықты 
мсеңйщететін азаматтық қоғамның маңызды бөлігі ретінде 
саналады. Медиация қүқықгық жүйенің болігі жэне көптеген 
мемлекеттердің мәдениеті болып саналады. Сәйкес заңнамалық 
актілер АҚШ, Канада, Австралия, Австрия, Сербия, Нидерланды, 
Болгария ясэне басқа мемлекеттерде қабылданған. Әлемнің 
алдыңғы қатарлы мемлекетгері медиацияның дамуына беясеңді 
қатысуда. АҚШ-та медиация туралы Бірыңғай акт 2001 жылы 
қабылданды. Медиацияны дамьпудағы шешуші фактор больш 
америкалық сотгардьщ дауларды шешуде осы процесті 
пайдаланғаньшда тиімді екенін мойындағаны. Сот өндірісінің 
америкалық жүйесі даулардың көбісі тараптардың келісуімен 
сотқа дейін шешілуіне бағытгалған. Кейбір штатгарда сотгар 
келесі тэсйщі қолданады: сот ісгі өндіріске тек, егер тараптар
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пайда болған істің медиация жолымен шешілмейтінін дәлелдеи, 
оған нақты аргументтер келтіретін болса ғана қабьшдайды. 
Көбінесе соттардың өздері тараптарға медиаторларға жүғінуге 
кеңес береді. Мысалы, 2008 жьшы 300000 істі медиацияға 
жіберді. АҚШ-та медиацияны жаңаргумен жэне жаңа тэсілдерін 
табумен айналысатын Үлттық дауларды шешу институты, 
сонымен қатар жеке меншіктегі жэне мемлекеттік қызметгері де 
бар. АҚШ-та ішкі дауларды шешуде қолданылатын өздерінің 
Третейлік қарау жэне медиация Ережесін бекіткен Америкапық 
арбитраждьщ ассоцнация (Ашегісап АгЬіІтаііоп Аззосіаііоп) өте 
маңызды орынға ие. Америкалық ассоциациясыньщ дауларды 
альтернагивті шешу секциясы дауларды альтернативті шешу 
ауқымы бойынша 13000-ға жуық тәжірибеден өгіп жатқан 
мамандарды қамтып отыр.

Профессор Мелисса Манварингтің айіуы бойынша, АҚШ-та 
медиация медиатор тараптарға туьшдаған дауды шеюиуге 
көмекх-есетін ерікгі процесс болып табьшады. АҚШ-та 
талаптардың көбісі соттарда шешіледі. Медиацияның маңызды 
орталығы — жеке түлғалар арасындағы келіссөздер аспекгілер.

Австралияда сотқа дейінгі бітістіру Медиация жэне арбитраж 
турішы Актпен реттеледі. XXI ғасырдьщ басында көптеген 
авсі риялық компаниялар медиацияның, яғни сотқа дейінгі дауды 
шешу процесінің тиімді екендігін мойындап, келісім-шарттарына 
медиатвтік ескертпелер енгізді. Мүндай ескертпелер дау 
туындаган жағдайда медиацияны қолдануды гараптарға 
мінддеттейді. 1975 жылы арбитрлар мен медиаторлардьщ 
Австралиялық Ассоциациясы қүрылды. Тэжірибеден өтуші 
медиаторлар Ассоциациямен қабьшданған ережелерді қолданады.

Еуропада медиацияны дамьггуда айтарлықтай жоғары үлесін 
тюізген ¥лыбритания болып табылады. 1999 жылы Сіүіі 
Ргосеёиге Киіез деген азаматтық процестің нормаларын 
реформалады. Үлыбританияда сот органдары медиацияны 
дамыту үшін келесідей эрекеттер жасады: егер тараптың біреуі
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медиациядан бас тартатын болса, істі жеңіп немесе жеңіліп 
шыққаньгаа қарамастан сот өндірісін жұргізу уақытьщда кеткен 
барлық шығында өз мойнына алды. Мемлекетгің қоддауымен 
ариайы қызмет «медиация бойынша жедел желі» пайда болды. 
Бұл қызмет түрі дау бойьгнша жэне оны шешу жолдары бойынша 
іуындаған кез келген сұрақгарға жауап алуына, сондай-ақ 
медиаторды таңдау бойынша сұрақтарға жауап алуына комек 
беріп отырды.

Медиация бойынша шығындардың барлығын мемлекет 
котерді. Медиацияны дамытумен жэне медиаторларды 
даярлаумен Үлыбританияда бірнеше ұйымдар айналысады. 
Солардың іпгіндегі жетекші ұйым болып табылатын дауларды 
гиімді шешу Британдық орталығы (СЕЭК) жэне арбиграж жэне 
медиация Орталығы(ІАМ8).

Австрияда медиация екпінді тұрде дамып келе жатыр, қазіргі 
кұндері тарагпарға туындаған орьш алған дауларды медиативтік 
инфрақұрьшымдарды пайдалану арқылы шешуге болатын 
мүмкіндіктер орын алды. 2004 жылы азаматгық іс бойынша 
медиация туралы Федералды заң өз күшіне еңді. Австрия 
«медиатор» мамаңдығын мамандықтар номенклатурасына 
енгізген мемлекеттер қатарына жатады.

Германияда сотқа дейінгі медиациямен қатар соттьш; 
медиация да кең таралған жэне қолданысқа ие. 2004 жьщдан 
бастап соттық медиация модельдік бағдарламалар нысанында 
жақсы дамып келе жатыр,соттардағы олар неміс эділет
органдарымен қадағалану арқылы іске асады.

Еуропалық Одақ медиация процедурасы арқьшы дауларды 
бейбіт шешу тәртібін регламенттейтін құқықгық нормаларды 
жүйелеумен белсенді түрде айналысуда. Еуропалық Парламент 
және Кеңес азаматтық және коммерциялық істер бойынша 
медиация аспектілеріне қатысты 2008 жылы 21 мамыр айында 
2008/52 Директивасын қабылдады. Директива Еуропальщ Одаққа 
мүше мемлекетгерді 2011 жылдьщ 21 мамырына дейін
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Еуропалық Одақ азаматтарына медиацияны қолдавуларына 
барлық жағдайлар жасайтын, шығын бойынша жеңілдіктер мен 
жедел сотган тыс істі шепхуді қамтамасыздандыратын заңдарды, 
нормаларды жэне экімшілік ережелерді әрекетке енгізуін 
міндеітеді.

Медиацняны қолдану процесі ауқьшды дамыған Азия 
аймагы болды. Мысалы, сарапшылардың бағасы бойынша, 
Қьггайда даулардың 30%-ы соттан тыс шешілетін медиация 
жолымен жақсы нэтижеге жеткізіліпті. Қытайда жэне Оңтүстік 
Кореяда, егер тараптар медиация шеңберінде келісімге третейлік 
сотгар арқылы жетін, оны тэртіп бойынша бекіткен болса, 
мүндай келісімдер третейлік шешімнің күшіне ие болады және 
сэйкес тэртіп бойынша іске асуы қажет болады.

Үндістаңда медиация барысында қол жеткізген келісім сот 
өндірісінде ңстің қаралғаны немесе қаралмағанынан тыс міндетті 
түрде третейлік сотгардың шьнарған шешімдерімен бірдей күшке 
ие болады. Гонконгкта медиациялық келісімнің мэртебесі 
Үндістандағы секілді. Медиация -  ішкі қүқықтарды шешудін 
дэсігүрлі жолы ретінде кең таралган аумақтар қатарына Жапония 
да кіреді.

Италияның Азаматтық іс жүргізу Кодексі де тараптарды 
достастыру туралы көп тарауларды қамтиды. Сондай-ақ, 2003 
жылдың 17 қаңгарында № 5, корпоративті жэне қаржылық 
даулар бойынша мәселелерді делдалдықпен шешуді мінддетеуді 
бекітетін, заң қабылданды. Ол қзінің заңи күшіне 2004 жылдың 1 
қаңтарьшда енді. Осы заңға сэйкес, егер тараптар арасындағы 
келісімде немесе корпорацияның ішкі қүжаттарында делдалдық 
процедурасы көрсетілген болса, сот таратар  делдалдық 
процелурасьш, яғни медиациялық процедурадан өтпегенше істі 
қарауьюа қүқығы жоқ. Сонымен қатар, заң тағы да, эділет 
Министрлігіңце тіркелген жагдайда, дауларды ретгеу аясьщца 
жетістіктерге ие болған, сондай-ақ, медиациялық 
процедураларды үйымдастырылған қамтамасыщдандыруды іске
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асыра алатын жария жэне жеке ұйымдардың құзыретгіліктерін 
бекітеді. Заңға сәйкес, медиация барысыңда жасалған барлық 
келісім-шарттар мен құжаттар салық жэне алым түрлерінен 
босатылады. Сонымен қатар, атальш отырған Заң, медиаңия 
нроңедурасының өткізілу талалтарын, оған қоса, құниялылық, 
делдалдың тәуелсіздігі қағиданарьшьщ қатаң сақталуьш, 
проңедура барысында мәлім болған ақнараттардьщ сот 
өндірісінде заңи факт ретінде қолданьшмауъш қатаң қадағалады. 
Одан басқа, тарантардьщ біреуінің келіссөздер жүргізуге 
келмеген жағдайда немесе өз еркімен келмеген болса, сот 
проңесінде шығындарды бөлу кезінде ескеріледі.

1995 яоьшы А.ргентинада «Медиация және келісім туралы» 
заң қабьшданды. Міндетгі медиация көбінесе талап өндірістерге 
бекітілген. Арыз арғентиналық сотқа берілгеннен кейін, оған 
медиатор (іектіледі. Медиаторлар реестрі эділет министрлігімен 
бекітіледі. Заңи білімі бар жэне қажетті кэсіби даярлықтан өтқен 
тұлға медиатор бола алады. Медиатор да мемлекеттік соттарды 
шеттету себеотері бойынша ше ггетіледі.

Медиация жауапкер жэне үшінші түлғаға ескертілген соң, 
сол күннен бастсіп 60 күннің ішінде өгуі керек. Медиацияда 
тараптардың қатысуы міндетті, ал егер келмеген жағдайда 
айьшпүл гөлейді- Тараптарды заңгерлермен үсынылады. Әсіресе, 
медиацияның қүпияльшығына қатаң назар аударылады.

Медиация барысының нәтижесінде қол жеткізген бейбіт 
келісім медиатормен, тараптармен жэне олардьщ заңгерлерімен 
қол қойьшьш, сот шешімі секілді сот тэртібімен іске асырьшады.

Швецияда Стокгольм Сауда Палатасының жаныкдағы 
Арбиграждық сот белсенді түрде қызмет атқарады. Сот, сондай- 
ақ, сыртқы экономикальщ дауларды да қарайды. Швециядағы 
халықаральщ арбитраждық істі қараудьщ көп бөлімі Стокгольм 
Сауда Палатасының жанындағы Арбитраждық сотының 
Регламентіне сай откізіледі.
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Третейлік сот туралы алғашқы тарау швеция заңнамасында 
XIV ғасырларда пайда болған. Кәсіпкерлікпен байланысты 
даулар егер бейбіт келісімге келе алмаған жағдайда тэжірибеде 
Швеция арбитраждық сотында жүргізіледі. Арбитраясдық 
ескертпені коммерциялық келісім-шарттарда көрсету кеңінен 
таралған ясәне сол келісім-шарттың етандаргты бір бөлігі ретіңце 
саналады.

Стокгольм Сауда Палатасының делдалдьщ институты 
медиациялық процедураны қолданатьш кезде бейтарап делдалды 
бекітеді. Делдал тараптардың келісуі нәтижесінде немесе 
Стокгольм Сауда Палатасының делдалдық Институтымен 
тағайьщцалады. Егер тараптармен өзара келісілген болмаеа, 
медиацияльщ процедураға екі ай уақыт беріледі. Сондай-ақ, 
делдал-арбитраж процедурасы да қолданьшуы мүмкін. Бейбіт 
келісімге қол жеткізген таралтар третейлік сот ретінде делдалды 
бекіте алады. Олар келісімнің бейбіт нэтижесіне жетуге 
көмектеседі.

Польша заңнамасьша медиация 1997 жылы қабылданған, 
1998 ясылдың 1 қыркүйегінде заңды күшіне енген, Қылмыстық 
кодексіпің қабылдануына байланысты енгізілген болатын. 
Фактілі түрде заң тәжірибеде жыл бойы қолданылды. Дегенмен, 
медиация заң түрінде бекітілгеннен кейін де заңнамадағы 
түсініксіз жағдайларға байланысты халық арасында бірегей пікір 
қалыптаса қоймады. Әсіресе, медиация кіммен үсыпылатыиы 
және өткізу мерзіміне қатысты нақты белгіленген баптар жоқ еді. 
Осыған байланысты, 2003 жылдың 1 шілдесінде Қылмыстық іс 
жүргізу Кодексінің 231 бабына өзгеріс енгізілді. Қазіргі таңда 
зағнамада медиацияға қолдануға қагыеты, егер мақсаттары нақты 
белгіленген болса, ешқаңцай шектеулер жоқ.

Медиацияны өткізуге себепкер түлға прокурор болды. Себебі 
халық арасында медиация туралы ақпараттар қажетінше 
таралмаған.



Қазіргі уақыгга әлем бойыиша медиацияньщ дауларды 
шошудегі ең таімді эрі альтернативті жолы деген фактіні 
мойындау қажет. Медиацияны қолдануды халықаралық 
қолдаудың арқасында өте қарқынды тұрде таралып келе жатыр. 
Медиация тек тұлғалардың арасында туындаған дауларда ғана 
қолданьшу керек деген тұжырымнан аеын, енді халықаралық 
және элеуметхік қатынастарда туьшдайтыя даулы мәселелерде де 
қолданьшатын болды, яғни қолдаиылу аясы кеңейді.
Халықаральщ ынтымақтастық медиацияяық технологиялар мен 
медиацияның нормативтік бектілулер аясында қүнды
материалдарға ие болды. Оларды оқу медиацияның жаңа
қырларын гануға ішмегін тигізеді.

Қазақстан да біраз уақыттан бері медиацияны қолдануды 
қажет ететіні баршамызға мэлім жағдай. Медиацияны дамыту 
соттарга жеңілдік болады, себебі делдалдық процедура дауларды 
шешудің баламалы жолы, сондай-ақ, азаматгарға коитеген 
артықшылықтар береді. Әрине ол үшін дэл уақытында 
медиациялық процедураға жүгінулері тиіс.

Медиацияға байланысты үлтаралық көзқарасқа назар
аударатын болса*;, медиацияньщ дауды шешудің аяьтернативті 
жолы екені халықаралық жэне шет мемлекетгердің 
тэжірибелерінен көруге болады. Мәні бойьппиа бүл атальш 
отырған процедура даулы мәселеге тап болған тараптарды бейбіт 
жолмен достастыру жэне оған өз еріктері бойынша келуі. 
Сондай-ақ, медиация сотгарға жеңілдік жасайтын тиімді жол 
болып табылады. Жалпы ол өзіне аралас гуманитарлық 
салаларды қамтиды: құқықтық аясы, элеуметтік психология, 
антропология, философия, экономика және менеджмент.

Сарашиьшардьщ піісірінше, медиацияның даусыз мойыидауға 
тұрарлық артьщшылықтарына келесілер жатадь*:

- Тез эрі арзан істі қарау;
- Тараптар арасында келіссөздер жүргізу барысында істі 

шығармашьшықпен және ерекше жүргізу;
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- Тараптар арасыңца сыйластық қатынасты сақтап қалу;
- Әлеуметгік жағдайы төмен азаматтарға барынша көмек 

көрсету, жақсы нәтижеге қол жеткізудің мүмкіндігі.
Бірақ бұл процедура белгілі бір тэуекелге баруға 

мэжбүрлейді:
- Егер тараптар бітімге келе алмаса, сотга істі қарау процесі 

айлап немесе жылдар бойына созылып кетуі мүмкін.
- Келіссөз процесіне кететін шығындар;
- Медиация процедурасының өткізілу кезінде алынған 

ақпаратгар сот процесінде өз мақсаттары үшін пайдаланылуы 
мүмкін.

- Әлсіз тарапқа қысым көрсетілуі эбден мүмкін.
Медиация ресми және рсеми емес түрде өткізілуі мүмкін.

Соңғы вариантқа балалары араздасып қалған ата-аналар 
арасында, менеджерлер мен жүмыскерлер арасында өткізілуі 
мүмкін.

