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КІРІСПЕ

Мемлекеттегі қолданыстағы құқьіқтық нормалар 
юрисдикдия (іқұқықтық) деп аталатын ерекше саланы құрайды. 
Кұқық нормалары сан алуан қоғамдық қарым-қатынастарды 
реттейді. Заңмен белгіленген құқықтар мен міндеттемелерді осы 
ие өзге қоғамдық қатынастар аясында іске асыра отырып, 
адамдар өзара қайшылықтарға тап болып, бұлардың соңы кейін 
үлкен дау-жаижалдарға ұласуы мүмкін.

Құқық гұрғысынан қақтығыстардың ерекшеліктерін 
қорытындылайтын жэне зерделейтін құқықтық конфликтолошя 
қүқықгық нормалар мен құқықгық жүйенің сан алуан дау~ 
жанжалдарды ретгеудің маңызды механизмі ретіндегі рөлін баса 
корсегуге арналған.

Құқықтық конфликтологияның теориялық маңызы дау- 
жанжалдарды мемлекетгік институттармен (шындыгында -  
олардың бірі) түйіндесу мүмкіндігінде, ендеше, қақгығыстарды 
абстрактылы элеуметтік кеңістікте емес, қолданыстағы 
құқықтық инструменттер және құрылымдармен байланыста 
қарастыруда болып табылады. Осыдан барып келесі 
нраісгикалық мэн пайда болады: құқық нормалары жүріс- 
түрыстың мемлекеігпен белгіленген ережесі ретінде дау- 
жанжалдың гуындауьша, дамуына жэне шешілуіне эсер ете ала 
мп, егер де эсер ете алса, онда осы эрекеігтің тиімділігін қалай 
артгыруға болады.

Құқықтық конфликтология өзінің қалыптасу кезеңінде 
болганмен, дегенмен де, дербес ғылыми бағыт болап табылады, 
оның шеңберінде құқықгық конфлиіггологияның табиғаты, мэн- 
маңызы, даму динамикасы ғана емес, сондай-ақ олардың алдын 
алу және шешу механимзмдері де зерделенеді.

Бұл оқу кұралы құқықтық коифликхологияның табиғаты 
мен құқықтық конфликтологияны шешу тэсілдеріне 
(медиаңияны қакггығыстарды шешудің неғұрлым перспективалы 
бағыты ретінде ерекше бөле отырып) қатысты мэселелерді 
қарастыруға арналған, бұнда элеуметгік қайшылықтардың
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құқықтық қүрамдас бөліктерінің мәндеріне және қақтығыс 
ағымын басқару мен оны шешу үшін қүқықгық нормаларды 
пайдалану мүмкіндігіне көңіл бөлінген. Қүрал қүқықтық 
конфликтологияны элеуметтік озара іс-эрекеттің ерекше гүрі 
ретінде түгастай қабылдауға бағытталған, бүнда келеңсіз немесе 
жағымсыз қызметгерді іске асыру бүрыннан берілген қызметке 
емес, қақтығыс субъектісінің әрекетіне байланысты болып 
табылады.

Қүқықтық конфликтологияның арнайы кешенді ғылыми 
пэндер ретІнде қалыптасуы мен дамуы мемлекеттік, қүқық 
қорғау жэне қүқықгы іске асырушы органдар, жеке 
кәсіпорындар жэне т.б. үшін жаңа мамандар қатарьш даярлау 
қажеттілігімен байланыстырылады. Заңгерлердің қүқықтық 
салада қақтығыстарды басқару жэне шешудің тым болмағанда 
негізгі әдістерін игеруі оларды кәсіби түргыдан жетілдірудің 
перспективалық жақтарының бірі бОлып табылады.

6



1 тарау

ҚҮҚЫҚТЫҚ КОНФЛИКТ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОҢФЛИКТ
ТҮРІ ТӘРІЗДІ___________

§ 1. Конфликт ү іы м ы , қызметі, оған қатысушылар

Адамзат өркениетінің тарихы гүрлі дау-жанжалдарға толы. 
Кейбір жанжалдар тіпті түгастай континентті жэне ондаған 
елдер мен халықтарды қамтыса, өзгелері ірі және шағын 
элеуметтік қауымдастықты тартты, үшіншілері жекелеген 
адамдар арасында болды. Адамдар ғасырлар бойы адалдық пен 
мейірімділіктің ізгі, үйлесімді қоғамын армандаған еді. Көне 
заманнан бері олар өзара туындайтын қайшылықтарды шешуге 
жэне дау-жанжалсыз қоғам қүруға тырысты.

Вавилон патшасы Хаммурапидің (б.ғ.дЛ792-1750жж.) көне 
заңдарында даулы жағдайларды шешудің ондаған тәсілдері бар. 
Аңыз бойынша, Соломон патша (б.ғ.д. 965-928жж.) дау- 
жанжалдардан аулақ болу жэне оларды шешуде өзінің 
даналығымен жэне икемділігімен атағы шыққан.

Әлеуметтік конфликтерді шешуде мемлекет пен қүқықгың 
маңызын үлы көне грек ойшылдары - Аристотель (б.ғ.д. 348- 
322жж.) мен Платон (б.ғ.д. 427-347 жж.) тілге тиек еткен. 
Адамдарды бияеуші жэне бағынышты деп бөлу -  табиғи заң.

¥лы ағылшын ойшылы Томас Гоббс (1588—1679) қоғамдық 
шарт үстанымын үстанған алғашқы ғалымдардың бірі болып 
табылады. Гоббс қогамның табиғи жағдайы -  «бәрінің 
барлығына қарсы соғысы». Бүл жағдайді>щ себебі — барлық 
адамдардың ең бастапқы міндеті тең болу, ол, оз кезегінде, 
өзара сенімсізідікті туындататын мақсапгарга қатысты үміт 
теңдігін білдір<іді.

Сонымен бірге Гоббс дау-жанжалдың үш түрін бөліп 
көрсетеді: біріншіден, бэсекелестік; екіншіден, сенімсіздік; 
үшіншіден, атаққүмарлық. Қоғамның табиғи жағдайының, 
Гоббстің ойынша, оз ішінде озін-өзі жою тенденциясы бар. Осы
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тендендия толығьшен іске асырылмас үшіи адамдар өзара 
келісімщарт жасау қажетгігі туралы шешімге келеді, мемлекет 
жэне қүқық сияқты осындай қоғамдық институттар соның 
нәтижесі болып табылады.

XIX ғ.екінші жартысында Еуропада, ал кейіннен
посткеңестік кеңістікте де тарихи процестің маркстік
түсініктемесі кеңінен таралды. Осы түжырымдаманың негізіне 
дау-жанжалдың басты және негізгі формасы ретінде таптық 
күрес теориясы қойылған болатын.Осы түрғыдан, мемлекет, 
өзге саяси институттар барлық қоғамның өкілдері болып 
табылмады. Экономикалық түрғыдан басым тап қүқықты 
пайдалана отырып, өзіне пайдасы мол шешімдерді қабылдады. 
Тап күресінің эсерімен ол тек жүмысшылар қозғалысына ғана 
көнді жэне оны заңнама арқылы ресімдеді. Осылайша, осы 
георияға сэйкес, қүқық қоғамдық институт ретінде үстем тап 
үшін тиімді үстаным түрғысынан даулы жағдайларды шешу 
тәсілі болып табылды. Бүл Еуропада мемлекеттіліктің ескі 
түрлерін жоюға бағытталған бірқагар езгерістер мен 
төңкерістерді туындатты.

Еуропалық қоғам XXI ғасырға дауларды шешу мен 
табыстырудағы үлкен тәжірибесімен енді. Қатгы күрес 
барысында компромисс (мәміле) мэдениеті қалыптасты. 
Еуропалықган біршама ерекшеленетін АҚШ тэжірибесі де 
қызықты. Индустриялы Солтүстік пен қүл иеленушілік Оңтүстік 
арасындағы дау-жанжалды шешу барысында, «Жабайы батыс» 
деп аталатын дауларды шешуде басты «аргумент» коль, ірі 
фирмалар мен монополияларды қалыптастыру болып табылатын 
мәдениеггі жеңу барысында дауларды өзгерту мен шешудің 
өзіндік мәдениеті қалыптасты. Еуропамен салыстырғанда, 
АҚШ-та жалпы федералдық немесе жалпы мемлекеітік 
заңнаманың мэні біршама төмен. Бір жағынан, фирмалар мен 
компаниялар, екінші жағынан, жергілікті билік біршама маңызға 
ие болған.

XX ғасыр ғылым мен техникаға жаңалықгар әкелді. 
Ғылыми-техникалық жаңалықтардың арқасында санаулы



минуттар ішінде орасан зор қашықтықтар еңсеріледі, сондықтан 
адамдар бір-біріне жақындады, аи тығыз қарым-қатынас болған 
кезде, біздің эртүрлі болуымызға байланысты, дау-жанжалға 
әкелетін нақты қайшылықтар туындайды. Бүгінде дау- 
жанжалдар -  күнделікті шындық. Әлеуметтік жанжалдар кез 
келғен қүрылымда болмай қалмайтын жағдай, себебі олар 
қогамдық дамудың қажетті шарты болып табылады. Дау- 
жанжалды неғүрлым ергерек болжай алсақ, соғүрлым біз үшін 
жақсы, егер де шиеленіс сөзсіз болса, онда оны екі тарап үшін 
өзара тиімді негізде шешкен жөн. Басқаша жағдайда дау-жанжал 
©ршіп, оны шешу үшін коптеген шығындар қажет болады.

Осылайша, адамдардың алдында түрган басты мәселенің 
бірі -  даулардың алдын алуға жэне оларды бейбіт жолмен 
шешуге үйрену.

Адамзаттың бар тарихы дау-жанжалдың кез келген салада 
жэне қызметте болатынын барынша дәлелдейді. Ағылшын 
жазушысы Ч.Диккенс былай деген: «егер де сіздің өміріңізде 
дау-жанжал болмасгі, тамырыңыздың соігысы бар ма, соны 
тексеріңіз» деген екен. Конфликт- бүл адамдардың өзара қарым- 
қатынасының мәңгі серігі, ол -  қоғамның ақиқаты жэне 
әлеуметтік прогресс стимулы.

«Конфлик (дау-жанжал)» сөзі латын тіліндегі согфісіт 
сөзінен шыққан, ол қақтығыс деген мағынаны білдіреді. Уэбстер 
(1983) сөздігі бойынша «конфликт»үгымы бастапқыда тебелес, 
үрыс, соғыс ретінде іүсіндірілді, кейін оның мағынасы кеңейіп, 
ол мүдделер, нікірлер мен т.б. кенет алшақгау немесе қарама- 
қайшылығын білдіре бастады. Осылайша, бүл термин тек 
физикалық қарсылық қана емес, сонымен қатар психологиялық 
қарсылық та болып табылады.

Орыс тілінде «конфликт» сөзі XIX ғасырдан бастап 
С.И.Ожеговтың «Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде» жэне Орта 
Азияның хан, билер болған заманында қақтығыс, қатаң қарама- 
қайшылық, дау ретінде айқындалды және бүл терминнің 
қолданылу аясының кең екенін, мысалы, отбасылық жанжал, 
қарулы қақтьнъю, қызметтестермен жанжал жэне т.б.бар екенін 
көрсетеді.
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ІЯЯНЯИ

Дау-жанжалдың рөлін қоғам дамуының шарасыз оқиғасы 
ретінде қарастыра отырып, оның бірнеше қызметін бөліп 
көрсетуге болады:

1) Қарсылас тараптардың қарым-қатынасындағы 
психологиялық шиеленісті бәсеңдету;

2) Коммуникативтік-ақпараттық (байланыстырушы) қызмет
— бұл арқылы дауға қатысушылар өздерінің жэне оларға қарсы 
тұрған мүдделерді сезінеді, ортақ проблемаларды анықгайды, 
бір-біріне бейімделеді;

3) Шоғырландыру қызметі -  дауды шешу барысында 
адамдар бір-бірін жаңаша қабылдайды және оларда 
ынтымақтастыққа қатысты ынта пайда болады. Қытай тілінде 
«кризис», «конфликт» иероглифі екі иероглифтің тіркесуі 
арқылы жасалған. Олардың бірі тәуекел, қауіп дегенді, ал 
екіншісі — қолайлы жағдай дегенді білдіреді. Дау-жанжалда 
әрқашан да қарым-қатынасты бүзу қаупі бар, бірақ, сонымен 
қатар, қарым-қатынастың жаңа түріне шығудың қолайлы 
жағдайы да бар, дағдарысты конструктивті еңсеру мен жаңа 
өмірлік мүмкіндіктерге ие болуға да болады.

Дау-жанжалдың барлық қызметтерінің екі жағы бар -  
жағымды (сындарлы) жэне бүлдірғіш, бүлар бірге шығады.

Жағымды қызметтер Жағымсыз қызметтер
1. Жанжалдасушы тараптар 
арасындағы шиеленісті 
бәсеңдету

1. Дау-жанжалға қатысуға 
байланысты үлкен 
эмоционалдық, материалдық 
шығьшдар

2. Оппоненттер
ықтималдылығының
диагностикасы

2. Жанжалдасушы тараптар 
арасындағы қарым- 
қатьгаастардағы әлеуметтік- 
психолоғиялық климаттьщ 
төмендеуі

3. Дауласушы тараптар 
арасьшдағы өзара қарым- 
қаты настард агы 
проблемаларлы айқындау

3. Оппоненттер арасындағы 
қарым-қатынастарды 
қалпына келтірудің 
қиындығы
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Дау-жанжіілдарға осылай немесе басқаша қатысаіындардың 
барлығын үш топқа бөлуге болады:

1) қарсыласушы тараптар;
2) дау-жанжалды туындату жэне дамыту мақсатында

і артылған тұлгаиар;
3) дау-жанжалды шешуге қатысушы түлғалар.
Қарсыласушы тараптар -  бұлар бір-біріне тікелей

белсенді эрекеттер жасайтындар. Оларға жеке тулға, адамдар 
гобы (ұжым), элеуметтік тап, қоғам, этнос, мемлекеі: жэне т.б. 
жатады. Б_үл дау-жанжалдың өзегі. Егер де олардың тіреуі 
қандай да болмасын бір себеппен жоқ болса, онда жанжал 
тоқтатылады немес оның қатысушыларының құрамы озгереді. 
Қарсыласушы гарапта уақытша даудан шығуы мүмкін (мысалы, 
бііім жасауы туралы жариялау, жанжалдың аумақгың шегінен 
шығу), бірақ гараптардың негізгі рөлі жанжал бойы өзгеріссіз 
қала береді.

Әдетте, жанжалда екі қарсылас тарап болады, олардың саны 
бүдан көп болуы да мүмкін. Әрбір нақты жанжалда олардың 
эрбіреуінің өз мақсаты мен міндеттері болады.

Қарсылас гоптар түрлі деңгейлерге жаіуы мүмкін. Мысалы, 
жеке түлға бір топ адаммен немесе мемлекетпен дауласуы 
мүмкін. Мемлекеттің озі кейде озіне тең емес эріптеспен, 
мысалы, қоғамдық үйыммен, саяси партиямен, лаңкестер 
гобымен жэне т.б. дауласады. Бүндай даулар, егер де олар 
институңияланбаған формада өткізілсе, әдгтте өте өткір, қатты 
жэне тіпті кей кездері элсіз тараптың өлімімен де аяқталады, 
бүнда, эрине, адам әлсіз топ ретінде болады.

Екі қарсылас тарап бірден анықталмауы мүмкін. Бастапқыда 
қарсылас туралы нақты түсініктер болмауы да мүмкін. Бірақ 
қайшылық барысында алғашқы эрекет жасалып, сондай-ақ оған 
жауап эрекет болған жағдайда, жанжалды басталды деп санаған 
жөн. Бүл екі тараптың ерте ме кеш пе барынша анық 
айқындалатьгаы дегенді білдіреді.
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Айтылғанды қылмыстық істі қарау процедурасы арқылы 
сипатгаған бэрінен де жон болады. Қылмыскер ұсталғанша, оны 
мен сот төрелігі орғандары арасындағы дау беймәлім сипатга 
болады. Айыптының өзі, әрине, даудың екі тарапы туралы да 
біледі, бірақ тергеу, анықтау органдары, сот пен прокуратура 
қылмысты кімнің жасағанын білмеуі мүмкін. Қылмысты ашу 
мен айыптыны жазалау бойынша процесуалдық қызмет, күдікті 
үсталған кезде, беймэлім сипаттан анық процеске ауысады. 
Осылайша дау нақты сипаттарға ие болады.

Дауға қатысушылардың екінші тобына түрлі себептерге 
қарай даудың дамуына мүдделі адамдарды жатқызады. 
Қарсыласушы тараптарга қараганда, осы топ қатысушыларының 
қатысуы міндетті емес. Алайда, осы топтың қатысушылары 
бэрібір де қатысып отырса, онда даудың дамуына қатысты 
оларың рөлі мен ықпалы эр алуан болады.

Даудың туындауы мен дамуьіна ықпал еткен түлғалар да 
оған қатысушылардың екінші тобына жатқызылады. Көбінесе, 
бүнда арандатушылар туралы сөз етіледі, оларға өзге 
қатысушыны дауға итермелейтін адам, адамдар тобы, үйым, 
мемлекет жатады. Ол онда өзі қатыспауы да мүмкін. Оның 
міндеті тараптар арасындағы дауды өршітумен 
байланыстырылады.

Арандатушыны анықтаудың қиындығы келесімен 
байланстырылады:

1) оның шынайы ойы айналасындағылардан ғана емес, оныц 
өзінен де жасырын болуы мүмкін;

2) әрекет уәждемелерінің саналы жэне санасыз 
элементтерінің болуы;

3) өзінің жағымсыз рөлін жасыруға, үшінші түлғаны 
қоғамдық пікірдің «соққысына» салуға тырысу;

4) өз эрекетгерінің бар салдарларын болжай алмау 
мүмкіндігі («кездейсоқ» арандатушы).

Астыртьт айдап салушы (Пособник) -  кеңес беру, 
техникалық көмек көрсету жэне өзге де тәсілдер арқылы дау- 
жанжалға көмек беруші. Келесі түрлерін ажыратады:
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1) белсенді астыртын айдап салушылар, олар даудың 
дамуына бағытталған белгілі бір әрекеттерді қолданады. Оларда 
дау-жанжалмен байланысты белгілі бір мүдделер бар жэне 
олардың қызметі белгілі бір мақсатқа бағытталады. Мысалы, 
журналист ұлтаралық дауды тұтандыруға бағытталған мақаланы 
жарыққа шығарады. Ықтимал мақсаттар -  өз есіміне назар 
аударту, қаламақы алу жэне т.б.;

2) енжар астыртын айдап салушылар -  олар өздерінің тек 
аяушылық сезімімен немесе қатысуымен ғана қарсылас 
юптарды дауды ушықтыруға итермелейді. Топтық дауларда 
жиын негізгі қатысушыларды астыртын айдап салушы ретінде 
рөль атқарады -  біреу ұрандатады, екіншісі сойылдарды 
србсцдстсді, үшімшілсрі айналасындағыларды желіктіреді.

Үішмдастырушы -  дауды, оның дамуын жоспарлаушы 
адам. ()л қарсылас топпен сәйкес келуі мүмкін, бірақ дербес, 
жске дара фигура болуы мүмкін. Классикалық мысал -  
ІІІекспирдің «Отеллосындағы» Яго, ол Отелло мен 
Дсздемонаның дауында өзі қатыспайлды, бірақ оны мүқият 
ү й і ,і м дастырады.

Дау-жанжалға қатысушылардың үшінші тобы даудың себебі 
мсп шарттарын (бүны судьялар да істейді) анықтауға тырысады,
о і күштсрімен оның алдын алуға, тоқтатуға, шешуге тырысады. 
( 'удьялармен салыстырғанда делдалда қандай да бір шешім 
қабылдау билігі жоқ,ол тек келісімге келуге қол үшын береді.

Осылайша, дау-жанжалдардың түрлі қатысушылары осы не 
басқа жағдайда атқаратын рөліне қарай, оздерін түрліше 
үстайды. Осыларга сүйене отырып, дау-жанжалға 
қатысушылардың тартылу деңгейі мен оның дамуына әсерін 
былайша жобалауға болады:

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, кез келген 
дау-жанжалдың негізі -  оның тараптарының мүдделері арасына 
қайшылықтар, ал даудың өзі олардың нақты озара іс-әрекетінде 
кәрсетіледі.
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хадое&фбвві

§ 2. Қүқықтық дау-жанжалдар туралы үғым және оның
ерекшеліктері

Дау-жанжалдар қоғам өмірінің кез келген саласы мен оның 
мүшелері: саясат, экономика, отбасы, ұлттық қарым-қатынастар 
саласы жэне т.б. орын алады. Қүқық саласы да бұның 
қатарында.

Қүқықтық дау-жанжалдың жалпымен қабылданған 
анықтамасы ғылымда элі жасалған жоқ, себебі қүқықтық 
конфликтолоғия элі тек қалыптасу сатысында. Бірақ қүқық 
конфликтолоғиясының -  әлеуметтік дау-жанжалдың бір түрі 
екені даусыз, қүқықтық қүрамдас бөлік оның негізгі ерекше 
белгісі болып табылады.

Мысалы, В.Н.Кудрявцев тараптардың қүқықтық 
қатынастарымен (олардың қүқықтық маңызды эрекеттерімен 
немесе жай-күйімен) байланысты болып келетін кез келғен дау 
күқықтық конфликт болып табылады жэне соған сәйкесінше, 
даудың субъектілері, не олардың эрекеттерінің уэждемесі,
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пгмесс дауды тудырган нысанның құқықтық белгілері бар, ал 
/кіудың соңының құқықгық салдарлары болады деп санайды [7, 
Іі 1201. Оның пһсірінше, әлеуметтік дау эрқашан да құқықтық 
(|іормііда шешімің табады, ендеше, құзқықтық конфликт -  
котмдагы қайшылықтарды айқындаудың неғұрлым жетілген 
(|іормасы.

ІО.И. Гриіщов келесі дефиницияны (анықтаманы) келтіреді: 
«Қүқықтық конфликт -  екі не одан да көп тараптардың заңды 
к үқықтары мен міндеггеріне байланысты бір-біріне қарсы келіп, 
дцуласуы» [4, Б. 196]. Бұл құқықтық конфликт көрінісінің бар 
ауқымыи қамти алмайды, себебі субъектілік құқықтар мен 
к.үқықіық міндетгер құқықтық конфликт нысандарының бірі, эрі 
соиымеи қаіар, опың мазмұны болып табылады. Осылайша, 
антор қүқықіі.іқ конфлиісгіні іске асыру саласына ерекше мэн 
бероді.

Г.В. Худойкина «құқықтық конфлшстология» терминіне 
қагысты екі ұғымды бөліп көрсетеді:

1) тар көлемді (таза құқықтық) -  тараптардың құқықтық 
қл гыиастарымен тікелей байланысты дау («құқықтық мұдделері 
қ.ірама-қайшы құқық субъектілерінің кұқықгы жасау, іске 
.ісыру, қолдану немесе тұсіндірумен байланысты туындайтын 
іцйіалас);

2) кең көлемді (аралас) -  ең болмағанда бір элементі 
қүқықтық сипаттамаға ие жэне құқықтық жолмен аяқгалатын 
кез келген элеуметтік конфликт [18, Б.240].

Осылайша, құқықгық конфликтінің мэнін ұғьшдыруға 
қатысты тәсілдердің сан алуандылығына қарамастан, барлық 
авторлар ол тараптардың қарама-қайшы мүдделері 
қақгығысатыи қүқықгық қатынастармен байланысты деген 
пікірге тоқталады.

Алғашқыда, құқықтық дау проблемасын шешу үшін 
құқықтың таралу шекарасын суреттеу жеткілікті сияқты болып 
корінеді. Алайда, әлеуметтік омірде біз кұқықгық сипаттамасы 
анық эрқашан да корсетіле бермейтін құбылыстармен жиі 
кездесіп жагамыз. Мысалы, егер де құқық бұзушы мен полиңей
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арасындағы қатынас бір мағыналы құқықтық сипатта болса, 
отбасылық дауда құқықгық элемент жанама түрде болуы 
мүмкін. Басқаша айтқанда, бастапқы және қосымпіа қүқықтық 
қүбылыстар болады. Бастапқы қүқықтық қүбылыстар 
саласынДағы дау-жанжал әрқашан да қүқықтық конфликт 
болады, ол басынан аяғына дейін оппоненттер арасындағы 
қүқықтық қатынастарға толы. Мысалы, азамат саябақгағы 
ағашты арамен кесті жэне осы эрекетіне байланысты заңға 
қайшылық келтіріп, олармен, нақтырақ айтсақ, қүқықтық тәртіп 
окілдерімен қақтығысқа түсті. Осы даудың себебі, барысы, 
аяқгалуы жэне салдары басынан бастап-ақ қүқықтық сипатта 
болады. Билік өкілдері, сонымен қатар, өкілеттілік шеңберінде, 
ал айыпты -  қүқықгық жауапкершілікке сәйкес әрекет етуі тиіс.

Ал дау-жанжал қосымша қүқықтық қүбылыс кезінде 
туындаса, бүл мүлде басқа жағдай. Бүнда тараптар арасындағы 
қарым-қатынастар қүқықгық емес сипатта болуы мүмкін, ал 
қүқықтық элемент не мүлде жоқ, не қарым-қатынастар 
перифериясында болуы мүмкін, не өзара эрекеттің қандай да бір 
кезеңінде пайда болады. Мысалы, қандай да бір 
телебағдарламаны қараудан шыққан дау-жанжал, әдетте, 
қүқықтық конфликтінің туындауына дейін жетпейді. Ерлі- 
зайыптыларды ажырасу туралы ойға дейін әкелген неғүрлым 
маңызды болып табылатын отбасылық дау-жанжалдарда, 
құқықтық элемент бар жэне ол біртіндеп жетекші болуы да 
мүмкін. ¥сақ үрыс-керістің ауыр дене жарақаттарымен, 
ажырасумен, мүлікті бөлумен жэне т.б. аяқталатын жағдайлары 
дау-жанясал кезеңдерінің бірінде қүқықтық сипатқа ие болады.

Осылайша, біз қүқықтық сипатта болатын дау- 
жанжалдардың жэне қүқықтық компоненті бар дау- 
жанжалдардың болатынын көріп отырмыз. Осыларды не 
өзгелерін қүқықтық конфликтіге жатқызу эділ болып табыла ма?

Біз үшін біреуі сөзсіз болып қала береді: қүқықтық 
конфлиіст (тар не кең көлемді түсінігінде, бастапқы не қосымша 
қүбылыс саласында) оның қатысушылар үшін қүқықтық 
салдарларға экеледі. Ендеше, даудың негізгі элементтері оның
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іяқталу сатысында құқықтық сипатқа ие болады. Жеке, саяси, 
•кономикалық және өзге де қатынастар, бұнымен бірге, 
қүқықтық қатынастар саласына көшіп, ос;ьшайша, қүқықтык 
иормаларға сэйкес келу, проекцияланады.

Сонымен, қрқықтық конфликт  — екі не одан да көп қүқық 
оубъектілері арасындағы қүқықтық салдарлардың басталуына 
жэне құқықтық тэсілдер арқылы шешілетін, олардың құқықтық 
гүрғыдан маңызды мүдделерінің қайшылықтарымен 
байланысты ашық қақтығыстары.

Қүқықтық дау-жанжалды білдіретін белгілерге жатқызуға 
болады:

1. Құқықпен органикалық байланыс. Қүқықтық дау-жанжал 
қүқықгық қүбылысгарға байланысты туындайды, кұқықтық 
нормалардың ықпалымен жэне оларды қолдану арқылы іске 
асырылады, нормативтік-құқықгық ретте)' негізінде шешімін 
габады.

2. Құқықтық дау-жанжал қоғамдық қатынастардың даулы 
мән-жайын жобалайды -  ол ашық тайталас түрінде сипатталады, 
адамдар арасыидағы өзара қарым-қатынастар мен олардың бір- 
біріне қатысты әрекеттері қарама-қайшы сипатга болады.

3. Құқықтық дау-жанжалда субъективтік кұқықіар мен 
қүқықтық міндеттерге ие құқық субьектілері тайталасушы 
гараптар ретінде шығады.

4. Құқықтық түрғыдан маңызды зардаптарды туықцатады.
Құқықты іске асыру, әсіресе оны қолдану құқықгық даудың

туындауына негіз болады. Құқықты қолдануға бірқатар 
жағдайлардың негіз болатыны белгілі:

® белгілі бір құқықтық қатынастар тиісті құқық қолданушы 
органдар таралынан бақылаудан өтуі тиіс болған жағдайда 
(жыжылмайтын мүлі кке қатысты мәмілені тіркеу);

® қүқық гуралы дау туындағанда жэне белгілі бір 
тараптардың келісілген шешімге өз беттерінше келе алмаған 
лсағдайында (мұрагерлердің мұра қалдырушының жеке 
заттарының кімге тиесілі болуы қажеттігі жайлы дауы);

б з Ш з
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• міндетгер тиісті дэрежеде атқарылмаған жағдайда 
(кәмелет жасына жеткен балалары өздерінің жұмыс істей 
алмайтын, көмекке зэру ата-анасын бағып күтпеғен жағдайда, 
сотгиісТІ тулғалардың талап-арызы бойынша әр баланың ата- 
анасын бағып-қағуына қагысты үлес мөлшерін айқындауға 
міндетті);

•  жасалған құқық бұзушылық үшін тұлғаға нақты бір 
жауапкершілік шарасын белгілеу қажет болған жағдайда.

Қүқықтық конфликтінің құқықтық мағынада екі түрі бар -  
құқықтық дау және құқық бұзушылық. Жоғарыда айтылғандай, 
құқықтық конфликт құқық субъектілерінің қарама-қайшы 
әлеуметтік мүдделерімен шарттасқан тайталасын білдіреді, 
онда олар өздерінің талаптарын немесе талаптарын 
қанағаттандырудан бас тартуды негізейді, немесе белгіленген 
құқықтық тыйымдар мен құқықтьіқ міндеттерге қарсы әрекет 
етеді. Құқық бұзушылық құқықтық даудың бір тұрі ретінде 
келеңсіз., деструктивті сипатга болады, ал құқықтық дау -  
кебінесе, жағымды, оң, конструктивтік сипатга болады.

Құқықгық конфликтінің белгілі бір құрылымьт болады, ол 
келесі элементгердің жиынтығын білдіреді:

1. Қүқықтық конфликт объектісі -  құқықпен реттелетін 
жэне қорғалатын қоғамдық қатынастар (материалдық жэне 
магериалдьщ емес игіліктер, мүдделер). Конфликт объектісі 
дауласушы тараптардың қайшылықгы субъективтік
мүдделерінен қалыптасады. Бұнымен қатар тараптардың бірінің 
субъективтік мүддесін іске асыру басқа тараптың мүддесіне 
қысымшылық көрсету жэне шектеу есебінен жүзеге асырылады. 
Мысалы, бүрынғы ерлі-зайыптылардың мүлкін бөлумен 
байланысты туындаған конфликт объектісі ретінде, эдетте, 
меншік қагынастары немесе кэмелет жасына жетпеген 
балаларды бағу мен олардың тәрбиесіне байланысты қатынастар 
шығады. Көбінесе, ерлі-зайыптылар тараптардың бірінің 
туыстарымен сыйға тартылған мүлікпен, осы не езге өмірлік 
жағдайларға байланысты келтірілген шығындардыц
огемақысымен байланысты қайшылықтарды жэне т.б. дау-
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жанжалсыз шеше алмайды. Осы жағдайлардың әрбіреуінде 
озінің жеке пайдасына талпынған жэне контрсубъекгіні саналы 
түрде өзінің қысым көрсетуші жэне шевпгеуші әрекеттерімен 
ығыстырған дауласушы тараптар мүда;елерінің өзімшілдік 
сипаты көрініс береді.

2. Қүқыкггық іісонфликтінің субъектілік қүрамы. Кез 
келғен элеуметтік конфликт, оның ішінде қүқықгық конфликт те
-  бүл адамдардың тайталасы, яғни, басқаша айтқанда, бүл кем 
деғенде екі тарап қатысатын қарым-қатынас. Қүқықгық 
ісонфликтіде хсеке түіғалар (азаматгар, шетелдіктер, азаматгығы 
жоқ түлғалар жэне т.б.) да, сондай-ақ заңды түлғалар да (өз 
меншіғі, шаруашылық жүргізуінде немесе жедел басқаруда 
оңаша мүлкі бар үйымдар жэне оларға өз міндетгемелері 
бойынша жауап береді, оз атынан мүліктік жэне жеке мүліктік 
емес құқықтарды алуға жэне жүзеге асыра алады, жауапты бола 
алады, сотта қуынушы жэне жауапкер бола алады) қарсыласушы 
тараптар бола алады. Бүдан басқа, лауазымды түлғалар, 
мемлекеттік органдар, жергіліктІ басқару орғандары мен 
мемлекеттің өзі де дау-жанжалдардың тараптары бола алады.

