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МЕДИАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰРЫС-ЖАНЖАЛДАРДЫҢ
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ШЕШУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША
ОТЫРЫСЫ
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2015 жылғы 6 тамызда Астана қаласында, «Думан» қонақүй кешенінің
«Парламент» конференц-залында (Қорғалжын тас жолы, 2а), Қазақстан
халқы Ассамблеясы, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
«Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі және «Қоғамдық
пікір» зерттеу институты Медиация орталығының ұрыс-жанжалдардың
алдын алу және шешу мәселелері бойынша отырысы басталды.
Бұл отырыстың мақсаты шетелдік және отандық сарапшылардың, Бас
прокуратураның, Жоғарғы соттың, Әділет министрлігінің және басқа да
мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен қоғамдық келісімді нығайту,
қоғамдық келісім мәселелерін шешуде медиация рәсімдерін пайдаланатын
мемлекеттік органдардың ынтымақтаса жұмыс істеуі мақсатында Қазақстан
халқы Ассамблеясы жанынан нақты механизм – Медиация институтын,
Медиаторлар мектебін құру, оны дамыту және нығайту мәселелерін
талқылау болып табылады.
Іс-шараға халықаралық сарапшы-медиаторлар, Болгариядан, Испаниядан,
Ресейден келген ғалымдар, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары,
мемлекеттік органдардың өкілдері, Қазақстан халқы Ассамблеясының
мүшелері, ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ
сарапшылары, Қазақстан медиация орталықтарының өкілдері, ҚХА Ғылымисараптамалық кеңесінің және ҚХА ғылыми-сараптамалық топтарының
мүшелері, ҚХА жанындағы Өңірлік қоғамдық келісім кеңестерінің, ҚХА
Аналар кеңестерінің, ҚХА кафедраларының, БАҚ-тың өкілдері қатысуда.
Іс-шара шеңберінде жалпы отырыс, бағдарламалар мен медиация
орталықтарының таныстырылымдарын, медиацияның техникасын және
медиацияны пайдалану тетіктерін үйретуді мақсат ететін семинар-тренинг
өткізу, алдын алу саясатын дамытуға жәрдемдесетін дағдыларды алу, осы
мәселедегі Қазақстанның қоғамдық келісімді, толеранттылық пен ел бірлігін
нығайтумен байланысты тәжірибесін талқылау жоспарланып отыр. Семинартренингтің барысында әртүрлі бағыт бойынша медиация бағдарламаларының

таныстырылымы
болады.
Оқытып-үйрету
семинар-тренингінің
қорытындысы бойынша қатысушыларға халықаралық үлгідегі сертификаттар
табыс етіледі.
Өткізілген отырыстың қорытындысы бойынша Гранада университетінің
(Испания)
Бейбітшілік
және
ұрыс-жанжалдар
институты
мен
ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ арасында Ниет
хаттамасына қол қойылады. Халықаралық тәжірибені ескере отырып,
медиация рәсімдерін қоғамдық келісімді дамыту және нығайту мәселелерін
шешуде пайдалану үшін Қазақстан халқы Ассамблеясының жанынан
Медиация институтын дамыту моделі әзірленетін болады. «Медиация
туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша
ұсынымдар әзірлеу көзделген. ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық
келісім» РММ және «Қоғамдық пікір» зерттеу институты негізінде ҚХА
Медиация орталығын, ҚХА медиаторлар мектебін құру тұжырымдамасы
әзірленген.
Қазақстан
Республикасының
Бас
прокуратурасы,
Қазақстан
Республикасының Жоғарғы соты, Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі осы
отырысты өткізуде серіктес болып отыр.
***
2011 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Парламенті «Медиация туралы»
заңды қабылдады. Онда азаматтық және қылмыстық процестерде дауларды
шешудің
балама
тәсілі
ретінде
медиация
институтын
енгізу
көзделген. Президент Заңға 2011 жылғы 28 қаңтарда қол қойған.
Басқа елдердің тәжірибесі дауларды медиатордың қатысуымен реттеу көп
жағдайда келісімге келумен аяқталатынынкөрсетеді.
Медиацияны енгізу мәселенің алдын алуға және құқықтың түрлі
саласында да, құқықтан тыс шиеленістерде де дауларды шешудің қазір
қалыптасқан тәжірибесіне белсенді түрде оң ықпал етеді.
Қазіргі түсініктегі медиация ХХ ғасырдың екінші жартысында ең
алдымен ағылшын-саксон құқығы қолданылатын елдер – АҚШ, Австралияда
дами бастады, содан кейін Еуропаға тарала бастады.
Медиацияны пайдаланудың алғашқы талпынысы отбасылық қатынастар
саласындағы дауларды шешу барысында жасалды. Кейіннен медиация
отбасылық даулардан бастап коммерциялық және жария саладағы көп
тарапты күрделі дауларды шешуде де табыспен қолданылып, мойындалды.
Әлемдік тәжірибеде медиацияны заңнамалық бекітудің көптеген
мысалдары
белгілі. Тиісті
актілер АҚШ,
Австрия,
Германияда қабылданған. Еуропа комиссиясы
Медиатордың кодексін
бекітті, ал Еуроодақ медиаторлар қызметін реттейтін бірқатар директивалар
шығарды. 2002 жылы БҰҰ халықаралық сауда құқығы жөніндегі комиссиясы
(UNCITRAL) «Халықаралық коммерциялық келісу рәсімі туралы» типтік
заңды әзірледі, оған түсіндірме жазбада медиация институты қолданылатын