Ресейде медиация соңғы 10 жылдықга тэжірибеде 
қолданьшып, қарқынды түрде кеңінен дами бастады. Ал занды 
түрде тек Арбитраждық-процессуалдық кодексте 2002 жьшдан 
бастап енгізілді. 1992-2005 жылдар аралығында Жоғарғы 
Арбитраждық Соттың төрағасы болған Вениамин Яісовлевтің 
айтуы бойынша, Арбшраждық соттың соты бір айдың ішінде 46- 
50 істі қарайды. Салыстьірмалы талдау жасау үшін: аудандық сот
— 30 іс, әлемдік сот -  200 іс қарайды. Ресей аумағында жылына 20 
млн іс қаралады [40, 99 б.]. Олардың 1 млн -  қылмыстық істер. 
Яковлев мүмкіндігінше істер сотқа дейінгі процедуралармен 
шешілгенін қажет деп санайды. Ол, міндетгі түрде, арбитраждық 
жэне федералдық сотгарға түсіп оьггрған ауыртпалықгы 
азайтатынын тағы айтып өтеді. Сондай-ақ, мемлекет медиацпяны 
және оның шешімін сот шешімдерімен бірдей дәрежеде 
қабьшдауы қажет.

«Көп салалы сот» үғымы бар:
- медиациялық сот;
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- третейлік сот;
- сот;
Америкалық сотгар аталған барлық сот «салаларынан» 

модиацияны тавдайды, себебі олар сотгарға қарағаида 
медиацияны тиңіедң деп санайды. 80-жылдары Америкада 
медиация бойьшша алғашқы курстар ашылды. 90-жылдары, 
осіресе, домендер үшін туындайгын дауларда көп қолданылатын 
«оилайн-медиация» өте кең таралды. Сол кезден басгап дауларды 
шешудің альтернативті жолымен айналысатын жеке 
процедурадар да пайда болып, қоғам арасьшда иіайдаланьша 
бастады.

АҚШ-та медиацияны келесідей сипатіа оқытады:
- ойын түрінде;
- нақты шьшайы істер бойынша;
- видео жэне оларды көрсету арқьшы;
- видеожазбаларды көрсету арқьшы жэне оларды талқьшау 

арқылы;
- дэрістер оқу арқылы;
Израильдің Жоғарғы сотывда 600 сот жүмыс атқарады. Басқа 

мемлекеттерден айырмашьшығы, бұл мемлекетте медиаідая сот 
қызметкерлерімен жэне сот аясывда :күргізіледі. Израильде 
медиация нэтижесінде шығарылған келісім сот шешімімен бірдей 
заңцы күшке ие. Дауларды бейбіт шешуді дамьпу 
балабақшалардан жэне мектеп қабырғаларынан басталады.

Дауларды шешудің басқа альтернативті жолдарыяа келесілер 
жатқызьшады:

- арбшраж;
- мини-суд немесе модельді түрдегі сот;
- бейтарап саратпылардың жағдайға баға беруі;
- третейлік сотгар;
- бейтарап занды сараптама;
- жеке сот жүйесі;
- қайталама әділ сот;
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Израильдік адвокаттар ұйымының тәжірибелерінен келесі 
деректерді айтп кететін болсам:

- 2005 жылы медиацияға 369 іс (231 шағын істер бойынша) 
жіберіліп, олардың 144 медиация процедурасын өткізу арқылы 
шешілді;

- 2006 жылы медиацияға 330 іс (212 шағын істер бойынша) 
жіберіліп, оның 128 медиация процедурасын өткізу арқьшы 
шеніілді;

- 2007 жылы медиацияға 419 іс (333 шағын істер бойынша) 
жіберіліп, олардың 192 медиация процедурасы өткізу арқьшы 
шешілді;

- 2008 жылы медиацияға 392 іс (329 шағын істер бойынша) 
жіберіліп, олардың 192 медиация процедурасьш өткізу арқылы 
шешіпді;

- 2009 жьшы сот 2514 істі сілтеп жіберді: Иерусалим 
қаласының әлемдік сотына -715 іс, Ришон-ле-Ционның элемдік 
сотына -598 іс, ал Тель-Авивтың әлемдік сотына -1201 іс. істердің 
61%-ы (2514) медиация процедурасын өткізу арқылы шешілді.

Жоғарыда көрсетіліп кеткен дерекгерді ескеретін болсақ, 
Израиль мемлекеті үшін медиация процедурасыны ң қаншалықты 
маңызды екендігін көріп байқауға болады жэне жьшдан-жылға 
маңыздьшығы мен тиімділігінің өсіп жагқандығын көруге 
болады.

Демек, жоғарьща көрсетіліп кеткендей, істердің кобісі 
медиацияға жіберіліп отырады. Израиль мемлекетінің көптеген 
соттарьщда түскен шағымдарды кезеккке түрғызбастан бүрын 
жедел медиацияға жіберумен айналысатын арнайы бөлім бар.

Осыған байланысты, Израиль мемлекетінің Жоғарғы 
Сотьшың экс-төрағасы А.Баракгың 14.03.2002 жылы болған 
кэсіптегі медиация туралы конвенцияға қол қою шарасында 
былай деп сөйледі: «... медиация тек техника емес. Мемлекет пен 
жеке түлға арасындағы дауды басым тараіпгың шешуімен емес, 
орнын бейбіт жолмен шешетін бірлескен мэдениетті эрекет...»



Соңғы уақытгарда, Израшіьдің зангерлері арасында сот 
процесіне қарағаіща медиация шешім қабылдауда тиімдірек 
деген пікір қальштасуда. Медиациялық процесте шешім шығару 
келісу аркылы, ал сот процесінде күштеу арқылы жұзеге 
:ісырылады. Сонымен қатар, медиацияны қолдану тарапгар 
арасындағы қарсылықты және қоғамдағы қиындықты жояды, ал 
сот процесі таиап арыздарға толы болады. Медиация тағы сот 
інеңберінев тыс, яғни сотқа дейін де әрекет етеді.

Израиль сот жұйесі медиация процедурасын өткізуді 
пасихаттайды. Кейде сот тараптарға медиациялық процедурадан
о гу үшін арнайы уақыт берін, істі қараудан бас тарта тұрады.

Израиль мемлекетінің заңнамалық базасындағы 
медиацияның орны:

- Сот жүйесі туралы Заңның 79-бабында (гимель) -  1984 
жылы;

- Сот жүйесі туралы заңға қосымша үйғарым (медиация) -  
1993 жылы;

- Азардаттық процедура туралы үйғарымның 99-бабында 
(алеф) -  99-бабында (йод-алеф) -  1984 жылы;

1984 жылғы Сот жүйесі туралы Заңның 79-бабы (гимель) 
түскен шағымды імедиациялық процедураға дауды реттеу үшін 
тараптар келісім берген жагдайда сотқа қүқық беретіні жайлы 
мәселені үсьюады. Жекелегеңде, аталған бап медиатордың сотқа 
қатысты кұзыретгілігі мен міндеттерін айқындайды. Бапқа 
сәйкес, медиатордың құзыреті мен мэртебесін айқындайтын 
ұйғарым шығарылды.

1993 жъілғы Сот жүйесі туралы зацға қосымша үйғарым 
(медиация) соттьщ медиацияға қатысты құзыретін, медиациялық 
процестеғі медиатордың орнын, медиатордың жауашсершілігін, 
медиация нроцедзфасының тоқгатьшу негіздерін жэне келісім 
жасау тәртібін айқындайды. Аталып отырған ұйғарымның 3- 
бабында, сот сотгық дауға қатысушыларға медиацияның 
көмегімен кез келген сатыда өткізулеріне ұсыныс жасауға
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қүқылы болады. 4-бабында, сот егер тараптар медиациялық 
процедура барысыңда туындаған даулы мәселені келісімге келу 
арқылы шешіп реттей алған болса сот процесінің жүргізілуін 
тоқтатуына қүқылы екендігі көрсетілген. Медиатордың сот жэне 
тарапгар алдындағы жауапкершілігі көрсетіледі. Келесі бап 
медиация тараптарының қүқықтары мен мінддетгерін 
айқындайды. Одан кейінгісі медиаторға төленетін ақы сомасын 
белгілейді. 8-бап тараптар медиациялық процедураны тоқтатьт 
немесе оны өткізуден бас тартып, соттан қайта істі жалғастыруды 
талап ету қүқығьга береді.

1984 жылғы Азаматтық процедура туралы үйғарымның 99- 
бабы (алеф) — 99-бабы (йод-алеф) медиация процедурасының 
тэжірибесіне жаңадан енгізілген жаңалық болып табылады жэне 
ақпараттық кездесу тэртібін айқьгадайды.

Ақпараттық кездесу — даудың тараптарына алдын-ала 
медиация туралы жэне дауды сотқа дейінгі шешу туралы ақпарат 
үсынатын азаматтық процедураның бөлімі.

Ақпараттық кездесудің өткізілу процедурасы Израиль 
мемлекетінің кейбір соттарына тэжірибе негізінде енгізіліп 
жатыр.

Ақпаралық кездесудің мақсаты болып оппоненттерді 
медиациялық процедурамен таныстыру табылады.

Медиатор дауға қатысты тараптармен және басқа 
түлғалармен адвокаттың қатысуынсыз кездесуге қүқылы. 
Ақпараттық кездесу кезінде айқын болған ақпараттар, мәліметтер 
жэне дерек көздерінің барлығына қүпиялық қағидасы жүреді. Ол 
мэліметтерді сот процесі кезінде дерек козі ретінде қолдануға 
рүқсат етілмейді. Ақпараттық кездесу аяқгалған соң, тараптар 
дауды медиациялық процедура тэртібімен немесе сот процесі 
бойынша шешетіндері туралы ортақ шешім қабылдайды.

Израильдегі медиация соңғы жылдары қарқынды жэне 
белсенді түрде дами бастады. Бүл шығынды аз қажет ететін, 
дауларды шешудің перспективалық тэсілдерінің бірі. Медиация -
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гек бір мемлекеттің ғана аумағындағы дауларды шешудің 
альтернативті жолы емес, сондай-ақ әлемде қарқьшды тұрде 
дамып, кең таральш, қолданысқа енгізілген жолдардың бірі.

Қазірғі кезде ТМД мемлекеттері арасыңдағы медиация 
туралы заң Қазақстанда, Молдавада қабылданды, ал Украинада 
аналогиялық заң жобасы Украинаның Жоғарғы Радасының 
комитетінде қарасытырыл ы п жатыр.

Медиаңия аясында, оның мақсаты мен тиімділігі туралы, 
қоғамдағы азаматгық қатынастар бойынша туындайтын дауларды 
реттеудегі ерекшеліктері жэне «кәсіби», «кәсіби емес» 
терминдерін қолдануға құқық туралы эрдайым көптеген пікірлер 
қалыптасуда [41, 395 б.]. Алғашында, заңгерлер медиацияға 
сенімсіздік танытқан еді, себебі олар меднаторларды өздерінің 
бәсекелестері тұрғысынан көрді. Австралия, Үлыбритания, Жаңа 
Зеландия жэне Канада елдерінде медиаңияны сот жүйесіне енгізу 
адвокаттық ынтымақтастықтар арқылы жүрді. Уақыт өте келе бұл 
құралды тек тәжірибедегі заңгерлер ғана емес, сонымен қатар 
соттар да қолдана бастады.

Бұгінде медиаңия дауларды реттеудің альтернативті 
технологиясы ретінде дауларды ретгеудің бейбіт құқықтық 
механизмі сияқты дауларды бірлесіп шешудің үлгісі бола алатын 
еді. Дегенмен медиацияны тэжірибелік енгізу медиаторларға 
деген сенімсіздіктің орын алуына, әділсот дәстұрлеріне қарсы 
келуіне, тараптардьщ көзқарастарының әртүрлілігіне байланысты 
көптеген іседергілерге тап болып отыр.

Беларуссия Республикасында сотқа дейінгі медиаңия 
институгы енді ғана даму үстінде. Беларуссия мемлекегіпің 
«Медиация туралы» заңының жобасы құрастырылды және 
келісім сатысында.

Дегенмен Беларуссия Республикасыньщ «Шаруашылық сот 
өндірісін жетілдіру мэселелері бойьшша Беларуссия 
Республикасының кейбір кодекстеріне өзгерістер мен 
толықгырулар енгізу туралы» 10.01.2011 жылғы № 241-3
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Заңьшың заңцы күшіне енуіне байланысты Беларуссия 
РеснубликаЬьшьің Шаруашьшьщ іс жүргізу кодексіне 
шаруашылық процесінің кез келген кезеңінде қолдануға болатын, 
мэні бойынша, сотгық медиацияны сипаггайтьш, бітімгершілік 
нроцедуралары туралы ережелер еигізілді. Шаруашьшық 
соттарыньщ лауазымды тұлғаларының қатысуымен болатын 
бітімгершілік процедурасындағы дауларды реттеу тэжірибесі 
атальш отырған альтернативті процедураға деген 
шаруашьшықгағы субъектілердің сенімін қалыптастыруға өз 
эсерін тигізді. Дәл осының өзі тэжірибедегі бітімгершілік 
процедурасының қапыптасуына негіз болды.

Атқарушы өндіріс кезеңіндегі бітімгер сот үйғарымын 
қабылдаған шаруашылық сотымен тағайындалады немесе 
тараіптардың бірінің немесе екеуінің өтініш бойыиша үйғарым 
шығарған жергілікті сотпен немесе шаруашьшық сотгьщ 
бастауымен тағайындалады. Тараптардың біреуі қарсылық 
білдірген жағдайда шаруашылық соты бітімгершілік 
процедурасьга өткізу үшін бітімгерді тағайьщцау туралы 
үйғарымнан бас тарту туралы анықгама шығарады. Бітімгер 
шаруашылық сотгағы мемлекеттік лауазымдаңы түлғалардыд 
ішінен тағайывдалады немесе шарт негізінде тартьшған, 
туьшдаған даудыц мәні бойынша жауап беретін біпікті 
түлғалардьщ ішінен тағайндалады.

Мүңцай тұлғалардың тізімі және оларды тарту Беларуссия 
Республикасьшьщ шаруашылық сотының Жоғарғы Пденумьшың 
27.05.2011 № 10 «Шаруашылық соттарда бітімгершілік
процедурасын қолданудың кейбір мәселелері туралы» 
ұйғарымынца көрсетілген. Осы тізімге Беларуссия 
Республикасының заңгерлер одағының дауларды реттеу 
Орталығьшың жаньщца тағьшымдамадан өткен сотқа дейінгі 
медиациялық процедура жүргізетін 12 медиатор жэне басқа 
бітімгерлікке тағайындау үшін шаруашылық соттарға ұсыньшған
58 тұлға кіреді.
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Одан басқа, Беларуссия Республикасының Шаруашьшық іс 
жургізу кодексі Беларуссия Республикасының шаруашылық 
іотгарындағы атқарушьшық ендірісі бойынша бекітілген
I Іүсқаулықгағы шектеулерді қадағалауды талап ете отырьш, сот 
орындаушысын тағайьшдауға руқсат береді жэне, сэйкесінше, 
бігімгершілік продедурасын жүргізуде бітімгер болатын сот 
орындаушысы осы атқарушылық қужатты орындауға қатыса 
алмайды жэне бүруға жатқызылады.

Беларуссия Республикасының Шаруашылық іс жүргізу 
кодексінің 156-1 бабына сэйкес, атқарушылық өндірісіндегі 
бігімгершілік процедурасының мерзімі бір айдан аспауы керек. 
Гараптармен жасалған тқарушылық өндірісінің кезеңіндегі 
бітімгерлік туралы келісім жэне сол келісімді сотгармен бекігу 
агқарушьшық өндірісті аяқгауға негіз болады, сот орындаушысы 
сэйкес үйғарым шығарады.

Беларуссия Мемлекетінің Жоғарғы шаруашылық сотының 
хабарламасы бойынша, атқарушылық өндірісінің кезеңіңде 
жүрғізілген, 2011 жылдың маусымында шаруашылық сотгармен 
бес бітімгершілік процедурасы аяқгалды. Нэтижесінде, 
бітімгерлік туралы келісім жасалып, өндіріс толығымен бітгі.

Молдава Республикасьшда атқарушьшық өндірісті қозғау 
барысында сот орындаушысы тараптарды белгіленген уақытш 
достасуға талпыну үшін келулерін міндетгейді. Егер берілген 
процессуалдық эрекетгі өткізу кезінде тараптар бейбіт келісім 
жасау туралы немесе сол уақытқа дейін қарызгер өзінің қарызын 
огейді, сот орындаушысының сыйақысы эдеттегі өлшемнің 50%- 
дан 70%-ына дейін қүрайды. Демек, қарызгерде өз қарызынан тез 
арада қүтылуына мүмкіңдігі бар.