Жоғарыда айтылғандай, дау-жанжалға әз әрекеттері арқылы 
даудың дамуына түрлі деңгейде ықпал ете алатын түлғалар 
(сыбайлас-ұйымдастырушылар, делдалдар, астыртын айдап 
салушылар), сондай-ақ дауды жеңу мақсатында оған қатысатын 
гұлғалар да (күш құрылымдары, судьялар, делдалдар жэне т.б.) 
гартыла алады.

3. Құқықтық конфликтінің кеңістік параметрлері -
гараптардың ашық қақтығысу орны аумақ. Бұл аумақтың шегі 
әртүрлі болуы мүмкін: ең кіші дегеннен (болме, кабинет, пэтер 
жэне т.б.) ең үлкен (егер де әңгіме мемлекет аралық конфликтер, 
дүниежүзілік согыстар туралы болса). Конфликтінің кеңістік 
шектерінің накты анықтамасы оның жағдайы мен динамикасын 
бағалауға мүмкінді*: береді, ал бүл, оз кезегінде, даулы 
жағдайларды оқшаулау үшін, оған бақылаудағы сипат беру үшін 
қажет.
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4. Уақыттық параметрлер -  бұл конфликтінің басталған 
сәтінен тоқтатылған кезіне дейін ұзақтығы. Құқықтьщ даудың 
басы бір тараптың екіншісіие қарсы бағытталған әрекетінің 
сыртқы актілерімен, яғни соңғысы бұл актілерді өзіне қарсы 
бағытталған акті ретінде ұғынғанда жэне соған тиісінше қарсы 
эрекет көрсеткенде айқындалады. БАҚ арқылы тараған зиянды 
сипаттағы ақпараттар, күш көрсетулер жэне т.б. да дау- 
жанжалға бастамашылық етуші әрекетгер ретінде бола алады.

Жоғарыда айтылғанды ескерсек, егер де тек бір ғана 
қатысушы әрекет етсе немесе қатысушылар тек ой 
операцюіларын (өз әрекетін жоспарлау, қарсыласыньщ эрекет 
қимылдарын ойластыру жэне т.б.) ой елегінен ғана өткізсе, онда 
дау-жанжал болмайды, дау-жанжал, яғни конфликт дегеніміз 
ойдағы, қиялдағы нәрсе емес, бұл тараптардың нақты тайталасы.

§ 3. Қүқықтық конфликтер динамикасм

Құқықтық конфликтер динамикасы жалпы элеуметтік 
қақтығыстардың даму кезеңдерін қайталайды. Уақыт ішінде 
дами отырып, құқықгық дау-жанжая бірнеше сагыдан -  
беймәлім, ашық жэне аяқталу сияқты сатылардан өтеді. Оларды 
толығырақ қарастырайық.

Жасырын, беймәлім. Бұл саты жасырын, беймэлім сипатта 
болады, себебі онда конфликт элементгерінің (қатысушылар, 
объект, жанжал пэні), сыртқы әрекеттерінен басқасьшың, бэрі 
бар. Оның басгалуы даулы жағдайды жинақтаумен байланысты.

Даулы жагдай -  субъектілер арасында нақты тайталас ұшін 
негіздеме қалыптастыратын болашақ қарсыласушы тарштардың 
еркі мен тілегі бойынша немесе объективті тұрде туындайтын 
омірлік жағдай. Мысалы, ұйымда штаттың қысқартылуы 
күтілуде. Көптеғен қызметкерлер, эсіресе зейнет жасындағылар, 
осы «іс-шараға» іліғуі мүмкін.Осы не өзге қызметтерді тарату 
туралы нақты мэселе эзірге шешілген жоқ, сондықтан даудың 
туындауы туралы айтуға әлі ертерек, бірақ, даулы жағдайдың 
болуы анық, себебі келіспеушілік тудыруы ықтимал жағдайлар 
бар.



Басқаша айтқанда, даулы жағдай конфликт объектісінің 
иайда болуымен сипатталады. Объект болу үшін, эр тарап ие 
болуға үміткер болып табылатын құндылық түрлі әлеуметтік 
субъектілердің мүдделерінің қиылысында болуы керек. 
Көбінесе, объект объективтІк немесе субъективтік түрғыдан 
болуғе келмейтін болып табылады, осы жағдай адамдар 
арасында, топтар мен институттар арасындағы қарым- 
қатынастардың шиеленісуіне себеп болады. Атап айтсақ, егер де 
жегекшінің бос жүмыс орнына бірнеше адам үміткер болса, 
онда даулы жағдай туындамай қоймайды, ал бүдан эрі -  
үміткерлердің конфликтісі.

Қүқықтық ғылымда субъектілер арасында күқықтық 
қатынастарды туындату мүмкіндігін қалыптасгыратын өмірлік 
жағдайлар күқықтық фактілер деп атапады, сондықшн қүқықта 
«даулы жағдай» мен «қүқықтық факт» үғымдары теңестіріле 
алады.

Даулы жагдайдың пісіп-жегілуі бірнеше кезеңнен түрады:
1. Субъектілердің осы жағдайда өз мүдделерін сезінуі -  

мүдделер жалған түсіндірілуі, бүрмалануы немесе нақгы болуы 
мүмкін, бірақ оларсыз бүдан былайғы күреске негіздеме жоқ.

2. Субъектілердің мүдделерін қанағаттандыруға кедергі 
келтіруші жағдайларды үғынуы. Бүл жағдайлар объекгивті не 
субъективті болуы мүмкін. Біріншілерге өндіріспен эзірге 
шығарылмайтын техникалық түрғыдан жетілдірілген 
қүралдардың болмауына байланысты ауакы ластап, табиғатгы 
қорғау бойынша талаптарды бүзып отырган химия зауытына 
қатысты жағдайды жатқызуға болады. Зауыттың мүддесі -  
бүлдіруді тоқгату, жағдайды өзгерту. Екінші топтағы кедергіге 
нақты бір адаммен тікелей байланысты кедергілер жатады.

Даудың дамуының бүл кезеңінде проблемалық жағдайды 
шешудің 'іүрлі жолдары ықгимал:

® даулы жағдайдың ашық дауға үласуы;
• қайшылықтардың даусыз шешілуі;
• жағдайды елемеу жэне пәрменді эрекетгерден өзара 

бірлесе бас тарту.
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;

Қақтығысты, яғни тараптардың біреуінің тайталасты 
бастау үшін қолданатын сылтауын даулы жағдайдың дамуына 
қажетті жағдай деп атауға болады. Басқаша айтқанда, бұл 
тараптардың қарама-қарсы мүдделер бойынша өзара 
әрекегтерінің көрінісі. Құқықтық конфликтіде бүл, мысалы, 
талап-арыз беру немесе қамауға алу ордерін беру болуы мүмкін.

Осылайша, нағыз қүқықтық даудың туындауы үшін оның 
«мінсіз» жағдайдағы дамуына келесі проңестер мен қүбылыстар 
қажет: қүқықтық дерек -  даулы құқықгық жағдайдың пайда 
болуының алғышарттары; субъект пен объект сияқты конфликт 
элементтерінеи түратын даулы қүқықгық жағдай; даулы 
қүқықтық қатынас -  бүл субъектілердің даулы жағдайды 
үғынуы, қабылдауы, өз мүдделерін үғынуы жэне өз мүдделерін 
қанағаттандыру үшін басқа субъектіні кедерғі ретінде үғынуы 
сияқты субъективтік тараптардың пайда болуын білдіреді; 
қақтығыс -  тараптардың біреуінің өз мүдделерін қорғау үшін 
қолданылатын әрекеттер, - даулы кезеңғе ауысу сәті.

Конфликтінің аш ық кезеңі қатысушының біреуінің 
«ағытқыш тартпаны» басқаннан кейін жэне тараптардың өзара 
әрекетке көшуінен соң басталады.

Бүл кезеңге келесілер тэн:
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а) конфликт бар қатысушылар үшін айқын — 
қатысушылардың эр<жетгері епті бола бастайды, олар сыртқы 
пішіыге ие болады;

б) конфликт жайында үшінші тараптар да хабардар, олар 
конфликтшің барысына түрліше әсер етеді. Қүқықгык, шнфликт 
үшін жариялау фактісі заңды сипат беру (қүқықтық біліктілік) 
маңызды жағдай болып табылады. Ресми іүрде қүқықтық бағаға 
ие болмаған конфликт қүқықтық қүралдар арқылы шешіле 
алмайды, ендеше, формалды козқарас түрғысынан алғанда, 
бүндай конфликт құкықтық болып табылмайды. Бүнымен бірге, 
жариялау фактісінің өзі де тиісті ақпаратты алған адамдар кез 
келген жағдайда дауға кедергі келтіруге тырысады дегенді 
эрқашан білдіре бермейді.

Тараптардың даулы әрекеті дауға қатысушылардың өз 
мүдделеріне қол жеткізуі мен қарсыласының мүдделерін шектеу 
үшін қарама-қарсы бағытталған эрекеттерінен түрады:

1) әрекет сипаты (шабуылды, қорғаныс жэне бейтарап);
2) әрекеттерді :«үзеге асыру белсенділігінің деңгейі 

(белсенді — енжар, селқос, бастамашыл — қарсы);
3) дауға қатысушылар әрекеттерінің бағыттылығы 

(қатысзтныға, үшіиші адамға, өзіне бағыттылығы).
Дауға қатысушылардың әрекеттерінің алуандылығы 

бірнеше жалпы топқа немесе даудағы эрекетіердің типті 
стратегиясына біріктіруге болады. Көбінесе, даудағы 
эрекеттердің төмендегідей стратегияларын ажыратады:

* қарсыласушы — басқа тарапқа озі үшін қолайлы шешімді 
зорлап міндеттеу;

© кооперативтІк, немесе проблемалық-шешуші. - екі 
тарапты да қанағаттандыратын шешімді іздеу;

® орын беретін — өз ынталарын төмендету, нәтижесінде 
конфликт соңы ойлағаннан неғүрлым қолайяы болады;

® аулақ болушы -  конфликт жағдайынан кету (физикалық 
немесе пеихолоғиялық);

® эрекетсіздік — конфликт жағдайында болу, бірақ оны 
шешуге қатысты еш әрекет танытпау.
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Әдетте, дауда стратегия комбинациялары қолданылады, 
бірақ Кейде олардың бірі басым болады. Көбінесе, конфликт 
кооперативтік іс-эрекеттен басталады, сәтсіздікке ұшыраған 
шақта қарсьшас стратегияны қолданады, бірақ ол да тиімсіз 
болуы мүмкін. Ондай жағдайда қайтадан проблемалық-шешуші 
стратегияға оралады, бүл даудың сэтті шешілуіне мүмкіндік 
береді.

Конфликт өте тез тоқгауы да мүмкін, бірақ созылмалы 
(үлтаралық конфликтер, отбасылық кикілжівдер) сипатқа ие 
болуы да ықгамал. Соңғы жағдайда ол толқынды сипатқа 
(біресе өшеді, біресе жаңа күшпен өршиді) ие болады. Даудың 
шиеленіскен жэне күшейген жағдайында оның зскалациясы 
(біртіндеп күшеюі) — даудың өзгеруі кезінде, тараптардың бір- 
бірінің мүдделеріне қатысты алдыңғыларға қарағанда 
қарқындылығы жоғары кейінгі үдемелі бүлдіруші эсерлері 
туралы айтылады. Мысалы, тонаумен байланысты криминалды 
конфликг, бастапқыда тікелей күш көрсетуді туындататын 
қоқан-лоқы көрсетумен сипатталады. Қүрбанның пәрменді 
қарсылығына гап болған тонаушы бастапқыда жай ғана қорқыту 
үшін алған қаруды енді қолдануы мүмкін.

Барлық конфликтер бір-біріне үқсас болмайды, сондықтан 
да олардың аяқталуының бірьщғай жүйесі жоқ.

Конфликтінің аяқталуы -  қарсылас тараптардың барлық 
әрекеттерінің тоқтатылуы. Оның болуы ықтимал:

1) үшінші түлғаның араласуынсыз (өздігінен) мына 
жағдайларда:

•  тараптар татуласқанда;
• бір тарап даудан шыққанда немесе ол жойылғанда;
2) үшінші тарап қатысқанда.
Құқықтық конфликгінің аяқталуының негізі формалары -  

шешу жэне реттеу.
Конфликтіні шешу — оның қатысушыларыиың не үшінші 

тараптың қарсы әрекетті тоқтатуға жэне қақтығысқа әкелген 
проблеманы шешуге бағытталған бірлескен қызметі.

%
24



Тараптар арасындағы тайталас бейбітшілік жолдармен 
немесе олардың мүдделерін қелісу арқылы, не тиісті органның 
бүйрықты үйғарымы арқылы тоқтатылуы мүмкін.

Конфликтінің сыртқы жағдайларға, сондай-ақ қарсьыасушы 
субъектілердің оздерііне де байланысты болатындықган, оның 
тиімді, қолайлы шепхілуі даулы жағдайға әкелген объективті 
факторларды жоюмен де, сонымен қгітар субъектілердің 
мүмкіндіктеріне де байланысты болады. Дауды шешу эрқашан 
да оның негізівде жатқан қүқықтық қайшылықгы жоюға әкеледі.

Дауды шешудің үш түрін ажыратады:
\. К ү ш  т ү р & ы с ы н а н  ц о л д а н ы л а т ы н  т ә с і л, 

онда бір тарап екіншісінің күшінің басымдығы есебінен 
басылады. Бүл қара күш, сан жағынан артықшылық, ақша 
немесе іскери мэртебе де болуы мүмкін. Бүндай тәсіл мәселенің 
тез шешілуіне мүмкіндік береді жэне нәтижеге қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді, біірақ, сонымен қатар, күрестің ізгіліксіз, 
кейде тіпті арам тәсілдерін қолдануға жетелейді.

2. Қ ү ц ы ц  т ү р г ы с ы н а н  ц о л д а н ы л а т ы н  т ә с і 
л, бүнда сотга, арбитражда немесе аралық сотта нормагивтік 
ережелердің, қағидалардың қолданылуы үйғарьшада. Бүдан 
басқа, егер де атқару өндірісі процедурасы, іскери айналым 
дэстүрі, кэсіптіік жэне этикалық стандарт' қолданылса, онда ол 
оз қүрамына қысым көрсетуді де қоса алады. Бүл тәсіл 
тараптардың заң алдындағы теңдігін қамтамасыз етеді жэне егер 
де даулы жағдай құқықтық нормаларына түсіп кеткені анық 
болса, онда қолданыла алады, ал оны шешудің басқа тәсілдері 
тиімсіз.

3. Мүдде көзцарасы түргысынан тәсіл —дауды шешу үшін 
гараптар даудың туындауына не түрткі болғанын айқындауға 
жэне қысым көрсетілген мүдделерді қанағатгандыруға 
тырысады. Бүлі тэсіл әр тараптың эділдік ретінде нақты нені 
түсінетіні түрғысынан дауды эділ шешуге бағдарланған, 
бейтарагг делдалдың қатысуымен келІсімсөз жүргізу негізінде 
тараптар арасындағы дауды шешуді жеңіддетеді, тараптардың 
озара тиімді келісімге келуін қамтамасыз етеді, қарым-
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қатынасты қалпына келтіруге немесе сақтаута көмектеседі. 
Мүдде көзцарасы тұрғысынан дауларды шешудің неғұрлым кең 
тараған тәсілдері —келісімсөздер мен медиация.

Қ ұқы қт ы қ конфликтіні реттеу — қуқық субъектісінің 
біреуінің қақтығыстың өзге субъектісіне немесе үшінші тарапқа 
тиімді болатын осы не өзге құқықтық әрекетке қатысты 
ұйымдасқан табысты ниетінің (немесе мэжбүрлеудің) нэтижесі. 
Осылайша, қол жеткізілген «бейбітшілік» эрқашан берік бола 
бермейді, себебі бәсекелестіктің шығу көзі жойылған жоқ, 
қарсыластардың қақгығыстан кейінгі қатынастары жаңа күрес 
үшқынына әкеп соқтырады.

Осылайша, қүқықтық конфликгің динамикалық 
көрсеткіштері болып табылады: біріншіден, конфликтілік
жағдай; екіншіден, конфликтілік өзара іс-эрекеттестік; 
үшіншіден, конфликтінің аяқталуы.

§  4 . Қ ү қ ы қ т ы қ  конфлиісгілердің түрлері

Қүқықтық конфликтілер элеумспік конфликтілердің бір 
түрі ретінде түрлі негіздемелер бойынша тұрпаттарға бөліне 
алады. Қарым-цатынас субъектілері бойынша олар 
түлғааралық, топтық, институционалдық; әрекет ету тәсілдері 
бойынша күштеу жэне күштемейтін жэне т.б. болуы мүмкін.

Түрпаттамасын шығару және сәйкесінше оларға тэн 
түрлерін келтіруге болады, бірақ біз үшін тек қүқықтық 
конфликтіге ғана тэн, демек олардың маманданымын көрсететін 
түрпаттама маңызды. Бүндай түрпаттаманың негізінде осы не 
өзге қүқықгық сипаттама болуы тиіс. Оларға қүқықгы 
жатқызуға болатын құқық саласын; оған жататын норма 
қүрылымын; қүқық қолданушы мекеменің өзге түрін қосуға 
болады.

Қүқық салалары бойынша конфликтілер іс жүзінде 
қүқықгық кез келген саласында болуы мүмкін. Конфликтілік 
өзара қарым-қатынастың неғұрлым кең тараған азаматтық 
қүқық мәселелерімен (мұрагерлік қүқық салаеындағы, меншік
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құқығы жэне т.б.), еңбек қүқығымен (жұмысқа қайта кіру), 
отбасы құдығы (некені бузу, алимент өндіру), экімшілік күқық 
(денсаулық сақтау сгіласындағы, көліктегі даулар), қылмыстық 
құқық (олар криминсілдық деп аталады, мысалы, жеке тұлғаға, 
жекеменшікке қарсы қылмыс жэне т.б.) және т.б. байланысты 
болып келеді. Құқықтың тұрлі салаларының нормаларының 
эсеріне түсетін нем«5се элеуметтік конфликтіден қүқықтыққа 
©зғеретін конфликт эр тектес снпатга да болуы мүмкін. 
Қызғаныш салдарынан туындаған жэне соңы зайыбына ауыр 
дене жарақатын жасаумен аяқгалған конфликтіні эр тектес 
сипагтағы конфликгіғе мысал ретінде келтіруғе болады. Бүл 
конфликт қылмыстық (жазалу) жэне отбасылық күқықгы 
(ажырасу) эреікетке тартады.

Басқа мысал. Мінездерінің жараспауы салдарынан 
туындаған конфликт , бастапқыда элеуметтік-психолоғиялық 
дау ретінде басталады. Бірақ олардың арасындағы мәселенің 
шешілмеуі ажырасу мен мүлікті болісуге, балаға қатысты 
құқықты айқындауға жэне т.б. әкеледі. Демек, элеуметтік 
конфликтінің кұқықтыққа өзғеруі көзбе-көз болып отыр.

Тиістпі цщыцтгщ нормалардың табигаты бойынша 
конфликгшер уэкілегтік беруші, міндетгеуші жэне тыйым 
салушы болып бөлінеді. Уэкілеттік беруші нормада конфликт 
уэкілетті субъект пен осы уэкілетті субъектімен мүддесі 
бұзылған жеке тұлға (жеке тұлға немесе заңды тұлға) арасында 
гуьшдауы мүмкін. Мысалы, халық пен жергілікгі экімшілік 
арасында түрғын үівді жылумен қамтамасыз ету бойынша 
мерзімнің бүзылуына байланысты туындаған конфликт.

Міндеттеуші нормалар бұзылған кезеңде міндетті түлға мен 
мемлекет (оның өкілі) арасында конфликт тууы м\тикін. Бүл 
жағдайда тек азамат қана тиісті норманы сақгауға міндетті емес, 
сонымен қатар мемлекегтік қызметші де оның орындалуын 
талап етуі тиіс. Мъісалы, егер де милиционер автокөлік 
жүргізушісімен жалжалдасқысы келмей, оны босатып жіберсен, 
онда ол автоматты түрде басқа дауға -  мемлекетпен конфликтіге 
түседі.

27



Тыйым салушы нормаларды бұзу мемлекет пен оның 
бұзылуына жол берген жеке немесе заңды тұлға арасындағы 
даудың туындауына әкеледі. Браконьерлер мен балықты қорғау 
инспекңиясы арасындағы дау мысал бола алады.

Мелтекеттік цүцьщ цолдану немесе цұцыц сацтау жүйесі 
бойьшша, яғни тиісті мемлекеттік органдардың жұмысымен 
байланысты жұйе бойынша сот конфликтісі, прокуратура 
органдарының, полиңия жұмысына байланысты жэне т.б. 
конфликт. Сот процесінің құрылымының өзінде бәсекелестіктің 
біршама элементі бар, демек, ол табиғаты бойынша озбыр 
болып табылады. Жете білмеушілік пен өзара сенімсіздік 
қосылғанда, процестің отуі бұдан да откір, шиеленісті болады.

Прокуратура жэне ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
барынша жұмысбастылығы да олардың сапалы жұмысына 
бейімдемейді. Егер де еңбектің басқа тұрлерінде шиеленісушілік 
тек «апатты жағдайларда» ғана туындаса, ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің қызметінде бұндай жағдай ұнемі болады. 
Бұнда шиеленісушіліктің тағы бір факторы бар. Азаматтар мен 
заңды тұлғалардың заң бұзушылықтарының түйісуімен 
байланысты сипатгалатын институтгар қызметін де ескерген 
жон, бұл да, өз кезегінде, одан да артық озбыр.

Мерзімінің ұзақтығы бойынша құқықтық конфликтілер 
қысқа мерзімді және созымалы болады. Бірінші топқа, мысалы, 
ГИБДД мен жол ережесін бұзған жұргізушіге қатысты 
экімшілік жауапкершілік шараларын қолдану бойынша болған 
конфликтіні жатқызуға болады. Созылмалы конфликт уақыттық 
шекараларға созылады, демек, конфликтінің бұндай тұріне, 
көбінесе, шиеленісу (эскалация) тэн. Мысал ретінде 
мемлекетаралық немесе ұлтаралық конфликгіні келтіруге 
болады.

Бұдан бұрын атап өтілгендей, құқықтық конфликтілердің 
қарастырылған жіктемесі тұпкілікті болып табылмайды жэне 
басқа да негіздемелер бойынша жалғастырылуы мүмкін. Кейінгі 
тарауларда кейбір қүқықтық конфликтілердің толық талдауы 
келтіріледі.
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2 тарау

МЕМЛЕКЕТТІК БИ Ж К ҚЫЗМЕТІ САЛАСЬШДАҒЫ' 
ҚУҚЫҚТЫҚ К О Н Ф Л И К Т ІЛ Е Р _______

§ 1. Нормативтік-қүқықтық коиіфликтілер

1 {ормативтік-қүқмқтық саладағы конфликтілер құқықтық 
конфликтілердің өзге түрлерінен, озіндік құқыктық 
қайіиылықгар туралы сөз болғанда, ерекшеленеді. Бүндай 
коіі(|)лиісгілердің басты объектісі — нормалар коллизиясы. 
«ІСоллизия» термині латын тіліндегі соііто созінен шыққан, ол 
карама-қайшы күш, талпыныстар мен мүдделердің қақтығысы 
к і снді білдіреді. Қүқықгық ғылымда коллизия дегенді бірдей 

қогамдық қатынастарды реттейтін екі не одан да көп құқықтық 
иормалардың айырмашылықтары деп түсінеді.

Қайшылывтар (коллизия) объективті де, субъективті де 
< ебсптерге байланыеты туындайды. Себептердің объективті 
оипаты олардың оздерінің қүқыктық жүйесін өзгертетін 
қогамның түрақсыздығымен, сондай-ақ қоғамдық 
қагынастардың қиыіідығымен байланысты екенін білдіреді. 
( 'убъекі ивті сипатгағы қақтығыстардың пайда болу себептері 
мсмлекеттік билік органдарында қызмет атқаратын жэне заң 
шыгару қызметі мен құқық қолданушы қызметгі жүзеге 
асыратын адамдардың жеке тұлғасымен тікелей байланысты, 
кобінесе, барынша сауатты әзірленбеген заң жобалары бір 
мормативтік акт ішінде қалай болса, олардың жүйесінде де 
сондай қақтығыстардың пайда болуына әкеледі.

Қолданыстағы қүқықтық актілердің алуан түрлілігіне 
іінйланысты нормативтік конфликтілер екі топқа болінеді:

Гүрлі қүқықтық күші бар нормалар арасында туындайтын 
«тікслей қақгіығыстар»:

I) Конституция нормалары жэне заңнама арасындағы 
қайшылықтар;
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I
2) кодекстердің нормалары мен заң арасындағы

қайщылықтар;
3) өңірлік заңнамалар арасындағы қайшылықтар:
4) заңдар мен заңға тәуелді актілер арасындағы 

қайшылықтар;
5) халықаралық қүқықтар, халықаралық шарттар мен 

ұлтгық заңнама нормалары арасындағы қайшылыктар;
«көлденең қақтығысгар», олар бірдей заңды күші бар 

нормалар арасында туындайды:
1) қүқықгық актінің бір бабындағы нормалар арасында;
2) бір нормативтік-құқықтық актінің түрлі баптарындағы 

нормалар арасында;
3) түрлі нормативтік-қүқықтық актілердеғі нормалар 

арасында.
Соңғы уақытта доктриналар мен практиктердің 

коллизиялық нормалармен байланысты проблемаларға қатысты 
қызығушылығы барынша артты. Коллизиялық проблемаларды 
шешудеғі түрақты бағыттардың бірі қүқықтың түрлі 
салаларындағы заңдардың қақтығысымен байланысты. 
Конфликтіні басқару қажет деғенмен келіспеуғе болмайды, яғни 
оны шешу нормаларымен ережелерін белғілеу, конфликгінің 
әлсіреуі бойынша әрекетгері жүйесін қүрылымдау жэне оны 
басқа қауыртгылық деңғейіне ауыстьіру.

ҚР Конституңиясының 53 бабына сәйкес, коллизиялық 
құқық ҚР айрықша жүргізуғе жатқызьшды. Ол, біріншіден, 
басымдылық аймақтарына субъектілердің актілерін енгізуге, 
екіншіден, субъектілердің заң қабылданғанша, бірлесе басқару 
мәселелерін уақытша қүқықтық реттеуге жол беруге, үшіншіден, 
қүқықық коллизиялардың (келісімге келу проңедуралары, 
аралық сот, шағымдану, тоқтату, күшін жою, нормативтік- 
қүқықтық актілерді өзгерту) түрлі проңедураларын қолдануға 
мүмкіндік береді.

Нормативтік конфликтілерді билеу заң шығару қызметінде 
қалай мүмкін болса, құқық қолдану практикасын іске асыру 
проңесінде де соншалықты мүмкін. Атап айтсақ, заң шығару
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қмяметін іске асыру барысында коллизия қолданыстағы 
пормаіивтік-кұқыісгық актіге озгерістер енгізу немесе оны 
юлықгай жою, не жаңа акт қабылдау арқылы, сондай-ақ 
иормалардың қайшылығы бар нормативтік-құқықтық актіяерді 
«үйелеу ережесін пайдалану арқылы жойыла алады.

Қүқықгы қолдануды жүзеге асыру процесінде құқықтық 
іюрмалар арасындағы қақтығыстарды шешудің негізгі 
үсіаны м дарына жатады:

1. Барынша жогары заңды күшке ие нормалар басымдығы.
І.үл үстанымның мәні белгілі бір актінің заңды күіпі жоғары 
ли і іге қарсылық ете алмайды дегенге саяды. Мысалы, 1998 ж.

I Іормативтік құқықтық актілер» тураиы Заңға сэйкес 
ноиотитуциялық заңдарды Конституциядан кейінгі үшінші 
орындағы норматиЕітік актілер иерархиясына орналастыра 
отырыи, олардың жэне Негізгі Заңда озгерістер мен 
юлықтырулар енгіз> туралы заңдардың ікоғары заңды күшін 
тап  көрсетеді. Бұл фактінің конституциялық заңдардың 
қүқықтық табиғатын айқындау үшін негізді маңызы бар. 
Ллайда, бұл байланыс жанама, себебі Негізгі Заң мен 
конституциялық заң — бұл мағынасының жалпылығымен 
оіріктірілген екі түрлі нормативтік-құ«;ықтық акт болып 
табылады. Академик М.Т. Баймаханов төмендегідей белгілерді 
(>оліп корсетеді: біріншіден, конституциялық заңдар мен 
Копсгитуцияның айтарлықтай жақындығын, өйткені 
коіісіитуциялық заңдардың бастапқы қалыптары қозғалған 
иемесе кейін оларға сілтеме берілігтін Конституцияда 
белгіленген. Екіншіден, конституциялық заңдармен 
ііііпалысатын нормативтік-құқықтық акілер иерархиясындағы 
үшінші саты олардың заңды күшінің кодекстердің, заңдардың, 
мсмлекет пен үкіметгің жэне озге де заңға тәуелді акітлердің 
іаңды күшінен асып түсетінімен шарттайды. Үшіншіден, бұл 
оларды қабылдаудың, өзгертудің жэне күшін жоюдың 
күрделенген процедурасы.

2. Арнайы норманың жалпы алдындағы басымдығы. 
Арнайы норма дегеніміз бұл жерде қандай да бір субъект немесе
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объектіге тэн ерекшелііегі бекітетін құқықтық норма. Құкықта 
нормалардың арнайы сипаты тікелей сілтемелік нормалар 
арқылы қалыптаса алады. Мысалы, ҚР 2003 жылдың 13 
мамыры-ндағы № 415 «Акңионерлік қоғамдар туралы» заңы 
банк, инвестициялық жэне сақтандыру қызметі саласындағы 
акционерлік қоғамдарды құру, қайга құру, тарату, құқыктық 
ережелердің ерекшеліктері заңдармен айқындалады деп 
бекітілген.

3. Кейін қабылданған норма басымдығы. Бұл, егер де эр 
тұрлі уақыттарда қабылданған түрлі нормативтік-құқықгық 
актілер нормалар арасында қақтығыстар туындаса, онда кейін 
қабылданған актіде бекітілгені қолданылатын болады.

4. Басқа заңдардың иормаларымен салыстырғанда 
мүмкіндігі ҚР Конституциялық Сотымен расталған 
кодификацияланған актілер (кодекстер) нормаларының 
басымдығы.

5. Халықаралық заңнама нормаларының үлттық құқық 
алдындағы басымдығы.

§ 2. Билікті бөлу және оның ерекшеліктері 
жүйесіндегі конфлнкт

Билікті бөлу үстанымына сәйкес заң шығарушы, атқару 
жэне сот билігіне дербес қүзыреті жэне әлеуметтік басқару 
қүралдарының жиынтығы берілген. Нақты омірде олардың 
функциялары кейде маңызды дауларға үласып жататын 
қайшылықтарға түседі. Конфликтілер күш қолдану әдістерімен 
емес, эрқашан да қүқықтық, констатуциялық эдістер арқылы 
шешілуі гиіс. ҚР Конституциясы биліктің әр тармағының 
қүзыретін толық сипаттайды жэне олардың функцияларын 
бөлуге арналған базаны білдіреді.

Биліктер қақтығысының дамуына мүмкіндік беретін 
бірқатар жағдайлар бар:

1) экономикалық, саяси немесе эскери дағдарыстар себеп 
болып табылатын мемлекеттік дамудың ауыспалы жағдайы;
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2) қоғамдағы демократиялық бастамалардың шикілігі мен 
і лиси жүйенің дамымауы;

3) конституцияльщ жэне заңнамалық базаның болмауы 
(қайшылығы).

Қазақстан Респз^бликасы Конституциясы ережелерінен 
піыға отырын. мемлекетгік биліктің жоғары органдарымен 
лсузеге асырыпатын кейбір өкілеттіктер билік тармақтары 
ірасындағы озара қақтығысты қарым-қатынастың себебі болуы 
мүмкін. Егер көптеген елдердің конституциясымен заңнамалық 
жэне атқару билігі бір немесе екі жоғары мемлекетгік органға 
жүктелсе, онда сот билігімен мэселе барынша ауыр болады. Ол 
гоменгі сот органдарынан жоғарыға дейінгі түгастай сот 
о|)гандарының жиынтығына жүктеледі. Соттың әрбір органы, 
лсүйедегі өз орнына қарамастан, заң мен қүқықтық сананы 
басшылыққа алып, нақты істерді жалғыз өзі, өз бетінше шешеді. 
Жоғарғы Сот қана емес, эрбір сот органы сот билігінің иесі 
болып табылады.