елдерде медиация барысында қол жеткізілген заңдық тиімділік пен
келісімнің міндеттілігі туралы шолу берілген.
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек
Қоғамына қарай 20 қадам» мақаласында Президент Н.Ә.Назарбаев Үкіметке
медиация институтын дамытуға бағытталған заңға бағынысты құқықтық база
қабылдануын қамтамасыз етуді тапсырды, сондай-ақ ол медиация
құрылымдарын ұлттық және жеке компанияларда құру керектігін атап
көрсетті.
Қазақстан медиация үшін қажетті инфрақұрылымды жасай отырып, оны
өзінің құқықтық жүйесінде
әлемдік тәжірибені ескере отырып,
институцияландырды.
«Медиация туралы» Қазақстан Республикасының Заңы диспозитивтік
сипатта, бұл медиацияны кең ауқымда пайдалану туралы айтуға мүмкіндік
береді.
Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасында жекеқұқықтық дауларды шешу үшін істі сот талқылауына дайындау кезеңінде
реттеу рәсімдерін пайдалану мүмкіндігі көзделген. Тұжырымдамаға сәйкес
азаматтық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру азаматтық істерді тез қарауды
және шешуді қамтамасыз ету мақсатында істі сот талқылауына
дайындау кезеңін оңтайландыруға бағдарлануы тиіс.
Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім институттары,
Аналар, ақсақалдар кеңестері этносаралық қатынастарды реттеу және
толеранттылықты қалыптастыруда өлшеусіз рөл атқарады.
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ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
6 августа 2015 года в городе Астане, в конференц-зале «Парламент»
(гостиничный
комплекс
Думан,
Кургальджинское
шоссе,2а),
проходит заседание Центра медиации по вопросам предотвращения и
разрешения конфликтов, организованный Ассамблеей народа Казахстана,
Республиканским государственным учреждением «Қоғамдық келісім» при
Президенте Республики Казахстан и исследовательским институтом
«Общественное мнение».
Целью данного заседания является обсуждение с участием зарубежных и
отечественных экспертов, представителей Генеральной прокуратуры,
Верховного суда, Министерства юстиции и других заинтересованных
государственных органов создания конкретных механизмов при Ассамблее
народа Казахстана- Института медиации, при АНК в целях укрепления
общественного согласия, создания Школы медиаторов, сотрудничества
государственных органов, использующих процедуры медиации в решении
вопросов общественного согласия.
В мероприятии принимают участие международные экспертымедиаторы, ведущие ученые из Болгарии, Испании, России, депутаты
Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, члены
Ассамблеи народа Казахстана, эксперты РГУ «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК, представители медиативных центров Казахстана, члены
Научно-экспертного совета и научно-экспертных групп АНК, представители
региональных Советов общественного согласия при АНК, Советов матерей
АНК, кафедр АНК, СМИ.
В рамках заседания запланировано проведение пленарного заседания,
презентации программ и центров медиации, проведение семинара-тренинга,
целью которых является обучение технике и механизмам использования
медиации, получение навыков, способствующих развитию превентивной
политики, обсуждение опыта Казахстана в данном вопросе, связанных с
укреплением общественного согласия, толерантности и национального
единства. В ходе семинара-тренинга будут презентованы программы
медиации по различным направлениям. По итогам обучающего семинаратренинга все участники получат сертификаты международного образца.