Өндіруші түлғаның мүддесін қорғауды қамтамасыздандыру 
үшін Беларуссия Республикасының Жоғарғы шаруашьшық 
сотының Пленумының 26.11.2009 жылғы №21 орындау 
қағазының ұйғарымымен заңды күшіне енген сот 
орындаушысымен бекітілген бейбіт келісімді заңнама бекітгі.

99



Демек, бейбіт келісімде көрсетілген талаптар егер тараптардың 
біреуі ерікт түрде орындаудан бас тартқан жағдайда мәжбүрлі 
орындауға жатқызылады. Атқарушылық өндірістің міндетті 
фазасы болып табылатын тараптарды достастыруға талпыну 
атқарушьшық өндірістегі медиаңияның аспектілерінің бірі 
ретівде жүреді. Тарапгар үшін бүл проңессуалдық әрекет 
мүмкіндіктердің кең спектрін ашады: согқа жүгінусіз-ақ тараптар 
дербес түрде келісе алады жэне қарызын өтеу мерзімін де өзара 
келісулеріне мүмкіндіктер ашьшады.

Алимент өндіруге байяанысты атқарушылық істер, көбінесе, 
дэл осы тараптарды бітістіру проңедурасының көмегімен 
өндірілетінін атап кету керек.

Литва Республикасында эрекет етуші заң медиаңияны жеке 
приставтармен өткізуді қарастырмайды. Олар заңдьщ кеңестер 
жүргізу арқьшы, фактілік жағдайларды белгілеу арқылы жэне 
мүліктік міндеттерді орындауда делдалдық арқылы медиация 
тәсілдері мен қағидаларьш жанама түрде қолданады. Литваньщ 
приставтар Палатасы медиация секілді заңды қызмет көрсетуді 
заң жүзінде бекітуге тырысуда. Литва Республикасының әділет 
Министрлігі, өз кезегінде, атапған мәселені қолдайды. Қазіргі 
уақытта Литва Республикасында медиация процедуралары 
сотгарда қолданылатын бітімгершілік процедурасы туралы Заң 
эрекет етеді. Істі қарайтьш сот тараптарға дауды бітімгершілік 
процедуралары арқылы реттеуге үсыныс жасайды. Сот Үлттық 
әкімшілігінің мәліметтері бойьгаша, медиация инсттуты 
отбасьшық жэне еңбек қатынастарында жиі қолданылады. 
Вильнбс қаласының округтік соттарында 2009-2010 жылдар 
аралығында медиация ондаған процедуралары іске асқан, бірақ 
қазір медиация белсенді түрде қолданьша бастады. кэсіпкерлік 
аясында дауларды ретгеудің ең атақты тәсілі болып осы күнге 
дейін арбитраждық соттарға жүтіну болып табьшады.

Латвия Республикасы медиацияны қолданудың алғашқы 
сатыларында түр. Қазіргі танда Латвия Республикасының эділег
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Мимистрлігі Латвиядағы медиация мэселелерін реггейгін заң 
жобасын өңдеуде. Заң жобасын өңдеу жүмысын аяқтау жэне оны 
ІІні иия Республикасының әрекет етуші нормативтік құқықгық 
шсгісіне енгізу 2011-2012 жьшдарға жоспарланған болатын. Ол 
нчамапық қатынастар бойынша медиаңияны қолдану тураяы 
•іаңы 2012 жылы қабылданды.

Армения Республикасында медиация институты жоқ. Бірақ 
осы секілді көіггеген елдерде бейбіт келісім процедуралары 
қолданылады. Армения Республикасьшың Азаматгық іс жұргізу 
кодексінің 36 бөліміне сэйкес, тараптар сот шешімін мэжбурлеп 
орындату процесінде де бейбіт келісім жасауға құқьшы. Сондай- 
ақ, араптардың бейбіт келісімі сот шешімін мэжбұрлеп 
орындатудьщ тэртібі мен мерзімін, тәсілін бекіте алады. Тараптар 
жазбаша тұрде бейбіт келісім жасайды және оны мәжбұрлі түрде 
орындатуға ұсынады. Мэжбұрлеп орындатушы бейбіт келісімді 
ала отырып, атқарушьшық өндірісті тоқіатуға міндеггі жэне 
жедел тұрде арызбен орындау қағазьш берген сотқа жүгінеді. Сот 
арьгзды негізге ала отырьш тараятардың бейбіт келісіміне 
жатқызылатын бөлімін қайта қарайды.

Қазіргі уақытга медиация элемдегі дауларды сотқа дейіші 
шешуде қолданылатын ең көп таралған тәсіл болып отьгр. 
Кептеген мемлекеттер ұлтгық зағнамаларына нақгы енгізбегеніне 
қарамастан немесе жеке заң қабылдамағанына қарамаеган осы 
дауларды ретгеудің альтернативті жолын кеңінен қолдануда. 
Әрине, нэтижесінде, медиациялық келісімге қол жегкізеді. 
Мемлекетгер ұлтгық заңнамалар қабылдау мемлекеттердің 
•гэжірибелеріне көбірек назар аударады. Ал осы халықаралық 
гэжірибе медиация процедурасының өте тиімді жэне 
перспективалық тэсілі екенін дәлелдеуде. Медиация 
11роцедурасының сәтгілігі өте жоғары: элемде орташа шамамен 
алғаяда медиацияға жіберілген барлық даулардың 75%-дан 80%- 
га дейінгі даулар келісімге келумен аяқталады [42, 285 б.]. 
Хальщаралық тэжірибеде медиацияның бірнеше моделі
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қолданылады. Медиацияны үйымдастыру жэне оны өткізу тэртібі 
әр мемлекетге эр түрлі бола береді, бірақ медиацияның 
қағидалары ешқашан өзгермейді жэне барлығына бірдей болап 
келеді. Ол қағидалар: еріктілік, тараптардың теңдігі,
медиатордьщ бейтарагггығы, қүлиялык.
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3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
МЕДИАЦИЯНЫҢ РӨЛІ

3.1 Қазақстан Реснубликасындағы медиацияның 
құқы қты қ жағдайы

Демократиялық, бэсекелестікке қабілетгі мемлекетгің бірден 
бір белгісі болып дамыған азаматтық қоғам, кэсіпкерлікті 
дамытуға жасалған барлық жағдайлар жэне де азаматгардьщ 
қүқықтық мәдениеттерінің жоғарғы деңгейі табьшады. Қазақстан 
озінің құқықтық жүйесін қалыптастыру жолында міндетті түрде 
дамыған мемлекетгердің тэжірибелеріне сүйеніп, оларды оқьш 
болып қана дамушы қүқықтық институттарды қабьшдау керек 
екені даусыз мәселе. Қазіргі таңда элемде, эсіресе, ТМД 
мемлекетгерінің арасында қарқьщцы дамьш келе жатқан 
инстиіутгың бірі, дауларды шешудің альтернатавті жолы -  
медиация. Тәжірибеге сүйенетін болсақ, көіггеген 
зерітеушілердің пікірінше, медиация -  ол демократия мен 
оркениетке жол ашатын азаматгық қоғамның негізі.

Медиация (латынньщ шейіиз деиіу сөзі -  екі көзқарастың 
немесе екі жақгың ортасында болу, орта жолды үсыну, 
бейтарапты болу деген мағынаны білдіреді) -  бүл, дау -  
жанжалға қатысушылардың, біріғе отырып, пайда болған 
келіспеушілікті шешу процесі. Айтылған процесстің белгілі бір 
жетістіктерге жету мүмкіндіктері зор, себебі мұңда ерекше 
процессуалдық жағдайлармен қатар медиатордың кәсіпкерлік 
комегі тараптардың бір келісімге келуіне бағытталған. 
Медиацияны кең танылған бітістіру мен табыстыру рәсімдерінің 
"кемелденген түрімен" салыстыруға болады. Медиация көптеген 
ғасырлар бойы бейбітшілікгі орнықтыру қызмет жолында 
қолданылғаны мәлім.

Медиация түсінігі XX ғасырдың екінші жартысында 
қалыптасып дами бастады. Ең алдымен АҚШ, Австралия,
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Үлыбританияда, кейіннен Еуропа мемлекеттеріне таралды. 
Әрине, алғашқы медиацияны дауларды шешуде қолдану неке- 
отбасьшық қатьшастарында болды. Осы үдеріс уақыт өте тек 
аталып өткен неке-отбасьшық қатынастарында ғана емес, сондай- 
ақ көпжақты сауда жэне жария ауқымындағы дау-дамайларды да 
қамтып, жақсы нәтижелерге қол жеткізді [43, 160 6].

Бітімғерлік тәсілінің қоғамның алғашқы қалыптасуынан бері 
келе жатқаны баршамызға мәлім. Бейтарап үшінші тарапты іске 
араластыруларының бірден-бір себебі болып ең алдымен 
алғашқы қауымдастық кезеңінде тірі қалу еді. Ежелғі Русьте 
делдал көмегімен көбінесе князьдік дауларды, дума 
фракцияларының арасындағы дауды шешіп отырған. Бүл 
жағдайда кәбінесе делдал болып дін өкілдері, ал Қазақ даласында 
билер қызмег атқарған. Халықаралық дауларда әте жиі 
қолданылған. Ол эртүрлі сөздермен қолданылған: «делдалдық», 
«өтініш», «ұсыныс».

Халықарагіық тэжірибеде медиацияны завдастыруіа 
байланысты мысалдар жеткілікті. Сәйкес актілер АҚШ, 
Австрияда, Германияда қабылданған. Еуропалық комиссия 
медиатор Кодексін бекітті, ал Еуроодақ медиаторлар қызметін 
ретгейтін директивалар қатарын басып шығарды. ЮНСИТРАЛ 
2002 жылы (Б ¥ ¥  халықаралық сауда қүқығы бойынша комиссия) 
бітімгершілік туралы Типтік заң қабылдады. Оның түсініктемелік 
жазбасывда осы институт қолданыста бар мемлекетгердің 
медиация барысьшдағы жеткен заңцық тиімділігі бойынша 
үлгілер жэне келісімнің міндеттемелері мазмүвдалған.

Бүгінгі таңда, бүкілэлемдік тәжірибе, медиацияның ірі 
бизнестерден бастап, жанүялық дау -  жанжалдарда, айрылысу 
мен дүниені бөлісу деген сияқты мәселелерде қолданылатынын 
дэлеццейді. Халықаралық санаққа жүгінетін болсақ, медиация 
арқылы бүкіл келіспеушіліктердің 3 0 -  40% өтеді, соньшен қатар, 
ойдағыдай нәтижеге оның 85% ие болады [ ]. Мұвдай жетістікке 
жетудің өзі кездейсоқгық емес, себебі медиация бір шешімге келу

%104



мүмкіңціктері тэмамдавды деген жағдайлары нда да өз шешімін 
тауьга, көптеген қаржьшық шығындарға үшырамай, және де бос 
уақытгы шығын *;ьшмай, жақсы достық, серіктестік, қарым- 
қатынастарды сақтап қалумен қатар абыройға кір келтірмеуге 
мүмкіңдік береді.

Қазақстан өзінің қүқықтық қалыптасу кезеңін бастан кешіріп 
отыр. Қазіргі таңда осыған байланысты Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
сот, қүқыққорғау органдарының жүмысью жетілдіріп, 
қүқыққорғау саласын реформалаудың байыпты жүргізілуін қатаң 
қадағалауда. 2011 жылдың 28 қаңтарыңца Елбасы дауларды 
шешудің қосымша әдісі ретівде Қазақстан Республикасының 
«Медиация і:уралы» заңына қол қойды.

Медиатордың негізгі қызметі - жақгардың бірлескен 
қөзқарасқа келуіне барлық күш-жігерін салу. Жақтардың 
бірлескен қезқарасқа келуі, олардың алда өткен келіссөздің аса 
дүрыс нэтискелі болды деген сенімін бекіте түседі. Осьюдай 
жолмен жетілген келісімде, жеке арақатынастық мэселелер 
қарастырьшуы қарастырылуы, яғни келісімде талқьшанған 
жағдайлар ресми сот талқьшау кезіңце сытрқа шығарылып 
айтылмауы эбден мүмкін. Жетілген келісімнің жеке 
арақатьюастық мэселелерге қатысты болуы, келісімнің аса берік 
болуына негіз болады.

Тарихқа жүгінетін болсақ, медиация дау секілді ежелден келе 
жатқан қүбылыс. Сол дауды шешу үшін екі тараптың арасында 
келіссөз жүргізуіе, қатысатын бейтарап үшінші түлғаньщ 
қатысуымен өткізіледі. Әрине, дегенмен, сол кезде де қазіргі 
қолданыстағы медиацияның өткізілу тэртібі секілді болған деп 
айтуға болмайды. Гек қана дауды шешу үшін үшінші түлғаның 
қатысуымен болатынын сәйкестендіруге: болады. Дауларды 
шешудің аталып отырған тэсілдері көбінесе егер тараіггардың 
арасывдағы даульі мәселе тым ушығьш кетіп, бірақ лсетістікісе 
жету үшін тараптардың достасып, бір бітімге келуі қажет болған 
жағдайда қолданылған. Ерте заманның өзівде-ақ, адамдар пайда
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болған даулы мәселелерді арнайы нормалар мен иерархиялық 
тэргііггерді қолданудың орнына келіссөздер жүргізу арқылы 
шешудің тиімді екеніне көздері жеткен.

Қазақстанда медиация соңғы жылдары кең тарала бастады. 
Қазақстан территориясыңца медиациялық орталықтар ашылған. 
Еліміздегі үкіметаралық емес үйымдар Конфедерациясының 
мэліметгері бойынша республикамызда «Дауды шешуде 
келіссөздер процесін және бейбіт стратөгияларды дамыту 
орталығы» қызмет етеді. Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент 
қалаларында медиатор квалификациясын иеленгені туралы 
куәлікгерін алған медиаторлар бар. Олардың кобісі Санкт- 
Петербургтен келген медиаторлардан білім алған. Алматы, 
Астана, Атырау жэне Ақгөбе қалаларында медиациялық 
орталықгар ашылған.

Қазақстанда медиацияға жүгінуге байланысты тарихи 
сілтеулер бар. Кейде медиация мен билер сотының арасындағы 
үқсастықтарды айтады. Билер соты да дау туындаған жағдайда 
медиаторлар секілді эрекеттер жасаған. Дауласушы тараптар 
ерікті түрде туьщцаған мэселені шешу үшін билерге жүгінген. 
Демек, соттарға түсіп отырғаи ауыртпашьшықтарды азайту 
мақсатында, өркениепі жэне бэсеіселестікке қабілетгі ел атану 
үшін, Қазақстан медиация қатысушыларыньщ қүқықтарын 
қорғауы керек.

Қүқықіық реформалаудағы елеулі жаңалық -  жүйеге үш 
буында қүрылымдық өзгерістің енгізілуі. «Қазақстан 
Республикасының іс жүргізу жэне Азаматгық іс жүргізу 
кодекстеріне сот жүйесін жетілдіру мэселелері бойынша 
өзгерістер мен толықгырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының заңы 2010 жылғы 1 қацтардан бастап күшіне 
енді. Осыған байланысты еліміздегі аудандық және оған 
теңестірілген соггар -  апелляциялық жэне кассациялық гэртіпте 
қарауға күзырлы, ал Жоғарғы Сот — қадағалау сатысындағы 
істерді қарайтын болыгі қүрьшғанын айта кету керек. Қазақстан
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ІЧ:і•нубликасының Презвденті Н.Ә. Назарбаев қүқық қорғау 
жүііссін реформалау бойынша байы ты  жүмыс жүргізу 
щнжеггігіне жьш сайынғы халыққа жолдауьшда арнайы 
юқталады. 2010 жылдың 18 тамызывда Елбаеы «Қазақстан 
I ’осі іубликасының қүқық қорғау қызметі мен сот жүйесінің 
тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар туралы» Жлрлығында 
«Қылмыстық сот ісін жүргізуде бітімгерлік рзсімдеуді кеңейтуге, 
о і і ы ң  ішінде медиация институтын дамытуға, совдай-ақ жеке- 
жеке жэне жеке ашық айыптаудың қылмыстық істерінің санатын 
ісеңейтуге» тапеырма берген болатын. Бүл бағьптағы 
жүмыстардың бір бағыты завдарды ізгілеңдіріп, жаза қолданудың 
бас бостандығьгаан айырудан басқа балама түрлерін кеңінен 
қолдану болмақ.