Юрисдикциялық қызмет, яғни қүқықтық конфликтілерді 
шешу бойынша қызмет кейбір елдерде белгілі бір аралықтарда 
өкілді органдарға да, әкімшілік органдарға да тэн, алайда бүндай 
жағдайлар шарттардағы ерекшелік болып табылады, эрі, бүдан 
басқа, демократиялық мемлекеттердегі экімшілік органдардың 
бүндай қызметі соттардың бақылауында.

Соттардың юрисдикциялық қызметі сх>т төрелігін, яғни, 
іалқыланатын конфликтілер бойьшша нағыз күқықтық 
шешімдерді шығару дегенді білдіреді. Бүған сот процесінде эр 
мэселе мен қарастырылатын іс бойынша адам қүқығына 
кепілдік беруге жэне жалпы, шынайы жағдайларды айқындауда 
бағытталған арнайы процессуалды форманың арқасында қол 
жеткізіледі.

ҚР Үкіметі түлғасындағы заңнамалық жэне атқару билігінің 
әзара қарым-қатынасы да қақығысты сипатта болуы мүмкін, 
егер Мәжіліс, Парламент оған сенбеушілік вотумын білдірсе, 
соның салдарынан ҚР Президент ҚР Үкімегін тарата алады (ҚР 
Конституциясының 52 б. 1 жэне 5 тармақгары).
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Билікті бөлу эрқашанда дауға әкеле ме әлде бұның апдын 
алудың жолы бар ма? Дау-жанжалсыз даму жолының 
артықшылығы бар, себебі мемлекеттік ннституттар 
қақгығысының зиянды зардантары бар. Сондықтан осы 
мемлекеттік институттардың қақтығысты жағдайлардың алдын 
алу бойынша қызметі демократиялық мемлекетте тұрақтылықты 
сақгаудың басты тәсілі болып табылады. Бул жолды таңдау 
мемлекеттік органдардың өз қызметін белгілі бір билік мэні мен 
құзыреттілік шегінде жүзеге асыруды болжамдайды. Бірақ бұл 
талапты орындау бірқатар міндетгтердің шешімін 
жорамалдайды:

® биліктердің қақтығысын тудыруға бейімді жағдайлар 
туралы шынайы ақпараттарды дер кезінде алу жэне оның 
объекгивті талдауы (мемлекеттік органдардың өзара жэне саяси 
жүйе мен азаматтық қогам - институттарымен өзіндік 
мониторингі);

• мемлекеттік органдардың өз қызмеггерін кең ауқымды 
бүқаралық жағдайларда қоғамдық пікірді есепке ала отырып 
жүзеге асыруы. Бүл эзірленіп жатқан шешімдерге элеуметтік 
қолдау танытуды қамтамасыз ету мен оларда қоғамдық 
мүдделерді көрсетуге мүмкіндік береді;

• биліктердің қүқықтық шешімдерді дайындау 
сатысындагы өзара эрекеті. Ол қүрамына заң шығару мен 
атқару билігінің өкілдері, партиялар мен қоғамдық үйымдардың 
өкілдері кіретін бірлескен жұмыс топтарын құруда көрінеді.

Арнайы мемлекеттік органдардың (лауазымдық 
тұлғалардың) болуы дағдарыстық жағдайлардың алдын алуға 
мүмкіндік береді. Атап айтсақ, ҚР Конституңиясының 16. 
сэйкес, жоғары мемлекеттік деңгейде биліктер арасындағы 
даулардың алдын алу қызметі Конституңияның сақталуының 
кепілгері ретінде Президентке жүктеледі. Төмен түрған 
деңгейлерде бүндай салмақты рөльді әкімшілік, өкілдік жэне 
сот органдары атқаруы тиіс. ҚР Конституңиясының 72-74 б. 
сәйкес, билікті бөлу жүйесінде құзыреттілік туралы дауларды
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шешу өкілдігіне ие ҚР Конституциялық Кеңесі билікті бөлу 
жүйесінде ерекше роль атқарады. Ол келесі өкілеттіктерден 
түрады:

1. Конституциялық Кеңес дау туындаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Парламент 
депутатгарын сайлау, республикалық референдум өткізудің 
дүрыстығы туі>алы мәселені шешеді.

2. Кеңес заңнама мен өзге де кұқықтық актілердің 
конституциялылығын бақылауды жүзеге асырады. Көбінесе, 
I Ірезиденттің қолы қойылғанша, Парламентпен қабылданган 
іаңдардың конституциялылығын тексереді, сондай-ақ 
Реснубликаның халықаралық шарттары Парламентпен 
ратификацияланғанша, Конституцияның оларға сәйкестігін 
қарастырады.

3. Конституция нормаларына ресми түсініктеме береді.
4. Республика ГІрезиденті мерзімінен бүрын қызметінен 

оосаган жағдайда немесе қызметін босатқан жагдайда 
белгіленген констиітуциялық рэсімдерді сақтау туралы 
қорытыиды береді.

5. Конституциялық Кеңес согтардың қолданылуға жататын 
заң немесе өзге де нормативтік-қүқықтық актілері адам мен 
ачаматтың конституіциялық қүқығы мен еркіндігіне қысым 
жасайтын жағдайда соттардың өтініштерін қарастырады.

Кеңестің өзіңи;ік бастамасы бойынша, егер де 
Конституциялық Кеңес төмендегі жағдайларды анықтаса, онда 
шешімдер қайта қаралуы мүмкін:

1) Констигуция нормалары негізінде шешім қабылданған 
мормалар озгерді;

2) шешім қабылдау сәтінде жүгіну мэні үшін 
ІСонституциялық Кеңеске таныс емес, жаңа елеулі жагдайлар 
ашылды.

Биліктің тармақтары арасындағы даулардың алдын алу мен 
оларды шешу техникасы келесілерден түрады:
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■ тиісті оргавдардың басшылары мен өкілдері арасындағы 
жүйелі ксліссоздерлен;

“ қр[<атгармен алмасудан;
■ келісу комиссиясының жұмысы жэне т.б.
Нақты конфликтідегі әрекет алгоритмі көптеген 

факторларға байланысты және арнайы негіздемені талап етеді. 
Бірақ билікті белу саласындагы конфликгілерге келетін болсақ, 
онда құқық оларды шешуге қабілетті жэне жалғыз көзі болуы 
тиіс.
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3 тарау

ТҮЛГААРАЛЫҚ ҚҮҚЫҚТЫҚ КОНФЛИКТІЛЕР

§ 1. Отбасылық конфликтілер

Тұлғааралық құқықтық конфликтілер екі не одан да көп 
түлғалар арасында, субъектілер бір-біріне қарсы келіп, өз 
қарьм-қатынастарын тікелей айқындаған кезде туындайды.

Отбасының қальштасуының түрлі сатысындагы даулардың 
алуан түрлері құқықтық реттеу шегінен тыс болады. Құқықтың 
сшқандай да нормасы адамды ұстамды, салмақты, көнбіс, 
ықыласты ете алмайды. Бұның бэрі адаіиның озіне, озін-озі 
юрбиелеу мен өзімен-озі жұмыс істеу нэтижесінде пайда 
болатын оның озін-озі басқару қабілетіне, икемді бола білуіне 
жэне ымырага келе білу қасиеттеріне байланысты болады.

Ерлі-зайыптылардың жүріс-тұрысындагы, отбасының басқа 
мүшелерімен езара қарым-қатынасындағы ауытқушылықгар, 
оібасы өміріндегі бір мәселеле тұрғысынан алғандағы 
қақтығыстар отбасылық конфликтінің объективті жагы болып 
табылады. Ерлі-зайыптылар мен отбасының өзге мүщелерінің 
қалыптасқан жағдайда бір дұрыс шешімді таба алмауы кезінде 
субъективтік жағы көрініс береді.

Осылайша, отбасылық конфликтілер — ерлі-зайьштылар 
мен отбасының өзге мүшелерінің отбасыльщ (жеке тұлгалық, 
сондай-ақ мүліктік) қатынас саласындағы қайшылықты жүріс- 
і үрыстары, олардың отбасының емірлік тұргыдан алғандагы аса 
маңызды мэселелерін шешудегі езіндік артықшылығын 
айқындау масқатьшдағы менмендіктерінің қақгығысы.

Отбасылыц конфликтілерді келесі негіздемелер бойынша 
топтастыруга болады:

1) даулы жағдайлардың субъектілері бойынша -  ерлі- 
«айыптылар арасындагы; ерлі-зайыптылар мен олардың 
балалары арасындағы; ерлі-зайыптылар мен олардың әрбіреуінің 
піа-аналары арасындағы; аталар мен эжелер жэне олардьщ 
псмсрелері арасындағы конфликтілер жэне т.б.;
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■  I

2) конфликті мазмүны бойынша -  ерлі-зайыхтгылардың 
көңілдерінің жараспауы мен нақты қарым-қатынастарының 
үйлеспеуі; бала тәрбиесіне, үй піаруасына қатысты 
көзқараетарының үйлеспеуі; ерлі-зайыптылардың ата- 
аналарының отбасылық өмірге араласуы жэне т.б.

3) конфликтілер көрінісінің саласы бойынша -  ерлі- 
зайыптылар арасындағы түлғалық жэне мүліктік конфликтілер, 
туыстар арасындағы қарым-қатынастардағы даулар жэне т.б.

Отбасы өмірі эмоңия жэне сезіммен ғана шектеліп 
қоймайды, себебі ерлі-зайыптылардың озара жеке қарым- 
қатынастары олардың арасындағы тіркелғен некемен 
байланысты қүқықтармен жэне міндеітермен толықтырылады. 
ҚР Неке кодексінің 2,3, жэне 6 баптары жүмыс пен кәсіп түрін 
айқындау қүқығы, түрғылықты мекен-жайын таңдау еркіндігі, 
отбасы ішіндегі аса маңызды мәселелерді өзара бірлесе шешу 
құқығы, тегін таңдау қүқығын' ерлі-зайыптылардың жеке 
қүқықтарына жатқызады. Лайда, бүл қүқықтар эрдайым озара 
келісім бойынша жүзеге асырылып жатпайды, бүның соңы ерлі- 
зайыптылар арасындағы даудың туындауына әкеледі. Мысалы, 
некеге отырған кезде, ерлі-зайыптыларға некеге дейінгі тегін 
қалдыру, немесе біреуінің тегін ортақ ретінде таңдап алу, не өз 
тегіне жолдасының тегін қосып алу мүмкіндігі беріледі. Бір- 
бірінің дәлелдерімен келіспеген жағдайда, бүл мэселені шешу 
ең соңында даулы жағдайдың туындауына әкелуі мүмкін.

Отбасы өмірі ерлі-зайыптылардың өзара жеке қарым- 
қатынасымен ғана емес, сонымен бірге мүліктік қатынастармен 
де байланысты болады. ҚР Неке кодексіне сэйкес ерлі- 
зайыптылардың мүлкі жеке жэне ортақ болып бөлінуі мүмкін. 
Жеке мүлікке жеке пайдалану затгарынан басқа, ерлі- 
зайыптының әрбіреуінің некеге дейінгі өздеріне тиесілі болған 
затгары, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың бірінің некеде болған 
кезінде мүраға алу тэртібінде немесе өзге де өтеусіз мэміле 
негізінде сыйға алынған мүлкі жатады. Біркақ сыйға берілген 
немесе мүраға алынған мүлік дербестендірілген болуы тиіс. Егер 
де сыйлық ерлі-зайыптылардың екеуіне де берілсе, онда бүндай 
мүлік ортақ болып саиалады.
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Некеде болған кезінде сатып алынған мүлік оларға ортақ 
меншік болып саналады. Бүған еңбек, кәсіпкерлік, зияткерлік 
қызметтен түскен пайда, зейнетақы, жэрде;мақы және арнайы 
мақсатқа арнаимаған взғе де төлемдер, сондай-ақ жалпы 
іабысқа сатып алынғаін заттар, қүнды қағаздар жатады.

Ерлі-зайыптылардың некеде болған кезінде алынған мүлікке 
иелік ету жэне пайдалану, үстау қүқығы бірдей. Бүл ерлі- 
чайыптылардың бірінің мүлікке иелік етуі барысында 
екіншісінің келісімі қажет емес екенін білдіреді. Ол бар деп 
саналады. Сонымен қатар, мүлікке иелік егу үшін жүбайыиың 
жазбаша, нотариалды түрде расталған келісімі қажет болатын 
мүліктік түрлері бар. Бүл нотариалды куәлікті жэне (немесе) 
тіркеуді талап ететін мәмілелерді жасау мен жылжымайтын 
мүлікті иеліктен айыруға қатысты.

ҚР Неке кодексінің 226. 3 тармағына сәйкес, ерлі- 
зайыптылардың неке кезіндегі, сондай-ақ оны бүзу барысыңда 
үлесін айқындау мақсатында олардың ортақ мүлкін бөлу 
мүмкін. Отбасы бүзьшып, ерлі-зайыптылар арасындағы дауды 
жою мүмкіндігі болмаған жағдайда, мүлікті бөлу өте ауыр 
жағдайда өтеді, себебі эрбіреуі өз қүқығын қорғайды, осы не 
өзге мүлікке қатысты иелік ету қүқығының артықшылығың 
дэлелдейді.

Отбасындағы дауды қалай шешуге болады және оның алдын 
алуға бола ма? Қүқық нормаларында бүл сұрақгарға жауап жоқ. 
Алайда, отбасылық психология ерлі-зайыптылар арасындағы 
даудың алдын алудың бірқатар ережелерін әзірледі:

•  жағымсыз эмоциялардың жинақгалуына жол бермеу, 
яғни реніштер мен «күнэларын» жинаудың қажеті жоқ, одан да 
бірден оларға ықпал еіу керек;

® басқа адамдардың көзінше жұбайына ескерту жасамау 
керек;

® өзіндік ерекшеліктері мен қабілетін асыра көрсетудің 
қажеті жоқ, озің эрқашан жэне барлық жерде дүрыс деп санамау
керек;
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• ұқыпты болу керек, бір-бірін тыңдай жэне ести білулері 
тиіс;

• жүбайьіныц жетістіктеріне түсіністікпен қарау керек 
жэне т.б.

ОтСіасьшдағы конфликтілердің алдын алу сияқты, оны 
шешу де қарым-қатынастар психологиясы тұрғысына жатады. 
Бір-бірінің мінез-құлқын біле отырып, ерлі-зайыптылар 
конфликгінің басқа қатысушыларына қатысты құрметті 
көрсетулері тиіс, сондай-ақ оппонент ұстанатын сол позицияга 
қатысты сабырлық танытулары тиіс. Ендеще, отбасылық 
конфликтілерді шешудің сындарлылыгы, ең алдымен, ерлі- 
зайыптылардың түсіне білу, кешіру жэне жеңіле білу 
қабілетгеріне байланысты.

Отбасындагы қарым-қатынастарды қалыптандыру деп 
санауға болады:

а) өзара бітімгершілік пен келісімге қол жеткізу;
б) мәміле, яғни өзара жол беру негізіндегі келісім;
в) бір жақтың екінші жақты жеңуі.
Ерлі-зайыптылар дауды өздері шеше алмаған жағдайда, 

олар дауласушы тараптардың делдалы ретінде қатысатын 
үшінші түлғага (бүл туысы, бала, төреші де болуы мүмкін) 
жүгіне алады.

Отбасылық мэселелерді шешу барысындағы ерлі- 
зайыптылардың қақтығыстары мен жанжалдарының соңы 
ажырасумен аяқталады. Психологтардың пікірінше, оньщ 
алдында үш кезеңнен түратын процесс болады: 1) ерлі- 
зайыптылардың бір-біріне жат болуы, енжарлылығы, сенім мен 
махабатты жоғалтуда көрініс табатын эмоционалдық ажырасу;
2) бөлек түруға әкелегін физикалық ажырасу; 3) некенің 
тоқгатылуының қүқықтық ресімделуін талап ететін заңды 
ажырасу.

Заңнама ерлі-зайыптылардың одан эрі бірлесіп өмір сүруі 
мүмкін емес болған жағдайда, олардың неке одағын бүзуға 
қүқық береді. Әрі заңда ажырасу себептері мен уэждерінің 
тізбесі жоқ. Ерлі-зайыптылардың екеуі де, немесе біреуі некені
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бүзу туралы өтінішпен азаматгардың хал актілерін тіркеу 
органдарына немесе сотқа жүгіне алады. К,Р Неке кодексінің 17
б. сәйкес, кәмелетке толмаған ортақ балалары жоқ ерлі- 
зайыптылардьщ некені бүзуға өзара келісімі кезінде жэне бір- 
біріне мүліктік және өзге де талаптары болмаған кезде тіркеуші 
органдарда әкімшілік тэртіпте неке бүзылатын болады. Сот 
тэртібімен некені бүзу ҚР Неке кодексінің 19 б. сәйкес, ерлі- 
зайыптылардың кэмелетке толмаған ортақ балалары болған 
жағдайда Немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің некені (ерлі- 
зайыптылықты) бүзуға келісімі болмағанда некені сот 
тәртібімен бүзылады.

Ажырасуды отбасындағы дауды шешудің батыл қүралы деп 
санауға болады, дегенмен де оның да келеңсіз салдарлары бар. 
Әсіресе, эдетте, балалары онымен бірге қалатын, ер адамдарға 
қарағанда, жүйке-психологиялық ауытқуларға неғүрлым 
шалдыққыш болып келетін эйелдер, кобінесе, неғүрлым осал 
болады. Балалар үшін ажырасудың жағымсыз зардаггтары өте 
ауыр, себебі екінші сүйікті адамынан айырылады, кобінесе, 
олардың тәрбиесімен анасы айналысады.

Ажырасу бар проблемаларды толық шешпейді, себебі 
бүрынғы ерлі-зайыітгылар арасьшдағы қақтығыстар неке 
бүзылғаннан кейін де, көбінесе, мүлікке, алиментке жэне т.б. 
байланысты болуы да мүмкін.

Ата-аналар мен балалар арасындағы даулар да отбасылық 
конфликт бодып табылады, олар, кобінесе, психологиялық 
гүрғыдан шаріты болып келеді. Алайда, белгілі бір сэтгерде бүл 
конфликтілер қүқыьтық формаға еніп кетуі мүмкін. Бүл 
төмендегідей жағдайларда ғана мүмкін:

1) ата-анаеы ажырасқаннан кейін баланың кіммен қалатыны 
туралы мәселе сот арқылы шешілетін жағдайларда;

2) бала тәрбиесінің қүқықтық тэртібі жөніндегі мәселе 
шешілетін кезде;

3) ата-анас:ын (біреуін) ата-ана қүқығынан айырғанда;
4) бала күқық бүзушылық жасағанда, қазақстандық 

заңнамаға сэйкес, ата-аналары мүліктік жауапкершілікті 
көтерген жағдайларда.
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Қылмыстық-қу_қықтық саладағы конфликтілер қүқықтық 
конфликгілердің ерекше бір түрі ретінде бөліне алады.
Құқықтық конфлиісгологияда оларды криминалдық
конфликгілер деп атайды.

Қылмыстық және қогамдық мүдцелердің қайшылығы 
коптеген жағдайларда қылмыскер мен нақты бір түлға 
мүдделерінің қарама-қайшылығына айналады. Жәбірленушісі
бар қылмыс қылмыстық сот ісін жүргіз процесінде жеке
тұлғалардың күшімен, сондай-ақ мемлекеттік институттардың 
көмегі арқылы шешілетін даулы жағдайды немесе тұлғааралық 
конфликтіні туындатады. Жеке мүлікті тонау, денеге зақым 
келтіру, жала жабу мен басқа да кептегеи қылмыс түрлері 
эрдайым дауға негіз болатын жеке жэне мүліктік мүдделердің 
сондай қысым көрсетілу жағдайларын білдіреді. Бірақ көгггеген 
жағдайларда қылмыс тек конфликтіге ғана негіз болып 
қоймайды, сонымен қатар өзі де даудың салдары жэне олардың 
қорытынды сатысы болып табылады. Әсіресе, бұндай себеп- 
салдарлық өзара байланыс күш қолдану қылмыстарында, атап 
айтсақ, қасақана кісі олтіру, түрлі ауырлық деңгейіндегі дене 
зақымдарын келтіру, бұзақылық және т.б. мысаддарында 
байқалады.

«Криминалды конфликг» пен «қылмыс» ұгымы озара 
байланысты ұғым ретінде қолданылады, бірақ бірдей ұгам емес. 
Криминалды конфликтіде қылмыс тәжірибеде іске асырылатын 
түрі болып табылады. Бұнымен қатар криминалды
конфликтінің болуы кез келген жағдайда қылмыс фактісін 
білдіреді. Бұған қоса, қылмыс эрқашан да конфликт формасында 
бола бермейді (пара, қаруды заңсыз сақтау, науқасқа комек 
корсетпеу жэне т.б.). Осы мысалдарға қатысты конфликтерекше 
әлеуметтік-құқықтық озара эрекет ретінде қылмыскерді заңды 
жауапкершілікке тарту кезеңінде туындайды, сонымен бірге 
бұл конфликт енді криминалды сипатта болмайды.

§ 2 . К ри м и н ал ды  конф ликтілер
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Криминалдьщ дау-жанжал — субъектілердің элеуметгік 
чиянды нэтижелерінің басталуымен байланысты жэне қылмыс 
регінде айқындалатын ашық тайталасын білдіретін құқыққа 
қарсы белсенді жүріс -тұрысының формасы.

Демек, криминалдық дау-жанжал ерекшеліктері келесіге 
саяды:

1. Криминалдық дау-жанжалдың құқықгық табиғаты бұл 
даудың қылмыстық заңнама нормаларының бұзылуьшен
байланысты.

2. Қылмыстық құқықпен қорғалатын қоғамдық қатынастар
(адам мен азаматтың қүқығы мен еркіндігі, мемлекеттік жэне 
қоғамдық қауінсіздік, қоғамдық тэртіп пен басқару тэртібі жэне 
т.б.) криминалдық дз.ау объектісі болып табылады. Бүиымен 
қатар, дауласушы: тараптардың өзара бірін-бірі жоққа
шығаратын мүдделерін бөлу керек. Мысалы, тонаумен 
байланысты конфлиікт объекг ретінде меншіктің қоғамдық 
қатынастарьш болжгімдайды. Сонымен қатар, қарсыласушы 
і араптар жағынаи конфликт мэніне қатысты қатынас қарама- 
қарсылық сипатта болады. Заңды иесі озінің заңды меншіктік 
қүқығын сақгауға тырысып жатқанда, тонаушы, керісінше, 
заңсыз жолмен бүл қүқықты бүзуға тырысады.

3. Криминалдық даудың объективтік жағын даудың сыртқы 
пішіні (әрекеггер, эрекетсіздік), салдарыніың қүқықгық мэні, 
жасалған әрекетгер мен солардың салдарынан туындаған 
зардапгар арасындағы себеп-салдарлық байланыс қүрайды. 
Қатысушылардың барлық эрекеттерін негізгі жэне қосымша 
эрекеттерге жіктеуге болады. Негізгілерге конфлиіст мэніне 
гікелей бағытіалған, мүдделердегі маңызды қайшылықтардың 
озгеруіне байланысты өзгеретін немесе сақталатын эрекеттер 
жатады. Негізігі әрекеттерді, өз кезегінде, екі топқа бөлуге 
болады: шабуылдау жэне қорғану. Шабуылдау әрекеттері 
қарсыласқа шабуылдаудан, оның меншігіне зиын келтіруден, 
даулы объектіні басыгі алудан жэне өзғе де қарсылас тараптың 
мүддесіне тікелей қысым келтіруге баіытталған актіледен 
түрады.
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Қорғанушы әрекеттер даудың мэнін ұстанумен, өзін-өзі 
қорғау, түрлі алдын алу әрекеттерімен жэне т.б. байланысты. 
Аталған әрекеттер арасындағы басты айырмашылықтар, 
қорғаныс — дэл осы сәтте даудағы ұстаным арақатынасын 
сақтауға, осы кезғе дейін еш кедерғісіз іске асырылып келген өз 
мүдделерін сақгауға тырысса, ал шабуыл ұстанымның 
арақатынасын өзгертеді жэне іске асырылмаған мүдцелерді 
бекітуге бағытталады. Осы әрекеттер арасындағы боліністер 
барынша шартты, себебі нақты күресте олар өзара тығыз 
байланысып кетеді және бірінен екенішісіне жеңіл ауысады.

Қосымша әрекеттер негізгілердің орындалуын қамтамасыз 
ете отырып, бағынышты рөль атқарады, жэне өздері өз бетінше 
даудың басты мәселесін шешуге арналмаған.

4. Криминалдық дауда қылмыстық эрекет жасаған түлға, бір 
жағынан, мүддесі бүзьшған түлға (жеке түлға, үйым, қоғам, 
мемлекег) екінші жағынан шығады. Сонымен бірге конфликт 
түлғаралық (көбіне солай болады), сондай-ақ топшілік сипатта 
да болуы мүмкін.

5. Криминалдық даудың субъективтік жағы субъектінің өз 
эрекетінің қүқыққа қайшы екенін түсінумен байланысты болып 
табылады. Бүл оның ойлау, эмоңионалдық жэне ерік-жігер 
қызметінде корініс табады. Криминалдық даудың уэждемесі 
эртүрлі болуы мүмкін: кек, қызғаныш, байлыққа қүмарту, жек 
көру жэне т.б. Бүнымен бірге, «жауының» мүддесіне қол 
сұғушылық ақталған, ал бірқатар жағдайларда өмірлік 
қажеттілік ретінде қабылданады.

Криминалдық дау біртектес емес. Олардың өзара 
айырмашылықтары бар, олар, ең алдымен, қылмыс деп 
айқындалатын құқыққа қашпылық сипатымен ерекшеленеді. 
Криминалдық даулар субъектілік қүрамы бойынша тұлғааралық 
(ерлі-зайыптылар арасындағы денсаулыққа ауыр зиян
келтірумен аяқталатын даулар) жэне топшілік конфликтілер 
(топ болып тонау) болып боліне алады. Даудың ұзақтығы мен 
өзара даулы әрекеттер зпизодтарьгаың санына қарай созылмалы 
жэне жағдаяттық (кенеттен болған) криминалдық даулар болып 
бөлінеді.
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Созылмалы даулар, ең соңында, қылмыс жасауға әкелетін 
озара. даулы эрекетте]э эпизодтарыньщ сериясымен сипатталады. 
Мысалы, ерлі-зайынтылар арасында көзіне шөп салумен, 
огбасылық қаражатты мөлшерінен артық жұмсау жэне т.б. 
байланысты ұзаққа созылған отбасылық қайшыяықтар нетізінде 
гуындаган конфликт. Қарым-қатынастарып кезекті айқындау 
барысьшда зайыбы эйелін қатты итеріп жіберді, ол құлап, 
басымен журнал үстелінің бүрышына соғылды, нэтижесінде ол 
қайтыс бодды.

Ситуациялық (жағдаяттық) крининалдық дау бір жағдай 
аясында болады. Ол аяқ астынан, көбінесе, болар-болмас 
мэселелерге байланысты, эдетте, қоғамдық орындарда (мысалы, 
мейрамханада отырған клиентке оның алкогольден қатгы мас 
болуына байланысты кешірілмейтін қылықтары жөнінде ескерту 
жасалды).

Криминалдық даулар динамикасы даулы әрекеттер 
қарқынын (осуін) жай ғана өзгертумен емес, даудың өзінің 
габиғатындағы сапалы өзгерістермен сипатталады.Тіл тигізу 
мен күш қолдану сатысында, әдетте, конфликті мэні екінші 
кезекке жылжиды және жеке қарым-қатынастағы бүдан бұрын 
болмаған қайшылықтар басты тақырыпқа айналады.

Жалпы алғанда, криминалдық дау өз дамуында үш сатыдан 
өтеді:

1) даулы жағдай туындайтын жасырьш кезең;
2) қылмыстың жасалуымен сипатталатын ашық кезең;
3) даудың аяқталуы, ол жеке айыпхау істері бойынша 

жәбірленушімен татуласу барысында, ерікті түрде қылмыстан 
бас тарту, айыптының қайтыс болуы кезінде жэне т.б., сондай-ақ 
қүзырлы органдардың қүқықтық нормаларды қолдану арқылы 
дауларды жою бойынша мақсатты қызметі арқылы шешілуі 
мүмкін.

Қылмыскерді жазалау қылмыстық-қүқықтық конфликтіні 
шешудің басты күралдарының бірі, бұдан криминалдық 
тайталас эрқашан оны шешудің мэжбүрлі тэртібін қолданумен 
сипатталады деген қорытындыны жасауға болады.
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Алайда, заң шығарушы айыпты жағынан белгілі бір мінез- 
құлықты ынталандырушы кейбір көтермелеу нормаларының 
болуын көздеген. Жүйелі көтермелеу нормайары қылмыстық 
заң әрекетінің тиімділігінің артуына мүмкіндік береді, себебі оң 
уэждеме жағдайында тек үйғарымдар ғана емес, сонымен қатар, 
субъектінің өзіндік мүддесі де, оның қызығушылығы да қалаулы 
жүріс-түрысқа түрткі болған күш ретінде шығады. Қылмыстық 
заң саласына, криминалдық даүға түскен түлғаның, бірқатар 
жағдайларды сақтағанда, осы дауды өзі үшін қолайлы түрде 
(жазаны жүмсарту, қылмыстық жауапкерші л і ктен босагу жэне 
т.б.) шешу мүмкіндігі бар. Демек, қылмыстық заңнамада 
көтермелеу нормаларының болуы криминалдық дауларды 
шешудің түрлі қүралдарының болуын болжамдайды.
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4 тарау

Қ V ҚЫҚТЫҚ КОНФЛИКТІЛЕРДЩ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ
ШЕШУ

§ I. Конфликт |п .!м ы  жэне олардың алдын алу тәсілдері

Конфликтілердің алдын алу конфликтілердің 'іуындау 
мүмкіндігі жойылатындай тіршілік әрекетін қүру жэне бекіту 
оойынша көп жоснарлы қызметгі білдіреді. Осылайша, даудың 
иідын алумен өздерін қарсыласушы тараптар ролінен 
кауіпсіздендіргісі келген субъектілер де, сондай-ақ конфликтінің 
іуындауының алдын ала отырып, қарсыласушы тараптардың 
ролін орындаудың қажеттегі жоқтыгьш алдын ала біле отырып, 
очгелерге көмек көрсеткісі келген субъектілер де айналыса 
алады.

Конфликтінің алдын алу — оның пайда болуына жэне 
қоғамдық жүйенің осы не өзге жағына бүлдіруші эсер етуіне 
жол бермеуге бағытталған қызмет.

Алайда конфликгінің алдын алу тиімділігінің маңызы, 
ісөпшілік қалагандай, соншалықты зор емес, бүл объективті 
жэне субъективті сипаттағы бірқатар себс:птерге байланысты. 
Конфликтінің алдын алудың субъективті кедергілері адамның 
лсеке түлғасы мен оның өз әрекеттерінің ықтимал зардаптарын 
жорамалдауға қатысты қабілеттерінің ерекшеліктерінде 
жасырылған. Мысалы, қоршаған ортамен дау-жанжалды 
ушықтыру есебінен коңілсіздік пен өмірдің жабырқаңқы 
бірсарындылығынан күтылатын эдетке ие адамдар бар.

Дау-жанжалдың туындауын ушықтыраіъін жагдаятқа бөгде 
араласудың объективті кедергілері сан алуандылығымен 
синатталады. Мысаілы, бүл кедергілердің элеуметтік- 
ксихологиялық сипаты болуы мүмкін. Адамдар оздерінің 
қарым-қатынастарын өз бетгерінше қүрадыі, богде адамдардың 
араласуы көбінесе гараптармен жағымсыз жағдай сияқты 
қарастырыладыі жэне жалықтыратын ықпал ретінде

47



■

қабылданады. Бұдан басқа, адамгершілік сипаттағы тосқауылдар 
да болуы мүмкін. Көбінесе, конфликт тараптардың жеке ісі 
ретінде қарастырылады, сондықган тараптарды келісімге 
мәжбүрлеу эдепсіздік болып табылады. Сонымен, ең соңында, 
құқықтық сипаттағы кедергілер де бар. Мысалы, тұлғаның өз 
тағдырын өзі шешуге қатысты құқығына қысым жасалу, жүріс- 
түрыстың белгілі бір моделін таңдауға мәжбүрлеу заңнамаға 
қайшылық келтіруі мүмкін.

Даудың алдын алу технологиясы даудың алдындағы жағдай 
мен қатысушылардың өзара іс-әрекетгеріне арналған ықпал егу 
тәсілдері, әдістері мен қүралдарының жиынтығын білдІреді. 
Оны дауға қатысушылардың өздері қалай қолданса, үшінші 
түлға — шақырылған сарапшы, медиатор немесе үдемелі 
жанжалда тэуелсіз жэне объективті адам да солай қолдана 
алады.

Дау-жанжалдың туындауына үшырататын жағдайларға 
ықпал ету келесі бағытгарда мүмкін:

1. Мүдделі тараптардың үмітіне сэйкес нақтылықты қайта 
жасау жэне ықшмал дау мэнін алып тастау.

Ынтымақтастыққа қолдау көрсету нақтылықты өзгертудің 
тиімді тэсілі болып табылады. Дау басталғанға дейін оған 
қатысушылар өзара бейтарап қатынаста болады, бір-бірімен 
ынтымақтастықта болуы да мүмкін. Арадағы ынтымақсатықгы 
бүзып алмау, өзара қарым-қатынас сындарлығьш қолдап, оны 
иығайту маңызды. Бүған бірқатар әдістерді қолдану арқылы қол 
жеткізуге болады.

Келісім әдісі -  дауласушы әлеуетті тараптарды ортақ іске 
тарту, оны жүзеге асыру барысында бүл тараптарда ортақ 
қызығушылық пайда болып, олар бір-бірін жақсы таниды, 
қызметтес болып, туындайтын проблемаларды бірге шешуге 
дағдыланады.

Практикалық эмпатия әдісі — оппонентгің психологиялық 
күйі, оның хал-жайына«енуі», оның қиындықтарын түсіну, 
аяушылық білдіруге дайындығы. Бүл эдіс өзара қарым- 
қатынастан уәжсіз өшпенділікті, агрессияшылдықты,
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доректілікті алып тастауды талап етеді. Мысалы, жегекші мен 
қмзметкердің араеындағы жалақының төмендігі жөніндегі кон- 
(|шикт. Басшы қызмегкердің хал-жағдайын түсінуі керек, оған 
аяушылық білдіріп, дағдарыеты меңзей отырып, ақша 
қ:іражатгарының жетіспеушілігіне түсіністівлен қарауы тиіс.

Абырой-беделін сақтау әдісі — бәсекелес — жау емес. 
Конфликтінің гуындауына апаратын кез келген қайшылықтар
і іайда болған кезде оқиғаның келеңсіз дамуының алдьш алудың 
ец маңызды әдісі- бүл әрітестің абройын мойындау, оның 
іүлғасына қатысты тиісті қүрметті білдіру. Осьшы мойындай 
отырып, біз бүл арқылы эріптесгің біздің абыройымыз бен 
беделімізге деген тиісті қарым-қатынасының қалыптасз^ына 
себепкер боламыз. Мысалы, кез келген конфликтіде бір-бірінің 
ар~намысын таптайтын, жеке тіл тигізу мен балағаттаушылыққа 
орын болмауы тиіс.

Өзара толықтыру әдісі — эріптестің, біздің өзіміздің 
билігімізде жоқ сияқты қабілеттерге сүйенуді жорамалдайды. 
Мысалы, бірлескен жобаны жүзеге асыра отырып, оны 
орындаушылардың білімі мен қабілегіне қарай баса назар аудара 
отырып, міидетгемелерді дүрыс бөлуге болады.

Кемсітушілікке жол бермеу әдісі — озінің артықшылығын 
көрсетуге жол бермеу. Дэл осы қағиданың қүндылығы 
жапондардың келесі коне мақалында баса сипатгалған: 
«Жүмысты өзгелерден артық жасасаң да, өзіңді жеңімпаз 
ретіиде көрсетпе». Бірінеше қызметкер бір жұмысты бір уақьпта 
қатар орындайды (ясоба дайындайды). Біреуі тез аяқтап, 
сонысымен жетекшінің коңілін озіне қаратты. «Мүрнын 
шүйіріп» жэне өзінің эріптестерінің жайбасарлығы мен 
біліксіздігін айтып, оларды кемсіте бастады, ал бүл олардың 
арасында дау-ж:анжалдың міндетті түрде туындауына әкеледі.

Психологиялық «сылап-сипау» әдісі — бірлескен жайлы 
Іс-шаралар откізу, коңілге жайлы қошемет сөздерін айту, жайлы 
эмоциялар арқылы жақсы көңіл күйді ұстану (презентациялар, 
мерейтойлар, іиерекелер). Бүл эдіс шиеленісті жеңілдетуге, 
үнату сезімін оятуға мүмкіндік береді жэне осылайша даудың 
орын алуына қиындық келтіреді.
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2.Конфликт негізінде жатқан мәселеге қатысты өз 
көзқарасын өзгертуге, өзінің мінез-құлқынын өзгеруіне эсер 
етуге.

Келесі ережелерді сақгау бұған себепкер болады:
• Дау алдындағы жағдайлар белгісінің пайда болуын 

қадағалау мақсатында элеуетті дауласушы тараптардың 
эмоңиялық жай-күйінің динамикасын бақылау. Бұндай белгілер 
болуы мүмкін:

о сөйлеу ьфғағын өзгерту (дауыс көтеру);
о ым-ишараның күшеюі;
о бет-әлпетінің өзгеруі (бегтің қызаруы немесе бозаруы);
о бет-әлпетінің қимылы жэне т.б.
• Әзіл-сықақты пайдачану. Ол іштегі ашуды басуға, ашу- 

ызаны ауыздықтау. Қайшылықтар жойылып, бірақ өзара эрекет 
шиеленісі біршама басылады. Бернард Шоу адамдарды сізді 
дарға асып қойғысы келген ниетінен қайтару үшін, оларды 
кейде күлдірудің керектігі туралы айтқан болатын.

• Әлемнің орталығында өзің мен сенің мүддеңнің 
түрмағанын мойындау фактісі. Басқа адамдардың да өзіндік 
мүдделері бар және олар да оны іске асыруға тырысады. 
Адамдармен өзара іс-эрекет жасауға жэне ортақ проблемаларды 
шешуғе қатысты психологиялық эзірлікті дайындау қажет.

§ 2. Конфлнктілерді шешу: үғым және механизм

Конфликтіні шешу -  дауға қатысушылардың немесе 
үшінші тараптың татуласу немесе күш қолдану арқылы 
шиеленісті тоқтату эрекеті (шешімі). Демек, конфликт не дауға 
қатысушылардың өздерімен (келіссөздер арқьшы татуласу), не 
үшінші тараптың араласуы арқылы (қүқық қорғау 
органдарының өкілдері, судьялар, бітімгерлік күштер жэне т.б.).

Конфликт түрлі сатыларда шешілуі мүмкін. Кейбір 
жағдайларда алғашқы сәттерінде, тараптар енді ғана шиеленіске 
түскен кезде тоқгатуға болады. Кейде конфликт нүқсан 
келтірілгеннен кейін (адамдардың өлімі, мүліктің жойылуы 
жәнет.б.) шешіледі.
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Жоғарыда айтылғандай, билік тұрғысынан, құқық жағынан, 
мүдде тарапынан үш тэсілді құқықгық конфликтілерді шешудің 
негізгі тэсілі ретінде атап көрсетуге болады. Оларды ашу үшін 
Венн диаграммасы пайдаланыяады:

Күш үстанымын пайлалану барысында билік басқа тарапты 
билік жағынан оған әсер болмағанда оның істемеуі мүмкін 
әрекетті істеуге мэжбүрлеуі тиіс (қажетгі нәтижеге қол жеткізу 
үшін қорқыту). Биліктің көптеғен көздері (жүмыс күші, ақша, 
уақыт, ақпарат, технология және т.б.) бар. Дауды шешу үшін 
билікті пайдалану мысалдарының ішіиде соғыс, зорлық- 
зомбылық, төңкерістер, эмбарго, дауыс беру сияқтылары да бар.

Бүндай тәсіл төігенше қауіпті немесе шүғыл жағдайларда, 
басқа тэсілдер тиімсіз болған жағдайда, нәтиже мэнінің жэне 
қарым-қатынастардың мэнсіздіғінің жоғары болуы жағдайында 
тиімді.

Қүқық гарапынан қолданылатын тэсілде дауға қатысушылар 
қүқықтарының есебі түспалданады. Бүндай конфликті 
процесінде кім дүрыс, кім кінэлы екені анықталады. Қүқықгар 
заңмен, шарт талаптарымен, салт-дэстүрлермен бекітілғен. 
Әдетте, конфликтіні қүқық есебі негізінде шешу тәсілдері 
жарыспалы сипатта (сот тыңдалымы, дауды экімшілік эділет 
органдарында шешу) болады. Бүл тәсіл теңдікті қамтамасыз 
етеді, ол барынша эділ жэне алдын ала болжауға болады. Оны 
жағдай қүқықгық нормалар ықпалына түскен кезде, ал басқа 
гэсілдер тиімсіз болған шақта пайдалануға болады. Бірақ, оның 
бір кемшілігі — заңдардың шалағайлығында, оларда нсағдайдың
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ерекшелігін алдыи ала байқаудың мүмкін еместігінде, сот ісін 
жүргізудің үзақтьны мен қымбатшлығында, сот шешімін іске 
асырудагы қиыпдықіа. Ол бэсекелес тараппен қалыпты қарым- 
қатынасты үстануга коптеген қиындықтар келтіруі мүмкін.

Мүдде түрғысынан қолданылатын тәсілде дауға 
(келіссөзге) қатысушылардың мүдделері (тілектері, 
қажеттіліктері) ескеріледі.

Бүл тәсілдер конфликтілерді шешуде де қолданылады.
Қүқықтық конфликттерді шешу механюмі -  күқықтық 

конфликтшің нақты шешілуіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
өзара байланысты қүқықтық қүралдардың, эдістердің 
жиынтығы. Сызба түрінде ол төмендегідей суреттеледі:

Қүқықтық конфликтілерді шешу механизмі ол тиімді әрекет 
еткенде, ал оның элементтері бірін-бірі алмастырған жағдайда 
ғана жүзеге асырылмақ.

52



Конфликтінің қандай күшпен шешілуіне қарай, не делдалды 
(бейтаран түлғаны) тарту арқылы, не дауласушы тараптардың 
оздерінің келіеімсөздер жүргізуі арқылы іараіпар арасындағы 
пшеленіс шеші луі мүмкін.

Бүдан басқа, қүқықтық конфликтілерді шешу тэсілдерін 
дэстүрлі (заңнама нормаларымен айқындылығына байланысты 
■гасілдер) және альтернативті (баламалы).

Ресейлік қ:рқық үшін соңғы уақытқа дейін қүқық қорғау мен 
азаматтық, шаруашылық, еңбек жэне өзғе де дауларды шешудің 
дәстүрлі түрі, жалпы юрисдикңия сотгары мен төрелік сот 
сияқты мемлекеттік органдар қызметінен түратын сот 
процессуалдық формасы болып табылды. Жаңа азаматтық 
заңнама, нарықтық қатынастарға ауысу дауды шешудің 
баламалы тәсілдерін қолдану мүмкіндігін береді.

§ 3. Келісімсөз процесі қүқықты конфлшсгілерді 
шеюудің делдалсыз тәсілі ретінде

Квліссөздвр — өзара тиімді келісімдерге қол жеткізу 
мақсатында дауласушы тараптардың өздерімен жүзеге 
асырылатын дауды реттеу процесі.

Дауды шешу үшіін келіссөздерді пайдаланудың да даудың 
өзінің сияқгы сондгійлық тарихы бар. Бірақ, олар тек XX 
ғасырдың екінші жартысында, келіссөздер жүргізу өнеріне 
ерекше көңіл бөліне: бастағанда ғана, кең ауқымды ғылыми 
зертгеу объектісіне айналды. Бүндай зерітеулердің пионері XIII 
ғ. француз дигаюматы Франсуа де Кальер, келіссоздер туралы 
алғашқы «Монархтармен келіссоздер жүргізу тәсілі туралы» 
кітабыньің авторы.

Конфликтілерді шешудің озге тэсілдерімен салыстырғанда 
келіссөздердің артықшылығы келесіде:

® келіссоз процесінде тараптар озара тікелей эрекет етеді;
® дауға қатысушылардың озінің өзара іс-әрекетін барынша 

бақылау, оның ішінде уақытша шеңбер мен талқылау шегін оз 
бетінше белгілеу мүмкіндігіне ие жэне т.б.;
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• дауға қатысушылар тараптардың әрбіреуін
қанағаттандыратын және ұзақ мерзімді сот талқысына 
құтқаратын келісімге келе алады;

• қабылданған шешім келісімге келетін тараптардың жеке 
ісі болуына байланысты, ресми емес сипатта болады.

Келіссоз жүргізу қызметі келесілерге қиюластырылуы 
мүмкін:

а) ортақ шешімді іздеу- бүл келіссөздерді не үшін 
басталатыны. Мүдделер мен сәтсіздіктердің күрделі шиеленісі 
бір жақты әрекеттерде тіпті даулы қақтыгыстары бірнеше 
жылдан саналатын ашық жаулардың да келіссөздерді бастауга 
итермелеуі мүмкін;

б) ақпараттық қызмет, бүның мэні келіссөз барысында 
қарсылас тараптың пікірі мен өзіндік пайымдарынан шыга 
отырып, мәселеиі шешуге қатысты мүдделер, үстанымдар, 
тәсілдер туралы ақпарат алуда.

Бүл қызметтің маңыздылыгы тараптардың озара 
үстанымдарын анықтап алмай жатып, проблеманың мэнін 
түсінбей жатып, өзара тиімді шешімге келу мүмкіндігінің 
жоқтығымен айқындалады;

в) дауласушы тараптардың байланысы мен қарьш- 
қатынасын қалыпқа келтіру жэне қолдаумен байланысты 
коммуникативтік функция;

г) тараптардың өз әрекеттерін ақтауы, оппоненттерге 
наразылықгарын білдіру, өз жағына жақтастарын жэне т.б. тарту 
мақсатында қоғамдық пікірге ықпал етуге тырысуымен 
байланысты үгіт-насихат функциясы.

Көп жағдай келіссөздер жүргізу қабілетіне байланысты 
болады. Келіссәздердің сэттілігі оларды жүргізу стиліне 
байланысты болады.

1. Егер дауласушы тараптар келіссоздерді күрестің басқа 
тэсілдері ретінде қарастырса, онда бүл жағдайда келіссоздер 
конфронтацтшьщ іс-әрекет түріне бағдарланған үстаным 
(позициялық сауда) деңгейінде отеді. Бүл жағдайда тараптар 
«саудаласады», яғни эрбір тарап жағдайды «үтыс-үтылыс» 
ретінде кореді, яғни біреуі үтуы үшін екіншісі үтылуы тиіс.
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2. Егер де дауласушы тараптар келіссөздерді бір-бірінің 
мүдцелерін ескеру есебінен дауды шешу процесі ретінде 
қарастырса, онда келіссөздер әріптестік іс-әрекет түріне 
бағдарланған принципиалды (негізді) мүдделер (интегративтік 
келіссөздер) деңгейінде ететін болады. Бүл стратегиялық «үтыс- 
үтыс» принципі бойынша қүрылады.

Позицвялық сауда Интегративтік келіссөздер
Өзге тараптың мүдцесін 
ескермей, кез келген тэсіл 
арқылы өз мақсатына қол 
жеткізу ниеті

Өз мақсатына өзгелердің 
мүддесін ескере отырып жету 
ниеті

Мақсаты -  тек жеңіс Мақсаты- екітараптыда 
жайластыратын ымыралы 
шешімді іздеу

Іс-әрекет: өзге адамдардың 
мүддесін елемеу; қарсылыққа 
төзбейтін сөйлеу сарыны; 
қойылған максатқа бұза-жара 
жету. Негізгі екпін «мен». 
Қатты дауыс, түғыл дауыс 
екпіні, адам аяғына дейін 
тыңдамайды, үнемі әрілтесінің 
сөзін бөледі.

Іс-әрекет: өзге адамдардың 
мүдделерін есепке алу; өзгелердің 
тілегін тьщдау жэне пікірін 
түсіну; ортак проблеманы 
сабырлы талқылау. Байсалды, 
тілектестік дауыс ырғағы, 
агрессия мен шақпалы ескертулер 
жоқ.

Ынтымақтастық орнату жөніндегі келіссөздер жүргізу үшін 
бүл процестін, эрбіреуі маңызды болып табылатын бірнеше 
түратынын білу қажет.

I кезең. Келіссоздерге дайындық
Бүл кезең бірқатар сүрақгардың шешіміінен түрады:
1. Келіссөздер жүргізу уаңыты мен орнын айқындау. 
Тараптардың келіссөздердің қайда жэне қашан өтетінін 

бірдей түсінетініне көз жеткізу қажет. Мысалы, «Келістік, 
дүйсенбі 8-де менде кездесеміз» деген сөйлемді қаысушылар 
эртүрлі түсінуі мүмкін. Қандай дүйсенбі екені түсініксіз, демек, 
нақгы күнін корсету керек. Екіүштылықты жою үшін кездесудің 
20.00-де болатынын айту керек еді. Үшіншіден, менде деген
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нақгы қайда — пәтерде, кеңседе, саяжайда және т.б. 
Болжалданатын кездесу орнының мекен-жайын да көрсеткен 
артық болмайды. Келісілгендік туралы сойлем былай болуы 
керек: «Келістік, дүйсенбі 19 желтоқсаида таңертеңгі сағат 8.00- 
де _ _ _ _ _  мекен-жайындағы менің кеңсемде кездесеміз».

2. Кіммен келіссөз жүргізу керектігін, бүл адамныц 
мүмкіндіктері мен өкілеттіктерін айқындау.

Оның тегін, аты -жоні мен қызметін алдын ала білген жөн. 
Басқаша жағдайда, келіссөзге қанша уақытыңыз бен күш 
жұмсағаныңызбен, үсынылғанның қызықгы екенін, бірақ бүндай 
шешімдерді тек компания президені гана қабылдай алатынын 
жэне тек онымен кездесу керектігі туралы ғана естуге болады.

3. Өз мүдделеріңізді түжырымдау жэне келіссәздердің 
қажет етілетін нәтижелерін айқындау, өзінің мықты жэне 
әлсіз жақтарын багалау.

Келіссөздерге дейін өзіңіздің осы келіссөзің нәтижесінде 
нені алғыңыз келетінін жэне бүған қолжеткізудің қаншалықты 
мүмкін екендігін айқындау керек. Өз-өзіңе төмендегідей 
сүрақгар қою:

Маған не керек? Менің мүдделерім қандай?
Егер де мен оз мақсатыма қол жеткізе алмасам, не болады?
Маған не жэне неге мүлде қажет емес?
Қандай қадамдарға мен бара аламын?
Өз ісүшімді мен қалай көрсетіп, әлсІз жақгарымды қалайша 

жасырамын?
Мен үшін қандай нәтиже (қанағатганарлық, тиімді) жақсы?
4. Болашақ келіссөзде екінші тараптың ықтимал 

мақсаттарын болжалдау.
Өзіңе сүрақ қою және оларға жауап беруге гырысу:
Меніңше, оппоненттерге не қажет жэне себебі не?
Күші, әлсізді, әлеуеттік стратегиясы қандай?
Келісімге қол жеткізілмесе, олар неден айырылады?
Бүл сатыны мэн бермеуге болмайды, себебі оны іске асыру 

үшін уақыттың шамамен 60% кетеді. Егер де келіссоздер өтпей 
қалса немесе оларға дүрыс дайындалмау нәтижесінен қажетті
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нәтижеге қол жеткізілмесе, өте өкінішті болады. Келіссөздердің 
алдында «Келіссөзге дайын болмасаң, онда оны кейінге қалдыр» 
деген мақалды эрқашан есте ұстаган жөн.

II кезең. Келіссөздер жүргізу
Келіссөздер дауласушы тараптар мэселені тәілқылауга 

кіріскен сэттен басталады. Бірінші кездесуде тараптардың екі 
жақты мақүлдауын талап ететін проңедуралық мэселелерді 
келісіп алу керек:

1) күн тэртібін анықтау;
2) жеке кездесулердің де, сондай-ақ барлық ықтимал 

келіссөз процестерішң де уақыт шегін айқындау;
3) оппоненттердің сөз сөйлеу кезектілігін анықгау;
4) шешім қабылдау әдістемесін тавдау;
5) келіссездерге делдалдарды қатыстыру шарты, егер де 

ондай жағдай қарастырылған болса.
Келіссөздер жүргізудің бірнеше сатысын боледі:
1. Тараптардың мүдделері мен үстанымыи нацтылау.
Әр тарап өзінің үстанымы баяндапған өтінішпен сөз

сөйлейді жэне даулы мәселелерді шешудің өзіне тиімді 
жолдарын корсетеді. Басқаша айтқанда, келіссөздерге 
қатысушылар талқыланатын мэсел&лер ақпаратгармен 
алмасады.

Бүл кезеңнің келіссвздер откізілетін жағдайды 
қалыптастыру үшін маңызы зор. Конфликт кезінде тараптар бір- 
біріне ашық немесе жасырын жауласу сезімінде болатыны қүпия 
емес, бүл жауласу кейін олардың өзара қарым-қатынасында 
тікелей керініс табады. Бірақ басқа жағы да анық: егер де 
тараптар қалыпты жүмыс қарым-қатынас орната алмаса, онда 
олардың қандай да бір келісімге қол жеткізулері екі талай.

2. Талқьтуы (өз көзқарастары мен үсыныстарын 
негіздеу).

Келіссөзғе қатысушылардың мәселенің ортақ шешімінің 
негізгі параметрлерін; эзірлеуі қажет болатын барынша маңызды 
жэне күрделі кезең. Шешімнің осы не өзге нүсқаларына жауап 
беретін үсыныстардіьі енгізе отырып, оппонентгер, көбінесе,
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келіссөздердің нәтижесін алдын ала айқындай отырып, өзіндік 
ұстанымдарын күшейте немесе әлсірете алады. Бұл ең соңғы 
кезекте емес, олардың тыңдай білу, козін жеткізе білуі, сұрақ 
қоя білу қабілетіне байланысты болады. Егер де оның бойында 
осьгадай қасиеттер болмаса, онда дипломат немесе адвокаттьщ 
жогары кәсібилігі туралы айтудың қажеті бар ма екен.

Кез келген келіссөз негізінде тыңдай білу цасиеті жатыр. 
Ол оппонентке сөз сөйлеуге мүмкіндік беретін үнсіз қалу 
қабілетінен, сондай-ақ рефлексті тыңдау тәсілдерін (сойлем мен 
сөздер түсініксіз болган жагдайда оларды нақтылау үшін соз 
сөйлеушіден сұрау; айтушының ойының нақтылыгын тексеру 
үшін, оны оз сөзімен қайталау) пайдаланудан түрады.

Көзін жеткгзу цабілеті өз үстанымы пайдасына деректер 
келтіру қабілетімен көрінеді.

Сүрац цоя білу цабілеті — заңгердің басты дагдыларының 
бірі. Сауатты жэне дер кезінде қойылган сүрақ маңызды деректі 
жагдайларды анықтауга, оппоненттің назарын бүруга,
қалыптасқан жағдайды ойластыруға уақытты үтуга, ықтимал 
шиеленісті босаңсытуга жэне т.б. мүмкіндік береді. 
Сүрақтардың комегі арқылы сойлесушіні тек дүрыс түсініп қана 
қоймай, оппоненттің де сіздің үстанымыңызды дүрыс 
түсінгеніне көз жеткізуге болады.

3. Үстап ьтдарды келісу және уагдаластыңца келу.
Келіссөз жүргізудің бүл сатысы мэселе шешімінің ұзақ жэне 

күрделі ізденісімен аяқталады: дауласушы тараптар қорытынды 
уагдаластыққа келуге кіріседі. Бүл кезеңде келіссөзге 
қатысушылар жагдайды шешу бойынша олармен үсынылған 
нұсқалардан эркім өзіне ыңғайлысын таңдап алады. Әр тарап 
үшін тиімді нүсқаны таңдау барысында қабылданған келісімнің 
нақтылығына арналған тест сияқгы техникаға назар аудару 
маңызды. Егер де тараптар жүмыс істемейтін келісім жасалса, 
онда салдары оте жагымсыз болуы мүмкін конфликтіден кейінгі 
жағдайдың туындауының ықгималдылығы зор. Келісімді 
түжырымдау барысында адамдардың бір затгы түрліше 
көретінін жэне түсінетінін есте үстаудың маңызы зор, мысалы,
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бэрі ертең жұмысқа іуызыл түсті киіммен баруға келіседі. Екінші 
ісүні расында да бэрі қызыл киімде келіпті, тек біреуі -  қою 
қызыл, екіншісі -  алқызыл, үшіншісі -  қызыл күрең жэне т.б. 
түсте келген.

Щешімнің үш түрі негізінде ғана кедісімге қол жеткізуге 
болады:

1) ортадағы -  ымыралы шешімде, онда тараптар өзара 
бірдей шегіністерге барады. Бүны «сату-сатып алу» жағдайында 
жасаған өте қолайлы. Сатушы өз тауары үшін барынша жоғары 
бағаны сұрайды, ал сатып алушы оған барынша төмен бағаны 
ұсынады. Егер де тараптар мәміленің жасалуына мүдцелі болса, 
оида «келіссөз менузті» басталады: сатушы мен сатып алушы өз 
пайдаларын бір сәтке де естен шығармай отырып, жүйелі 
шегіністерге барады;

2) асиммегриялық -  бір тараптың шегіністері екінші 
гараптың шегінісінен асып түседі. Мысалы, ата-анасы мен 
олардың жасеспірім баласы арасындағы конфликгіде соңғысы 
белгіленген жартыдаін анық кемін ала отырып, асимметриялық 
шешімнің қабылдаңуына келісім береді;

3) түбегейді (принңипилды) жаңа шешімде — тараптардың 
қайшылықтары толығымен шешіледі жэне олардың қарым- 
қатынасы түбегейлі өзгереді. Бұндай жолдың тиімділігін екі 
апалы-сіңілілердің апельсин үшін таласқаны туралы мысалдан 
көруге болады. Ең соңында олар ымыраға келіп, апельсинді қақ 
ортасынан бөліп алады. Бұдан соң олардың біреуі өзі бөліп 
алған жартының нәрін сығып алып, қабығын лақтырып тасайды, 
ал екіншісі жемістің өзін лақтырып, қабығын торт пісіруге 
пайдаланады.

Келіссөз нәтшкесінде қабылданған шешімнің түріне 
қарамастан, келісім бірқатар талаптарға жауап беруі керек:

® оте дэл жэне нақгы болуы тиіс. Бұл оның екі тарапқа да 
түсінікті тілмен жазылуын білдіреді, сондай-ақ онда келесі 
фактілер анық жазылуы тиіс — тараптар., мерзімдері, сомасы, 
келісімнің орындалуына кім жауапты жэне т.б.;
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• шындыққа негізделген жэне шындығында да екі 
тараптың мүдделерін қанагаттандыруы тиіс;

• келісім шартының бір тараппен бұзылуы жагдайында 
алынатьін құқық пен санкңияны екінші тараптың үстауы.

Келіссөздер эрқашан да шешім қабылдаумен аяқтала 
бермейді. Кейде олар тыгырыққа тірелуі мүмкін. Бүндай 
жагдайда дауды шешудің дәстүрлі немесе баламалы тэсілдерін 
пайдалануга болады.

§ 4. Қүқықтық конфлнктілерді шешудщ дәстүрлі 
тәсілдеріиің жалпы сипаттамасы

Қүқықтық қатынас субъектілері мүдделеріпің сан 
алуандылыгы мен қайшылықтары мемлекеттік органдар мен 
қогамдық институттар үшін оларды тепе-теңдікке келтіру
қажеттігін шарттайды. Қүқықтық конфликтілерді шешудің
эстүрлі іүрлерінен сот ісін жүргізу мен экімшілік өндірісті бөліп 
көрсетуге болады.

Сот ісін жүргізу дауды шешу бойынша адамзат 
тәжірибесінің сан гасырлық жетілдірілген түрі ретінде 
қарастырылады. Оның өзге проңедуралармен салыстырғанда 
бірқатар маңызды артықшылықтары бар, әсіресе:

• Конфликтіні қарастыру өзге билікке тәуелсіз болып 
табылатын, өзінің мақсаты мен жагдайы бойынша істің 
нәтижесіне мүдделі емес органмен жүзеге асырылады;

• Деректі жағдайларды айқындау мен тексеру жэне шешім
қабылдау қүқықгық нормалармен нақгы белгіленген
проңедураға сэйкес өткізіледі;

® Сот органдарымен қабылданған шешімдер тікелей
дауласуіаы тараптармен қалай болса, озге де, оның ішінде осы 
не өзге конфликтіге қатысушы субъектілермен де сондай 
орындау сипатында болады.

Қазақстанда сот процесінің конституциялық, азаматіъщ, 
қылмыстық, арбиграждық (төрелік), экімшілік сияқты түрлері 
бар. Олар бір-бірінен соттың талқалау мәнімен, соған
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сәйкесінше, істі қарау процедурасымен жэне қабылданатын 
шешімдердің сипатымен ерекшеленеді.

Конституциялыц сот ісін жүргізу - ҚР Конетитуциялық 
Кеңесі мен күқықгың өзге де субъектілері арасында оған 
иедомстволық бағынысты істерді қарау және шешу барысында 
қалыптасатын процессуалдық эрекеттер мен конституциялық 
процессуапдық қатынастардың конституциялық заңнамамен 
ниеттелегін жиынтығын білдіреді.

ҚР Конституциялық Кеңесімен шешіілетін конфликі' өте 
ерекше болып табылады, себебі сот мемлекетгік бшііктің өзге 
органдарының Конституцияны сақгауын қадағалайды жэне 
құқықтық мемлекеттің демократиялық принциптерін қорғайды. 
Ол төменде келтірілген жағдайлардағы конфликтілерді шешуге 
өкілеггі:

® заң шығарушы жэне атқарушы органдар арасындағы;
• мемлекеттік органдар мен олардың субъектілері 

арасындағы;
® мемлекеттік о]>гандар мен азаматіар арасындағы.
Бұдан басқа, Конституциялық Кеңес: заңды жэне заңға 

тәуелді актілердің; ҚР ратификацияланған оңірлік, ұлттық 
заңнама мен халықаралық шартгардың сәйкестігі туршіы істерді 
қарастырады (нормативтік-құқықтық конфликтілерді шешеді).

Барлық осы конфликтілерді қарастырудың жалпы 
негіздемесі олардың барлық жағдайларда ҚР 
Конституциясының нормалары мен принциіггерінің нақты 
немесе болжамды бұзылуымен байланысты екендігінде.

Құқықтық конфлшстілерді шешудің констиіуциялық- 
процессуалдық құ)эалдарына сауал, арыз түріндегі 
ісұрастырылған отініштерді, сот шешімдерін (қаулы, қорытынды 
жэне т.б.), ҚР Конституциялық Кеңесінің қорытындылары мен 
ұсынысгары ретінде қабылданатын құқықтық позициясының 
ұйғарымы, соітың ҚР Конс гитуциясын түсіндіру нәтижесі жэне 
нақты констигуциялық-құқықтық жағдайларда екіұштылықты 
(белгісіздікті) болдырмайтын жэне қорытынды шешімге 
құқықтық неііздеме қызметін атқаратын (қаулылар) озге де 
кұқықтық-нормативтік актілерді жатқызуға болады.
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ҚР Конституциялық Кеңесімен шығарылған шешім қайта 
қарауға жатпайды және барлық субъектілер үшін міндетті болып 
табылады. Олай болса, бүл органның шешімін қандай жағдайда 
болса да күқықтық конфликтіні шешудегі ресми-қүқықтық 
негіздеме ретінде (бүл шешімнің өзге конфликтінің 
басталуының алдын ала анықтаған барлық қайшылықтарын 
жоятынын білдірмегенімен) қарастырган жөн.

Азаматтық сот ісін жүргізу ҚР Азаматтық сот ісін 
жүргізу кодексімен белгіленген іс соттылығына байланысты 
жалпы юрисдикция сотымен немесе бітімгершілік сотпен 
мүліктік даулар, еңдек даулары, жер, отбасылық жэне 
мүрагерлік істердің қаралуы барысында қызмет етеді.

Мүдделі тараптың отініші (арызы) азаматтық сот ісін 
жүргізу тәртібіндегі конфликтіні шешу қүралы болады.

Азаматтық процесте гараптардың (эдетте, қуынушы мен 
жауапкер дауласушы тараптарға үқсайды) процессуалдық 
қүқықтары бірдей, бүл конфликтіні жан-жақты қарау және эділ 
шешім шығару кепілінің бірі болып табылады. Сонымен бірге 
бүл тек қүқықтық теңдік, ол, әрине, нақгы теңдікке тең 
келмейді.

Азаматтық процесс конфликтіні шешу үшін бәтуәлі 
шешімдерге (бітімгершілік шешімге келу) қолайлы жағдайлар 
жасайды. Бітімгершілік келісімдерді дауға қатысушылардың 
оны тікелей реттеуіне жатқызуға келмейді, себебі ол сотпен 
тексеріледі жэне бекітіледі, яғни сот билігінің актісі болып 
табылады. Ол заңға қайшы келмеуі тиіс немесе біреудің қүқығы 
мен заңды мүддесін бүзбауы керек.

Сот тараптарымен үсынылған жэне өздерімен 
қарастырылған барлық іс материалдары негізінде занды жэне 
негізді шешім шығаруға жэне сонысымен дауларды заңға 
сэйкес шешуге міндетті.