Кейбір саралшылар медиацияның Қазақстан 
Республикасывда даму мүмкіидігінің аздығын мәлімдейді. 
Мүвдай мүмкіндікгің аз болуы, тараптардың тым ашушаң эрі 
сенімсіз болу себебівде деген ой — нІкірлер аз емес. Сонымен 
қатар Ресей Федерациясьщда медиаторлар саны 100 мян долларға 
жегетіе келіспеушіліктерді айтарлықтаііі жоғары дәрежеде 
қарастыруда, алайда бастапқыда, дауласып жатқан 
компанияларды бітістіру мүмкіндігі тым аз болған еді. 
Сенімсіздік көзқарастағы сарапшылардың пікірлерін өзгергуге 
Қытай елінің медиацияны дамытудағы үлгісі негіз болады [44, 89
б.]. Қытай елінің өкіметі 10 жыл ішінде медиацияға деген 
қызығушьшықтьщ туывдауына қол жегкізді. Қазіргі таңда 
медиация арқылы келіспеушіліктердің 40% қарастырылудьщ 
нэтижесінде, елді жаулап алған корпоратавтік жанжалдардың 
мэселесі шешілді. Медиациямен оңдаган мемлекетгік жүйелер 
мен жеке мекемелер көптен бері айналысады- Ең танымал болған 
медиация орталықтары - Үлыбритания, Франция және де Италия.

АҚШ-та сотгардың қарамағывда медиация арқьшы 
келіспеушіліктерді қарастыруға арналған орталықгар мен 
кеңестері кұрылған, ал медиаторлар ретінде экономиканың,
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кұқықгың жэне де өндірістің эртұрлі салаларында құзырлы эрі 
беделді адамдары таңдалған.

Біздің елде медиаңия сияқгы келіспеушіліктерді 
қарастырудың альтернативтік инструментінің дамуы - өркениетгі 
құқықі ық кеңістіктің эрі жоғары сатылы демократиялы қоғамның 
көрсеткіші болып табьшады.

Медиация дауларды шешудің алтернативті жолы ретінде 
дауласушы жақіардың ұзақ жэне қымбат сог рәсімдерінен бас 
таріуына жэне медиатордың көмегімен дауды бейбіт шешуге 
мүмкіндік береді. Бүгіндері күн тэртібінде заңдағы медиацияның 
тәжірибесін дүрыс бейнелеу жэне оны тарату мәселесі түр.

Қолданбалы рэсімдер үдерісінде қатысу шартгарының бірі 
жақгардың келісімді түрде өз еркін білдіруі болып табылады. 
Сонымен қатар, жақтар кез келген уақыгта медиация 
жалғасггығынан бас тартып, сотқа жүгіне алады. Медиатор 
алаламайтьга, тэуелсіз жэне жақгардан бейтарап болуы тиіс жэне 
дауласушы жақгардың біріне жағымды қарым-қатынас танытуға 
тиіс емес. Медиацияға қатьюу артықшьшықтарыньщ тағы біреуі 
үдерістің қүпияльшығы болып табылады. Медиация институты 
қазақ қоғамына жат емес. ¥лтымыздың тарихында билер 
институты болған. Билердің негізгі шешетін мәселесі келген 
шығынды қалпына келтіріп, дауласушыларды бітімге жеткізіп, 
екі тарапты да қанағаттандыру.

«Медиация туральо> Заң жеке және заңцы тұлғалар 
қатысатын азаматгық, еңбек, отбасьшық жэне өзге де қүқық 
қатынастарынан, сондай-ақ, онша ауыр емес жэне ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысыңца қаралатын дауларды шешуге қолданылады. 
Әрекетке қабілетсіз деп ганылған адамдардың мүдцелеріне 
қатысты, тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын 
дауларға, сыбайлас жемқорлық қылмыстар және мемлекеттік 
қызмет пен мемлекетгік басқару мүдделеріне қарсы өзге де 
қылмыстар туралы істер бойынша қолданьшмайды. Медиаторлар
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іічіміне қосылған және медиатордың функдияларын орындауға 
коліеім берген жеке тұлга медиатор бола апады. Медиатордың 
қычметі кэсіби негізде (кэсіпқой медиатор) және кәсіби емес 
пегізде (қоғамдык медиатор) ясүзеге асырьшуы мүмкін. Қырық 
лсасқа толған жэне кәсіпқой емес медиаторлар тізімінде түрған 
гулғалар медиатор қызметін кэсіби емес; негізде жүзеге асыра 
алады. Ал, негізінен медиатор болу үшін Қазақстан 
Республикасы Укімегі айқындайтын тэртіппен даярлау 
бағдарламасынан өткендігі жөнінде сертификат алуы, жоғары 
білімі болуы шарт. Ол адамның жиырма бес жасқа толуы жэне 
кэсіпқой медиаторлар тізімінде түруы қажет.

Кезінде Авраам Линкольн: «Соттасудан аулақ болыңцар. Өз 
қарсыласыңызды бітімге келуге кондіріңіз. Соттағы бір жеңіеіңіз
-  шығындар мен уақытгы жоғаліудағы нақты жеңілісіңіз больш 
габылады»,- деген екен. Бүған дауласушы адамдардың жақсы, 
оркениетті қарым-қатынастарының жоғаиуын, олардың жалпы 
өмір сапасының (денсаулық, еңбектегі табыс жэне т.б.) 
нашарлауын қосыңыз. Заң ережелерін қолданысқа барынша 
белсенді тұрде ега ізу, оның өміршеңцігін қамтамасыз ету, қоғам 
мен халық үшін жасалған игілікті іс болмақ.

Бүлай тұжыры м жасауға негіз де бар, себебі, бүл заң: «Қазіргі 
таңда сотгарға түеіп отырған өте жоғары іс жүктемесін кемітіп, 
сот төреліғінің сапасының артуьша, сыбайлас жемқорлық 
көріністерше, қүқііқбүзушылықтары мен қылмыстарына құнарлы 
негіз болын отырған жайттардың жолын кесіп, кемітуге септігін 
тигізері анық деген сенімдеміз»,- деген кіріспе сөзбен ашты. 
Аталған заң даудың бітімгершілік жолмен екі жаққа бірдей тиімді 
шешілуіне, жеке жэне заңцы тұлғалардың құқықгары мен 
мүдделерін қорғауға, сондай-ақ қылмыстық құқықгағы жеңіл 
дэрежедегі қылмыстар бойьшша жэбірленушілер мен 
айьшталғандардьщ кешірімге келуіне, қылмыстық құқықты 
ізгілендіруі е ерекше үлес қосары сөзсіз.
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Қазақстан Республикасы Азаматгық іс жұргізу кодексінің 
жаңа редакциялық талаптарьша сай, соңғы кездері сот істерін 
баламалық негізде шешуге айрықша көңіл бөлінуде. Соған 
бірден-бір лайықгы жол — дауды бітімгершілікпен шешуді сот 
өндірісіне енгізудің қажет екендігі халық болып талқыланды. 
Бұл заң алдағы уақытга халық пен сот билігі арасындағы 
ашықгық пен жариялылыкты, әсіресе қарапайым халықгың 
сотгарга деген сенімін одан сайын артгыра түспек. Өйгкені 
дауларды сотқа дейін бітімгершілікпен шешу тэсілін заң жүзінде 
енгізу, оны халық арасында жариялы түрде талқылау, сондай-ақ 
дау шешімдерінің бірнеше баламапы институттарын енгізу 
идеясы, дауласушы тарапгардың дауы қиын жағдайда осындай 
тәсілмен тиімді жол табуға мүмкіндік туғызатынын өмірдің өзі 
көрсетіп берді.

Дауларды сотқа дейін баламалы негізде шешудің 
конституңияльщ негізгі принципі Қазақстан Республикасы 
Конституциясьшы 13-бабының 1-бөлігінде «Әркімнің қүқьщ 
субъекіісі ретінде танылуына қүқығы бар жэне өзінің қүқықтары 
мен бостандықгарын, қажетгі қорғанысты қоса алғанда, заңға 
қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы» екені 
анық көрсетілген. Бүл — эр азаматқа қатысты даулы істі 
бітімгершілікпен шешуге сілтеме беріп түрған айқын да анық 
қүқықтық түжырым.

Соның ішіңде еліміздің сот төрелігіне медиация инстиіутын 
заңцылық түрғыдан енгізу, оны айналымдағы заңдармен тең 
дэрежеде қолданудың негізгі принциптері, рэсімдері, 
медиатордың қүқығы мен міндеттері, конфиденциалдығын сақгау 
жөніндегі кепілдік жэне келісімді бекітудің тэртібі, сондай-ақ 
қоғамдьщ ортада орын алған эртүрлі дауларды шешуде бүл 
тэсілдің тиімділігі жоғары екенін көрсеткен бірқатар елдердің 
тэжірибесі жан-жақты түрде бағамдалды.

Осы медиация, яғни бітімгершілік -  біздің ата-бабаларьмыз 
Қазақ елінің дәстүрлі құқыгының негізінде мыңцаған жылдар
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(юйы ұстаньш келе жатқан бітімгершілік жолы. Ендеше, 
медиация бүгінгі тавда тәуелсіз еяіміздің өркениетгі жольщ 
жақсы қырынан дамытуға, оның саяси құқықгық 
і үжырымдамасы мен баянды бағдарламаларьша мінсіз қызмет 
корсететінін ньщ сеніммен айтуға эбден болады.

Өздеріңіз білетівдей, осы 2011 ясылдың 18-қаңтарьшан 
қабьшданғгш «Қазақстан Республикасыиың кейбір заңнамалық 
актілеріне қьшмыстьщ заңнаманы одан: эрі ізгілендіру және 
қылмыстық процестегі заңдылықгың кепівдіктерін күшейіу 
мэселелері бойынша өзгерістер мен толықгырулар енгізу 
туралы» Қазақсган Республикасыньщ Заңы ідьшмыстьщ 
заңнаманы либершшзациялау жүзеге асырылды. Бүл деген 
еліміздің сот жүйесіне медиация институтын енгізу — мемлекет 
тарапьшан атқарылып жатқан заіщаманы жетілдіруге, сот беделін 
кемелдендіруге өз уақытында қосылтан жетістік.

Дегенмен бүл процедура элі күнге дейін тәжірибеде 
қолданылуы жағынан өте әлсіз. Оған себеп, эрине, халыктың 
медиация процед>расыньщ бар екендігінен, совдай-ақ, хабардар 
болмауы болып отыр. Сонымен қатар жак^шда ғана қабылданған 
заң жэне осы агалып отырған бітімгершілік процеударасын 
үамгитын эзге де үлттық заңнамалардағы нормаларда бірнеше 
кемшіліктер барі. Кейбір жерлерде медиацияны нақты 
айқындайтын нақгы нормалар жоқ. Әрине, біз тек жеке дара емес, 
завдарды саралауда, оны қүрып пайдалануда, мівдетгі іүрде 
шегел жэне халықаралық тәжірибелерге сүйенуіміз қазкет.

2013 жылдың 18 маусымында өткен «Бітімгершілік -  
Примирение» таіқырыбына арналған хальщаралық ғылыми- 
практикалық конференция қатысушылары қоғамдағы жанжалға 
бейімділік деңгейін төмевдету жөнівде тиісті үсыныстар 
түжырымдау, қүқықтық мэдениетті артгыру, дауларды шешудің 
баламалы тәсілдірін, оның ішівде медиацияны кеңінен қолдану, 
соттар қарайтын қьшмыстық жэне азаматтық істерді қысқарту 
мақсатында, көтөрілген мәселелердің маңыздылығын жэне
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өзектілігін атап көреете отырып, шетелдердің бітімгерлік 
рәсімдерін енгізу жөніндегі оң тэжірибесін назарға ала отырып, 
қолданыстағы заңнаманы жетілдіру қажетгігін атап көрсете 
отырып, Азаматгық іс жұргізу кодексіне:

1) азаматгардьщ қүқықтық мэдениетін арттыруға, эріптестік 
іскер қатынастарды орнықгыруға жэне дамытуға, дауларды 
бейбіт ретгеуге жэрдемдесу -  дербес міндетгер ретінде 
айқьшдалсьш;

2) сотқа дейін міндетгі түрде реттелуге жататын даулар 
тізбесі кеңейтілсін. Олардьщ қатарьша мыналар жатқьізьшсьш: 
сальщ жэне кеден органдарыньщ хабарламасына шағымдар, 
кәсіпкерлер арасьюдағы даулар, түтынушьшар қүқықтарын 
қорғау бойьшша жэне азаматтар арасындағы шарттар бойынша, 
банктік, сақтандыру, неке-отбасылық, коммуналдық жәнетүрғын 
үй даулары;

3) өкілдің міндетті түрде жоғары заң білімі болуын белгілей 
отырьш, азаматтық істер бойынша кэсіби өкіл институты 
енгізілсін;

4) кэсіби өкілдің тегін көмегін мемлекет есебінен алу рэсімі 
оңайлатылсьш;

5) коммуналдық қызмет көрсетулерді түтьшғаны үшін 
берешекті өндіріп алу туралы істер жэне берілген ақша сомасьш 
индекстеу туралы талаптар есебінен бүйрьщпен іс жүргізу саласы 
кеңейтілсін;

6) прокурордың қатысуы міндетті азаматхық істер тізбесі 
қысқартьшсын;

7) істі сот талқылауына дайындауды пайдалану дауларды 
бітімгершілікпен шешу үшін түғырнама ретінде көзделсін;

8) істі сот талқылауына дайындау сатысында тараптардың 
ақпаратты тольщ ашу қағңцаты енгізілсін;

9) қарсы талап қою уақыты қысқартылсью. Бірінші
инсіанңиядағы сот шешімі жойылған жағдайда жауапкерге 
апелляңиялық инстанңияға қарсы талаппен жүгіну қүқығы 
берілсін деп көрсетілген. %
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Қазақстандағы атальш отырған медиация инстшугьш 
қолданудың келешегі мен аргықшылықтарын атап көрсететін
болсам:

Біріншіден, Қазақстан Республикасьшдағы сот жуйесінің 
жұмысының тиімділігі артады. Істердің біршама бөлігі медиация 
арқылы қаралатын болады жэне сотгарға түсіріліп отырған 
қиындық азаяды. Әрине ол кезегінде, соттағы іс қараудьщ 
үзақтығы мен сапасына жақсы жағынан эсерін тигізері анық.

Екіншіден, медиация азаматгық құқықтық дауларды шешу 
аясында айқын артықшылықтарға ие. Өз нэтижесімен дау 
тараптарының қажеттіліктерін қанағаттандыратьшы даусыз 
мэселе. Себебі тараптар процедураға өзара келісе отырып кеяіп, 
сот процесіндегідей бақылаушы емес, оның белсенді 
қатысушылары ретінде болады. Сонымен қатар, дау тараіггары 
болашақта да достық қатынасты сақтап қала алады, ал сот 
өндірісінен кейін тараптар арасындағы қатьшас ушығып кететіні 
баршамызға мэлім жағдай. Сондай-ақ, медиация 
процедурасыньщ тағы бір ерекше артықшьшығы больш оньщ 
қзршяльшығы саналады. Және де дауды медиациялық жолмен 
шепгу дау тараптарын уақыт пен ақшадан шығындалудан 
сақгайды.

Үшіншіден, сот өндірісіне қарағанда медиатордың қызмегі 
элдеқайда аз мөлшерде болатынын ескеретін болсақ, ол әрбір 
азаматтарға қол жетімді процедура екенін байқауға болады. 
Жекелегенде, аталып отырған медиациялық процедура 
кэсіпкерлер мен түтынушылар арасьшдағы дауды ретгеуде өте 
тиімді. Кэсіпкерлер осы жағдайларды назарға алу арқылы, 
келешекте түтынушылар құқығын бүзбауға, өзінің кэсібін 
жақсартуға және бәсекелеске қабілетгі болуға үмтьшады.

Медиация тек азаматіық дауларда ғана тиімді емес, сондай- 
ақ, отбасы дауларында да, эсіресе баланы қамқорлығьша алуға 
байланысты дауларда ерекше орынды иеленеді.
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Әрине, медиация қатысушьшарының қүқықіары мен 
міндеттері заң тұргысынынан қорғалуы үшін жэне медиацияның 
қажетті ақпарат алу көзіне айналмауы үшін барынша жүмыс істеу 
қажет.

Ал мемлекетке ауқымды түрде жарнамалық саясатпен 
айнапысып, халықтың барлығын толығымен ақпараттандаруы 
қажет.