Сот шешімдеріне кассациялық шағымдану, сондай-ақ оны 
қадағалау тэртібінде қайта қарау арқылы сот қателіктерін 
түзетуге болады. Бүның барлығы қуынушы мен жауапкер 
арасындағы конфликтіні түбегейлі, эрі эділ шешуге әкелуі 
мүмкін.
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Қылмыстыц сот ісін жүргһудіц алдында бір немесе 
бірнеше адамның қылмыс жасауымен байланысты 
криминалдық конфликт болады. Азаматтық сот ісін жүргізуге 
қараганда криминапдық конфликт әдетте сот процесі 
Скісталғанша аяқталады (қылмыс жасалды, айыпталушы адам 
үсталды, алдын ала тергеу аяқталды). Соттың міндеті сот 
қарауына негіз болған криминалдық конфликт шындығында 
болды ма, жэне ондаі сотгалушы адам айьшты ма (жэне оның 
кінэсы дэлелденген жағдайда, оны жазалау шарасын айқындау) 
соны айқындау болып табылады.

Осылайша, қылмыстық сот ісінін жүргізуде конфликт 
кобінесе «күш қолдану» - мемлекеттік мэжбүрлеу шараларын 
қолдану арқылы шешіледі. Ымыралы шешім бүнда ерекшелік 
болып табылады -  жеке айыптау деп аталатын істер бойынша 
(үрып соғу, балағаттау жэне жала жабу) сог талқылауына кейін 
жэне оның барысында айыпталушының жәбірленушімен 
татуласуына жол беріледі (ҚР ҚІЖК 2126.).

Демек, қылмыстық іс жүргізу барысында ықтимал 
қылмыскер тарапынаи шындықгы айқындауға қарсы әрекетке 
кедергі келтіруге, ал екінші жағынан, қүқық қорғау 
органдарының сезіктіге (айыпталушы, сотталушыға) заңсыз 
қысым жасалуына жол бермеуге бағытталған мемлекеттік 
мәжбүрлеу жүзеғе асырылады.

Конфликііні қараіу жэне шешу нәтижелері бойынша үкім 
шығарылады, ол жоғары түрған инстанцияға шағымдалуы 
мүмкін.

Қазақстанның арбитраждьщ (төрелік) соттары
кәсіпкерлік қь.хзметті шешуге арналған мамандандырылған 
соттар болып табылады. Оларды заңнамада да, оның ішінде 
Қазақстан Республикасының Конституциясында да, тәжірибеде 
де экономикалық дау деп атау қабылданған.

Қүқықтық конфликтілерді төрелік сот күралдарымен шешу 
ерекшелігі олардың кэсіпкерлік қызметгі жүзеге асырушы заңды 
түлғалар мен азаматтардың мүдделерін заңды түлғаньщ, 
мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару
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органдарының, төрелік процессуалдық қуқық ө?ге де 
субъектілерінің білімінсіз қамтамасыз ету формасын 
сипатгайтынымен байланысты. Көрсетілген тулғалардың 
бүзылған жэне таласқа түсетін заңды мүдделері мен қүқкқтарын 
қорғау оларды қолдану нәтижелері болуы тиіс.

Сотқа белгілі бір ережеге сай берілетін талап-арыз немесе 
өтініш қүқықтық конфликтілерді шешу қүралы болып 
табылады.

Істерді төрелік соттардың қарау процедурасы аззматтық 
процеске үқсас, бірақ өзгешеліктері де бар. Кебінесе, оларға 
келесілерді жатқызуға болады:

1) арбитражда сотқа конфликтіні дейін реттеу жиі 
қолданылады;

2) дауласушы тараптар кез келген дауды (мемлекеттік 
органмен болған даудан басқасын) олардың қарап шешуіне 
қарай арбитраждан аралық сотқа бере алады;

3) арбитраждық сот істерді қарау барысында тараптарға 
ымыралы шешімге келуге көмек беруге міндетгі.

Арбитраждық соттармен шешілетін даулардың аса елеулі 
ерекшеліктері осы дауларды сот тэртібінде тоқтатудың жалғыз 
болып табылмайтынында болып табылады: тараптар дауларды 
шешудің осы сияқты тэсілдерін қолдануға қүқылы. Басқаша 
айтқанда, олар конфликтіні шешудің мемлекеттік жэне 
мемлекеттік емес тэртібін таңдай алады. Бірақ, тек арбитраждық 
сот қана дауды заңды түрде шешетін ең сенімді тәсіл болып қала 
береді жэне қабылданған шешімге мемлекеттік қолдауға 
кепілдік береді.

Конфликтілерді шешу мақсатында сот процедураларын 
пайдаланудың белгілі бір артықшылықтарымен бірге бірқатар 
кемшіліктері де бар:

1. Сот істерін қарау сипатының үзақтығы.
2. Қаржылық шығындар (тараптардың соттың баж салығы, 

сондай-ақ сот үсталымдарының қосымша шығындары, яғни 
сарапшылардың, адвокаттардың қызметтеріне ақы телеу жэне 
т.б.)



3. Конфликтінің шешілмеуі (сог ісін жүргізу аяқталғаннан 
кейін, әдетте, бір тараптың пайдасына қарай қабылданатын 
ііісшім, ендеше, екінші гараптың талабы қанағаттанбай қалады. 
Ал егер сот тараптардың біріне қатысты талапты 
қапағаттандырса, овда нәтижесінде екі тарап та наразы болып 
қалады).

4. Конфликтіні шешудің қатаң проңедурасын белгілеу 
(процессуалдық заңітама сот ісін жүргізу ережесін мүлгіксіз 
сақгауды талап етеді; ауытқу мүмкін емес).

5. Судьялардың конфликтіні шешуге мүдделілігі.
Егер қүқықтық конфликт экімшілік құқық бүзушылық 

жасау түрінде туындаса, онда оны мемлекеттік биліктің сотшн 
тыс органдарының алқалық (мысалы, тауар сату туралы заңнама 
нормаларын бүзған сатушы мен түтынушылар қүқығын қорғау 
комитеті арасындағы конфликт), сондай-ақ жекеше түрінде де 
(МЖҚИ инспекторы мен жол қозғалысы бүзған автомобиль 
жүргізушісі арасындағы конфликт) әкімшілік: өндіріс
шеңберівде шешуге болады.

Бүл конфликтілер туындауы мүмкін:
• Басқаратын тараптың бастамасы бойынша, мысалы, оның 

қүқықтары мен заңды мүдделері билік оргавдарының 
лауазымды тұлғаларының заңсыз эрекеттеріімен бұзылғанда (бүл 
жөнівде шағым беріледі);

в басқаратын тараптың бастамасы бойынша, мысалы, 
азаматты экімшілік жауапкершілікке тарту туралы істі 
қозгағанда;

® түрлі басқару субъектілері арасында, мысалы, бірдей 
немесе түрлі деңгейдегі атқарушы органдар арасында;

• құқықтық органдардың бастамасы бойынша, мысалы, 
прокуратура органдарының биліктің атқарушы оргавдарының 
актілерін немесе эрекеттеріне наразыльщ келтіру барысывда.

Алайда, конфлиггілерді шешудің бұл тәртібі ең жақсыеы 
емес, себебі бұл жгіғдайларда атқарушы билік органы азамат 
конфликтісін осы билікпен қарастырады, бүл оның 
эрекеттерінде жөнсіздіктердің болуына жол береді. Көне
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римдіктер сол кездің өзінде-ақ ешкім де өз ісінде төреші бола 
алмайды деп санаған. Сондықтан соңғы уақытта дауларды 
шешудің әкімшілік сот тәртібі негүрлым кеңінен қолданыла 
бастады. Бұған сотта кез келген мемлекегтік билік 
органдарының, қоғамдық бірлестікгер мен лауазымды 
тұлғалардың әрекеттеріне жергілікті атқару органдарымен 
шағым келтіре алатыны туралы ҚР Конституциясымен 
ұсьпшлған құқықтық мүмкіндік негіздеме болып табылады. 
Корсетілген құрал экімшілік процесс субъектілерінің құқыгы 
мен заңды мүдцелерін қамтамасыз етудің жэне қолданылатын 
нормалардың заңдылығы мен негізділігінің маңызды кепілі 
болып табылады.

§ 5. Конфликтілерді шешудің баламалы тәсілдері

Конфликтілерді шешудің баламалы тәсілдері (альтерна- 
тивті) дауласушы тараптардың келісімге қол жеткізіп, 
татуласуына арналған жағдайды қамтамасыз ететін сот торелігі 
процедурасына үқсайтын ресми процедураны білдіреді. Бұл 
процедуралардың сот ісін жүргізумен салыстырғанда бірқатар 
артықшылықтары бар -  шұзгылдылық, тиімді ұйымдастыру, өз 
шығынын өзі өтеушілік, сот тәжірибесін құру, арбитр жэне 
сарапшы ретінде тек заңгерлердің ғана емес, сонымен қатар, 
мысалы, қор жэне биржа нарықтары мамандарының да қатысу 
мүмкіндігі. Альтернативтік (баламалы) процедуралар екі жақты 
еріктілік пен сенімге негізделген, сондықтан дауды шешу 
процесінде тараптардың әріптестік, іскери қатынастары 
бұзьшмайды. Конфликтілерді шешудің альтернативтік гұрлерін 
қолдану барлық жағдайда да істі қарау мерзіміи қысқартады 
жэне сот жүйесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Шетелде 
оларды пайдаланудың үлкен тарихи тәжірибесі бар. Қазіргі 
дүниежүзілік бітістіру тэжірибесінде дауларды шешудің келесі 
альтернативтік тэсілдері бар:

и дтдшдыц (медшция) — дауды тараптардың тікелей 
оздерімен келіссоздер жэне өзара тиімді келісімге қолжеткізуге 
мүмкіндік беретін тэуелсіз делдал арқылы реттеу;



" міндетті шешімі бар аршыц істі кррау- істі тыңдау
ж.шс іүшсілікті және міндетті шешім шығару үшін тараптар 
ичітарап тұлі'аны іаңдайтын жабық тартыс процесі. Бүл про- 
ңссс сот сияқты ресми сипатта болуы мүмкін. Тараптар 
ироңсдураны ездері анықтап, дәлелдеу қүқығының қавдай да бір 
рссми нормалары қолданыла ма, жоқ па екенін шеше алады;

■ міндетті емес шешімі бар аралыц істі царау -  процесс 
міпдетті шешімді шығару арқылы отетін аралық істі қарау 
оияқты жүргізіледі, тек бейтарап тараптың шешімі кеңес беру 
і ипатына ие болады. Тараптар кеңес беру шешімін: өз дауын 
іссліссөз арқылы шешу қүралы ретінде пайдалануға алдын ала 
со:$ байласады;

■ шагып сот процесі -  да.уды кәсіпорыи жетекшілері, 
олардың заңгерлері мен іс тыңдалымын басқаратын үшіншз 
гэуелсіз түлғаның қатысуымен реттеу. Келіссөздер басталмастан 
бүрын тараптар ақпараттармен алмасады, бүл өзінің және 
қарсылас үстанымның күшті жэне әлсіз жақтарын анықтауға 
мүмкіндік береді. Шағын сот процесі барысында адвокат эр 
і «іранпен өзінің қорғалушы тарабының ісін қысқаша баяндгійды. 
Іс судьямен емес, дауды реттеу үшін барлық өкіяепгіістері бар 
скі тараптың өкілдерімен тыңдалады. Іс баяпдалғаннан кейін 
дауды реттеу ігуралы кеяіссоздер жүргізу үшін, бейтарап заңгер 
кеңесішінің қатысуымен немесе онсыз, тараптардың өкілдері 
кездеседі;

18 «делдтдыц — аралыц сот» ~ дауды делдал — төреші 
(арбитр) арқылы реттеу, келісімге келе алмаған жағдайда дауды 
төрелік (арбшраж) тэртібінде шешуге окілетті. «Делдалдық -  
аралық сот» процедурасьшда тараптар делдал арқылы 
шешілмейтін сүрақтардың аралық сотта шешілетішн түсіне 
отырып, делдаядарды пайдалануға келіседі.

Соңғы уақытта Қазақстан Республикасында дауларды 
шешудің баламалы тэсіліне, оның ішіеде мемяекеттік 
қүрылымдар тарапынан қызығушылық барынша артты. 
Ояардың нормативіік түрғыдан такылуы мен іс жүзінде 
пайдалану бойынша заңнамалық қызмет бүның дэяелі болып 
табылады.
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Қазақстандық заңяамаға сэйкес қүқықтық конфликтілерді 
шешудің баламалы тэсілдері қатарына делдалдық (медиация) 
пен бейтарап төрелікті жатқызады.

Бейтарап төрелік (арбитраж) (аралық сот) істі шешу 
процесіне кэсіпқой төреші емес, дауласушы екі тараптың 
таңдауы бойынша беделді тұлға (адамдар тобы) қатысу арқылы 
құқықтық дауды шешу түрін білдіреді.

1992 - 1993 жылдары Қазақстанда қурылған алғашқы 
аралық соттар -  ҚР Сауда-онеркэсіптік палата одағы мен «Ш8» 
халықаралық аралық соты.

Қазақстандық халықаралық арбитраж тұрлі елдердің 
жетекші арбитраждық мекемелерімен әріптестік қарым-қатынас 
орнатты.

2008 жьшдың 24 қыркүйегінде ҚХА Қазақстанның 
«Атамекен» Одағы» ¥лттық Экономикалық Палатасымен 
ынтымақтастық туралы Келісім жасады. 2006 жылдың 
қарашасында ҚХА жеке қүқықгағы ҒЗИ-мен бірлесе отырып, 
Азия өңірі елдерінің арбитраждық мекемелерінің одағына 
арналған қозғалыс шеңберінде Қазақстан тарихында бірінші рет 
Халықаралық арбитраж бойынша конгресс откізілді.

2007 жылы Қазақстандық Халықаралық Арбитраж жеке 
меншік. қүқықтағы ҒЗИ-ның қолдауымен машықтанушы 
заңгерлерге арналған теғін откізілетін семинарлар — Торелік 
(Арбитраж) Академиясын ашты.

2007 жылдың қаңтарында Торелік Академиясы аясында 
бірінші семинар өткізілді.

Қазақстандағы істі Торелік талқьшау, барлық қиындықтар 
мен кедергілерге қарамастан, даму үстінде, әрі азамат пен заңды 
түлғаның қүқығын қорғау тәсілдері жүйесінде, сез жоқ, озіне 
лайықгы орынға ие болады.

Қазақстандағы төреліктің (арбитраж) тарихы 1992 жылдан 
басталады. Шамамен бір кезеңде «Ш8» заң орталыгы мен ҚР 
СӨП (сауда-онеркэсіптік палатасы) жанында екі төрелік 
(арбитраж) қүрылды.
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Кеңес өкіметі аралық сот ісін жүргізуді қалдырды, аралық 
соттардың қызметі 1918 жылы Аралық сотгар туралы декретпен 
реттелді, онда «азаматтық, сондай-ақ жеке-қылмыстық барлық 
даулы істер бойынша» аралық сотқа жүгіну мүмкіндігі 
қарастырылған. Бұдан кейін 1924 жылы РКФСРАралық сот 
туралы қагидасы мен РКФСР АІЖК қабылданып, олар аралық 
соттардың қызметіне елеулі өзгерістер енгізді. Алайда, жаңа 
экономикалық саясат кезеңінде көнтегеін отандық тауар жэне 
қор биржаларьшда күрылған аралық соттар өз қызметтерін осы 
биржалардың өздерімен бірге бір уақытта тоқтатгы. Бүдан кейін 
сыртқы экоіюмикаігық айналым дауларын шешу үшін елде тек 
сыртқы сауда төрелік комиссиясы (1993 жылдан -  Халықаралық 
коммерңиялық торелік сот) жэне КСРО Сауда-өнеркәсіптік 
палатасы жанындагы Теңіз торелік комиссиясы (қазір -  Ресей 
Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасы) екі аралық соты 
үнемі қызмет етті.

Қазақстан Республикасы Конституциясы мен жоғарыда 
аталган заң талаптарына сәйкес аралық (хгггар мемлекеттің сот 
жүйесіне енбейді. Олар мемлекеттік әділет түрғысынан 
қүқықтық дауларды қарастыру мен шешудің баламалы түрі 
болып табылады.

Істі аралық галқылау процессуалдық әрекеттер уақытында 
біртіндеп дамушы жүйе ретінде белгілі бір кезеңдерге болінеді, 
олардың эрбіреуі бір процессуалдық мақсат бойьінша 
біріктірілген процессуалдық эрекеттер жиынтығын білдіреді. 
Аралық процесс кезеңдерін бөлу қүқықтық конфликтінің даму 
сатыларымен тікелей байланысты.

Аралық нроцеес қүқық қолданушы қызмет түрі ретінде 
келесі кезеңдерге бәлшектенеді:

1) ондірісті қозғау;
2) істі дайындау және мэн-жайына қарай;
3) төрелік шешімді шығару (кестесін томеннен қараңыз).
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І< бойыиша өндірісті қозғау сатысында аралық сот талап- 
.ірі.і іды қабылдау туралы мәселені шешеді, төрелік келісімнің
і.оііуын, қуынушының аралық сотқа жүгіну тэртібін сақтауын, 
ір.іпық алымның толенуін тексереді. Істі түрақты әрекет етуші 

'огі.і қозгағаннан кейін, тараптардың дауы бойынша істі 
кіірайтын күрам қалыптасқаннан соң ғана продессуалдық 
қы'імст жалгастырылады. Хронологиялық түрғыдан, 
іорспіілерді сайлау (тағайындау) бойынша қызмет істі 
ііои;іудыц алдында дайындау кезеңі өтеді, алайда, аралық 
ироцсч' і і дамыту сатысы больш табылмайды. Бүл алшақтықта 
іірііпық нроңестің даму ерекшелігі қорытылады.

Аралық соттың қалыптасқан қүрамы талқылауға қатысты 
іі-.ті дайындау әрекеттерін жүзеге асырада. Аралық сотта істі 
карауга дайындау кеізеңінің міндеттері негізінен мемлекеттік сот 
к пі жүргізуден ерекшеленбейді. Оларға заңнаманы қолдануға 
жататын даулы қүқықгық қатынастар сипатын, тараптарды 
татуластыру, істі дүрыс қарау үшін маңызы бар жағдайЛарды 
апықтау жатады. Бү.і кезеңде даудың сипатына қарай аралық сот 
қүрамыиың іқүзырегі туралы мәселені зерделеген жөн. Істі 
дайындау барысында жауапкер талап-арызды сипатгайды 
псмесе талап бойынша қарсылық білдіреді. Олардың 
мазмүнына, сондай-ақ оларды үсыну тэртібіне қойылатын 
галантар кобінесе түрақгы эрекет ететін аралық соттардың 
жергілікті нормативтік актілерімен реттеледі. Олардың 
кейбіреулерінде аралық сотты мерзімі өткеннен кейін 
қабылданбайтын жэне қарастырылмайтын наразылыққа 
негізделетін жазбаша пікірлер мен қүжаттарды үсынудың 
белгіленген шекгі мерзімін айқындау қүқығын берегін 
нормалар бар. Б.үл кезеңде, егер де қарсы талап Аралық келісім 
шарттарына сэйкес аралық сотпен қарастырылатын болса, онда 
оны қабылдау туралы мәселе шешіле алады. Сондай-ақ істі 
қарауға дайындау барысында аралық сот кез келген тараптың 
отініші бойынша даудың мәніне қатысты қамтамасыз ету 
шараларын қабылдау туралы өкім ете алады, осындай шараларға 
байланысты гиісті қамтамасыздандыруды көрсетуді талап ете 
алады.
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Жалпы ереже бойынша, істі аралық талқылау тараптардың 
немесе олардың өкілдерінің қатысуымен өтетін отырыста жузеге 
асырылады, алайда, аралық проңесте істі мэн-жайына қарай 
қарау 'еатысы эрқашанда ауызша тыңдалым өткізумен 
байланысты бола бермейді.

Істің жағдайларын зерттегеннен кейін аралық сот оның 
құрамыиа енетін торешілердің басым көпшілігінің дауысымен 
шешім қабылдап, ол аралық соттың отырысында жарияланады. 
Аралық сот тек шешімнің қарар бөлігін жариялауға ғана 
ісүқылы, ал дәлелді шешім бұл жағдайда шешімнің қарар болігі 
жарияланған күннен бастап 15 күннен аспайгын мерзімде 
тараптарға жіберіледі.

Қазақстан Республикасында дауды аралық сотта шешу тек 
бір сатының өндірісі шеңберінде етеді.

Қүқілқтық конфликтілерді шешудІң абаламалы түрлеріне 
бейтарап төреліктен басқа медыацтшы {делдалдьщ) жатқызуға 
болады.

Оның аралық талқылау жүйесінен негізгі ерекшелігі, онда 
ол делдал рөлін атқарады жэне шешім қабылдамайды, тек 
дауласушы тараптар арасындағы келіссоз проңесінде
формуланы жасап шығаруға комектеседі. Делдалдық тараптар оз 
бетгерінше конфлшаіні шеше алмағанда жэне озара
коммуникативтік эрекет пен озара тиімді келісімді іздеуді 
үйымдастыратын беделді бір түлға түріндегі сыртқы комек 
қажет болған жағдайда қолданылады.

Бүл тэсілдің неғүрлым толық талдауы келесі тарауларда 
берілген.
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5 тарау

МЕДИАЦИЯ ҚҮҚЫҚТЫҚ КОНФЛИКТІЛЕРДІ 
ШЕШУДІҢ БАЛАМАЛЫ ТӘСІЛІРЕТІНДЕ

§ I. Медиан ияның пайда болуы мен дамуы

Медиация ( лат. тіліндегі тесііаге жэне ағылш. тіліндегі. 
те(ііаііоп -  делдалдық) -  бітіетіру рәсімі, оның негізінде даулы 
мэселер бойынша тараптардың озара тиімді келісімге келуі 
мақсатында дауласушы тараптардың медиатордың (делдалдың) 
қатысуымен жүргізілетін келіссөздер жатыр.

Медиация өте еріеде пайда болған. Конфликтіні шешу үшін 
бейтарап үшінші тарапты тарту, бәрінен бүрын, аман қалу 
(жекелеген адамдардың немесе топтың, көбінесе, апғашқы 
тайпалар) тілегі үшін қажет болды. Осы әдісті алғаш болып 
қолданғандар абыздар мен косемдер болды, олар осылайша 
тайпаға қауіп төндіріп тұрған адам өлтіру мен зорлық- 
зомбылықтарды тоқгатты. Әсіресе, халықаралық дауларды 
шешу барысында медиация барынша белсенді қолданылды.Ол 
түрліше аталды: «делдалдық», «кепілдік», «ізгі қызметгер 
корсету үсынысы».

Қазақ билері сотының негізгі прициптерінің бірі -  
бітімгершілік келісім принципі. «Қазақ хандығы кезінде 
жеңімпаздар мен жеңілгендер болмаған. -  Ал билер соты 
рухани-ақтау қызметіне ерекше мағына берді. Біз осыған қайтып 
оралсақ жэне ойлансақ қой. Билер сотьгаың негізгі 
принциптерінің бірі қазір де сақталған. Бүл торешілердің 
біліктілігі мен кәсіптік деңгейіне қойылагын жоғары тшіаптар».

Оның айтуынша, сот билігі, яғни билер, эрқашан да 
халықтың қамын жеген, оның жағдайын ойлаған, сондықган да 
халық олардың ынтасын жоғары бағалаған. Хан билігі мен сот 
билігі қайшылыққа тап болған жағдайларда, халық сот билігіне 
ерекше қүрмет көрсеткен. Бүған классикгілық мысал да бар. 
«Сіздер білесіздер, Барақ сүлтан ( Орта жүздің хан эулетінен
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шыққан сұлтан) Әбілқайыр ханды өлтіреді, оя өзінің ізіне 
түсушілерден қашып қүтылуына болуыш еді, бірақ оны 
қарапайым адамдар үстап алады, - деп эңгімелейді Зайлағи 
Кенжеғалиев. — Сол уақытта сұлтанның жанында тек оның 
жақындары ғана қалды, себебі қалғандары қашып кетті ғой, 
сондықган ол «мені қазақ билері соттасын, олар маған қандай 
жаза тағайындаса да, мен оны көтеруге дайынмын»,- деп, 
қулыққа көшті». Төле би мен Қазыбек би Барақгы сотгады және 
ақтады. Адамдардың билер сотына сенғені сонша, тіпті Барақ өз 
жүзіне, өз қызметіне қайтып оралды жэне қүрметке ие болды. 
Бүл сот билігінің беделін көрсетеді, билер не айтса да, халық 
үшін сол шындық болған. Тіпті ханның өзінің де сот билігін 
мойындағаны, даладағы қүқықгық жүйенің қаншалықты мықты 
болғанын көрсетеді, - деп, ол сөзін аяқтады».

Зиманов бастаған галымда тобы осындай қорытындыға 
келді. Олар ішкі сот, бүл ар-ождан соты, ал билер соты -  бүл 
ішкі соттың, ар-ождан сотының жалғасы болып табылатын 
сыртық сот деп санады. Билердің шешімін орындамау тіпті де 
мүмкін емес еді.

Бүдан басқа, профессор Кенжеғалиевтің ойынша, қазақ 
халқының түсінігінде билік ешқашан да қүндылық болып 
табылмаған, себебі қазақтар билік пен байлықгы келіп-кететін 
нәрсе ретінде үғынған. «Ешқашанда алданбаңдар!»,- деген 
қазақтар. Абай: «ар-ождан қайырымдылық пен қайғыға
ортақтасушылықтан туады», - деғен.

Дауды шешу үшін бейтарап үшінші тарапты — төрегішіні 
(арбитр) тарту арқылы жүзеге асырылатын аралық сот болашақ 
медиаңияның бейнесі болды. Еуропа мемлекетгері — Англия мен 
Франңия ХҮІІ-ХҮІІІғғ. істі аралық талқылау пайда болған 
орталықтар болып саналады. Дэл осы уақытта ескірген 
қүқықтың қоғамдық реалияларға сәйкес келмеу, капиталистік 
қарым-қатынастар ерекшелігіне жауап бермейтін жағдайлар 
қалыптасты және тараптар барынша қарапайым, арзан жэне 
қүзырлы аралық талқылауға қуана-қуана жүғінді.
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Медиация тек XX ғасырдың екінші жартысында ғана өзінің 
тмшіауи түсінігінде қалыптасты. Алдымен ол АҚШ-та 
іиіічделді, ал сәл кейінірек Еуропа елдерінде -  Англияда, 
Фриацияда, Иидерландта, Германияда, Австрияда, Италияда, 
11 Іиейцарияда ііайда бола бастады.

XX гасырдың басына қарай қарқынды дамушы америка 
(ісоіюмикасында конфликтінің жаңа гүрі пайда болды:
і ......штасқан кәсіподаіқтар мен 5күмыс берушілер арасында еңбек
імаргы мен жалақы көлеміне байланысты күрес. Даулар тез 
іііешілмесе, төңкерістер, жаппай жүмыстан шығару және 
ф і(»рикаларды толығымен уақытша жауып тастау қауіптері 
і уыидайды. Енді мемлекет жүмысшылар мен жүмыс берушілер 
арасыидағы дауда бейтарап делдал ретінде шығуы тиіс арнайы 
қызмет қүру гуралы шешімге келді. Мысалы, 1947 жылы 
Делдалдық (медиация) жэне бітістіру қызметі қүрылды.

Медиацияның пайда болуының екінші алғышарты АКДІ-та 
60-шы жылдардың соңында «Соттипііу Медіаііоп» жэне 
«Меі§һһогһооё Іизіісе Сепіегз» сияқты үйымдардың пайда болуы 
болды. Бүл жігргілікгі мемлекеттік емес үйьшдардьш; қызметі 
оібасындағы, көршілер мен аз қамтылған тұлғалар арасындағы 
коифликтілерді шешуге бағытталды. Қ<«амға бағдарланған 
бұндай медиацияның негізгі мэні қаржылық және эмоциялық 
еебептерге байланыСты сотқа жүтінуден бас тартқан белгілі бір 
адамдар тобына дауды шешу үшін біршама арзан қолжетімді 
шегі бар өзге алаңдарға жүгіну туралы үсыкыс жасауда.

60-шы жылдары қалыптасқан америкалық-азаматгық 
процестің ерекшеліктері үшінші алғышарт болды. Атап айтсақ, 
оның жағымсыз жақгарының кейбіреулері. Американдық 
заңнамаға сэйкес, эр тарап, істің нәтижесіне қарамастан, 
адвокаттың қызметін өзі гөлейді. Сондықтан да екі тарап үшін 
де шығын сөзсіз. Экономикалық дауларда бүл шығындар аса 
көп мөлшердеғі сомаға жетті. Әрі процестің өзі де өте 
созылыңқы түрге айналды. Нэтижесінде ресурстарды тауысу 
мен түңілу соттағы бітімгершілік келісімді жасауға себеп 
болатьшы жиіі кездеседі. Бүндай жағдайларда медиацияның 
артықшылығы анық бола түседі.
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Медиация тек 70-ші жылдардың ортасынан бастап қана 
өзіндік дербес рәсімге айналды. 1981 жылы Гарварда Роджер 
Фишер мен Уильям Ури сияқты профессорлар мүдделер мен 
үстанымдарды шектеуге негізделген «бірлескен әрекеттер» деп 
аталатын гарвард түжырымдамасын баяндады. Мысалы, 
келіссөздер барысында тараптар көбінесе қарама-қарсы болып 
табылатын өздерінің қүқықтық үстанымдарын белгілейді, бүл 
келісімнің мүмкін еместігіне экеледі. Сонымен қатар, 
тараптардың қатаң үстанымдары сыртында, ең алдымен, белгілі 
қажеттіліктер (мүдделер) түрады, олар үстанымдармен 
салыстырғанда, қарама-қарсы болып табылмайды. Егер де 
келіссөздер жүргізу барысында тараптардың осы мүдделерін 
айқындауга мүмкіндік болса, онда келісімге қол жеткізуге қарай 
үлкен қадам жасалды деген соз.

Медиатор келіссөздердің жүргізілуін тараптардың нақты 
мүдделері бірінші кезекке шығатындай етіп қүрады. Ал бүл 
дегеніміз, қолжеткізілген келісім екі тарапқа да тиімді болады, 
яғни ұтқан да, үтылған да болмайды. Екі апалы-сіңлілі қыздар 
мен апельсин туралы бүдан бүрын айтылған жағдай бүған айқын 
мысал бола алады. Апалы-сіңлілердің әрқайсысы: «Мен осы 
апельсинді апғым келеді»,- деген өз үстанымын білдіреді. 
Тараптардың үстанымдары қарама-қарсы, эрі, апалы-сіңлілердің 
бірінің жеңісі, екіншісінің үтылысын білдіретін сияқты. Анасы 
осы дауды шешу үшін апалы-сіңілілердің үстанымдарын ерекше 
басшылыққа ала отырып, олардың нақты мүдделері туралы 
ойланбай-ақ, апельсинді екіге бөлді. Сонымен қатар осы 
уақытта анасы сұрақгар арқылы бір қызының апельсиннің нәрін 
сығып алғысы келетінін, ал екіншісінің оны қамырға қосу үшін 
тек оның қабығын апғысы келетінін анықтауына болушы еді. 
Медиатордың міндеті тараптардың назарын құқықтық 
ұстанымдарға емес, олардың нақты мүдделеріне аудару болып 
табылады.

Медиацияны қолданудың арқасында кейбір жағдайларда 
бүл әдістің көбінесе сот ісін жүргізуден де асып түсетін 
мүмкіндіктері бар екені түсінікті болды. Медиация «ақ-қара»

76



кі.ісқа ұстанымын өндіруді талап етпейді, тараптардың 
мүддесіне орай, көзқарастардағы айырмашылықгарды 
қабылдауға жол береді. Осы фактінінің мэнін түсінген
І .уропаның бай салт-дэстүрлері мен жақеы қызмет егетін сот 
юрелігі жүйесі бар елдері медиаңняны қүқықтық жүйемен 
оіріісгіре отырып, осы әдіспен қаруланып алды.

Қазіргі угіқытта медиаңия талап етудің ең жоғары деңгейіне 
жс-і гі -  90-ілы жылдардың соңына қарай 200-ден астам ірі 
ім< рикалық корпораңия мен 250-ден астам қүқықіық фирмалар 

дпу болған жағдайда ымыраласуға эрекет жасалғанша, сотқа 
жугінбеу жөніндегі келісімге енді. АЬЦЛ-та конфликтілік 
жагдайлардың 75-85%-да медиаторға жүгінеді, бұнымен қоса, 
медиация кезінде жасалған келісімдердің 90-95% орындалады.

2001 жылы АҚШ-та түрлі салаларда делдалдық қызметті 
реггеуші штатгардың бұған дейін әрекет еткен заңдарын 
біріктірген Медиация туралы бірыңғай заң қабылданды. Осында 
Қоғамдық ресурстар орталығы жанындағы Дауларды шешу 
институты жұмыс істейді, ол делдалдарды таңдауда кеңес беріп, 
кэсіби делдаадарды: даярлау ісін жүзеге асырады, қоғамды 
бітістіру рәсімдерінің маңызы туралы хабардар етіп, 
делдалдыққа арналған моДельді ережелер жасайды.