Жоғарьвда көрсетілген ақпараттар мен тэжірибелерді негізі е 
ала отырып, келесідей үсьшыстарды қорытындьшадьш:

- кэсіби медиаторларды даярлауды жүйесіне эр түрлі құқық 
салаларьш мамандандыру элементтерді енгізу;

- еліміздегі жоғарғы оку орывдарында қүқық мамандығын 
оқьпуда медиация туралы дәрістерді енгізу;

- халықты ақпараттандырумен белсенді түрде айналысу;
- соттар жанынан медиаторларға арнайы бөлмелер беру;
- «медиация бойынша жедел байланыс желісін» арнайы 

қызметті мемлекет тарапьшан күру;
- отбасы даулары бойынша жүргізілген медиация шығьшын 

мемлекет тарапынан бөлінуді қамтамасыздаидыру.
Азаматтық істерде көбіне қағаз жүзіңдегі қүжатгамалар 

басымдылыққа ие болады. Совдықтан, «Медиация туралы» 
заңның, яғіш бітімгершіліктің іс жүргізу заңнамаларында кеңінен 
қолданылуы — қоғамда орын алатьш қүқықтарды барынша 
ізгілендіруге, совдай-ақ сот беделінің үнемі артуына айрықша 
үлесін қосады деп білемін.

3.2 Медиация - дауды сотқа дейін 
шешудін альтернативті түрі

Медиация -  дауларды сотқа дейінгі шешудің ең тиімді жолы 
болып табылады. Медиация процедурасына Еуропалық Комиссия 
«дауға қатысушы екі немесе одан да көп тараптарға басқа 
бейгарап үшінші түлғаның қатысуымен даулы сүрақ жайында



ксліссөзге келетін процесс»,-деген анықтама береді. 
Медиацияның қазіргі азаматгық даулардың қоғамда жиі орын 
алатын заманында өте тиімді тәсілі болып отыр.

Әдетте, медиация деп тараптар арасындағы даулы сұрақгы 
репеуде көмектесетін, дауды баламалы түрде шешудің (ДБШ) 
бір тэсілі айтьшадыі. 1. ДБШ басқа тэсілдері аралық сот, 
алаламайтын бағалау, оңайлатылган сот талқылауы, медиация- 
арбитраж (гибрид түрі) - мед-арб -  қазылар соты (суд 
присяжных) болыгі есептелінеді.

Медиация -  Америка Қүрама Штатгарьгаың сотгарында 
дауласып жатқан тараітгарға немесе жақтарга озара тиімді 
шешімге келуге көмектесуге тьтрысатьга, үшінші бейтарап 
і үлғаның қатысуымен болатын орындауға міндетті емес дауды 
шешу тэсілі ретінде екендігі баршамызға белгілі.

Медиатор, яғни медиациялық процедураны жүргізуші түлға 
немесе жақ эрқашан бейтараптық пен тәуелсіздікті сақтап 
қалады. Ол дауласушы тараптардың бірін кінэлі екендігін 
анықтамайды, шешім қабьшдауда өзіне жауапкершілік алмайды. 
Мүның орнына медиатор, дауласушы жақгардың көздеген 
мақсат-мүдделерін анықтауға жэне олар үшін ең қолайлы және 
эділ келісімге келуге комектесумен жүмыс жасайды.

Медиатордың ең аліашқы міңдеті болып — тараптарға өз 
талаптары мен мүдделерін түжырымдап-қорытындылауға 
итермелеу арқьшы оларға түсініспеушіліктен шығу жағдайының 
озара тиімді жэне орындалатындай мүмкіндіктерін бағалауға 
көмектесу болып табылады. Медиацияда -  жактар өз мүдделерін 
анықтай отырып, шешімдерін үсынады жэне басқа жақгардың 
үсыныстарын, шешімдерін бағалай отырып жүмыс атқарады.

Жақтар медиатордың көмегіне сүйене отырып, ең тиімді 
шешім қабьшдайды. Кейіннен «жақтарға тэуелді ерікті үдеріс» 
дегенді білдіретін үғымды береді. Демек даудағы үдерістің 
еріктілігі жэне жақтарға тәуелділігі бітімдестіру мен 
медиацияның, аралық соттан айырмашылығы болып 
есептелінеді.
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2011 жьшдың 28 қаңтарында қабылданғаы ҚР Медиация 
туралы Заңының 4-бабывда медиация мынадай қағвдаттар 
негізіңде жұргізіледі делінген:

1)еріктілік;
2) медиаңия тарантарының тең құқылығы;
3) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтарагггылығы;
4) медиаңия рәсіміне араласуға жол бермеушілік;
5) құпиялық [1].
Еріктілік: сотгық дауға, сотгық талас-тартысқа қарағаңца 

барлық қатысушы адамдардьщ медиаңиялық проңеске түсуі 
ерікті больщ табылады, ал медиатор -  еркін түрде таңдалынады. 
Егер қатысушьшар белгілі бір себептермен қатысқысы келмесе, 
оларды ешкім мәжбүрлептіп проңеске тарта алмайды. Бұл 
принцип келесі жағдайда да - байқалады: барлық шешімдер 
таратардың өзара ынтымағы арқылы қабылданады және кез 
келген тарап өзі қапаған уақытта медиациядан бас тартып, 
келіссөз жүргізуді тоқгата алады. Медиацияны бастар алдында 
медиатор мівдетті түрде еркіндік мәселесін шешіп, тараптардан 
осыған қол жеткізуге тырысады.

Тараптардың тевдігі: тараптың ешқайсысы да іс жүргізушілік 
артықшыл ықгарға ие емес. Оларға жарыссөз жүргізуге, өз ойын 
аетуға, келіссөз шақыру қағазын анықтауға, келісімнің 
талаптарын жэне үсынымньщ тиімділігін бағалауға бірдей 
құқықгар беріледі. Бүл принцип азаматтық іс қаралған кезде де 
қолданылады, АІЖК 15-бабында бұл қағвда өз көрінісін тапқан. 
Овда: сот тараптарға бірдей және құрметпен қарайды делінген. 
Медиатор да бүл ережені басшылыққа алады, яғни ол екі тарапқа 
бірдей құқықгыр мен мівдеттер жүктейді, бірдей қадір-қасиеті 
мен ар-ожданын қүрметейді. Медиатор тараптардың тең 
құқықгылығының ғаранты болып табылады [3].

Медиатордың тэуелсіздігі мен бейтараптылығы және оның 
жүмысына араласпаушыльщ: медиатордың барлық тараптарға 
қатынасы бейтарап. Егер медиатор бейтараптылықгың сақталуы
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қиынға түсінетіндігін сезсе, пайда болған эмоционалдық 
бағалаудан құтьшу мүмкін емес болса, ол процесті жүргізуден бас 
тартуға міндетті. Себебі, ол белгілі бір тараптың мүддесін 
ісозедемейгін түлға, керісінше даудың екі тарап үшін тиімді 
шешілуін көздейді. Медиация туралы Заңның 7-бабына сэкес 
«медиацияны жүргізу кезінде медиатор тараптардан, мемлекеттік 
орі андардан, өзге де заңды, лауазымды жэне жеке түлғалардан 
■гәуелсіз болады. Медиатор осы Заңда жол берушілік 
айқындалатын медиация қүраддары мен эдістерін таңдауда 
дербес болады». Заңдарда көзделген ерекше жағдайларда, 
мысалы, прокурордың, сотгың немесе басқа да қүқық қорғау 
органының немесе лауазымды түлғаның талап етуі бойынша 
медиатор материалдарды үсынуға міндеіті [1].

Құпшшылық: медиация процесінде пайда болатын немесе 
жүргізілетін барлық мэселелер мен сөздер осы процесте қалуы 
тиіс. Егер іс ары қарай сотқа берілген болса, медиатор куә бола 
алмайды және медиация процесінде өзіне мәлім болған 
мәліметтерді ссггга дәлелдеме ретінде пайдалануға қүқығы жоқ. 
Бір тараппен жүргізілген жеке сөйлесу кезінде медиаторға белгілі 
болған ақпаратгы екішпі тарапқа жария ете алмайды. 
Медиацияда тарап, не медиатор болсьш ешқандай тәуекелде 
болмайды, себебі міндетгі сипатқа ие сот тэртібімен жүргізілетін 
дауға қарағанда тарап кез келғен уақытта процестен бас тарта 
алады. Егер сотга қүгшяльшықты іс жүзіңде сақгап қалу мүмкін 
емес болса, медиацияда керісінше. Тіпті, медиация өткізілетін 
уақыты мен орны туралы ақпарат қүпия болып есептелінеді. 
Қорыта айтқанда ешқандай тарап пайдакүнемдік мақсатымен 
өзіне белгілі болған мәліметтерді ашуға құқылы емес, алайда 
гарап медиаторға мағлүмаггарды жариялау үшін арнайы рүқсат 
немесе өтініш беретін жағдайлар да бар [2].

Жоғарыда атальш кеткен принциптерге сүйеніп, медиация 
қоғамда келесі маңызды қызмет атқарады, яғни тараптар 
арасында пайда болғаи жан-жалдың дүрыс шешілуіне жағдай
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жасау. Әсіреее, медиатор үрыетың шегіне жеткен тараптармен 
жақынырак, танысып, мэмілеге келу процесін жеңілдетудің тиімді 
жолдарын қарастырады. Екі жақтың үстанымы мен мүдцелерін 
түсінуге тырысып, олардың басқа ниеггерден арылып, күрделі 
мэселе түйінінің щешілу жолын реттейді. Әлемдік практикада 
медиация ғасырлардан бері бейбітшілікті орнатуда қызмет 
атқарып, елдің бітім-бірлікте өмір сүруінің үлгісі ретінде 
таньшып келеді.

Медиация үйымы -  мемлекетгік органдардың жүйесіне 
кірмейтін, коммерциялық емес, өзін-өзі қаржьшандыратын, өзін- 
өзі қүратьш үйым болып табылады. Оган қарамастан медиация 
мемлекеттік органдарға, оның ішінде эсіресе сот жүйесіне 
септігін тигізеді деген ойдамыз. Қазіргі таңда сотгардың 
жүктілігі аса көп, осыған орай медиация ең тиімді шешімдердің 
бірі екені рас. Неге көптеген заңгер ғалымдар осы шешімге келіп 
отыр? Ол сот жүйесінің өз жүмысын толық атқара алмай 
жатқандығы ма?

Бірінші сүраққа жауап беретін болсам, Еуропа елдерінде, 
тіпті Азия мемлекеттерінде де дауларды (оның ішінде 
қылмысты қ, азаматтық, еңбек, отбасы жэне т.б.) делдал арқылы 
шешу тәжірибесі көп жылдар бойы кеңінен қолданьшып жатыр. 
Еуропа Одағы елдеріне тоқгала кететін болсақ, медиацияның көп 
тарагандыгы дауларды делдалдық арқылы шешу жүйесін 
ережелейтін документтерді халықаралық келіссөздерде 
қабылдап, бекітеді. Мысал келтіретін болсақ медиаторлардың 
жүріп-түру ережелерін белгілейтін Еуропалық кодексі қазір заң 
күшін иеленуде. Ол кодекс қылмыстық істер бойынша 
медиацияның негізгі принциптерін анықтайды [4, 536.].

Азия мемлекетгеріне тоқгалатын болсам, Қытайда даулардың 
30% делдалдық қызмет арқьшы соттан тыс шешіледі. Қытайда 
жэне Кореяда медиативті келісімдер іске асу үшін мемлекет 
тарапынан мэжбүрлеу шаралары жүргізілуі мүмкін. Ал 
Жапонияда көп халықгың медиатор көмегіне сүйену, олардың
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дауды реттеу ұшін мемлекетгік оргавдарға (сотқа) жүгінуге теріс 
сезімдердің болуы себеп [4, 536.].

Қазақетан Республикасының сот жүйесі элі даму жолывда. 
Ол бір күнде бол қапатын жагдай емес, оны бэрі түсінеді деп 
ойлаймын. Бірақ «медиаңия» туралы Заңның қабылдануы біздің 
гэуелсіз мемлекетімізді қүқықтық республика статусьша тагы бір 
қадамға жақындатады деп сенемін. Медиация туралы заң 
актілерінің қабылдануы 2010-2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының қүқықгық саясаты концепциясыньщ жэне 
Республика Презинтінің «Қазақстан Республикасының қүқық 
қорғау іс-эрекетін жэне сот жүйесінің тиімділігін көтеру 
шаралары» туралы заң күші бар Жарлығыньщ іске асуы. 
Жоғарьща айтьшып кеткен елдерде медиация сот эділдігіне қол 
жеткізетін эдістердің бірі ретівде соттармен жағымды 
қабылданады.

Жоғарыдағы сүрақгарға жауап беріп, енді осы жүмысты 
зерттей келе тағы бір сүрақ туындап отыр: Қазақстан үшін 
медиацияның жағымды әсерлері неде?

Біріншіден, медиация қүқықгану, әлеуметгану, психология 
жэне конфликтология сияқты салалар бірге қосьшатьш 
тэртіпаралық ая. Ол медиатордың жете білушілік (компетентгік) 
қағвдасына сэйкес. Медиатор арнайы мамандавдырылған 
орталықтарда білікгілігін жоғарлатып, бітіргеннен кейін 
сертификат алуға қүқығы бар. Медиатор болу үшін заң 
мамандығының болуы мівдетті емес, кез келген жоғары білімі 
бар 25 жасқа толған адам кэсіптік бітістіруші бола алады 
[13,2-бап].

Екіншіден, медиация дауласушы тараптардың арасывдағы 
қарым-қатынасты анықгау үшін емес (кім кінэлі, кім кінэлі емес), 
өзара тиімді шешімді табу үшін қолданылады [45, 536.].

Үшіншіден, медиация арқылы дауласушы тараптардың 
келісімі нақгы жағдайға жауап береді. Ол жеткен келісімді іске 
асыру екі жақты қүптауға лайықгы және табиғи етіп жасайды.
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Төртіншіден, медиадиялық іс жүргізу кезінде регламентгік 
жағдайлар жеке анықталады, оны екі тарап өз қалауына қарай 
тавдайды. Медиатордьщ мівдеті екуінің талаптарьш 
қанағаттавдыру.

Бесіншіден, тараптардың жеке мэселелері толық дәрежеде 
қорғалады, өйткені медиация процесі қүпия қағидасымен жүзеге 
асырылады. Медиатор бір тараппен өткізілген эңгімелесу кезінде 
анық болған ақпаратты қатаң құпияда сақгауға, яғни екінші 
тарапқа жария етуге құқығы жоқ. Осы ережені біз медиатордың 
Еуропалық кодексівде кездестіре аламыз [46].

Алтыншы себеп, ол, медиация уақыт, ақшы жэне 
қатысушьшардың эмоциялық күшін үнемдеуге көмектеседі. Сот 
арқылы дау шешу процесі бэріне анық, ол біріншіден қүқықтық 
сауатгылық арыз жазудан басталады, оған жету үшін кейбірлері 
ақылы заңгерлер көмегіне жүгінеді, сауатты жазьшған талал арыз 
үрысты женуге елеулі септігін тигізеді. Кейін сот арызды 
қабылдау үшін мівдетті түрде талап беруші мемлекеттік баж 
салығын төлеуге мівдетгі. Оның көлемі талап етіліп жатқан 
пэннің көлеміне сэйкес келеді. Іс жүргізу уақыты әртүрлі болуы 
мүмкін, ол да талаптьщ көлемімен, істің күрделігімен 
байланысты. Қьшмыстьщ істерде ол екі айдан бастап жоғары 
болса, азаматтық істерде бір айдан асуы мүмкін. Соттарда 
қүжатгар айналымы күрделі жэне қағаздар өте көп. Неліктен 
соттар медиация туралы заңньщ қабылдануын оң реакциямен 
қабьшдады?! Басты себептердің бірі осында шоғырланған деп 
ойлаймын.

Жетіншіден, мамандандырьшған ювениалды соттарда 
кэмелет жасқа толмаған балалардың қьшмыстық істері бойынша 
медиацияның кең қолданылу аясы. Ол дегеніміз қьшмыстық 
қудалау, жүргізілетін түрлі мәжбүрлеу шаралары нэтижесінен 18 
жасқа толмаған азаматтардың психикасының сынуы мен дүрыс 
өсіп-жетілмеу мэселесі. Тек осы балалардың ғана емес, сонымен 
қоса ересектер де оған шыдай алмауы да мүмкін.