Еуропада медиация АҚШ-қа қарағанда заңды түрде кейін 
бекітілді. Бұл бір жағынан оның бүгінде барынша қарқынды 
дамуына да байланысты. Атап айтсақ, Австрия 2003 жылы 
медиация туралы заң қабылданған, ал «медиатор» кәсібі жеке 
нағыз кәсіпке жатқызылған тұңғыш еуропалық ел болды. Ал бұл 
медиация және қалпына келтіруші сог төрелігі бойынша 
алғашқы жобалардың Австрияда пайда болуынан кейін небәрі 
15 жылдан соң ғана болды.

Словенияда делдалдықгы дамыту бойынша құқықтық 
тэжірибе өткізілді. 50 шақты делдалдар, олардың ішінде 
медиацияны жүзеге асыру эдістемесі бойынша оқыған судьялар, 
адвокаттар дауды бейбіт жолмен ретгеу мақсатында күн сайын 
дау-дамайшылармен жұмыс істейді. Нэтижесінде істердің 
шамамен 40% сот талқылауынсыз шешіледі. 2008 жылы
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Словенияда медиация туралы заң қабылданды жэне сэіті эрекет 
етуде, 2010, жылы соттар жанындағы дауларды шешудің 
баяамалы эдістері ■-■тураяы жаңа заң қабылданды, бүл заң 
бойынша елдегі барлық соттар тараптарш коңфликтілерді 
шешудің баламалы тэсілдеріне жүгіну мүмкіндіктерін беруі 
тиіс.

2000 жылдардың басында медиацияны Еуропалық Одақ 
деңгейіндегі азаматтық айналымға енгізу туралы ойлар пайда 
бола бастады, бүл кейіннен нормативтік актілер жобасы деп 
ресімделе бастады. Мысалы, 2004 жылы Еуропалық
комиссиямен Медиаторлардың еуропалық кодексі қабылданды. 
Ал 2008 жылы Еуропалық Парламент пен Кеңес «Азаматтық 
жэне коммерциялық істердегі медиацияның кейбір аспектілері 
туралы» нүсқау шығарды. Бүл нүсқау, ЕК (Еуропалық Кеңес) 
шартына сәйкес, трансшекаралық дауларды реттеуге арналған, 
бірақ ол медиацияның ең төмен стандарттары мен
үстанымдарын, медиаторларға қойылатын талаптарды, 
мемлекеттің оз халқын медиация туралы хабардар етуін жзне 
тиісті үйымдар мен қызметгерді дамытуы гуралы
міндетгемелерін де айқындайды. Ең маңыздысы, ЕК қатысушы 
елдерді 2011 жылға қарай медиация туралы тиісті үлттық 
заңнама қабылдауға міндеттеді.

Осылайша, бүгінгі кезде медиация Еуропаның барлық 
елдерінде бітістіру тэжірибесінің қажетті элементі болып 
табылады.

Ресейде делдалдық дауларды реттеу тэсілі ретінде бүрыннан 
белгілі. Оған шаруа қоғамы ішіндеғі, сондай-ақ жоғары 
қоғамдағы да конфликтілерді реттеу үшін, мысалы, князьдардың 
араздықтары мен өзара тартыстарды шешу үшін жүгінген.

II Екатерина мен I Александр билік жүргізген кезеңде сот 
мекемелерінің ішінде ар соты ерекше көрінді, онда істі талқылау 
делдалдардың қатысуымен өткізілді. Олардан тараптарды 
татуластырута талпыну, жалпы соттарды елеулі қогамдық қауіп 
төндірмейтін шиеленіскен істер мен қылмыстар бойынша 
қосымша жүктемеден босату талап етілді. Ар сотының мүліктік

78



/(ііулпрдаі ы шешімдерінің заңды күші, ал судьялардың шешімді 
/и у ич г асыруда өкілеггтіктері болмады; фигуранттардың ерікті 
і н  і і і г і м і  болмаған жағдайда, талап-арыз жалпы юрисдикңия
• <>і і.ша беруге жататын болды.

XIX гасырдың басында Ресей империясында коммерңиялық 
<<иі.ір жүйесі қүрыльш, тиімді әрекет еіті, олар қатаң 
ироңсосуалдық мәнінде бұндай болған жоқ. Бұл судьялардың 
к<-м дсгеиде жартысы көпестердің өкілдерінен (1-ші немесе 2-ші 
гиіііідиядам темен емес) сайланды. Ал процестің өзі 
і оммс рңиялық сотта бітістіру істерін қарау түрінде жүргізілді,
ж.яіс пегізінен эдеттегі қүқық нормалары қолданылды. Сол 
кеідсіі (XIX ғасырдың ортасы) Ресей империясының 
коммерциялық соттарының есептерінде «медиатор» термині 
қолданылды жэне медиатордың қатысуымен сауда дауларын 
шешу пайдасы корсетілген. Бүдан қорытынды жасауға болады, 
іаманауи медиаторлардың жүмыс тэсілдеріне
жақындастырылған здіс корсетілген кезде де болған жэне тиімді 
орекет еткен. Медиация дауларды шешудің бейбітшілік 
стратегиясының үдемелі багыты ретінде қазіргі Р«хейде тек 
ІСеңес Одағыиың ыдырасынан соң ғана, 90-шы жылдардың 
ортасынан бастап, шетелдік медиаторлар өздерінің 
иайдаланымдарымен, АҚІП пен Еуропада медиацияны бірнеше 
ондаған жылдар бойы пайдалану тәжірибесімен бәлісе 
бастағанда, мамандарды оқытып, үйрете бастағанда ғана пайда 
болды. Медиацияның Ресейде енгізіле бастауы бірқатар 
факторлармен байланысты болды:

1) Экономикалық дағдарыс аясында туындаған 
конфликтілерге, жэне корпоратив аралық жэне корпоратив 
ішіндегі конфликтілер санының осуі салдарынан соттардың 
жүмысы көбейді;

2) Медиаторлар кейбір жағдайларда даудың эрі тез, эрі 
қолжетімді шешімдерін ұсына бастады, оның үстіне 
құпиялылықты сақтауға сөз берді. Бұдан басқа, сотқа дейін 
жасалған келісім, бітімгершілік тараптарға іскери 
ынтымақтастықтарын жалғастыруға жэне эріптестік қарым-
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қатынастарын дамытуға мүмкіндік береді, ал бұл соттың істі 
талқылауынан кейін мүлде мүмкін емес.

Медиация туралы заң шыққан сәттен бастап, даулы 
жағдайларды шешудің қолжетімді жэне тиімді әдістері туралы 
ақпараттарды таратуға бағытталған ағарту жүмыстары 
қарқынды жүргізілуде. Мысалы, Қазақстанда Сібір 
конфликтология орталығы (Қостанай), Көкшегау медиация 
орталығы (Көкшетау), медиация жэне бпімгершілік орталығы 
(Алматы), «Медиация жэне құқық орталығы» (Қарағанды) және 
тағы басқалары тренинг және семинарлар жүйесі арқылы 
медиаторларды даярлау мақсатында ағартушылық және оқу 
қызметтерімен айналысады. Бұдан басқа, делдалдық қызмет 
көрсеіуге қүқығы бар осы ұйымдардың өкілдері медиациялық 
қызмет көрсетуге белсене қатысады.

Бұған қарамастан, осы уақытқа дейін медиацияның 
қүқықтық реттеуі іс жүзінде болған жоқ. Тек ҚР Азаматгық іс 
жүргізу кодексінде ғана бүндай мүмкіндік туралы айтылып 
өткен. ҚР АІЖК «Судьяньщ істі сотта қарауға әзірлеу жөніндегі 
іс-эрекеттері» туралы 170 бабына сәйкес судья «тараптарға 
дауды шешу үшін делдалдың кемегіне жүгіну құқығын 
түсіндіреді». ҚР АІЖК 185 бабы, төрелік немесе аралық сот 
тараптарды бітістіру үшін шаралар қабылайды, олардың дауын 
реттеуге көмек көрсетеді, көбінесе, тараптар бітімгершілік 
келісім жасап немесе өзге де татуластыру рэсімдерін қолдана 
отырып, дауды ретгей алады деп белгілейді.

Бүл кезеңде медиация туралы арнайы заң әзірлеуге қатысты 
бірнеше талпыныс жасалды, алайда, көптеген жобалар қажетті 
қолдауға ие бола алмады. Қазақстан Парламенті «Медиация 
туралы» заң қабылдап, онда азаматтық жэне қылмыстық 
процестерде дауды шешудің баламалы тәсілі ретінде медиация 
институтын енгізу көзделген. Қазақстанның мэжіліс 
депутаттары (Парламенттің төменгі палатасы) Сенаттың 
«Медиация туралы» заң жобасына енгізілген түзетулермен 
келісті, парламент регламентіне сэйкес заң қабылданды деп 
саналып, мемлекет басшысына қол қоюга жіберіледі. Сенаттың 
қорытындысына сэйкес заңнама мен қүқықтық мэселелер
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(к)йі,шіпа ҚР Президентіиің «ҚР қүқық қорғау қызметі мен сот 
күйесінің тиіімділігін артгыру жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлыгын іске асыруға бағытталған қүжатта азаматгық жэне 
қылмыстық процестерде дауларды шешудің балама тәсілі 
регінде медиацня мнститутын енгізу рэсімдерін пайдалану 
мүмкіндігі көзделген. Әсіресе, медиацияны азамаітық қүқық 
қіірым-қатынаетан туындайтын дауларды, оның ішінде 
к.ісіпкёрлік және өзге де экономикалық қызметті іске асырумен 
()іійланысты дауларды, еңбек, отбасы жэне өзге де қүқықтық 
няіынастардан туындайтын дауларды, сондай-ақ қылмыстық-
и.ұқықтық саладағы қатынастар -  шағын және оргаша 
луырлықтағы қылмыстар туралы істер бойынша дауларды 
рсітеуде қолдану жорамалданады. Бүдан басқа, заңмен 
медиация үғымы айқындалып, оны өткізу принциптері, оны 
откізетін медиаторлар мен үйымдардың қүқықтық жағдайы 
бслгіленді. 2011 жылдың 28 қаңтарынан бастап заң күшіне енді.

Бүл акт конфликтіге қатысуш ылардың медиация рэсімерін 
пайдалану тэргібі мен қүқықтық салдарын бекітеді. Бүдан басқа, 
онда медиаторлардың дауды шешудің жаңа қазақстандық қүқық 
институты үшін ереь:ше өкілдер ретіндегі қызметінің қүқықтық 
негіздері салынған. Осылайша, ол Қазақстанда медиацияның 
дамуы үшін алдын ал:а қолайлы жағдай жасайды.

§ 2. Медиация үғымы, мақсаттары, 
принциптері мен түрлері

Жоғарыда айтылып еткендей, «медиация» жэне 
«делдалдық» қүқыктық терминдері өзара синоним болып 
табылады. Алғашқысы шетелдік жэне аударма эдебиетгерде жиі 
қолданылады, ал екіншісі осы сөздің орыс тіліндегі аудармасын 
білдіреді жэне орыс тілінде жазатын авторлармен жиі 
қолданылады.

Заманауи кұқықтық эдебиетте «медиация» үғымының 
көптеген анықтамалары келтірілген. Осы санат мәнінен жататын 
екі негізгі тэсілді бөліп көрсетейік:
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1) медиация — делдалдың (медиатордың) дауды реттеу 
бойынша қызметі.

Г. Хесль медиацияны «барлық жауапкершілікті езіне алуға 
дайын делдалдық етуші үшінші түлғаның, медиатордың барлық 
қатысушылармен ортақ дауды өндіруге көмегі...» ретінде 
түсінеді[22, Б.23].

В.Ф. Яковлев келесі анықтаманы алға гартады: «Медиация -  
делдалдықтың бір түрі, ол дауласушы тараптар арасында 
бітімгершілік келісім жасау мақсатында маманның дауды 
тарапгардың келіссөздері аясында реттеуі бойынша қызметін 
білдіреді[27, Б.42];

2) дауласушы тараптардың ездерінің рэсімге қатысуына 
назар аудару.

О.В , Александрова келесі анықгаманы үсынады: «Медиация
-  тараптардың өз дауларын (конфликт) екі жақ үшін барынша 
тиімді шешілғеніне мүдделі болыгі табылатын үшінші бейтарап 
тараптың қатысуы арқылы өтетін келіссөз[1, Б.17].

Бүл тэсілдің дамуын Е.И. Носыреваның еңбектерінен көруге 
болады: «Медиация — тараптардың өздерінің қайшылықтарын 
үшінші тәуелсіз қатысушы — делдалдың көмеғі арқылы реттеу 
рэсімі» [10, Б.39].

Осылайша, бірінші тэсіл аясында негізгі екпін делдалдың 
езінің қызметіне жасалады, ал дауласушы тараптардың ездері 
келеңкеде қалады, бүны дүрыс деп тануға болар ма екен. 
Шынын айтқанда, медиация рэсімінде дэл солар маңызды роль 
атқарады ғой. Дэл осы тараптар делдалдық рәсіміне 
бастамашылық етеді, ең соңында келіссөздер нэтижесінде 
шешім қабылдайды немесе қабылдамайды. Дэл осы тараптар 
даудың иесі болып қала береді. Делдал ешқандай да шешім 
шығармайды. Сондықтан екінші тэсіл медиация үғымьін 
неғүрлым толығырақ ашады.

Медиация — дауласушы тараптарды олардың өзара 
түсіністіғіне қол жеткізу жэне өзара тиімді келісім жасау 
мақсатында бейтарап тұлғаньщ -  медиатордың (делдал) 
қатысуымен өткізілетін ерікті келіссездерге енғізу арқылы 
бітістіру рәсімі. Оның белғілері темендегідей:
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1. Медиация -  екі тарап та қорьггындысында өздерін 
жеңімпаз ретінде сезінетіндей қарым-қатынас арқылы олардың 
скеуіне де қолдау көрсету бойынша дауды шешу рәсімі.

2. Медиация -  ерікті рэсім. Медиация рзсімінің сэтті болу, 
болмауы тек тараптардың өздеріне байланьисты.

3. Дауласушы тараптардың делдаады таңдау, бір-бірінің 
аргументгері мен дэлелдерін талқылаудағы, өзара тиімді 
пісиіімге келу белсенділігі.

4. Дауға қатысушы болып табылмайтын, бейтарап түлға 
гана делдал болып сайлана алады.

Аталған белгілер тек нағыз жалпы түрде ғана медиацияның 
табиғаты туралы түсінік бере алады, соның арқасында конфликт 
қатысушылардың өздерімен, бірақ дауласушы тараптардың 
озара келісімі бойынша тартылған делдалдардьщ көмегі арқылы 
ретгеледі.

Дауға қатысушылар мен делдалдың медиация рэсімін 
қолдану барысына көздеген негізгі мақсапары томендегілерде 
болып табылады:

1. Конфликтінің жағымсыз әсерін бейтараптандыру -  кез
келген конфликт' дауға қатысушылардың (>елгілі бір жағымсыз 
эмоцияларымен сөзсіз байланысты. Сонымен бірге қатынастар 
жалғастыруды талап етеді жэне ол оның қатысушылары үшін 
жагымсыз болмауьі: тиіс. Сондықган дауға байланысты
қалыптасқан жағымсыз эмоциялар эсерін жуып-шаю 
медиатордың көмегі арқылы шешілетін міндеттердің бірі болып 
табылады.

2. Талқылау, дауласушы тараптар арасындағы диссонансты 
жою ниетінің болуы:, ауыр жағдайды «зерттеу» - медиацияда 
түрлі көзқарастарға орын табылуы мүмкін, сондықтан эр 
тарапқа өз ойын айтуға мүмкіндік беру қажет.

3. Болашақ әрекеттер жоспарын (келісім жобасы) эзірлеу 
ниеті -  бұндай ниет негізінде болашақга (ажырасқаішан кейін, 
бизнесте) даз'-жанжалсыз қарым-қагынасты сақтауға деген 
талпыныс жатыр.
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4. Дауға қатысушыларды олардың өзіндік шешІмдерінің 
салдарьш чодыгымен сезіне білуге дайындау — тараптардың 
өздерімен қабылданған, келісе отырып шешілген шешімі -  
олардың ынтымақгастығын реттеудегі өнім.

5. Болашақта конфликтіні шешуге арналған модель жасау -  
медиаңия арқьшы дауды реттеудегі кез келген нәгиже -  бул 
конфликт тараптары үшін болашақта сабақ.

Медиацияның қол жегкізуі тиіс мақсаттары мен 
міндетгеріне сүйене отырып, дауды шешудің осы түрін қолдану 
келесі жағдайларда мүмкін деп болжамдауға болады:

1) Дауласушы қатысушылардың дауына бөтен болып 
табылатын түлғаға жүгінбесе, олардың сындарлы сүхбатына қол 
жеткізу мүмкін емес;

2) тараптардың ашушаңдығы пен эмоңиясының басым 
болуы сонша, тіпті олардың арасында ешқандай да тиімді 
қарым-қатынас мүмкін емес;

3) дауға қатысушының әрқайсысының өзіне жалғыз дұрыс 
шешім болып көрінетін өз үстанымын түсіндіретін уэжі бар, 
бірақ екінші тарап оны тыңдағысы келмейді;

4) тараптар конфликтінің қүпиялылығын сақгағылары 
келеді;

5) тараптар конфликтінің мәнін ашық талқылауға дайын;
6) конфликтілік жағдай шұғыл шешуді талап етеді, ал 

тараптардың уақыты мен қаражаты шектеулі;
7) эр тарап өзін езге тараппен келісімге келуге дайынмын 

деп санайды;
8) тараптар болашақта бір-бірімен байланыста болғылары 

келеді.
Медиаңия туралы заңның 1 бабына сәйкес делдалдық 

төменгі жағдайларда қолданылады:
1) ркымдық еңбек даулары туындаған жағдайда;
2) медиацияға қатыспайтын үшіні тұлғаның қүқықтары мен 

мүдделеріне қатысты дауларды шешу барысында;
3) тараптардың бірі мемлекет болып табылатын дауларды 

шешу барасында;
4) қылмыстық-қүқықтық даулар туындаған жагдайда.
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Медиацияны келесі салаларда қолдану неғұрлым нәтижелі 
болады:

• отбасылық қатынастар (әсіресе, ажырасу кезінде, мүлікті 
болу барысында);

• білім беру мен тәрбие саласы;
• бизнес пен коммерция саласы (компаниялар мен олардың 

басқаруіиылары арасындағы даулар);
• экономикалық сала (еңбек жэне ондірістік даулар);
® қаржыдшқ жэне банктік жүйе (өнеркәсіптік банкротқа 

үшырауы);
® туризм және демалыс индустриясы;
• сақтандыру жүйесі жэне т.б.
Медиация тиімділіғінің жоғарылығы, бәрінен бүрын, оның 

пегізгі үстанымдарымен -  оның мэнін айқындайтын негізгі 
бастамаларымен айқындалады. «Дауды делдалдың қатысуымен 
(медиация рэсімі) р<уггеудің балама рэсіміі туралы» Делдалдың 
(медиация рэсімі) қатысуымен дауды реттеудің балама рэсімі 
туралы» заңның 4 бабы бүл сияқгыларды тең қүқықгық, 
еріктілік, цүпиялылъщ және медиатордың тәуелсіздігі, 
тараптардың ынтымацтастыгы деп атайды.

Тараптардың тең қүңықтыгы. Тараптардың бірде-біреуі 
процедуралық үстемдікке ие емес. Оларға деддалды, ақпаратқа 
қатысты қолжетімділікке арналған рәсім өпгкізілегін ережені, келісім 
шартгарын жэне т.б. таңдауда бірдей қүқылық беріледі. Бүл тең 
қүқылық қағаз жүзінде ғана емес, нақіы сипатга болуы тиіс.

Еріктілік. Медиация тараптар келіссөзге ерікті түрде 
келгенде жэне іс жүзінде өзара келісуге дайьш болған жағдайда 
ғана өткізіле алады. Жалпы ереже бойынша, бітістіру рәсіміне 
қатысуға мэжбүрлеуге болмайды. Әрі, оған қатысуға келісе 
отырып, эр тарап кез келген уақытта делдалдық рәсімін 
жалғастырудан бас тарта алады.

Тараптардың келісімімен немесе заңмен татуластыру 
рәсімінің міндета эрекеті көзделген жағдайлар ерекшелік болып 
табылады. Алайда қатысу міндетті түрде татуласу дегенді 
білдірмейді, тек татз^ластыру жэне осы дауды белгілі бір мерзім 
ішінде сот қарауына жеткізбеу жолдарын қарастыру керек.
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Медиатор эрекетінің Еуропалық кодекеінде осы ұстанымға 
баса назар аударылған. Онда, егер де медиатордың 
тэуелсіздігіне ықпал ететін немесе мүдделер дауын тудыратын 
кез келген жағдайлар анықгалса, онда медиатор жүмысты 
бастамауы тиіс немесе, медиация рэсімін бастагі қойса, онда оны 
жалғастырмауы тиіс екені корсетілген. Бүндай жагдайларға 
төмендегілер жатады:

« тараптардың бірімен жеке немесе іскери қатынастары;
• медиация соңьшдағы қаржылық немесе озге мүдделер. 
Делдалдың бейтараптылыгы мен әділдігі. Медиатор қандай 

да бір тарапқа тәуелді немесе тараптарға ықпал етудің түрлі 
деңгейіне ие, дау нәтижесіне мүдделі гүлға бола алмайды. 
Медиаторлардың мынадай ережесі бар: медиация откізу
барысында делдал іпггей «бос» болуы тиіс, тараптармен оның 
ешқандай да жеке байланысы болуы мүмкін емес. Егер де бір 
тарапқа медиатор екінші тарапты үнататындай болып көрінсе, 
онда медиация рэсімі үзіледі, жэне медиатор екінші тараппен 
сөз байласқаны үшін айыпталуы мүмкін. Егер де медиатор 
тараптарға қатысты қарым-қатынас бойынша бейтараптьшықты 
сақтай алмаса, онда ол медиация өткізуді тоқгатып, тараптарға 
басқа делдал табу женінде үсыныс жасауға міндетті. Мысалы, 
Медиация туралы заңның 7 б. 2 бөлігіне сәйкес, медиатор 
медиация рэсімін жүргізу барысында , оның бейтараптылығы 
мен эділдігіне кедергі келтіретін жағдайлар болған кезде бүл 
жөнінде тараптарға бірден хабарлауға міндетті. Егер медиатор 
медация рэсімін жүргізуді қамтамасыз ететін қызмегті жүзеге 
асырушы үйыммен тағайындалса, онда туындаған жағдай 
туралы оны да ескертуі қажет.

Рәсімнің цүпиялылыгы. Рәсім жасырын сипатта болады. 
Отьфыстарға тек делдал, даудың тікелей қатысушылары жэне 
(немесе) олардың өкілдері ғана қатысады. Өзге тұлгалар тек екі 
тараптың келісімімен ғана жіберіледі. Тыңдалым кезінде 
стенографиялық та, электронды да жазбалар жүргізілмейді. Тек 
делдал мен тараптар ғана, ерекшелік ретінде, өздері үпіін 
қажетті ақпаратты белгі ретінде жазып алады, кейін медиация 
аяқталған соң, ол жойылуы тиіс.



Қү-қықтың кейбір салаларында заң немесе этикалық 
пормалар белгілі бір ақпараттарды (есірткі туралы, балаларға 
қатысты қатыгездік, алаяқтық жэне т.б.) ашуды талап етуі 
мүмкін. Егер де бұндай мәліметтер медиаторға оларга 
дслдалдық қызмет көрсету барысында белгілі болса, онда одан 
ісуэгер ретінде осы жагдайлар туралы жауап алынбайды. Бүл 
жагдай ҚР АІЖК-де «Дауды делдалдың қатысуымен (медиация 
рэсімімен) реттеудің балама рэсімі туралы» заңның 86. 
2,3бөлігіне сэйкес өзінің нормативтік орнына ие болды.

Осылайша, медиатор сотта тараптардың ешқайсысының да 
мүдделеріне өкілдік ете алмайды жэне куәгер ретінде сөз сөйлей 
алмайды.

Медиаңия тзфалы заңның 86. 1 бөлігіне сәйкес, егер 
медиатор тараптардың бірінен медиация рэсіміне қатысы бар 
мэліметті алған болса, онда ол бүл мәліметтерді екінші тарапқа 
тек мәліметті берген қатысушының рүқсатымен ғана жария ете 
алады.

Тараптардың ынтымақтастыгы. Бүл үстаным 
медиацияның барлық рәсімінің әрекет мазмүнын 
қалыптастырады. Тараптар эр сатыда не істейді -  олар 
медиаторды таңдай отырып, келіссөздер жүргізеді жэне өзара 
тиімді шешімдер қабылдай отырып, қызмет істейді. Медиация 
рәсімін бастай отырып, эр тарап: «Ия, бізде қайшылықтар бар, 
бірақ біз оны медиатордыц қатысуымен озара ынтымақтастық 
шеңберінде шешкіміз келеді», - деп белгілейді.

«Дауды делдалдыц қатысуымен (медиация рэсімімен) 
реттеудің балама рэсімі туралы» заңның 20 бабына сәйкес 
медиацияны шартты түрде үшке бөлуге болады -  соттан тыс, 
сотқа дейін, соттағы. Соттан тыс тәртіптегі медиация дауласушы 
тараптардың дауын реттеуде қиындықтар пайда болғанда, ал 
олардың сотқа жүгінуге ниеттері болмаган кезде өткізіле алады. 
Сотқа дейінгі медиация медиацияны қолдану туралы келісімге 
келгенде жэне дауды шешу үшін белгілі бір уақыт ішінде сотқа 
немесе аралық сотқа жүгінбеуге міндеттенген жағдайда орын 
алады. Сот медиациясы сот ісін жүргізу сатысында туындайды. 
Сот процесіне араласқан тараптар соттың істі қарауының
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(аралық сот) кез келген сатысында сот процесін тоқтатуға жэне 
медиация рәсіміне жүгінуге құқығы бар, ал сотқа, өз кезегінде, 
тараптарға осы рәсімді қолдануды ұсыну міндеті жүктеледі.

Сонымен, медиация тездігімен, шығындардыц аздымен 
жэне болашаққа бағдармен ерекшеленеді, сондай-ақ қүпия 
ақпараттың ашылуының алдын алады. Ол шешім қабылдауға 
әкеледі, конфликт тараптарына өз мүдделерін қорғап қана 
қоймай, сонымен бірге болашақта өзара тиімді сындарлы қарым- 
қатынас орнатуға көмегін тигізеді.

Томенде қүқықтық конфликтілерді шешудің сот, аралық 
жэне медиативтік тәсілдерінің негізгі параметрлері бойынша 
еалыстыруды көрсететін кесте келтірілген, бүдан сот ісін 
жүргізумен салыстырғанда конфликтіні шешудің баламалы 
тэсілдерінің барлық артықшылықтарын коруге болады.

сЭффективность

Процесс чрезмсрно длитсльны й и 
носит компенсационный характер, 
г.с. нс сохраняст соглашсние на 
будущсс, а лишь компснсирует ужс 
поиссенные сторонами потери

С ГІроцедура жестко рсгламеитирована 
процсссуальным законодательством

Рспутационныс потсри
! >

Процесс публичный. В итоге, как 
правило, разрыв партнсрских 
отңошений

СФ инансовые затраты

Расходы н а гос. пошлину, на оплату 
груда ю ристов, на провсденис 
экспсртиз и  многис другис

СВременные затраты >
? 120-180 дней, сучстом  
апслляционного или кассационного 
производства -  до 360 днсй

-удьи имсют высокуіо 
квалификацию и обладают 
псобходимыми знаниями в сфсрс 
свосй дсятслыіости

Итогом процедуры, как правило, 
являстся достижснис сторонами 
взаимовыгодпого рсшсния или 
компромисса

Цсло рассматривается по мссту 
нахождения суда, а  не отвстчика. 
Есть возможность исполнсния 
решсния суда на территории 
цругого государства согласно 
Коіівсиции______________________

Строгос соблюдение 
коммсрчсской тайны, за счст чсго 
цсловая рспутация сторон 
страдаст в мсньшсй степсни

Минимальныс издджки. Размер 
фетсйского сбора ниже гос. пошлины 
арбитража. Часть сбора можст 
быть возвращсна. Есть 
возможность отсрочки уплаты 
ібппп_________________________

Срок разрсшсния спора 
? 40-50 дисй

Процедура не формализована. 
Мссто проведения процедуры 
опредслястся по согласию сторон

Возможность «загладить» 
конфликт на начальной стадии, 
сохранить выгодную сдслку и 
партнерские отношсиия. 
Процссс конфиденциалыіый

Затраты намного нижс, чсм 
судебныс издсржки

Как правило процсдура 
осущсствлястся в тсчснис одного 
дня, максималыю 2-3 дия
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6 тарау

МЕДИАТОР ЖӘНЕ КЕЛІССӨЗ ПРОЦЕСІНДЕГІ 
ОНЫҢ РОЛІ_________________

§ 1. Медиаторға қойылатын талаптар

Делдал да, тараптар сияқты, бітістіру рэсімінде маңызды 
роль атқарады. Даудың сәтті жэне тез аяқталуы да дэл осы 
делдалға байланысты, сондықтан медиатордың мақсаты -  
тараптарды келісімге келтіру, себебі оның өзі өз клиенттері үшін 
шешімдер қабылдамайды, тек оларға бірлесе отырып, осы 
шешімге келуге көмек корсетеді.

Медиация туралы заңға сәйкес, медиатор дегеніміз кэсіби 
жэне кәсіби емес негізде медиация жүргізу үшін тараптар 
тартатын тәуелсіз жеке түлға (2 б.). Заңда медиатор өз қызметін 
кэсіби негізде де, сондай-ақ кәсіби емес негізде де жүзеге асыра 
алады дслінген. Бүндағы негізгі ерекшелік делдалдың сэйкес 
болуы тиіс талаптарда.

Егер де түлға медиативтік қызметті кэсіби емес негізде 
жүзеге асырса, онда ол 18 жаста болуы тиіс, эрекет істеуге бейім 
болуы керек жэне соттылығы болмауы тиіс. Бүл талаптар көп 
емес, сондықтан ҚР аумағында арнайы дайындығының 
жоқтығына қарамастан, азамтаттардың басым болігі кәсіби емес 
негіздегі медиациямен айналыса алады.

Егер де түлға делдалдық қызметті кәсіби негізде жүзеге 
асырса, онда оған қосымша, біршама маңызды талаптар 
қойылады:

1) жиырма бес жасқа толған;
2) жоғары кәсіби білімі бар;
3) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 

тәртіппен бекітілетін медиаторларды даярлау бағдарламасы 
бойынша оқыту курсынан өткен;

4) Өздігінен басқарылатын медиаторлар үйымының 
мүшесі болу.
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ҚРЗ 96. 7 бөлігінде ҚР мемлекеттік қызмет атқаратын 
тұлғаларды, ҚР субъектілерін, мемлекеттік азаматтық жэнс 
муниципалдық қызметгі алмастыратын тұлғалардың медиатор 
болуға құқығы жоқтығы көзделген, егер де заңнмен басқа 
көзделмесе.

Осылайша, медиаторға өте жоғары талаптар қойылады, 
себебі ол тек кәсіби мэдениеттің жоғары деңгейіне, абырой- 
беделге ғана ие болып қоймай, сонымен қатар психологиялық 
дағдыларды да жетік игерген болуы тиіс.

Медиатор делдалдық қызметтерді қандай негізде жүзеғе 
асыратына қарамастан, ол бірқатар кэсіби талаптарға сэйкес 
болуы тиіс, себебі осылардың арқасында оны қызметі барынша 
тиімді болады, көбінесе:

1) білікті болу -  делдал медиация рәсімі туралы жақсы 
хабардар болуы тиіс, эсіресе, егер ол бүл қызметті кәсіби негізде 
жүзеге асырса. Бүл оның тиісті дэрежеде оқуын, білімі мен 
медиация тэжірибесін үздіксіз жаңартып-жаңғырту, толықтыру 
дегенді білдіреді;

2) тәуелсіз болу -  ол дауласушы тараптардың 
ешқайсысымен де жеке жэне іскери қатынаста болмауы тиіс, 
сондай-ақ дауды реттеу нэтижелері бойынша қаржылық мүддесі 
болмауы керек;

3) психологиялық түрғыдан салмақты, орнықты болу- 
медиатор ынтымақтастық, ізғі ниеттік қатынасын көрсетуі 
керек, себебі ол тараптардың сеніміне кіріп, қүрметіне ие болуы 
тиіс. Бітістіру рэсімі оң нэтижемен аяқталуы үшін түрлі 
шиеленісті жағдайлардан шығу жолдарын таба білу керек, 
сондықтан медиатор келіссөздің түпкілікті мақсатына қол 
жеткізу үшін, дауға қатысушылардың жаңа психологиялық 
қалыпты жағдайын жасау үшін қажетті қабілеттерге ие болуы 
керек.Қандай мамандықтар мен қызмет саласының өкілдері 
кэсіби қазақстандық медиаторлар санатын күрайды деген оте 
орынды сүрақ туындайды. Медиация туралы зацда, жоғарыда 
айтып өткендей, тек жас шектелімі мен жоғары кэсіптік 
білімінің болуы мен медиаторларды арнайы бағдарламалар
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..... ..  дайыпдау курсынан өтуі қажеттігі туралы біліктілік
пііиіі мдсрі белі'ілей оігырып, осы бағытқа қатысгы қандай да бір
..... . қойылмаған (9 б. 4 т.). Сонымен бірге Заң күқықтық
іі, іщр бойыпша медиация өткізуге бағдарланған (Іб.іт.), бұл, өз
і. ніііі/ц-, нағыз (заңцы) жэне орындалатын келісімді эзірлеу 

1 1 м ігп.іида, сонымен қатар қол жеткізілген келісімділікгі дұрыс 
і і і і.ірымдап, тиісті дэрежеде бекіту үшін тараптардың білікті 
> * і і.іи і'і,іқ көмек алуы қажегтігін көрсетеді.

Д.*п осы жағдай тұрғысынан теориялық, сондай-ақ 
і іліірмічміік мүдде де медиатор қызметінің кэсіби тұрғыда
■ ни.іиітпен, нотариуспен, заң кеңесшісімен жэне т.б. жузеге 
н і.іры кганыи көздейді. Әрине, заңгерлердің қатысуы мен 
н / і і м ң и я  рэсіміне заңның енгізілуі кейбір жағдайларда табысқа 
м і \ мүмісіндігін арпырады. Заң білімі бар делдал өзара қарым- 
. иіыііастардың барлық айла-эдістерін біледі деп саналады, ал 
р \ н шіардың мүдделерін неғұрлым нақты белгілеуге мүмкіндік 

Ги-цвді.
< )«■■і.шайміа, медиатор ретінде құқыіқтық кэсіп өкілін 

і ,миміуді.ің аргықшылығы келесіде:
1) ол «прөцедуралық» ойынның дағдыларын біледі;
2) жасалған келісімнің құқықтық салдарыларын алдын ала 

ічіро алады.
Чиңгерлер ортасында медиативтік қызметпен адвокаттар, 

і ц 11 .іриустар, бұрынғы судьядар айналыса алады деп саналады.
Лднокаттар алқалары делегаттарының II Республикалық

.......|к-рснңиясьшда 2014 жылы қабылданған Адвокаттың кәсіби
микасы кодексіне сэйкес, сот дауларының ал/і,ын алу 
.ідпоісатпен көрсетілегін құқықтық кемек негізгі бөлігі болып 
тііылады, сондықган адвокат бітімгершілік қызметке (дауды 
ііі іам тыс қарау) кедергі келтіретіннің бэрін жою жағын 

і іім і амасыз етуі керек.
«ҚР адвокаіттық қызмет жэне адвокатура туралы» заңның 21 

інібыма сэйкес адвокат ісұқықтық мэселелер бойынша тэуелсіз 
і ,н іби кеңесші болып табылады. Бұл әз кэсібінің мэні бойынша 
<чіс түлгаларға кеңес беретін адамролі жақын.
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?тшщ
Адвокат тэуелсіз заң кеңесшісі ретінде келісімге келуге ғана 

жағдай жасап қоймай, сонымен бірге оны заң жағынан сауатты 
ресімдеуге де себепші болады. Заң мамандығының өзге 
өкілдеріне (судья, прокурор) қарағанда адвокатқа айыптау 
бағыты тэн емес, ол өз клиентінің оң қырларын іздеуге жэне 
табуға психологиялық турғыдан үйретілген.

Алайда адвокат медиатор ретінде қатысқан жағдайда басты 
шартгар сақталуы тиіс -дауға қатысушылардың бірінің бұдан 
бұрын мүддесін қорғаған адвокат медиатор бола алмайды; ол 
өте эділ болуы қажет (себебі қандай да бір тарапты қорғауға 
алу-оның кәсіби бейімділігі), сол себепті адвокат-медиатор 
жарыспалы проңесте қорғаушы позиңиясынан ынггымақгастық 
шеңберінде қолдау көрсету гюзиңиясына ауысуы керек.

Б ү р ы н ғ ы  с у д ь я -  жақсы медиатор, бірақ ол судья 
болуын тоқтатуы керек. Бүрын ол шешім шығарды, ол басты 
роль атқарды, ал бүнда оның бүндай шешім шығаруға қүқы жоқ, 
ол тараптарға тек бірлесе күш салысу арқасында оған келуғе 
көмек береді.

Қазақстанда бүрынғы судьяның, яғни отставкадағы 
судьяның медиатор болу мүмкіндігі туралы мәселе 96.2 т.

Әдебиет көздерінде медиация өткізу үшін нотариат 
институтын пайдалану туралы айтылады. Егер нотариалдық 
қызмет негіздерін талдайтын болсақ, онда медиацияға тэн 
барлық белгілерді нотариус жүмысынан көруге болады. Бәрінен 
бүрын, оның эділдігін. Нотариус заң мамандығының өзге 
өкілдерімен салыстырғанда, тек бір тарапқа қана «жүмыс істей» 
алмайды, себебі ол нақты нотариалдық әрекетгің жасалуына 
тартылі’ан барлық түлғалардың мүдделерін ескеруге міндетті.

Нотариат қызметін реттейтін қазақстандық заңнамада 
нотариустардың медиация өткізуге қатысу мүмкіндігі бойынша 
қандай да бір арнайы нүсқаулар жоқ, бірақ бүл мүмкін емес 
дегенді білдірмейді. Әрі кәсіпкерлік емес сипаттағы азаматтық 
айналым саласындағы медиация әлеуеті нотариалдық қызметте 
элдеқашаннан қолданылуда, мысалы, нотариус неке шартын, 
бірғе түрғанда жинаған мүлікті бөлу туралы келісімді,
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мүрагерлік мүлікті бөлу туралы келісімді куәландыру 
барысында тарагітарды жақындастыру және татуластырумен 
айналысады, себебі нотариусқа жүгінбес бүрын осы келісімнің 
болашақ қатысушыларының қүқықтары мен міңдепгерін 
гүсінбеушілікпіен байланысты қақгығыстары болады.

§ 2. Медиатордың конфликтіні реттеу рэсімін өткізу 
кезіндегі өкілеттігі

Медиатордың бітістіру рэсіміндегі мүмкіндікгері оның 
қүқықтары мен міндеттерінің көлемімен айқындалады. Не 
халықаралық келісімдерде (кебінесе, Медиаторлардың 
с уропалық кодексінде), не Федералды занда, не Қазақстанның 
«/|,ауды делдалдың қатысуымен (медиаңия рэсімімен) реттеудің 
балама рәсімі туралы» заңында бұл мэселе тиісті дэрежеде 
ашылмаған. Алайда, оның жекелеген ережелерінің талдаулары, 
сондай-ақ медиативтік рәсім жүргізу тэжірибесі мен делдалдық 
рәсімі мен медиаторға қойылатын талаптардан шыға отырып, 
медиатордың қандай қүқықгар мен міндетгерге ие екенін көруге 
болады. Әсіресе, оның қүқы бар:

• келіссөздердің тиімділігі мен татуластыруға қол жеткізу 
үшін маңызы бар істің нақты мән-жайы туралы қажетті 
ақпаратты тараптардан алуға;

• тараптардың келісімімен татуласгыру үшін маңызы бар 
қүжатгармен танысуға;

в тараптардың келісімімен келіссөз өткізу орнын, уақытын, 
үзақтығын, оған қатысатын түлғаларды айқындауға;

• дау тараптарымен істің мән-жайы туралы бірге, сондай-ақ 
эрқайсысымен жеке сәйлесуге;

® тараптар мен келіссоздерге қатысып отырған түл ғалардан 
бір-біріне деген қүрмет пен мэдениетті қарым-қатынасты талап 
етуге;

®' келіссөз барысында үзіліс жасауға, келіссөздер откізу 
күнін үзартуға немесе мен өткізу күні мен орнын ауыстыруға;

® егер де тараптардың бірі медиаңия ережесін бүзса немесе
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тараптар ұсынатын шешім теріс сипатта болса және сот 
төрелігінің талаптарын бұзса, келіссөздерді токтатуға;

• тараптарға қабылданған келісімді ресімдеуге қажетгі 
көмек көрсетуге.

Конфликтіні тиімді және тез шешу мақсатында атқарылуы 
қажет келесі әрекеттерді медиатордың міндетіне жатқызады:

• өзінің тараптарға қатысты эділдігі мен медиацияны 
өткізудегі тэуелсіздігін айқын жэне нық керсету;

• тараптарға медиацияның ерекшеліктері, тэртібі мен 
салдарларын, оның осы іс бойынша сот ісін жүргізуден 
ерешкеліктерін және конфликт тараптары үшін оның 
артықшылығын уақытында және толық түсіндіру;

• құқық бұзушыға, сондай-ақ жәбірленушіге де, сондай-ақ 
келіссездерге қатысып отырған езге де тұлғаларға бірдей 
құрметпен қарау;

• сот билігі органдарына, құқық қорғау органдарына, заңға, 
келіссездерге қатысушылардың құқықгары мен заңды 
мүдделеріне құрмет біддіру;

•  келіссез барысында барлық қатысушылардың 
қауіпсіздігін, қамтамасыз ету, олардың ар-намысын құрметтеу;

• құпиялылықты сақгау жэне тараптардың келісімінсіз 
олардың келіссездерде айтқан ақпараттарын жария етпеу;

• жеке эңгімелесу қажет болған жағдайда, тараптардың 
эрқайсысына бұның себебін түсіндіру, сондай-ақ, егер де жеке 
әңгімелесу барысында алынған ақпаратсыз мәмілеге қол жеткізу 
мүмкін болмаса, онда екінші тарапқа бұл ақпаратты беру 
қажетгігін түсіндіру;

• тараптардың осы істі нақты жэне құқықтық тұрғыдан 
бірдей ұғынуыңа қол жеткізуге талпыну;

• тараптардың айқандары бойынша езіндік баға беруден, 
пікір айтудан немесе шешімнен алшақ болу;

• мәмілені қалыптасгыруда тараптарды алмастырмай, 
керісінше татуласу мүмкіндігі, жэбірленушіге келтірілген 
зиянды жуып-шаю шарттары мен тэртібі, жәбірленушінің де, 
құқық бұзушының да заңды мүдделерін қамтамасыз ету мэселесі



Гіойышиа дербестік пен өзара тиімді де қолайлы келісімге 
келуіие көмек көрсету;

• тарапта]рмен қабылданатын келісімнің заңдылығын 
Гтқылау.

Осылайша, келіссөздерді дүрыс ұйымдастыру және өткізу 
үшіи, гараптардың өзара түсініктікке қол жеткізуі үшін, оларды 
і.ітуластырып, жэбірленушіге келтірілген зияиды жуып-шаю 
(юйынша өзара тиімді жағдайларды жасау үшін медиатор оз 
к ү іыретіи пайдаланады.

«Дауды делдалдың қатысуымен (медиация рәсімімен) 
Р' і геудің балама рэсімі туралы» заңның 96.7 тармағына сэйкес 
мі-диатордың құқы ж:оқ:

1) тараптардың біреуінің екілі болуға;
2) қандай да бір тарапқа заңды, консультациялық немесе 

озге де комек і:орсстуте;
3) егер де ол жеке езі осы істі өткізу нэтижесіне (тікелей 

пемесе жанама) мүдцелі болса, оның ішінде тараптардың бірі 
болып табылатын адаммен туьзстық қатынаста болса, онда 
қызметті жүзеге асыруға;

4) тараптардың келісімінсіз конфликт мэні бойынша 
копшілік алдында мэлімдеуге.

Бірақ бүз тізібе толық емес болып көрінеді, сондықтан оны 
медиативтік тәжірибенің барысында пайда болған тыйымдармен 
юлықтыру қажет. Медиатор тыйым салынады:

1) теріс түсіністік, эділетсіздік, келіссезге қатысушыларға 
/Қ)рекілік немесе әдепсіздік танытуға;

2) тараптарды езіндік бағасына немесе шешімдеріне 
мэжбүрлеуге;

3) келіссездердің белгіленген мерзімдерін бүзуға;
4) тараптарға езіндік заңсыз эрекеперді немесе шешімдерді 

үсынуға немесе жасауга.
Медиация туралы заңның 276. 4т. сэйкес ез қызметін жүзеге 

асыру салдарынан тараптарға келтірілген зиян үшін медиатор 
азаматтық заңнамада кезделген тэртіппен жауашылықта 
болады.
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ШІІІЯ

Ал медиатор қызметінің ақыеына келетін болсақ, онда 
медиаңия туралы заңның 226. 2 бөлігіне сәйкес, медиаторлар 
медиацияны ақылы да, тегін негізде де жүзеге асырады. 
Кэсіпқой медиатор (медиаторлар) сыйақысының мөлшері 
медиация басталғанға дейін медиатормен (медиаторлармен) 
тараптардың келісімі бойынша айқындалады.

Сонымен, медиатор дау бойынша шешім шығармайды. Ол 
тараптардың келіссөздерін өткізу үшін тиімді болып табылатын 
жағдайларды жауаға көмек береді. Өз білімін, тәжірибесін, 
дауларды шешу қабілетін басшылыққа алған ол дауласушы 
тараптарға өз үхтанымдарын жақындастыруға, келісім жасауға 
көмек береді, мэмілеге келуге жәрдемдеседі. Медиатор ролін 
бейнелі түрде химиялық реакцияға қатыспайтын, бірақ 
реакцияны тез жүргізіп, нэтижесі жылдамдататын 
шагапаңдатқыш ролімен салыстыруға болады.

Осылайша, медиатор тарагітарға келіссоздер рэсімін 
үйымдастыруға, әрбіреуінің өз дэлелдерін қарастыруына жэне 
нағыз «жылдам» аргументгер үшІн шешім табуға, адамдар мен 
проблемаларды бөлуге, барлық перспективаларды зерітеуге, 
тараптар арасында «көпір орнатуға», даулы жағдайдан шығу 
жолын таба білуге көмек көрсете алады.

§ 3. Медиаторлардың өзін-өзі реттейтін үйымдары

Бүндай үйым медиация рәсіміне еш қатысгіайды, алайда, 
өзін-өзі реттеу идеясының медиаторлар қызметінің негізіне 
жатқызылғаны женінде Медиация туралы заңда айтылған.

Бүгінде медиаторлардың қызметін, мысалы лицензиялау 
немесе аккредиттеу сияқты қызметін мемлекеттік реттеудің 
осындай қатаң қүралдарын медиаторларға қатысты қолдану 
қажеттігі жоқ. Өзін-өзі реттеу механизмі іске қосылуы тиіс, яғни 
басқаша айтқанда, өз қызметін кәсіби негізде жүзеге асыратын 
медиатор өзін-өзі реттейтін үйымның мүшесі болуы тиіс жэне 
онымен белгіленген талаптар мен ережелерді орындауы керек.
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2001 жылдың 16 қаңтарындагы «Коммерциялық емігс ұйымдар 
і уралы» заңга сэйкес, қызметтің, саланың, экономикалық қызмет 
іурлерінің, ондірілген тауарлар (жүмыстар, көрсепгілетін 
қызметгер) нарығының ортақтығы қағидаты бойынша жеке 
косіпкерлік субъектілерінің немесе кэсііггік къізмет субъекгілерінің 
ерікгі не міндетті мүшелігіне (қатысуына) негізделген, 
қауымдастық (одақ) нысанындағы немесе Қазақстан 
Республикасьшьщ згіңдарьшда белгіленген өзге де ұйымдық- 
қүқықгық нысандағы коммерциялық емес ұйым;

Медиация туралы заңмен қызметін кәсіптік негізде жузеге 
лсыратын жеке түлғалар медиация рэсімін өткізу бойынша 
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын үйымдар сияқты 
қауымдастық (одақ) немесе коммерциялық эріптесгік түрінде 
қүралытын өзін-өзі реттейтін үйымдардың бірінің мүшесі бола 
алатыны көзделген.

Медиаторлар үйымы ҚР Үкіметімен өкілетті етілген 
атқарушы билік органымен жүргізілуі жүзеге асырылатын өзін- 
өзі реттейтін үйымдардың мемлекеттік тізіліміне олар туралы 
мэлімегтер енгізілген сэтген бастап тиісті мэртебеге ие болады.

Медиаторлар одағын тіркеудің алдында екі бөлікке 
бөлінетін кертартпапыққа негізделген ұйымдастыру жүмысы 
болады: бейресми (мүдделес мамандардың бірыңғай жүмысқа 
қабілетгі бүтіндікке бірігуі) жэне ресми (жарғыны эзірлеу жэне 
қабылдау, озін-өзі регтеу органдарын сайлау).

Келесі негізгі шектеулер заңмен белгіленген. Біріншіден, 
медиаторлар үйымында медиаторлық қызметгі кәсіби негізде 
жүзеге асыратын кем дегенде 100 жеке түлға жэне (немесе) 
делдалдық қызмет корсетуге дайын кем дегенде 20 үйым болуы 
тиіс. Кэсіпқой медиаторлар да, олардың үйымдары , да 
медиаторлар үйымындағы мүшелікке қсйылатын талаптарға 
сэйкес болуы тиіс. Екіншіден, медиаторлардың олармен 
қабылданған кәсіби этикасы кодексіне сэйкес медиаторлар 
жүмысының сапасына нақты бақылау белгіленуі талап етіледі. 
Делдалдық үйымдарды басқару органдарының мүшелері оз 
қызметгерін медиатор қызметімен қоса атқара алады.
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Нотариалды кеңсе жеке тәжірибемен айналысатын 
нотариустардыц қүқықгары мен заңды мүдделерін білдіру жэне 
қорғау үшін, сонДай-ақ нотариалдьщ әрекеттер жасау барысында 
ноТариат тураііы заңнаманың сақтаяуын бақылау үніін 
қүірьілатын озін-өзі қаржыландыратыи коммерциялық емес 
кәсіби үйым болып табылады. Қазақстан Ресгіубликасы ¥лттық 
кэсіпкерлерінің палатасы, Жеке сот орындаушыларының
республикалық палатасы, кэсіби аудиіорлық үйымдар,
пэтерлердің меншік иелері кооперативтері жэне озге де 
коммерциялық емес үйымдар.

«Дауды делдалдың қатысуымен (медиация рэсімімен) 
реттеудің балама рәсімі туралы» заңның 96. 7т. сэйкес, 
медиаторлардың өзін-өзі реттейтін үйымдары келесі
қызметтерді жүзеге асырады:

1) өз қызметін кәсіби негізде жүзеге асыратын медиаторлар 
мен медиация рэсімін өткізуді қамтамасыз ету қызметін жүзеге 
асыратьін үйымдардың мүшелік шартгарын әзірлейді жэне 
белгілейді;

2) оз мүшелеріне қатысты тэртіптік ықпал ету шараларын 
айқындайды жэне қолданады;

3) медиаторлардың өзін-өзі реттейтін үйымы мүшелерінің 
тізбесін жүргізеді;

4) медиаторлардың озін-озі реттейтін үйымы мүшелерінің 
олардың мемлекеттік биліктің органдарымен, ҚР мемлекеттік 
билік органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, 
сондай-ақ медиаторлардың хапықаралық кэсіби үйымдарымен 
қарым-қатынастағы мүддесіне өкілдік етеді;

5) медиаторлардың кәсіби қызметінің стандартгары мен 
ережелерін әзірлейді жэне бекітеді;

6) медиаторлардың кәсіби этикасын, оның ішінде 
Медиагорлардың кәсіби этикасы кодексін эзірлейді жэне 
бекітеді;

8) медиаторларды даярлау стандарттарын әзірлейді;
9) осы заң талаптарының, ҚР өзге де нормативтік қүқықтық 

актілерінің, медиаторлардың озін-озі реттеу үйымының
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стаидарттары мен ережелерінің, медиаторлардың өзін-өзі 
ретгеу ұйымынына мүшелік шартгарының өз мүшелерімен 
сақталуы бөлігіне бақылауды жүзеге асырады;

10) медиаторлар қызметін жүзеге асыру саласында өз 
мушелерінің ақпаратгық жэне әдістемелік
қамтамасыздаидырылуын үйымдастырады. Өзін-өзі реттеу 
нринципі эзірге элі толық жетілдірілген жоқ жэне заманауи 
бизнес-қоғамға енгізілгеи жоқ. Бірақ, дегенмен де, озін-өзі 
реттейтін үйымдар өте маңызды, себебі, шындығында, 
медиативтік Сіаладағы қадағалаушы жэне бақылаушы қызметтер 
мсдиаторлардьщ ездеріне жүктелген. Медиаторлардың 
шеберлігі мен адалдығы үшін жауап беретін осындай 
құрылымдарсыз, делдалдық институты Қазақстанда тек қағаз 
жүзінде қалады.

Медиаңия тураісы заң да «медиаңия рэсімдерін еткізуді 
қамгамасыз ету қызметін жүзеге асыратын үйым» ұғымын 
еигізеді, бұнда зандіа тұлға медиация рэсіімдерін үйымдастыру 
жэне егкізу қызмсті болып табылатын қызметтің негізгі 
түрлерінің бірі, сондай-ақ осы заңмен қарастырылған езге де 
эрекеттерді жүзеге асыру дегенді білдірсіді. Ол қауымдастық 
(одақ) түрінде қүрылуы да мүмкін.

Бұл субъектінің міндеті — медиация рәсімін қалыпты 
жағдайды еткізу үшін жағдай жасау. Даудың тараптары нақты 
бір медиаторға жүтінбей-ақ, осы ұйымға жүгіне алады, ал бұл 
ұйым тараптарға делдал кандидатурасын үсынып, медиация 
өткізу тэртібін айқындайды.

Медиациж рәсім ін өткізуді қамтамасыз ету қызметін жүзеге 
асыратын ұйым өз стандарттары мен медиаторлардың кэсіби 
қызметі ережесін белгілеуге құқы бар. Медиация туралы 
заңның 16. 26. тұрғысынан ол делдал түлғасына қосымша 
талаптар бекіте алады.

Осылайша, езін-езі реттейтін ұйымдар ез мүшелері болып 
табылатын медиаторлардың кэсіби деңгейінің жоғары баганын 
белгілеу болігіндегі ролі кеп жағышін темендейді. Дау 
тараптары үшін медиатордың осы не өзге ұйымға тэуелділігінің
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мэні тек медиаторлармен көрсетшетін қызметтердің 
еапалылығы бөлігінде ғана маңызды. Бірақ медиация рәсімін 
өткізуді қамтамасыз егу қызметін жүзеге асыратын ұйым 
стандарітар мен медиаторлардың кәеіби қызметі ережесін өз 
беттерінше белгілей алатындықтан, ол да медиаторлардың өзін- 
озі ретпгйтін ұйымы сияқты медиаторлардың белгілі кәсіби 
деңгейіне кепілдік бере алады.



7 тарау 

МЕДИАТИВТІК РӘСІМ

§ 1. Медиативтік рәсім кезеңдері

Медиация -  кон<})ликгіні оның шешілуі жағына қарай алға 
Оастыруға мүмкіндік беретін процесс. Бұл, ;алдымен конфликтіні 
ілсірететін, ал кейіннен жан-жақты ойластырылған шешімдерді 
қабылдау үшін негіз дайындайтын және, нәтижесінде, 
проблеманы шешетін қадамдар топтамасы.

Медиация рәсімінің бірыңғай моделі жоқ жэне болуы да 
мүмкін емес екенін бірден айтқан жон, себебі бүнда 
шығармашылыққа, сркіндікке, тәжірибегө эрқашан да орын 
қалуы тиіс. Осы рзсімнің дамуындағы сатылар санын айқындау 
медиация барысын талдауға талпынып жатқан түлғаның 
шешіміне байланысты. Бірақ, дегенмен де, шетелдік, ресейлік 
және қазақстандық жетекші медиаторлардың түрлі пікірлерін 
галдай келе, медиативтік рэсім қүрылымында келесі кезеңдердің 
болінетіні 'гурагіы қорытынды жасауға болады:

1. Дайындақ (медиацияға дейінгі) кезең.
2. Негізгі кезең.
3. Қорытынды кезең.

§ 2. Медиация рәсімінің дайындық кезеңі

Медиация рэсімі басталуы үшін тараптар бүл туралы өз 
ниеттерін білдіруі керек. Бір тарап екінші тарапқа өздерінің 
дауын реттеуде медиация рэсіміне жүгіну іуралы өз тілегін 
білдіреді. Бүл конфликт басталғаннан бастап, бірден немесе 
тараптарға келіссөздердің сәтсіз болагывдығы белгілі болған 
сәттен бастап мүмкін.

Бүл үсыныс жазбаша түрде баяндалады жэне конфликт мэні, 
медиатор немесе мсдиацияның өткізілуіи қамтамасыз етуді 
жүзеге асыратын үйым жэне медиацияны өткізу тэртібі мен 
мерзімдері туралы мәліметтерден түруы қажет.

101



_

Егер де хараптардың бірі медиация рәсіміне жүгіну туралы 
ұсынысты жазбаша түрде жолдаса жэне оны жіберген күнінен 
бастап 30 күн бойы немесе ұсыныста көрсетілген өзге де жүйелі 
мерзім ішінде медиацияны қолдануға қатысты басқа тараптың 
келісімін алмаса, онда бұндай ұсыныс қабыл алынбаған болып 
саналады. Демек, медиация рэсімі өзара келісімділік болған 
жағдайда ғана бастала алады.

Бұдан соң тараптар делдалдың өзі туралы мәселені 
шешулері тиіс. Ең алдымен, олар конфликтіні шешу үшін қанша 
медиаторды тарту керек деген сұраққа жауап берулері керек, 
бұдан соң тиісті кандидатуралардың пайдасына қарай таадау 
жасауы керек.

Медиаторлардың саны даудың күрделігіне, белгілі бір 
салалардағы (заңдарды, сауда айналымы жолдарын білу жэне 
т.б.) арнайы мағлұматтардың қажеттілігіне байланысты 
айқындалады. Әрі бұл, егер конфликг түрлі мемлекет 
өкілдерінің арасында туындаса, маңызды. Егер де тараптар 
рэсімге екі медиаторды тартпақ болса, эр тараптың делдалдың 
бір кандидатурасын таңдауға құқы бар.

Тараптар медиаторды өз бетінше таңдай алады, сондай-ақ 
тиісті мекеменің (медиация рэсімін өткізуді қамтамасыз ету 
қызметін жүзеге асыратын ұйымның) немесе іұлғаның кәмегіне 
жүтіне алады. Бұндай жағдай мүмкін, мысалы, тараптар 
делдалды тағайындау мәселесі бойынша бірыңғай пікірге келе 
алмаған жағдайда.

Медиаторды таңдағаннан кейін тараптар медиация туралы 
келісімге қол қояды, онда келесі қағидалар (Медиацияны 
жүргізу. 216. 3 бөлім) керсетілуі тиіе:

1) дау тараптары арасында туындаған мэн-жайдың 
анықгамасы -  тараптардың әрқайсысы даудың гуындауына 
себеп болған құқықгық қатынасты корсетеді, бұған қоса нақты 
бір шарт немесе тараптарды даулы жағдайға экелген өзге де 
жағдайлар аталады;

2) делдадцы тағайындау туралы уағдаластық — тараптар 
медиатор кандидатурасын анықтайды және делдалдың
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қызметіне қатысты мәселелерді ескертеді: мэліметгердің
құпиялылығы жэне оларды жария етпеу, еңбек ақысының 
мөлшері, оған сыйақы төлеу мерзімі мен тэртібі;

3) медиацияны жүргізудің рэсімдік қағидасын белгілеу -  
тараптар неме:се олардың біреуі үшін ерекше маңызды болып 
табылатын (мысалы, келіссөздер жүргізілетін тіл туралы шарт) 
рәсімнің кезеңдері туралы, медиацияны жүргізу орны мен 
уақыты айгылады, сондай-ақ рәсім регламентінің өзіне де 
нүсқау беріледі -  не келіссөздерді үйымдастыру барысында 
делдал қолданатыи дайын регламентті пайдаланылады, не 
тараптар өз ережелерін қүрастырады.

Медиация тураліа келісімде делдалға жүгіну еркіндігі жэне 
эр тараптың делдалдың қатысуымен жүргізілетін келіссөздерді 
жалғастырудан кез келген сэтге бас тарту қүқы сақгалатыны да 
міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Бүдан басқа, онда медиация 
рәсімін жүргізу мерзімдері туралы нүсқау болуы тиіс. «Дауды 
делдалдыц қатысуымен (медиация рэсімімен) регтеудің балама 
рәсімі туралы» заңның 23, 24 б. сәйкес, медиатор мен тараптар 
рәсімнің уақытында., бар-жоғы 60 күн ішінде өткізілуі үшін 
барлық қажетгі жағдайды жасауы керек. Бүл қағиданың дауды 
соттың немесе аралық соттың қарауына бергеннен кейін 
медиацияның қажеттілігі туындаған дауға қатысы жоқ.

Келісімге барлық қатысушылар — тараіггар мен медиаторлар 
қол қояды.

Бүдан кейін тараптардың өздері мен делдалды медиация 
рәсіміне дайындау басталады. Әр тарап басымды 
қажеттіліктерін айқындауы тиіс, өз талаптарының негізсіз емес 
екеніне көз жеткізуі тиіс жэне түрлі шешімдерді «ми шабуылы» 
түрғысынан бағалау мүмкіндігіне ие болуы керек. Медиация 
мақсаты -  жеңімпаздар мен жеңілгендерді ажырату емес, екі 
жаққа да тиімді шешімге қол жеткізу болғандықтан, эр тарап өз 
оппоиентінің мүдделерін айқын талдауы тиіс.

Тараптар озінің көзқарасын нығайту үшін куэгерлік 
айғақтарды, яүжаттар мен озге де дэлелдерді (фотосуреттер, 
сызбалар, карталар экспонаттар жэне т.б.) дайыидаулары тиіс.
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Бұнымен қоса, медиатор куэгерлік айғақтар мен дәлелдерді 
жинауға көмек көрсете аяады.

Медиатордың өзін даярлаудың да өзіндік орны бар. 
Көптеген американдық авторлар медиаторға медиация рэсімі 
басгалғанша даулы жағдай, тараптар гуралы қандай да бір 
алдын ала мәліметтер алып қажеті жоқ екендігін айтады, 
өйткені бұл оның біржақты түсінігін қалыптастырып, оның 
бейтараптылығын бүзады. Бүндай қауіптілік бар, 
психологтардың айтқанындай, біздің пікіріміз немесе осы 
білімге қатысты мақсатымыз әлдеқашаннан бар, жэне де бізде 
белгілі бір болжалдар қалыптасады.

Басқа пікірге сәйкес, медиатор даудың мэнін жете білуі тиіс, 
себебі бүл оған дауласушы тараптардың мүдцелерін 
үйлестірудің озіндік тэсілдерін ойлагі шығаруға жэне 
қарастыруға үсынуға комек береді. Бүл көзқарас жағынан 
медиатор аналитикалық қызметтерді орындауы үшін медиация 
басталғанша даудың табиғаты мен себептері түралы барынша 
көп мэліметгің (тараптардың өздерінен не күжаттардан, газет 
мақалаларынан жэне т.б.) пайдасы бар.

Делдалды келіссөздерге даярлау аясында дауға 
қатысушылар (олардың өкілдері) мен медиатордың кездесуі 
өткізіледі. Бірінші жалпы эңгімелесу барысында медиация 
жүргузі ережесі туралы шарт (егер де бұдан бүрын бұл 
жағдайлар медиация туралы келісімде сипатталмаса немесе 
бұндай келісім бүрын мүлде жасалмаса, тараптардың медиация 
өткізу мүмкіндіктері туралы тек ауызша ниеті ғана айтылса ) 
жасалады.

Егер де тараптар осындай шар жасаса, онда медиация рәсімі 
дереу бастала алады.

§ 3. Медиация рэсімінің негізгі кезеңі

Негізгі кезең медиатордың қатысуымен өткізілетін 
келіссөздер процесінде орталық орынға ие болады, себебі 
қатысушьшар арасындағы ахуал мен сүхбат сындарлығы дэл 
осы кезеңде көрінеді.
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Медиатор, ең алдымен, қатысушылар бір-бірін жақсы 
гыңдап, жақсы көрулері үшін (жартылай шеңбер, командамен) 
көңілін олардың ниетіне сәйкес қолайлы етіп аударып алуы 
тиіс. Осылайша, үта маңызды көрініс -- жайлылық, қарым- 
қатынас және бақылау мүмкіндігі назарға алынады. 
Медиатордың өзінің үстанымына келетін болсақ, онда ол оның 
проблема мен оппонеиттерге қатысты бейтараптылығын баса 
айтуы тиіс.