Тағы бір қосатын жағдай, ол медиация процесінен кейін 
екіжақты қабьшданатын келісімнің міндетті кұші бар. Яғня, сол 
келісім ҚР-ның соттары қабьшдайтын шешімдері сияқты заңды 
күшіе иеленеді. Демек, талагпарды белгіленген уақытга 
орьшдама}', тиістіі орьщдамау немесе міндеттемелерден жалтару 
зандарда көзделген жауаптьшықты көздейді. Егер бір тараппен 
келісімде көрсетілген міндеттемелер уақытында жэне сәйкесінше 
орындалмаған болса, екінші тарап сотқа қайта арыздануға 
құқығы бар. Сол себепті медиациялық процедурамен дауды сотқа 
дейін шешудің тек артықшылықгарын байқауға болады. Қазіргі 
уақытта бұл медияцияның заң жұйесіне енуі жаңалық больш 
отырғандыктан, қоғамның ол процедурадан хабарсыз болып 
отырғаны мэлім жағдай. Дегенмен, сотқа арызданушьшардан сот 
мәжілісі залында бітімгершілікпен немесе сот медиациясымен 
гуьшдап отырған дауды шешуге ниеттері бар-жоғы сүралады. 
Жэне ол Қазақстан Республикасьшың Азаматтық іс жұргізу 
кодексінде нақты көрсетілген, яғни міндетгі болып табылады.

Ал енді жоғарыда айтьшған мэселелерді тұжырымдайтьш 
болсақ, медиация немесе бітімгершілік щюцедурасы — екі немесе 
бірнеше тараптардың арасында туыңдаған дауды сотқа дейінгі 
тэртіпте реттеп, бір ортақ келісімге келетін ең тиімді эрі оңтайлы 
эдіс болып табьшады.
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Қазіргі уақытга көп мемлекетгер де дауларды балама түрде 
шешуде дэл осы медиацияны дамуына алғы шарггар жасалған: 
бұған себеп судьялардың жұмысының көбеюі және олардың 
оңтайлаңдыру қажетгілігі, сотгар жүмысында дауларды 
шешудегі зрдайым болатын тиімсіздік, нақты қажет емес 
шығьщцар жэне нэтижесінде дауларды реггеудегі мэселелер.

Сонымен қатар, медиация процессін заңды түрде бекіту, ол 
медиация саласьш кенейтіп қана қоймайды, оған азаматгардың 
құқықгық мәдениеті мен санасының жоғарлауы, психологиялық 
өзгеруіне де байланысты. Ал оған қол жеткізу үшін қоғамда 
эрдайым түсіндіру жэне ағартушылық жұмыстарын жүргізу 
қажет.

Қортындысында міндетті түрде атгап кету керек, Қазақстанда 
азаматіардьщ санасын дамьпуда, құқықгық сауатсыздықгы жою 
күресінде, дауларды шешуде жаңа деңгейге өтуге медиация 
барынша шақырады.

Медиация, кэсіпкер ретінде де, сондай ақ эрбір азамат 
маңызды мэселелерді сотқа немесе экімшілік органдарға бармай 
ақ өзі шешуіне мүмкіңцік береді. Қазақстандық қоғамньщ эрбір 
мүшесіне осындай құқықгы тапсьфуға мемлекет ерік білдірді.

Ззерттеу нэтижесінде медиация құқықтық әрекетгердің 
дербес құбылысы ретінде қалыптасып келе жатыр деген 
тұжырымдамаға келдім. Медиацияны бітімгершілік 
процедурасьшың шегіндегі азаматтық дауларды ретгеуге 
байланысты қатынастарды ретгейтін нормаларды біріктіретін 
салааралық институт деп қарастыруға болады .

Даулы мәселелер мен қақтығыстардың басқа 
механизмдерінің арасындағы медиацияның орны туралы 
мэселелерді қарастыра келе, мемлекетпен мойындалған 
құқықтық дауларды реттеу жэне шепіудің барлық тәсілдерін 
бірьщғай жүйемен озара тығыз байланыстыра отырып, қарастыру
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керек. Б.үл жүйеде қүқықбүзушьшықты қайта қалпына қелтіру 
иысанына қарай дауларды реттеу мен шешудің екі қосалқы 
жүйесі үсыньшады: юрисдикциялық және юрисдикдиялық емес. 
Медиатордың қүкықты қолданбайтынын жэне міндетті күші бар 
шешім шығара алмайтынын ескеретіндіктен, медиациялық 
нроцедураны дауларды реттеу мен шешүдің бірыңғай жүйесінің 
юрисдикциялық емес қосалқы жүйеге жатқызуіа болады.

Медиация -  бейтарап үшінші түлғаның қатысуымен жэне 
үйьшдастыруымен өткізілетін, тараптар арасыңда туындаған 
дауды өзара түсіністікпен келіссөз жүргізу арқьшы шешу 
процедурасы. Мүзщай тэеіл бүзылған қүқықгарды қайта қалпына 
келтіру үшін қолданылатын ең тиімді жол болып табылады [46].

Медацияның айрықша белгілеріне келесілерді жатқызуға 
болады: 1) медиация -  қүқықтық дауларды шешудің
альтернативті жолы; 2) медиация — қүқықіъщ дауларды ретгеудің 
юрисдикциялық емес тәсілі; 3) медиацияның тараптары даулы 
мэселенің тараптары мен медиатор. Ең ерекше белгісіне оның 
мазмүнын қүрайтын келесі екі компонентгі жатқызамыз: 
тараптардьщ келіссөздері мен медиатордың қызметі 
(медиациялық технология).

Медиация қағидалардың екі жүйесінің негізінде 
қолданьшады. Дипломдық жүмыста қызметі бойынша 
қағидалардың екі тобы кәрсетілген: 1) медиацияның өткізілуін 
үйымдастыру ерекшеліктері мен тарапгарының мәртебесін 
сипатгаушы (үйымдастырушылық қағвдалар); 2) медиация 
процедурасыньщ өткізілу тэртібін сипатгайтын қағидалар 
(ироцедуралық қағидалар); бірінші топқа еріктілік қағидасы мен 
бейгараптылық қағидасы, ал екінші топқа қүпиялылық, 
дербестілік жэне тараптардың теңдігі мен ынтымақтастығы 
қагидаларын жатқызылады.

Халыкаралық тэжірибедегі медиацияның келешегін талдай 
келе, онын дамуының негізгі екі бағытын көрсетуге болады: 1) 
дауды алътернативті түрде шешу механизмі ретінде; 2)
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халықаралық іс жұргізуде қолдануды тәжірибе жүзінде іске 
асьфу.

Аталған институтты талдау нәтижесі бойынша, азаматтық іс 
жүргізу қүқығында медиацияны қолдану мен оны әрі қарай 
дамытуға байланысты келесідей қорытынды іүжырымдар 
жасадым:

Біріншіден, әлемдік ынтымақгастық қазіргі медиациялық 
нроцедура аясындағы нормалардың толық жэне айқын 
болмауына байланысты, медиациялық процедураға қатысты 
механизмді нақгъшау қажеттігінің гуындауына сэйкес, тез арада 
барлық мемлекетгер мен аймақтарда міндетті заңды күші 
жүретін, нормалары айқын және нақгы көрсетілген бірыңғай 
стандартгар қабылдау қажет.

Екіншіден, медиацияның нақгы анықтамасын көрсеіетін 
және процедураның үйымдастырьшуын реттейтін халықаралық 
Конвенция қабылдау керек.

Үшіншіден, мемлекет ішінде және одан тыс азаматгық іс 
жүргізу қүқығы бойынша туындап жатқан мәселелерді реттеп, 
заңдылығьш қадағалап отыратын арнайы халықаралық үйымдар 
қүру қажет.

Төртіншіден, ҚР «Медиация туралы» Заңының кейбір 
нормаларын өзгертіп, басқа да үлтгық заңнамалардағы 
медиацияға байланысты өзгерістер мен толықгырулар енгізу 
қажет.

Зертгеу нәтижесін ең алдымен медиация процедурасын 
ретгеу нормаларьш кодификациялау кезінде пайдалануға болады 
. Сондай-ақ, еліміздегі медиация мәселелерін шешу кезінде жэне 
оны жетілдіру үшін қажетгі материалдар ретінде қолдануға 
болады. Одан басқа дишюмдық жүмысты «медиация» 
дисциплинасын оқыту қолға алғанда ақпарат көзі ретінде, 
сондай-ақ, келешекте зерттеу жүмыстары үшін пайдалануіа 
болады.
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Қазақстан Республикасының «Медиация туралы»
2011 жылғы 28 қаңтардағы № 40І-ГУ Заңы.

Осы Заң Қазақетан Республикасында медиацияны 
уйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, оны 
жүрғізу қағидаггары мен рәсімін, сондай-ақ медиатордың 
мэртебесін айқьшдайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Медиацияның қолданылу саласы
1. Егер Қазақстан Республикасының заңцарында өзгеше 

белгіленбесе, жеке және (немесе) заңцы түлғалар қатысатьш 
азаматтық, еңбек, отбасылық жэне өзге де құқықтық 
қатынастардан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес жэне 
ауырлығы оргаша қылмыстар туралы, қылмыстық теріс 
қылықгар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу 
барысында қаралатын даулар (жанжалдар) жэне атқарушылық іс 
жүргізуді орыңцау кезінде туындайтын қатынастар медиацияның 
қолданылу саласы болып табьшады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қатынастардан 
туындайтын дауларға (жанжалдарға), егер мүндай даулар 
(жанжалдар) медиация рэсіміне қатыспайтын үшінші 
түлғалардың жэне сот әрекетке қабілетсіз не эрекетке қабілеті 
шектеулі деп таныған адамдардың мүдделерін қозғаса немесе 
қозғауы мүмкін болса, медиация рэсімі қолданылмайды.

3. Тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын 
кезде, жеке жэне (немесе) заңды түлғалар қатысатьш азаматтық, 
еңбек, отбасьшық жэне өзге де қүқық қатьюастарынан 
туьюдайтьш дауларға (дау-шарларға) медиация рэсімі 
қолданылмайды.

4. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар жэне мемлекетгік қызмет 
пен мемлекетгік басқару мүдделеріне қарсы езге де қылмыстар 
туралы қылмыстық істер бойынша медиация рэсімі 
қолданьшмайды.
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Інжеріу. 1-бапқа өзгерістер енгізіаді - ҚР 03.07.2013 № 121-У 
Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғаньшан 
кейіи күнгізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 
15.01.2014 № 164-У (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн откен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2014 
№ 227-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі үғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі үғымдар пайдаланьшады:
1) дауды (дау-шарды) реттеу туралы келісім -  тараптардьщ 

медиация нэтижесінде өздері қол жеткізген жазбаша келісімі;
2) медиатор -  осы Заңның талаптарына сэйкес кэсіби жэне 

кэсіби емес негізде меднация жүргізу үшін тараптар тартатын 
гэуелсіз жеке түлға;

3) медиаторлар қауымдастығы (одағы) -  медиаторлар 
үйымдарының қызметін үйлестіру мақсатында, сондай-ақ 
олардың құқықгары мен заңцы мүдделерін қорғау үшін 
құрылатын ұйым;

4) медиаторлар ұйымдары -  медиаторлардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін медиацияны 
дамьггу жөніндегі ортақ мақсатгарға қол жеткізуі үшін олардың 
ерікті негізде бірігуі үшін құрылатын коммерцюшық емес 
ұйымдар;

5) медиация -  тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге 
асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында медиатордың (медиаторлардың) жәрдемдесуімен 
тараптар арасындағы дауды (дау-шарды) реттеу рәсімі;

6) медиация тараптары -  медиация рэсіміне қатысатьш, осы 
Заңның 1-бабының 1-тармағында аталған қатынастар 
субъектілері;

7) медиация туралы шарт -  тараптардың медиация 
басталғанға дейін дауды (дау-шарды) шешу мақсатында 
медиатормен жасасатын жазбаша келісімі;
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8) медиацияға қатысушылар -  медиатор және медиация 
тараптары.

3-баи. Медиацняның мақсаттары
Медиацияның мақсаттары мыналар болып табылады:
1) дауды (дау-шарды) шепгудің медиацияның екі тарапын да 

қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу;
2) тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету.

4-бап. Меднацняны жүргізу қағидаттары
Медиация мынадай қағидапар негізінде жүргізіледі:
1)еріктілік;
2) медиация тараптарының тең қүқылығы;
3) медиатордьщ тәуелсіздігі мен бейтараптылығы;
4) медиация рэсіміне араласуға жол бермеушілік;
5) қүпиялық.

5-баіі. Еріктілік
1. Тараптардың медиация туралы шартга көрсетілген өзара 

ерікті ииет білдіруі медиация рэсіміне қатысудың шарты болып 
табылады.

2. Медиация тараптары оның кез келген сатысында 
медиациядан бас тартуға қүқьшы.

3. Медиация барысьшда тараптар өз қалауы бойынша 
оздерінің материалдық немесе процессуалдық қүқықтарын 
иеленуіе, талаптар мөлшеріи үлғайтуға немесе азайіуға немесе 
даудан (дау-шардан) бас тартуға қүқылы.

4. Тараптар мен үшінші тұлғалардың қүқықтары мен заңмен 
қорғалатын мүдделерін бүзбайтын, заңда көзделғен де, заңца 
көзделмеген де өзара қолайлы келісім нүсқаларын талқылау үшін 
мәселелерді тандауда тараптар еркін болады.

Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 378-Ү 
Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
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6-бап. Мсдиация тараитарының тен қүқылыгы
Медиация тараптары медиаторды, медиация рэсімін, ондағы 

оз үстанымын, оны талап ету тәсілдері мен қүралдарын таңдау 
кезіпде, ақпарат алу кезінде, дау-шарды реттеу туралы келісім 
шарттарының қолайльшығын багалауда тең қүқықтарды 
найдаланады жэне өздеріне тең міндеттер жүктейді.

7-бап. Медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылыгы. 
Медмацня рәсіміне араласуға жол бермеушілік

1. Медиацияны жүргізу кезіңде меднатор таралтардан, 
мемлекеттік органдардан, озге де заңцы, лауазымды жэне жеке 
гүлғалардан тэуелсіз болады. Медиатор осы Заңда жол берушілік 
айқындалатын медиация қүралдары мен әдістерін таңдауда 
дербес болады.

2. Медиатор бейтарап болуға, медиацияны екі тараптың 
мүддесі үшін жүргізуге жэне медиация рэсіміне тараптардьщ тең 
қатысуын қамтамасыз етуіе тиіс. Медиатордың 
бейгарантьшығына кедергі келтіретін жағдайлар болған кезде ол 
медиацияны жүргізуден бас тартуға тиіс.

3. Медиацияны жүргізу кезівде медиатордың қьвмегіне 
Қазақстан Республикасьшың заңдарывда көзделгевдерден басқа 
жағдайларда, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар 
тарапынан араласуына жол берілмейді.

8-бан. Қүпиялық
1. Медиацияға қатысушьиардьщ өздеріне медиация 

барысывда белгілі болған мэліметтерді осы ақпаратгы берген 
медиация тарапының жазбаша рүқсатьгасыз жария етуге құқылы 
емес.

2. Қазақстан Республикасының заңдарында козделгевдерден 
басқа жағдайларда, медиатордан медиация барысьшда белгілі 
болған мәліметтер туралы куэгер ретіңде жауап алуға болмайды.
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3. Медийцйяға қатйсушыньщ өзіне медиация барысында 
белгілі болған мэлімеггерді бсы ақпаратты берген медиация 
тарапыньің р.уксатынсыз жария етуі Қазақстан Республикасының 
заңдарьшда белгілёнгеН ясаукитылықҚа әКёп согадЫ.

2-тарау. МЕДИАТОРЛАРДЪЩ ЖӘНЕ МЕДИАІЩЯНЬІ 
ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТШ ҮЙЫМДАРДЬЩ 
ҚУҚЬЩТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

9-бап. Медиаторларса қобылатын талаптар
1. Тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі емес, 

медиация таратгарының өзара іселісімі бойьшіпа таңдалған, 
медйаторлар тізіліміне қосьюған жэне медиатордың 
функцияларын орьшдауға келісім берген жеке тұлға медиатор 
бола алады.

2. Медиатордың қызметі кэсіби негізде (кэсіпқой медиатор) 
Жэне кэсіби емес негізде (қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы 
мүмкін.

3. Мыналар:
1) қырық жасқа толған және кәсіпқой емес медиаторлар 

тізілімінде түрған адамдар;
2) Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 

кодексіне сәйкес сотга татуластыру рэсімдерін жүргізу кезінде 
судьялар медиатор қызметін кэсіби емес негізде жүзеге асыра 
алады.

4. Мыналар: 1) жоғары білімі бар, жиырма бес жасқа толған, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен 
бекітілетін, медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша 
оқытудан откенін расТайтын қүжаты (сертификаты) бар жэне 
кэсіпқой медиаторлар тізілімінде түрған адамдар;

2) отставкадағы судьялар медиатор қызметін кәсіби негізде 
жүзеге асыра алады.