Медиативтік рәсімнің негізгі кезеңі бірнеше сатыда өтеді.
1. Медиатордыц кіріспе сөзі
Бүл кезең келіссөздің бар проңесі ішінде сақталатын өзара 

қарым-қатынастың сол негізін салады. Медиатор медиацияның 
қатысушыларға түсінікті жэне қолайлы болуы үшін біршама 
күш жүмсауы тиіс.

Медиатор кіріспе сөзінде тараптарға медиация рэсімінің не 
екенін, қандай үстанмадра бойынша қүрылатынынан мәлімет 
береді, осы процестегі оз қызметі мен алда түрған келіссөздегі 
өзінің ролін түсіндіреді, тараптармен танысады жэне өзін де 
таныстырады, тарагпарға өлардың келіссөздерде қаңцай роль 
атқаратынын, медиацияны жүргізу кезеңдері туралы, тыйымдар 
мен ықгимал қатерлер туралы айтады. Кокустар -  медиатордың 
әр тараппен жеке әңгімелесуін өткізу мүмкіндігі туралы сөз 
етіледі.

Егер қатысушылардың біреуі кешігіп қалса, өнда 
айтылғанды тағы бір қайталаған жөн — бүл медиатордың 
бейтараптылығының тағы бір дәлелі болады жэне бүл бір 
қатысушыға айтылған нәрсені қалғандары да міндетті түрде 
біледі дегенді білдіреді.

2. Тараптардыц презентациясы
Медиатордың белгісі бойынша тараптардың презентациясы 

басталады. Тарапатар кезек бойынша даулы жағдайды 
баяндайды, делдалдық рәсін нэтижесінде неге қол жеткізгілері 
келетінін айтады. Бүл кезеңде медиатордың да, сондай-ақ 
конфлиісгінің әзге тараптарының да дау тараптарының 
қылығын неғүрлым терең түсінуі үшін, дауласушылардың
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«шерін тарқатуы» мен эмоционалды тұрғыдан жан дүниесін 
босатуының маңызы өте зор.

Бұл кезеңде тараптардың, көбінесе, жүйкесі жүқарған жэне 
ашулы" болады, бүл жағдай оларға парасатты болуға кедергі 
келтіреді. Еғер де келіссөздерғе қатысушылар ашулы, ал жағдай 
да қатты шиеленіскен болса, онда медиатордың оларды белгілі 
бір кезеңде тоқтатқаны жөн. Бүндай үзілістің түсініксіз болыгі 
көрінбеуі үшін, әр сөйленетін сөздің белгіленген уақыты туралы 
алдын ала келісіп алуға болады.

Дауға қатысушы тараптардың әрқайсысының сөзінің 
қорытындысында медиатор олардың эрқайсысымен айтылған 
нүсқаны қайталайды, эрі ол қате немесе дәлсіздіктер болып 
жатса, қатысушылардың түзетуін сүрайды. Барлық үстанымдар 
суретгелген соң, мәселені қайталаудың мэн-жайы тараптардың 
өз нүсқаларын баяндағанда енгізген субъективтіліктен 
медиатормен арьшғанда, тарапгар мэселені басқа жағынан қарай 
алады. Бүл кезеңде дауласушы тарапгар арасындағы қарым- 
қатынас мүлде болмауы мүмкін: қарым-қатынас тек медиатор 
арқылы жүргізіледі. Алайда, осы қарым-қатынас аясында-ақ 
делдал қосымша сүрақтар мен «жаңғырық-қайталау» арқылы 
тараптар үшін маңызды жэне одан эрі анықгауға жататын 
тақырыпты таба алады.

Бүл кезеңде медиатор бағаламайды, кеңес бермейді, 
қорытынды жасамайды, ол:

• тараптарды мұқият тыңдайды;
• рәсімнің бүзылуына жол бермейді, тарапгардың бір- 

бірінің созін бөліне жэне дөрекілік танытуына жол бермейді;
•  даулы жағдайдың фактілерін боледі, осы фактілердің 

тараптармен қабылдануын қадағалайды;
® тараптардың бір-біріне берілетін бағаларыньщ 

агрессиялылық деңгейін төмендетеді;
• Тараптардың келіссөздер нэтижесінде не алгылары 

келгенін анықтайды.
Осы кезеңнің аяғында тараптар мен медиатор 

қарастырғылары келетін даулы мэселелердің тізімін бірге
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дайындайды, ең бастысы, жағдайды жалпы тусінуге талпынады, 
дауласушы тараптар арасында келіскендік ахуалын 
қалыптастыруга мүмкіндік береді. ’ ' 4

3. Пікірталас
Егер де тараптар презентация барысында бір-біріне 

жүгінбей, медиатор арқылы қарым-қатынас жасаса, онда бүл 
кезеңде оларга бір-бірімен барынша сүхбаттасуга мүмкіндік 
беріледі. Эмоционалдық түргыдан алганда бүл кезең барынша 
айқьш кез болып табылады. Әрі бүл кезеңде медиаторга коп 
жүмыс ісгеу қажет болады. Ол «біздің түрлі температурада 
қайнайтынымызды» естеи шыгармауы тиіс жэне процесті 
бақылауы қалсет.

Бүл кезёңде медиатор:
® тараптарга оз сезімін бідіруге мүмкіндік беруі;
• тараптардың бір-біріне сөз тигізуіне жол бермей, 

процесті басқаруы;
«* конфликтінің эмоционалдық деңгейін түсінуі;
» конфлиіктінің мэн-жайы туралы қосымша ақпарат алуы;
• тараптардың келіссоздердің қалаулы нэтижесіне қатысты 

үстанымын нақтылауы;
® тараптарды толқьггатын негізгі мэселелерді болуі;
• кокустың қажеті бар ма екендігін бағалауы тиіс.
Медиатор екі рольді бірдей атқаратындай болады:
1) не нәрсеге көңіл аудару қажеттігін керсететін гид;
2) қатысушылардың түсініксіз айтылган сөздерін анықтап, 

үқсастыруга тырысатын, басымдықтарды белгілейтін, 
пікірлерді жазып отыратын хаттамашы.

Тараптарды тындай отырып, медиатор, сонымен қатар, 
оларды күн тәртібін қүрастыруга жэне оның эр тарауын 
талқылауға жиынтықгайды. Талқылау процесінде тараптар, 
оздерінің ойынша, күн тэртібіне негізілуі тиіс болып табылатын 
тармақтарды өздері таңдайды. Медиатор қатысушыларга 
фактілерді интерпретациядан ажыратуға жэне талқылауга 
арналган мэселені бөлуге, олардың ортақ мүддесі мен екі 
тараптың да мүддесін қанагаттандыра алатын шешімді 
айқындауға көмек береді.
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.. 0сы кезеңде бұдан былайғы сұхбаттасуға кедергі келтіретіи 
жағдайлар да туындап жатады. Тараптар «түйықталып, 
аулақтаса», немесе тараптар тым сезімтал болып, ереакені бүзса, 
қысым көрсетсе, не әлдекім бір нэрсені толық айтпағандай 
сезімде болса, немесе медиация шеңбер бойымен кетсе, немесе 
бір тарап жеке әңгімелесу өткізгісі келетін сияқты жагдайларды 
олардың қатарына жатқызуға болады.

Тараптардың тең қүқықгығы ұстанымына сәйкес, кейін 
медиатордың тараптардың бірін артық көрді деген кінә артпас 
үпхін кокустар саны, сондай-ақ оларға кеткен уақыт бірдей 
болуы тиіс.

Жеке эңгіме дау тараптарының жаңа қырларын ашуға 
көмектеседі. Бастысы, тараптардың осы сәтге барынша ашық 
болғаны жөн. Әдетте, кокус барысында медиатор жалпы 
сессияға шығарылған үсыныстардың формасы мен мазмүнын 
талқылайды жэне тараптарды осыған мүқият дайындайды.

Медиатор бүл кезеңде тамаша психолог болуы керек. Ол 
тыңдайды, бірақ ешқандай қорытынды жасамайды, баға 
бермейді. Ол өзі үшін конфликтінің шекарасын, оның барлық 
астарын белгілеп алады. Егер де әңгіме сэтті болса, онда келесі 
кезең көп уақыт алмайды.

4. Күн тәртібін түжырымдау
Медиатор тараптарға медиация барысында келісімі е келу 

үшін қолдахіатын сүрақтарын түжырымдап, жазыи қоходы 
үсынады. Күн тэртібінің сұрақтарын тараптар бір мағынада 
түсінікті болатындай етіп түжырымдайды. Күн тэртібін 
айқындағаннан соң медиатор тараптарға олармен 
түжырымдалған сүрақтарды оқиды жэне қажет болған жағдайда 
түзетуғе немеее қосуға үсыныс жасайды. Әдетте, бұл кезеңде 
сезімдердің бэрі бәсеңдеген, тараптар мэселеге парасаттылық 
козқараспен, объективті түрде қарайды, бүл осы кезеңнің тез 
аяқталух,хна мүмкіңдік береді.

5. Үсыныстар әзірлеу
Бүя кезеңде пікірталастар барысында айтылған шешімдер 

мен пікірлер мен күн тэртібін түжырымдаудың түрлі нүсқалары
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жинақталады. Медиатордың жауан алуға тиісті басты сұрағы — 
«барьшша эсерлі етікіңіз келетін нэрсені сіз қалай істей 
аласыз?».

Медиатор тараптар сұхбатын «мен саған қарсымын» емес, 
керісінше «біз проблемаға қарсымыз» сияқты бағы-ггағы 
пікірталасқа айналдыруға талпынуы тиіс.

Тараптардың да, медиатордың да басты міндеті -  
стандартты емес (сындарлы) шешімді іздеу. Бұны қалай істеуғе 
болады? Басты роль медиаторға беріледі, ол сұрақтардың 
көмегімеи тараптарға жаңа шешім табуға көмек береді. Әдетте, 
іараптар дауды шешудің өздері ұсынғаннан басқа жолдарды 
көрмейтін жағдайлары жиі кездесіп жатады ғой. Медиаторға 
дауды қадағалаушы ретінде екі тарапты да риза ететін шешімді 
көру өте жеңіл.

Сондай-ақ, егер де тараптарға ақпараттар жетісгіесе, 
дағдылы жағдайдан шығу қиын болса, медиатор оларға кеңес 
алу үшін мамаедарға (заңгерге, психологқа, қаржы кеңесшісіне 
жэне т.б.) жүгінуге үсыныс жасайды.

Бірақ шешімді тараптар оздері табулары кереқ, оларідың 
келіссоздері мен нэгижелерінің жауапкершілігі үшін олар өздері 
жауап береді. Егер де медиатор бүл қағиданы бүзса, овда 
медиация аяқталғаннан соң постконфликт, яғни даудан кейін 
туындаған жағдайда медиатор бэріне кінэлі болуы мүмкін, 
себебі оның өзі дүрыс кеңес бермеген.

Медиатор дың өзі де жаңа шешімдер үсына алады, тек 
барлық қатысуіііылар өз ойларын айтып болған соң ғана. Оларға 
«ал, қане, көз алдымызға елестетіп көрейік, егер де ...» деген 
сияқты сүрақггір қойған дүрыс. ¥сыныс жасаған кезде дауысты 
бэсеңдету керек, медідатор жағынан қыспаққа алу немесе оның 
тараптардың бірін артық көріп жагқанындай көрініс 
қалыптаспауы керек.

Әзірленғен үсыныстар медиатормен сындарлы, қабылдауға 
болатындық, шындық түрғысындағы көзқараспен бағалануы 
тиіс. «Шындықты тестілеу», яғни медиатор тараптармен бірге 
шешімдерді эр тарап үшін күтілетін жэне қалаулы салдарлармен
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салыстыра отырып, оларды іске асыру салдарларын 
қадағалайды.

Егер бұл кезеңде тараптар нэтижеге қол жеткізсе, онда 
бұдан "әрі олар мен медиатордың алдына бэтуаластықты 
(консенсус) жазбаша рэсімдеу міндеті қойылады.

§ 4. Медиация рәсімінің қорытыиды кезеңі

Бұл кезеңнің басталуы тараптардың бірін-бірі тыңдап, 
түсінгенін, өздерінің қарама-қайшы көзқарастарында шектестік 
тапқандыгын жэне бұдан арғы ынтымақтастықтың козделгенін 
білдіреді. Бұның барлығы медиатордың арқасында болған 
жағдай, себебі ол тараптарды проблемалық жағдайдың 
стандартты емес шешіміне келуіне себепкер болды жэне 
қорытындысында тараптардың арасында келісімге келу 
мүмкіндігі пайда болды.

Медиаңия рэсімінің қорытындысы бойынша 
құрастырылатын келісім бірқатар талаптарға жауап беруі керек
-  сыпайы, мәндес, шынайы, эділ, тиімді жэне тұрақгы болуы 
керек.

Келесі құрамдас бөлшектер болған жағдайда келісімді 
тұрақты (мықгы) деп санауға болады:

1) проңедуралық қанағаттану — тараптар, келісімді орындау 
барысынан тыс, бұдан былай келіссөздер рәсімінің осы моделін 
осындай жағдайларда пайдалануға дайын;

2) психологиялық қанағаттану -  келіссозге қатысушылар 
гитықгамаған, бастары қатпаған, моральдық нұқсан 
келтірілмеген, өздерін жақсы сезінеді жэне басқаша жағдайда 
бұдан да жаман болатынын ұғынады.

3) мэн-жайы бойынша қанағаттану -  оның деңгейі бар 
проблеманың қаншалықты сай шешілгеніне жэне келісімнің 
реми тармақтарының мүдделердің нақты қанағаттануын 
қаншалықгы қамтамасыз ететініне байланысты.

«Дауды делдалдың қатысуымен (медиаңия рэсімімен) 
реттеудің балама рәсімі туралы» заңның 276. Зт. сэйкес

1 1 0



медиативтік келісімде тараптар, дау мэні, өткізілген медиация 
рәсімі, медиатор, сондай-ақ келісілген міндеттемеиі, оларды 
орыңдау мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтер болуы 
керек. Ол тараптардың еріктілігі мен адалдығы ұстанымдары 
негізінде орындалуға жатады.

Медиативіік келісімге тараптармен қол қойылганнан кейін 
медиатор қорытынд)»і созін сөйлейді және медиация рэсімі 
аяқгалады.

Алайда, заңнамага сәйкес, ол өзге жагдайларда тоқтатылуы 
мүмкін, мысапы, тараптардың қолда бар үстанымдар бойынша 
келісімге қол жеткіз.е алмауына байланысты дауды шешудің 
мүмкін еместігі туралы келісім жасаганда. Егер медиатор 
дауласушы тараптармен бірінші кеңесін откізе отырып, бүл 
жагдайда медиация рәсімін қолдану орынсыз деген шешімге 
келсе, онда оиың бүл туралы жазбаша өтініші делдалдық рэсімді 
тоқтату үшін қүқықтық негіздеме болып табылады. Үшінші 
негіздеме тараптардың бірінің делдалдық қызметген бас тартуы 
болып габылады, ол жазбаша гүрде беріледі жэне мүдделі 
түлгаларга (екінші тарапқа, медиаторга) мәиімет ретінде 
жеткізіледі.

Сонымен, медиация сэтті өтгі, тараптар келісімді 
қүрастырды жэне қол қойды. Міне осы жерде сүрақ туындайды: 
оның орындалуы қалай қамгамасыз етіледі? Медиация туралы 
заңның 276. 5 т. делдалдық рәсімнің түріне байланысты екі 
нүсқа қарастырылган:

1. Дау сотқа немесе аралық сотқа берілгеннен кейін 
өтісізілген медиация рэсімі нэтижесінде тараптардың қол 
жеткізген медиативтік келісімі, оның заңга қайшылығы жоқ па 
екені, сондай-ақ ол үшінші түлғаның күқықтары мен мүддесін 
бүзбайтыны алдын ала тексерілгеннен кейін, олармен 
бітімгершілік келісім ретінде бекітіле алады. Бітімгершілік 
келісім қабылданып, бекітілгеннен кейін сот шешімінің күшіне 
енеді, сондықган ол ерікті тәртіпте орындалмаған жағдайда сот 
орындау парағын беруі мүмкін жэне бітімгершілік келісім 
мэжбүрлі түрде орындалатын болады.
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2. Даудың сотқа немесе аралық сотқа берілмей өткізілген 
медиация рэсімі нәтижесінде тараптардың қол жеткізген 
медиативтік келісімі тараптардың қуқықіары мен 
міндетгемелерін белгілеуге, озгертуге немесе тоқтатуга 
бағытталған азаматтық-құқықтық мәмілені білдіреді. Бұндай 
мэмілеге азаматтық заңнаманың шегінбелі, жаңалық енгізу, 
қарызды кешіру, қарсы біртекті талаптарды есептеу, нұқсанды 
өтеу туралы ережелері қолданыла алады. Осындай медиативтік 
келісім орындалмаған жағдайда немесе тиісті дэрежеде 
орындалмаса, тарап азаматтық заңнамада көзделген тэртіпте 
жауапқа тартылады.



8 тарау

М Е Д Й А Т О Р Ғ А  М Е Д И А Ц И Я  Р Ә С ІМ ІН  Ө Т К ІЗ У  
Б О  Й Ы Н Ш А  ¥ С Ы Н Ы С  ГАР

Медиация басталмас бұрын медиатор, ең алдымен, осы 
рәсімді өткізуге психологиялық тұрғыдан дайындалуы керек. Ол 
келіссоз откізз  ̂орнына алдын ала келіп, қатысушылар келгенше, 
бірқатар ұйымдастыру-дайындау сэтгерін шешуі тиіс:

1) келіссөздер өтетін болмені дайындау (кресло, үстел, 
жарық, жайлы температура, оңаша жағдай, жеке кездесу немесе 
күтуге арналган қосымша болмені дайындау);

2) осы іс бойынша барлық жазбаларды қарап шығу.
Егер де бүл іс бойынша медиатор бірнешеу болса., онда олар 

бір-бірімен келесі мэселелерді талқылаулары тиіс:
• міидеперді бөлісу (кіріспе созді кім сойлейді, кім 

келісімді жазады жэне т.б.);
• медиация рэсімін жүргізудегі жүмыстың жеке стилі;
• жеке кездесулер үйымдастыру;
• кім, қайда отырады;
« алдағы медиациядағы ықтимал қиындықтар.
ҚатысушыЛардың келуі барысында медиатор эрқайсысын 

қарсы алып, оны қалыпты жағдайға келтіруге тырысуы керек, 
бірақ ол әңгімеге коп берілмеуі керек, себебі егер де қарсы тарап 
келсе жэне медиаторды өзінің бәсекелесімен қызу эңгіме үстінде 
көрсе, онда ол делдалдан күмэнданып қалады.

Егер де тараптың біреуі кешіксе жэне оның шамамен қашан 
келетіні турады ешқандай ақпарат болмаса, онда әдеттегіден 
біршама үзағырақ кү;гу керек.

Келіссозге қатысушылардың қалай отмруына байланысты, 
оларға созсіз-ақ нені күту керектігі жэне өзін жаңа жағдайда 
қалай үстау қажегтігі түсінікті болады. Кездесу орны 
техникалық іүрғыдан ыңғайлылық, қатысушы тараптардың 
саны, ахуалдық шиеленісу дэрежесі, қайшылықтар түрі мен 
қатысушылар сипатына байланысты ұйым дастырылзъі мүмкін. 
Алайда, меднатор келесі қағидаларды есте сақгағаны жен:
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1. Әрқайсысы қалғандарыньщ бәрін көруі жэне естуі тиіс 
жэне талқылауға еркін қатысуы керек.

2. Әрқайсысы өзін психологиялық тұрғыдан жайлы сезініп, 
өзінің еленбей қалмағанын коруі тиіс.

3. Медиатордың бар процесті бақылайтын мүмкіндігі болуы 
керек және оның ықыласы оның әділдігін корсетуі тиіс.

Жоғарыда айтылғандай, медиация рәсімі медиатордың 
кіріспе созінен бастадады. Ең алдымен, олардың есімдеріне 
ерекше екпін түсіре отырып, эр қагысушымен амандасу керек. 
Дауға қатысушылардың қатулы, эр нәрсеге шүбэ келтіруі 
мүмкін екенін де үмытпаған жон. Медиатор олардың бүған 
дейін оздеріне таныс емес болған осындай медиация рэсіміне 
келіскендерін айтып, мақтау керек. Медиация — оңай нәрсе емес 
екенін, бірақ, кобінесе, оның ауыр жағдайларды 
жақсартатынына коздерін жеткізу керек. Медиатор озінің 
қатысу себебінің — дауласушы тараптар арасында жақсы қарым- 
қатынас орнатып, олардың шешімді оздеріне табуына комеістесу 
екенін түсіндіруі тиіс.

Медиация рэсімінің уақытша аясын айта кеткен де жон. 
Егер де тараптардың бірі бүндай үзақ мерзімді котере 
алмайтынын айтса, онда медиатор: «15.00-ге дейін нені 
үлгереміз екен, қане, корейік, ал кейін жағдайды талқылап, 
сіздің бізбен тағы қанша уақытқа қала алатыныңызды 
корерміз»,-деу қажет.

Медиатор рэсімнің қүпиялылығына гағы бір рет назар 
аударып, келіссоз барысындағы болган барлық жайтты қүпияда 
үстайтынын түсіндіруі керек.

Сонымен қатар, делдал медиация рэсімін қысқаша сипаттап, 
эр қатысушының оз пікірін айтуға мүмкіндігі барын жэне оны 
ешкімнің бүзбайтынын баса айгу қажет. Кіріспе созінің соңында 
ол тараптардан сүрақтарының бар-жоғын сүрайды жэне олардың 
медиация рәсімін жалғастырғысы келе ме екенін сүрайды.

Медиатордың білгісі бойынша тараптардың соз сойлеуі 
басталады. Кәсіпқойлар атап откендей, «Бірінші болып бастау 
қиын шығар, бірақ қалай болса да, отінемін, бізге өз
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көріністеріңіз туралы айтуға тырыссаңыздар» сияқты 
мазмұндағы сөйлем осындай белгі ретінде қызмет ете алады. 
Барынша абыржып отырған адам немесе кімнің арызы көп, сол 
адам бірінші болып бастай алады. Медиатор кімнің бірінші 
болып сөлегйсі келетіні туралы сұрай алады. Егер де 
тараптардың ешқайсысы да бұл сұраққа жауап бермесе, онда 
медиатордың бұл мэселені озіне шешуіне тура келеді, мысалы: 
«Иван Иванович, сізге неге бірінші болып бастамасқа?!- 
дегендей».

Егер де келіссоздерге қатысушылар абыржулы болса, эрі 
ж а ғ д а й  ш и е л е м е  түссе, онда медиатор белгілі бір сэтте оларды 
тоқтатқаны жөн. Мысалы: «Василий Петрович, сіз айхтыңыз ғой 
(сізде сөз сойлеуге элі уақыт болады)», «Өтінемін, қане енді 
Иван Ивановичтің не айтатынын тыңдалық», «Не айтқыңыз 
келетінін жазып беріңіз, кезегіңіз келгенде, осьшы айтасыз». Екі 
тараптың да соз сөйлеуі үшін тамаша нұсқа -  белгіленген уақыт 
гуралы келісу.

Егер де гараптар бір-бірінің созін болсе немесе қызу 
талқылау басталса, онда медиатор негізгі сөз сөйлеушіден өз 
созін делдалға бағыттауын сұрай алады.

Иван Иванович: «Кейін сіз мені осы қызметтен шығарамын 
деи қоқан-лоққы корсеттіңіз. Солай емес пе? Ал кейін сіз ұялмай 
осының бэрінен бас тарттыңыз...».

Василий Петрович (созін бұза): «Сіздің мені айыптауға 
қалай дэтіңіз барды? Сіздің өзіңіз емес пе ...».

Медиатор: «Василий Петрович, эзірге Иван Ивановичтің 
кезегі сөз сөйлейіін. Иван Иванович, сіз маған жағдайды 
тұсіндіріп бере аласыз ба, себебі Василий Петровичке сізге 
жауап ретінде бірдеме айтпай қалу қиын болып отыр».

Әр кез қатысушылардың біреуі сөзін сөйлеп болған соң, 
одан тағы толқытырғысы келе ме деп сұрау керек, сосын оған 
алғыс айту қажет. Қандай да болмасыи түсініктемелерден, 
сұрақтар немесе қорытындылардан аулақ болған жөн. Егер де 
екінші тарангқа өз кезегін кұту қиындық келтірсе, оида 
медиатор оған оның шыдамдылығы үшін алгыс айтуы керек.
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Бітістіру рэсімінің қатысушылары өз пікірлерін айтқаннан 
кейін ашық галқылау (пікірталас) сәті басталады. Бұл кезеңде 
медиатор адамдардың эмоциялық реакцияларын белгілі бір 
шеңберде ұстауға жэне тараптардың бір-біріне дөрекі 
сойлеулеріне жол бермей отырып, рәсімді басқаруға тырысады. 
Сонымен қатар, ол тараптар арасындағы жақсы қарым- 
қахынасты қалыптастырады жэне оппонентгердің бірін-бірі 
тыңдауына комектеседі, деректерді анықтау үшін сұрақгар 
қояды жэне даудың бар мэн-жайын мүқият тыңдап, 
қатысушыларды бей-жай қалдырмайтын даулы сәттердің негізгі 
жерлерін ажыратады.

Ал тараптардың «тұйьщталып алған» кездерінде немесе 
олардың барынша қызу болып, үнемі ережені бұзып, қысым 
көрсеткен шақіарында, немесе біреу бірдеме толық айтпағандай 
сезім болса, не медиация шеңбер бойынша кеткендей болса, 
немесе тараптардың бірі жеке Эңгіме откізуді қаласа, онда 
медиатор тараптардың эрқайсымен жеке эңгімелесу — к о к у с қ 
а жүгінуге мэжбүр болады.

Кокус тараптардың әрқайсымен кезек бойынша өткізіледі 
жэне оған жұмсалған уақыт тең болуы тиіс. Жеке эңгімелесуге 
ең алдымен неғұрлым агрессивті, бірінші жүгінген, әлсіз, 
ұстанымы бір мағыналы емес тарагіты шақырған дұрыс деп 
санапады.

Кокусты медиатордың эңгіме мэнінің қатаң қүпия түрде 
сақталатынын айтуынан, бірақ, егер де жеке эңгімелесу кезінде 
медиаторға белгілі болған қандай да бір деректерді тараптар 
жария етуге келісім берсе, онда медиатор оппонентке бүл 
ақпаратты келіссоз кезінде мэлімет ретінде жеткізе алады.

Кокус кезінде медиатор тыңдайды, ешқандай қорытынды 
жасамайды, баға бермейді. Ол конфликт шекарасын, оның бар 
қыр-сырын өзі үшін тағы бір белгілеп алады.

Кейде қызу пікір алмасу барысында біреуі кешірім сүрап, 
екіншісі көнуге немесе ынтымақтастықгы одан әрі жалғастыру 
туралы сөйлесуге дайын болатын озгерісті кезең болып қалады. 
Бүл кезеңді аяқгау үшін медиатор пікірталас қорытындыларын
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шығаруы керек, көбінесе, «Қайшылықтыщ екінші тарап үшін 
қандай болғанын енді анық түсініп отырмыз деп ойлаймын. 
Иван Иванович, сіз үшін, шешім қабылдауға ешкімің кедерғі 
келтірмегені жэне сіздің кэсіби дағдыларыңызды қүрметтегені 
маңызды сияқты. Ап сізді, Василий Пет{)Ович, сізді жауапты 
жағдайыңыз мазалайды, жэне де кез келген жүмысты белгілі бір 
уақытта жогары эрі сапалы деңгейде орындау қажетгігін Иван 
Иванович түсінгенін қалайсыз. Солай емес пе?». Бүнымен қатар 
әрқайсысының көзіне қадала қарап, олардың сіздің сөзіңізді 
қолдауына немесе оларды түзетуіне мүмкіндік беру қажет.

Бүл түсіндіру ең соңында күн тэртібін қалыптастыруға 
жағдай жасайды. Медиатор оны мынадаій сөздермен бастай 
алады: «Қарама-қарсы гараптың мазасыздануының себебін 
тыңдай отырып, екі сағат бойы біз сіздермен жемісті жүмыс 
істедік жэне қайшылықгы анықтадық. Сіздердің екеулеріңіз де 
осы істі аяқгауға келістіңіздер жэне біз істі бүдан эрі 
жылжытқанша, сіздерге қандай қырларын жіберіп 
аліандарыңызды ой елегінен өткізу керек. Осымен қазір 
айналысуга дайынсыздар ма?».

Медиатор пікірталас кезінде жасалған өзінің жазбаларына 
қарап, негізгі болып табылатын жэне бірге шешуді талап ететін 
мәселелерді нақыт түжырымдауы керек. Тізбе соңында тағы бір 
гүбегейлі сүрақ қою қажет: «Тараптар мәселелері мен
қайшылықтарын болашақта қала шешкілері келер еді?» 
Қойылған бар сүрақгарға жауаптар іздеу нэтижесінде тараптар 
үсыныстар эзірлейді, олар кейіннен медиативтік келісімге 
енгізіле алады.

Медиативтік тэжірибемен айналысапын түлғалар берген 
кеңеске сэйкес бүл кезеңде тақтаны, ал ол болмаған кезенде 
көрсету кэртішкелерін пайдаланған дүрыс. Егер де сүрақтар көп 
болса, онда олардың талқылау барысын қадағалау қиындық 
келтіреді, сондақтан сүрақтар мен ұсыныстардың бұл тізбесі 
бітістіру рэсімінің барлық қатысушыларына қолжетімді болуы 
қажет.
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' Егер де осы ұсыныс конфликтіні шешу барысында негіз 
ретінде алынатын бблса, онда медиатордың көмегімен даугз 

; - қатыеушылардың осы не озге ұсыныстың артықшылықтары мен 
кемшіліктөрін, ықтимал салдарын анық сезінулері тиіс. Екі 
оптюненті ің де осы шешіммен келісіп, сұрақк;а жауап алуға 
келісе ме екенін, болашақта оны ұстай ала ма екенін тексеру 

. керек. : :̂;. .
Медиатор қатысушылардың даулы мәселелерді қайта 

талқылайтьшына жэне сезімге берілуіне дайын болуы керек, 
сондықтан ол басқа тақырыпқа ауытқудың ықтимал 
мүмкіндігінің алдын алу үшін, эңгіме барысын шебер басқаруы 
керек.

Медиативтік келісім қүрастыру барысында оның эрбір 
тармағын талдау керек: ол жүмыс істей ме? Дұрыс
күрастырылған ба? Оның шарттары тиімді ме? Соңғы сәтге 
қатысушылар кұмэнға бой алдырулары мүмкіи. Бүндай 
жағдайда медиатор үрейленбеуі тиіс. Келісімнің осы тармағын 
жіберіп алса, тараптарды қандай салдар күтіп тұрғанын естеріне 
салу қажет. Егер де ол аса маңызды болмаса, онда оны қалған 
барлық келісімдер қарастырылғаннан кейінгі кезеңге қалдыруға 
болады.

Жазбаша келісім — медиация нэтижелерінің бірден-бір 
жазбасы. Ол кім, қашан жэне қалай орындайтыны туралы нақгы 
ақпараттардан тұруы тиіс. Мысалы: Михаил Сергеевич Иванов 
пен Олег Петрович Сидоров өз қожалықгарының жалпы 
шекарасынан 80 см арақашықгықга Михаил Сергеевич 
Ивановтың саяжайына қарай биіктігі 2 м ағаш қоршау салуға 
келісті. М.С. Иванов құрылыс үшін материалдарДы 2011 
жылдың 1 маусымына дейін сатьш алуға келісімін берді. 
О.П.Сидоровпен жүзіеге асырылып жатқан қүрылыс жүмыстары 
2011 жылдьвд 1 шілдесіне қарай аяқігалуы тиіс. Қоршау
О.П.Сидоровқа тиесілі болады.

Осылайша, түсінбеушілік үшІн»мүмкіндіктер неғұрлым аз 
болса, тараптардың бұдан арғы қарым-қаітынастары соғүрлым 
жақсы болады.

118



Медиативтік келісімге бітістіру рэсіміне қатысушылардың 
барлығы қол қояды жэне бүл олардьщ келісімнің барлық 
шарттарымен келісетінін білдіру болып табылады. л- і - н

Медиация рәсімі медиатордың қорытынды сөзімен 
аяқталады. Ол қатысушыларды қиын жұмыс үшін, ояардың 
кездесуге жэне ашық сөйлесуге эзірлігі үшін мақгауы керек. 
Олар бүгін көп нэрсені үйренді, атап айтсақ, бірі-біріне қүлақ 
асуға жэне тыңдауға, жүректегі сөзін жеткізуге, келісімге қол 
жеткізуге.
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