5. Медиатордың қызметі кәсіпкерлік қызмет болып 
табьшмайды.
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6. Медиатор қызметін жүзеге асыратын түлғалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген 
өзге қызметті де жүзеге асыруга қүқьшы.

7. Мыналар:
1) мемлекеггік функцияларды орындауға уәкілетгі жэне оған 

теңестірілген;
2) занда белгіленген тэртіппен сот эрекетке қабілетсіз немесе 

эрекет қабілеті шектеулі деп танығащ
3) оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын;
4) завда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған 

сотгылығы бар адам медиатор бола алмайды.
8. Медиация тараптарының келісімімен медиаторға 

қойьшатын қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 378-V 

Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Медиатордың қүқықтары мен міндеттері
1.Медиатор:
1) медиация барысывда бір мезгілде барлық таратармен де, 

тараптардың жеке-жеке эрқайсысымен де кездесулер өткізуге 
жэне оларға дауды (дау-шарды) шешу жөнівде ауызша эрі 
жазбаша үсынымдар беруге;

2) қүпияльшық қағвдатын сақтай отырып, өз қызметін жүзеге 
асыруы туралы жүртшылықты хабардар етуге қүқылы.

2. Медиатор:
1) медиацияны жүргізген кезде медиация тараптарының 

келісімімен ғана эрекет етуге;
2) медиация басталғанға дейін медиация тараптарына оның 

мақсаттарын, сондай-ақ олардың қүқықтары мен міндеттерін 
түсівдіруге міндетті.

3. Кәсіпқой медиатор медиаторлар қауымдастығы (одағы) 
бекітетін Медиаторлардьщ кэсіптік этикасы кодексін сақгауға, 
совдай-ақ медиаторлар үйымы белгілеген талаптар бойынша 
атқарылған жүмыс туралы ай сайын есеп беруге міңдетті.
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4. Медиатордьщ Қазақстан Республшсасьшың заңнамасында 
көзделген басқа да құқықтары мен басқа да міндеттері бар.

Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 378-У 
Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Медиаңия тараптарының құқықтары мен 
міндеттері

1. Медиация тараптары:
1) медиаторды (медиаторларды) ерікті тұрде таңдауға:
2) медиатордан бас тартуға;
3) медиацияньщ кез келген сэтінде оған қатысудан бас 

таріуға;
4) медиацияны жүргізуге жеке өзі немесе окілеттіктері заңда 

белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатқа негізделген 
өкілдері арқылы қатысуға;

5) дауды (дау-шарды) реттеу туралы келісімді орындамаған 
немесе тиісті дэрежеде орындамаған кезде сотқа немесе оған 
байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тэртіппен медиация жүзеге асырылған, іс жұргізуінде 
жатқан қьшмыстық процесті жұргізеіін органға жұгінуге қүқьшы.

2. Медиация тараптары дауды (дау-шарды) реттеу туралы 
келісімді осы келісімде көзделген тэртіппен жэне мерзімде 
орыңцауға міңцетгі.

3. Медиация тараіггарыньщ Қазақстан Республикасьшың 
заңнамасыңда көзделген басқа да құқықтары мен басқа да 
міндетгері бар.

12-бап. Медиатордың бас тартуы
1. Медиация гараптары өзара келісім бойынша басқа 

медиаторды таңцауға құқылы.
Азамагтық немесе қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 

медиацияны жүргізу кезінде тараптар бүл туралы согқа не 
қылмыстық қудалау органына хабарлауға міндетті.
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2. Медиация қағидатгарына сэйкес медиатордьщ өз 
функцияларын жучеге асыруына кедергі келтіретін мән-лсайлар 
туындаған жагдайда, медиатор дереу өздігінен бас тартуды 
мэлімдеуге міндеггі.

3. Егер медиатордың пікірі бойынніа медиадияны жұргізу 
процесіндегі одав: арғы кұш-жігер тараптар арасывдағы дауды 
(дау-шарды) шеше алмайтын болса, медиаітор оны жүргізуден бас 
тартуга не таралтардың жазбаша нысанда бекітілген келісімімен 
медиацияны тоқгатуға қүқылы.

13-бап.. Медиаторлар ұйымдары
1. Медиаторлар үйымдары медиа торлардың бастамасы 

бойынша "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Қазақстан 
Ресиубликасының Заңында көзделген ұйымдьіқ-құқықгьщ 
нысандарда құрылған коммерциялық емес, мемлекеттік емес, 
озін-өзі қаржьшаңцыратын және өзін-өзі басқаратьш ұйым больш 
табьшады.

2. Медиаторлар ұйымы медиаторлардың медиацияны жүргізу 
жөнінде қызметтер көрсетуінің материалдық, ұйымдық-құқықгық 
жэне өзге де шартгарын қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

3. Медиаторлар ұйымдары медиация бойынша тиісті 
даярлықгам өткені туралы қүжат (сертификат) бере отырып, 
медиаторлаірды кэсіби даярлауды жэне: олардың білікггілігін 
арттыруды өткізуге құқылы.

4. Медиагорлар ұйымдары өз қызметін үйлестіру, 
медиаторлардың кәсіби қызметінің стандарттарын (қағидаларын), 
медиацияііы жүргізу тэртібін (регламентін), медиация 
тараптарының медиаторларға сыйақы төлеу тзртібін әзірлеу жэне 
біріздендіру максатында қауымдастыкқа (одаққа) бірігуге 
құқылы.

5. Медиаторлар ұйымына немесе медиаторлар 
қауымдастығьша (одағына) кіру ерікті негізде жүзеге асырылады. 
Бұл ретте медааторлар ұйымының немесе медиаторлар
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қауымдастығының (одақгың) кіру жарнасын алуына жол 
берілмейді.

6. Медиаторлар қауымдастығы (одағы) Медиаторлардың 
кэсіптік этикасы кодексін әзірлеуге және оны бекітуге қүқылы.

14-бап. Медиаторлар үйымдарыньіи, кәсіпқой 
медиаторлар тізілімін жургізуі

1. Әрбір медиаторлар уйымы Қазақстан Республикасының 
аумағында медиацияны жұзеге асыратын кэсіпқой 
медиаторларының өзінің тізілімін жүргізеді.

2. Медиаторлар кэсіпқой медиаторлар тізіліміне қосылу үшін 
медиаторлар үйымына жеке куэлігінің көшірмесін (салыстырып 
тексеру үшін жеке куэлігінің түхшүсқасьш үсынбаған жағдайда 
нотариат куэландырған көшірмесін); үміткерге түрғылықты жері 
бойынша наркологиялық көмек көрсететін медициналық 
үйымдардан жэне психоневрологиялық үйымнан берілген 
медициналық анықтамаларды; сотгылығының жоқтығы гуралы 
анықтаманы, жоғары білімі туралы дишгомынъщ және медиация 
бойьшша арнайы даярлықтан өткендігін растайтын қ ұ ж а т т ы ң  

(сертификаттың) көшірмелерін үсынуы қажет.
3. Кәсіпқой медиаторлар тізілімі мыналарды қамтиды:
1) медиатордың тегі, аты жэне әкесінің аты (ол бар болған 

кезде);
2) медиатордың заіадық мекен-жайы;
3) медиатордың байланыс деректері (пошта мекен-жайы 

немесе электрондық поштаның мекен-жайы не телефон немесе 
телефакс нөмірі);

4) медиатордың маманданып жұрген медиация саласы 
туралы мэліметгер;

5) медиатордың медиацияны жузеге асыра алатын тілі туралы 
мәліметтер;

6) медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша оқытудан 
өткенін растайтын құжатгың (сертификаттың) бар екендігі 
туралы мэліметтер;
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7) медиатордың қызметін тоқтата тұру гуральг мэлімеггер.
4. Медиаторлар үйымы медиаторларды осы Заңның осы 

бабының 3-тармағыньщ жэне 9-бабьщың талаитарына с:әйкес 
болған жағдайда тиісті өтінішті алғаң ісүннен бастап он күн 
ішінде хабарлау тәртібімен кэсіпқой медиаторлар тізіліміне 
қосады.

Медиаторды кэсіпқой медиаторлар тізіліміне қоспаған 
жағдайда медиаторлар үйымы тиісгі өтінішті алған күннен бастап 
он күн ішіңце бас тарту себепгері туралы жазбаша түрде дэлеяді 
жауап беруге міндетгі.

5. Егер тиісті жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде 
медиатор тізілімде болу мерзімін кезекті күнтізбелік жылға 
узаріу туралы етініш бермесе, медиаторлар күнтізбелік жыл 
аяқгалған соң кэсіпқой медиаторлар тізілімінен шыгарылады. 
Тізілімде болу мерзімін үзарту туралы етінінггі электрондық 
түрде медиаторлар үйымьшьщ электрондық мекен-жайына 
ұсынуға болады.

6. Кэсінқой медиаторлар тізілімі мсздиаторлар үйымьгаың 
интернет-ресурсында қазақ жэне орыс тілдерінде 
орналастырылуға жэне оған медиаторларды енгізу шамасына 
қарай жанартылуға тиіс. Медиаторлар ұйымдары мерзімді 
баспасөз басьшымдарыңда кэсіпқой медиаторлар тізілімін 
жариялауға құқьшы.

7. Медиатор осы Заңның талаптарьш бұзған жағдайда 
медиаңия рэсіміне қатысушы тараіггар тиісті өтінішпен 
медиаторлар ұйымына жүгінуге құқьшы. Бүзушылық расталған 
кезде медиаторлар ұйымы бүл туралы кэсіпқой медиаторлар 
тізілімінде көрсете отырып, медиатордьщ қызметін алты ай 
мерзімге тоқтата түрады.

8. Медиаторлар үйымыньщ медиаторды кэсіпқой 
медиаторлар тізіміне енгізуден бас тарту, одан шығару, оның 
қызметін тоқтата түру туралы шешіміне сотқа шаіымдануына 
болады.
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15-бап. Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің медиацияны 
жүргізуі

1. Өз қызметін кәсіби емес негізде жүзеге асыратын 
медиаторлармен қатар медиацияны жергілікті қогамдастықгьщ 
жиналысы (жиыны) осындай мақсагта сайлайтын жергілікті 
қоғамдастықтың өмірлік тәжірибесі мол, абыройлы жэне мінсіз 
беделі бар мүшелері жүргізе алады.

2. Жергілікті қоғамдастық мүшелерін кэсіпқой емес 
медиаторлар ретіңце сайлау туралы жергілікті қоғамдастық 
жиналысының (жиыныньщ) хатгамасы он жүмыс күні ішінде осы 
Заңның 16-бабының 2-тармағында козделген қүжаттармен, 
сондай-ақ 16-бабыньщ 3-тармағына сэйкес мэліметтермен қоса 
кэсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қосу үшін уәкілетті органға 
жіберіледі.

16-бан. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы 
аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
округ әкімінің кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жүргізуі

Ескерту. 16-багпыц тақырыбы жаңа редакңияда - ҚР 
03.07.2013 № 121-Ү Конституңиялық заңымен (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күшізбелік он күн еткен соң қолданысқа 
енгізіледі).

1. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауьга, ауылдық округ экімі 
(бүдан эрі — уэкілетті орган) Қазақстан Республикасының 
аумағында медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын 
кэсіби емес медиаторлардың тізілімін жүргізеді.

2. Медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын 
медиаторлар кэсінқой емес медиаторлар тізіліміне қосылу үшін 
уәкілетгі органға жеке куәліктерінің көшірмелерін (салыстырып 
тексеру үшін жеке куэлігінің түпнүсқасын үсынбаған жағдайда 
нотариат куәландырған көшірмесін); үміткердің түрғьшықты жері 
бойынша наркологиялық көмек көрсететін медициналық
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Ү-йымнан және психоневрологиялық ұйымнан берілген 
медициналық анықтамаларды; соттылығының жоқгығы туралы 
аиықтаманы қоса үсына отырып жүгінуге міндетті.

3. Кэсіпқой емес меднаторлар тізілімі мыналарды қамтиды:
1) медиатордың тегі, аты жэне әкесінің аты (ол бар болған 

кезде);
2) медиатордьщ заңдық мекен-жайы;
3) медиатордың байланыс дерекгері (пошталық мекен-жайы 

немесе электрондық поштаның мекен-жаііы не телефон немесе 
телефакс нөмірі);

4) медиатордың маманданып жұрген медиация саласы 
гуралы мәліметтер;

5) медиатордың медиацияны жүзеге асыра алатьш тілі іуралы 
мэліметтер;

6) медиатордың қызметін тоқтата түру туралы мэліметтер.
4. Уэкілетгі орган медиаторларды осы Заңньщ осы бабьшьщ

2-тармагының жэие 9-бабыньщ талаптарьша сэйкес болған 
жагдайда тиісті өтінішті алған күннен бастап он ісүн ішінде 
хабарлау тәртібімен кэсіпқой емес медиаторлар тізіліміие қосады.

Медиаторды кэсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қоспаған 
жағдайда уәкілетгі орган тиісті отінішті алған күннеи бастап он 
күн ішінде бас тарту себептері туралы жазбаша түріде дәлелді 
жауап беруге міндеіті.

5. Егер тиісті жылдьщ 25 желтоқсажъша дейінгі мерзімде 
тізілімде болу мерзімін кезекті күнтізбелік жылға үзарту туралы 
медиаторлардың өтініші үсыньшмаса, медиаторлар күнгізбелік 
жыл аяқталған соң кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінен 
шьіғарылады. Тізілімде болу мерзімін ұзарту туралы өтінішті 
электрондық түрде уәкілетті органның электрондық мекен- 
жайына ұсынуға болады.

6. Кэсіпқой емес медиаторлардың тізілімі уэкілетті органның 
интернет-ресурсыңца не жұртшьшық үшін қолжетімді жерлерде 
қазақ жэне орыс: тілдерінде орналастырылуға және оған 
медиаторлардьщ енгізілуіне қарай жаңартылып отыруға тиіс.
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Уәкілетті орган мерзімді баспасөз басылымдарында кәсіпқой 
емес медиаторлар тізілімін жариялауға құқылы.

Ескеріу. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121 -V 
Констшуциялық заңымен (алғашқы ресми жариялаиғапынан 
кейін күнтізбелік он кұн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. МЕДИАДИЯНЬІЖҮРГІЗУ
17-бап. Медиацияны жүргізу тәртібі
1. Медиация осы Заңның талантарына қайшы келмейтін 

тарантар келіскен тэртіп бойынша жұргізіледі.
2. Медиаторлар үйымдары бекіткен медиацияны жұргізу 

тэртібі (регламенті) тараптардың келісімімен қолданылуы 
мүмкін.

18-бап. Медиацияны жүргізу орны және уақыты
1. Тараптар өздерінің қалауы бойынша медиацияны жүргізу 

орны туралы уағдаласа алады.
2. Медиатор медиацияны жүргізу күні мен уақьггьш 

тараптардың келісімімен айқындайды.

ІЗ-ёжи. Меднацияны жүргізу тілі
Тараптар медиацияны жүргізу барысында пайдаланылатын 

тіл немесе тілдер туралы өздерінің қалауы бойынша уағдаласа 
алады.

20-бап. Медиацияны жүргізу шарттары
1. Медиацияны жұргізу тараптардың өзара келісімі бойынша 

жэне олардың арасында медиация туралы шарт жасалған кезде 
жұзеге асырылады.

2. Жеке жэне (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, 
еңбек, отбасылық жэне өзге де құқық қатынастарынан 
туындайтын дауларды реттеу кезіндегі медиация сотқа 
жүгінгенге дейін де, сот талқылауы басталғаннан кейін де 
қолданылуы мүмкін.
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3. Судьялардың және қылмыстақ қудааауды жүзеге 
нсыратын органдар лауазымды гүлғаларьшың тараптарды қандай 
да болмасын нысавда меднацияға мэжбүрліеуге қүқығы жоқ.

4. Тарапқа медиацияға жуі інуге үсьгаысты басқа тараптың 
өтініші бойынша, сот немесе қьшмыстық қудалау органы жасауы 
мүмкін.

5. Медиацияны жүргізу медиация тараптары медиация 
гураиы шарг жасасқан күннен басталады.

6. Егер тараптарДьщ бірі медиацияға жүгіну туралы 
үсынысты жазбаша түрде жіберсе және оны жіберген күннен 
бастап он күн ішінде немесе үсыныста көрсетілген өзге де 
орынды мерзімде медиация рәсімін қолдануға басқа тарашың 
кслісімін алмаса, мүвдай үсыныс кдбылданбаған болып 
ссептеледі.

7. Медиацияны жүргізу үшін тарантар өзара келісім бойынша 
бір немесе бірнеше медиаторды таңдайды.

8. Меднаторлар үйымы, егер тараптар аталған үйьшга тиісті 
өтініш жіберсе, медиатордың (медиаторлардың) кандвдатурасын 
үсына алады.

9. Медиацияны өткізу мерзімдері осы Заңның 23-бабы 1- 
тармагыньщ жэне 24-бабы 4-тармағының талаптарьш есісере 
отырып, медиация туралы шартпен айқындалады.

Егер меднация азаматтьщ не қылмыстық процесс шеңберінен 
тыс жүзеге асырылатын болса, медиатор мен тарагшір аталған 
рәсім күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде тоқтатылуы 
үшін барлық ықгимал шараларды қабылдауға тиіс. Айрықша 
жағдайларда шешілетін даудың (дау-шардың) күрделілігіне, 
қосымша ақпаратты немесе қүжаттарды апудың қажеттілігіне 
байланысты медиацияны жүргізу мерзімі медиация 
тарапгарышлң уағдаласуы бойьшша жэне медиатор келіскен 
кезде үлғайтылуы мүмкін, бірақ ол күнтізбелік отыз күннен 
аспайды.

Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 378-У 
Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

143



21-бан. Медиация чуралы шарпыц нысаны мен мазмүны
1. Тараптар дауды (дау-шарды) медиация арқьшы шешу 

туралы өзара келіскен жағдайда жазбаша нысаңда ресімделген 
медиация гуралы шарт жасалады.

2. Медиация туралы шарггың маңызды талаптары:
1) медиация туралы шартгың жасалған күні, уақьггы жэне 

орны;
2) дау (дау-шар) тараптарының атаулары, өкілетгіктері 

көрсетілген олардың өкілдерінің тегі жэне аты-жөні, 
лауазымдары;

3) даудың (дау-шардың) нысанасы;
4) медиация таралтары таңдаған медиатор (медиаторлар) 

туралы мэліметтер;
5) медиацияны жұргізуге байланысты інығыстардьщ, ал 

медиацияны кэсіби негізде жүзеге асырған жағдайда — 
медиацияны жүргізгені үшін медиаторға (медиаторларға) сыйақы 
төлеудің шартгары, тэртібі жэне мөлшері;

6) медиацияны жүргізу тілі; -
7) медиацияны жүргізудің қүпиялылығы туралы тараптардың 

міндетгемесі жэне мүндай міндеттемені орындамаудың салдары;
8) медиация тараптарьшың дауды (дау-шарды) реттеуге 

қатысатын медиатордың медиация тараітгары үшін шығьш 
(залал) келтірген эрекеті (эрекетсіздігі) үшін жауапкершілігінің 
негіздері мен көлемі;

9) тарашардың деректемелері (жеке басын куэландыратын 
деректер, түрғылықгы жері, байланыс телефондары);

10) медиацияны жүргізу мерзімі;
11) медиацияны жүргізу тәртібі болып табылады.
3. Тараптардың келісімі бойынша медиаторларға қосымша 

талаптар белгіленуі мүмкін.
4. Тараптар медиация тараптарыньщ медиаторға медиация 

жүргізгені үшін сыйақы төлеу шарттары, тэртібі жэне мөлшері 
медиаторлар үйьмы бекіткен тэртіппен (регламент) белгіленетіні 
Туралы уағдаласа алады.
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22-бап. Медиацияны жүргізуге байланысты шығыстар
1. Медиацияны жүргіззтө байланысты шығыстар мыналарды 

қамгиды:
1) медиаторға сыйақы төлеу;
2) медиацияны жүрғізуге байланысты медиатор шеккен 

шығыстар, оныц ішінде дау қарапатын жерге жол жүру ақысын 
төлеуге, қонақүйде түруға жэне тамақгануға арналған шығыстар.

2. Кәсіби медиаторлар медиацияны ақьшы да, тегін негізде де 
жүзеге асырады.

3. Кэсіпқой медиатор (медиаторлар) сыйақысының мөлшері 
медиация басталғанға дейін медиатормен (медиаторлармен) 
тараптардың келісімі бойынша айқьшдалады.

4. Егер тараптардың келісімімен өзгеше белгіленбесе, 
медиацияны жүргізуге байланысты шығыстарды тарапгар 
бірлесіп тең үлестермен төлейді.

5. Егер медиатор өзінің бейтараптығына кедергі келтіретін 
мэн-жайларға байланысты медиацияны жүргізуден бас тартса, ол 
тараптардың өзіне төлеген ақшаяай сомасын қайтаруға міндетгі.

6. Кәсіпқой емес медиаторларға осы баптың 1-тармағының 2) 
тармақшасында аталған медиацияны жүргізуге байланысты 
өздері шеккен іпығыстар өтеледі.

23-бап. Меднацияның жеке және (немесе) заңды тұлғалар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де қүқық 
қатынастары саласындағы ерекшеліктері

1. Медиация жеке жэне (немесе) заңды түлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасьшық жэне өзге де қүқық қатынастарынан 
туындайтын дауларды реттеу кезінде медиация туралы шарт 
жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей 
аяқгалуға гиіс. Қажет болған жағдайда тараптардың өзара шешімі 
бойынша медиацияны жүргізу мерзімі күнтізбелік отыз күнге 
дейін үзартылуы мүмкін, бірақ жиынтығында ол күнтізбелік 
алпыс күннен аспауға тиіс.
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2. Медиация соттың қарауында жатқан жеке және (немесе) 
заццы тұлғалар қатысатын азаматгық, еңбек, отбасылық жэне 
өзге де құқық қатынастарынан туьщцайтын дауларды ретгеу 
кезінде медиадия туралы шарт жасалған күннен бастап 
күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей аяқталуға тиіс. Қажет 
болған жагдайда, тараптар кейіннен сотқа бірлескен жазбаша 
хабарлама жібере отырып, медиацияны жүргізу мерзімін 
күнтізбелік отыз күнге дейін үзаріуы мүмкін, бірақ ол 
жиынтығында күнтізбелік алпыс күннен аспауға тиіс.

3. Соттың қарауында жатқан жеке жэне (немесе) занды 
түлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық жэне озге де 
қүқық қатынастарынан туьшдайтын дауларды реггеу бойынша 
медиация туралы шарт іс бойынша іс жүргізуді тоқтата түруға 
негіз болып табылады.

4. Азаматтық процесс шеңберінце жүргізілген медиация 
тоқгатьшған жағдайда тараптар іс жүргізуінде азаматтық іс 
жатқан сотқа тез арада:

1) дауды реттеу туралы келісімге қол қойылған жағдайда — 
аталған келісімді;

2) өзге жағдайларда -  осы Заңның 26-бабында көзделген 
негіздерді көрсете отырып, медиацияны гоқтату туралы жазбаша 
хабарламаны жіберуге міндетгі.

Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.17 N 565-ІУ 
(2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

24~бао. Қ ылмыстық сот ісі барысында жүргізілетін 
медиацияның ерекшеліктері

1. Тараптардың медиация туралы шарт жасасуы қылмыстық 
іс бойынша іс жүргізуді тоқгата түрмайды.

2. Медиаңияға қатысу фактісі медиадия таралы болып 
табьшатын сот ісін жүргізуге қатысушының кінэні 
мойындауының дәлелі бола алмайды.
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I І.гср мсдиацияны жүргізу кезінде тараптардың бірі 
і і м п к  і к о  іолмаған адам болса, педагоггің немесе психологтің 
іи мсчл- комелетке толмаған адамның занды өкілдерінің қатысуы
М ІІІД СІТІ.

А. Қі.ілмыстық сот ісін жүргізу барысындағы медиаңия 
ні.пімі.и іық нроцессуалдық заңында белгіленген сотқа дейінгі 
■ н к' со гга іс жүргізу мерзімдеріңде жүзеге асырылуға тиіс.

5. Дау-шарды реттеу туралы келісімге қол қоюдан бас тарту 
медиация гарапы болып табылатын сот ісін жүргізуге 
к.іі іысушының жағдайьш нашарлата алмайды.

6. Қылмыстық процесс шеңберінде жүргізілген медиация 
іоктптылған жағдайда тараптар іс жүргізуінде қылмыстық іс 
»11 л іқан қьшмыстық процесті жүргізетін органға дереу:

1) дау-шарды ретгеу туралы келісімге қол қойылған жағдайда 
аталған келісімді;

2) өзге жағдайларда — осы Заңның 26-бабында көзделген 
нсгіздерді корсете отырып, медиацияны тоқтату туралы жазбаша 
хабарламаны жіберуге міндетті. Ескеріу. 24-бапқа өзгеріс 
енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-У Конституциялық заңымен 
(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі).

25-баи. Медиацияның отбасылық қатынастар 
саласындағы ерекшеліктері

1. Некені жалғастыруға, ата-ана қүқықгарын жүзеге асыруға, 
балалардың түрғылықгы жерін белгілеуге, ата-аналарының 
балаларды бағьш-күіуге салымына қатысты ерлі-зайыпгылар 
арасындағы келіспеушіліктер, сондай-ақ отбасьшық 
қатынастардан туындайтын басқа да келіспеушіліктер медиация 
арқьшы шешілуі мүмкін.

2. Медиацияны жүргізген кезде медиатор баланың заңды 
қүқықгарьга ескеруге тиіс.
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3. Егер медиадия барысыңда баланың қальшты өсуіне жэне 
дамуына қауіп төндіретін немесе төндіруі мүмкін немесе оның 
заңцы мүдделеріне елеулі залал келтіретін фактілер белгілі болса, 
медиатор баланың қүқықтарын қорғау жөніңдегі өкілеттікті 
жүзеге асыратын органга жүгінуге міндетгі.

26-бан. Медиацияны гоқтаіу
Медиация:
1) тараптар дауды (дау-шарды) реттеу туралы келісімге қол 

қойған жағдайда — мүндай келісімге қол қойылған күннен бастап;
2) медиатор дауды (дау-шарды) медиация арқылы шешу 

мүмкіндігін болдырмайтын мән-жайларды анықтаған жағдайда;
3) тараптар дауды (дау-шарды) медиация арқьшы шешудің 

мүмкін еместігіне байланысты медиациядан жазбаша бас тартқан 
жағдайда -  тараптар жазбаша бас тартуға қол қойған күннен 
бастап;

4) тараптардың біреуі медиацияны жалғастырудан жазбаша 
бас тартқан жағдайда — медиатор жазбаша бас тартуды жібергеи 
күннен бастап;

5) медиацияны жүргізу мерзімі аяқталған жағдайда — осы 
Заңның 23 және 24-баітгарының ережелерін ескере отырып, ол 
аяқгалған күннен бастап тоқтатылады.

27-бап. Дауды (дау-шарды) реттеу туралы келісім
1. Медиацияны жүргізу кезінде медиация тараптары қол 

жеткізген дауды (дау-шарды) ретгеу туралы келісім жазбаша 
нысанда жасалады және оған тараптар қол қояды.

2. КелісІмде медиация тараптары, даудың (дау-шардың) 
нысанасы, медиатор (медиаторлар) туралы деректер, соңцай-ақ 
тараптар келіскен келісімнің шарттары, оларды орьюдау тэсілдері 
мен мерзімдері жэне оларды орындамаудың немесе тиісінше 
орындамаудьщ салдары қамтылуға тиіс.



3. Дауды (дау-шарды) реттеу туралы келісімді медиация 
таралтары ерікті іурде осы келісімде көзделген тәртіппен жэне 
мерзімде орындауға тиіе.

4. Азаматтық істі сотта қарағанға дейіін жасапған дауды (дау- 
шарды) реттеу туфалы келісім тараптардьщ азаматгық құқықтары 
мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға 
бағытталған мәмілені білдіреді. Мұндай келісім орындалмаған 
немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, келісіімді бұзған 
медиадия тарапы Қазақстан Республякасының заңдарывда 
көзделген тэртіппен жауаптылықта болады.

5. Азаматтық нроцесс барысывда медиацияеы жүргізу 
кезінде тараптар к;ол жеткізген дауды (да>-шарды) ретгеу туралы 
келісім дереу іс жүргізуівде азаматтьщ іс жатқан судьяға 
жіберіледі. Дауды реттеу тураіы келісімді сот Қазақстан 
Республикасының Азаматгьщ іс жүргізу кодексінде кезделген 
гэрііппен бекітеді.

Бүл ре гте төленген мемлекеттік баж "Сальщ жэне бюджетке 
төленетін басқа да міидетті төлемдер туралы" Қазақстаи 
Республикасының Кодексівде (Салық кодексі) көзделген 
тэртіппен төлеушіге қайтарылуға тиіс.

6. Қьшмыстық процесс барысывда медиацияны жүргізу 
кезівде тараптар қол жеткізген жанжалды реттеу туралы келісім 
жэбірленугиіге келтірілген зиянньщ орнын толтыру жэне 
қылмыстық қүқық бүзушылық жасаған адамның жәбірленушімен 
таіуласуы жолымен жанжалды ретгеу тур;алы келісімді білдіреді.

7. Аталған келісім дереу іс жүргізуінде қылмыстық іс жатқан 
қылмыстық процесті жүргізетін органға жіберіледі жэне 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде 
көзделген жаідашіарда қылмыстық қудапауды болдырмайтын не 
оны жүзеге асырмауға мүмкіндік беретіи мэн-жай болып 
табылады.

8. Дау-шарды реттеу туралы келісім оған тарашар қол қойған 
күні күшіне енеді.
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9. Келісімді орындаудан жалтарған жағдайда мүдцелі тарап 
келісім бойьгаша міндетгемені оңайлатылған жазбаша іс жүргізу 
тәртібімен орындау туралы арызбен сотқа жүгінуге қүқьшы.

Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.17 N 565-ІУ 
(2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2014 № 221-V 
(01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.10.2015 № 378-У 
(01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі)3аңцарымен.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
28-бап. Осы Зацды қолданысқа енгізу тэртібі.
Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай 

өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Презңценті Н. Назарбаев

Қазақстан Республикаеының Заңы Медиациятуралы 
(2015.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

1-тарау. Жалпы ережелер (1 -8-баптар)
2-тарау. Медиаторлардын және медиацияны
жүргізуді камтамасыз ететін үйымдардың 
күкыктык жағдайы (9-16-баптар)
3-тарау. Медиацияны жүргізу (17-27-баптар)
4-тарау. Корытьгады ережелер (28-бап)

Осы Заң Қазақстан Республикасында медиацияны 
үйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды ретгейді, оны 
жүргізу қағидатгары мен рәсімін, сондай-ақ медиатордың 
мәртебесін айқындайды.
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I гарау. Жалпы ережелер
I -баі і. Медиаирияның қолданылу саласы
2014.1:5.01. № 164-V ҚР Заиымеи ( б ш ) .  ред. кара-); 2014.03.07. 

ІЧ" '7 V ҚР Занымен (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
• пт іиді)  (бүр. ред. қара) 1-тармақжаңаредакцияда

1. Іігер Қазақстан Республикасының завдарында өзгеше 
(ішп ілеибесе, жеке жэне (немесе) завды трсгалар қатысатын 
ігінмапық, еңбек, отбасылық жэне өзге де құқықтық 
қнгынаслардан туындайтын, совдай-ақ ошна ауыр емес жэне 
иуі.флығы ортаиіа қылмыстар туралы, қылмыстық теріс 
қмлықтар іуралы істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу 
(шрысыңда қарачатын даулар (жанжалдар) жэне атқарушылық іс 
жүргізуді срывдау кезівде туывдайтын қатынастар медиаңияның 
қолданылу саласы болып табылады.

2013.03.07. № 121-V ҚР Заңымен 2-тармақ жаңа редакциада 
(бүр. рсд. қара)

2. Осы баптың 1-тармағыида көрсетілген қатынастардан
•іуындайтын дауларға (жанжалдарға), егер мүндай даулар 
(жанжалдар) медиация рэсіміне қатыспайтын үшінші
түлғалардьщ жэш: сот эрекетке қабілетсіз не эрекетке қабілеті 
шектеулі деп таныған адамдардың мүдцелерін қозғаса немесе 
қозғауы мүмкін болса, медиация рэсімі қолданылмайды.

3. Таріштардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын 
кезде, жеке жэне (немесе) завды гүлғалар қатысатын азаматтық, 
еңбеқ, отбасьоіык жэне озге де қүқық қатьшастарынан 
туывдайтын дауларға (дау-шарларға.) медиация рэсімі 
қолданылмайды.
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