По итогам проведенного заседания будет подписан Протокол намерений
между Институтом мира и конфликтов Университета Гранады (Испания) и
РГУ Қоғамдық келісім» при Президенте РК. С учетом международного
опыта будет разработана Модель развития института медиации при
Ассамблее народа Казахстана для использования процедур медиации в
практике решения вопросов развития и укрепления общественного согласия.
Предусмотрена выработка рекомендаций по изменению и дополнению в
Закон РК «О медиации». Разработана Концепция создания Центра медиации
АНК на базе РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК и ИИ
«Общественное мнение». Создание ежегодной школы медиаторов АНК.
Партнерами данного заседания выступили Верховный Суд Республики
Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Министерство
образования и науки Республики Казахстан, Министерство юстиции
Республики Казахстан
***
12 января 2011 года Парламент Казахстана принял закон «О медиации»,
которым предусматривается введение института медиации в гражданском и
уголовном процессах в качестве альтернативного способа разрешения
споров. 28 января 2011 года Закон был подписан Президентом страны.
Опыт других стран свидетельствует, что урегулирование споров с
участием медиатора в большинстве случаев заканчивается заключением
соглашения.
Внедрение медиации активно и позитивным образом влияет на
профилактику и на существующую практику разрешения конфликтов, как в
различных областях права, так и в области внеправовых споров.
Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй
половине XX столетия. Прежде всего в странах англо-саксонского права –
США, Австралии, а затем постепенно стала распространяться и в Европе.
Первые попытки применения медиации предпринимались при
разрешении споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация
получила признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная
от семейных конфликтов и заканчивая сложными многосторонними
конфликтами в коммерческой и публичной сфере.
Мировая практика дает множество примеров законодательного
закрепления медиации. Соответствующие акты приняты в США, Австрии,
Германии. Европейская комиссия утвердила Кодекс медиатора, а Евросоюз
издал ряд директив, регулирующих деятельность медиаторов. Типовой закон
«О международной коммерческой согласительной процедуре» разработан
2002 г. комиссией ООН по международному торговому праву (UNCITRAL),
в пояснительной записке к нему содержится обзор по юридическому эффекту
и обязательности соглашения, достигнутого в ходе медиации, в тех странах,
где этот институт уже находит свое применение.
В статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к
обществу всеобщего труда» Президент Н.А.Назарбаев дал поручение
правительству обеспечить принятие подзаконной правовой базы, нацеленной

на развитие института медиации, также он отметил, что структуры медиации
надо создавать в национальных и частных компаниях.
Казахстан, создавая для медиации необходимую инфраструктуру,
институционализировал ее в своей правовой системе с учетом мировой
практики.
Закон Республики Казахстан «О медиации» носит диспозитивный
характер, что позволяет говорить о широкой сфере применения медиации.
Концепцией
правовой
политики
Республики
Казахстан
предусматривается возможность применения процедур урегулирования
частноправовых споров на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству. Согласно концепции, совершенствование гражданского
процессуального законодательства должно быть ориентировано на
оптимизацию стадии подготовки дела к судебному разбирательству в целях
обеспечения быстрого рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Институты общественного согласия, Советы матерей, аксакалов
Ассамблеи народа Казахстана играют неоценимую роль в урегулировании и
формировании толерантных межэтнических отношений.

http://assembly.kz/kk/news/mediaciya-ortalygynyn-uryszhanzhaldardyn-aldyn-alu-zhne-sheshu-mseleleri-boyynsha-otyrys2-kun
МЕДИАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰРЫС-ЖАНЖАЛДАРДЫҢ
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ШЕШУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША
ОТЫРЫС. 2 - КҮН
2015 жылғы 7 тамызда сағат 10-да Астана қаласындағы «Думан»
қонақүй кешенінің «Парламент» конференц-залында(Қорғалжын тас
жолы, 2а),
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
жанындағы
«Қоғамдық
келісім»
республикалық мемлекеттік мекемесі және «Қоғамдық пікір» зерттеу
институты Медиация орталығының ұрыс-жанжалдардың алдын алу
және шешу мәселелері бойынша отырыс өткізу бойынша жұмысын
аяқтауда.
Бұл отырыстың мақсаты шетелдік және отандық сарапшылардың, Бас
прокуратураның, Жоғарғы соттың, Әділет министрлігінің және басқа да
мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен қоғамдық келісімді нығайту,
қоғамдық келісім мәселелерін шешуде медиация рәсімдерін пайдаланатын
мемлекеттік органдардың ынтымақтаса жұмыс істеуі мақсатында Қазақстан
халқы Ассамблеясы жанынан нақты механизм – Медиация институтын,
Медиаторлар мектебін құру.
«Медиация – қоғамдық келісім және азаматтық бірегейлікті нығайту
институты ретінде» тақырыбындағы жалпы отырыстың жұмысына Қазақстан
халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі
Ералы Тоғжанов қатысты. Ералы Лұқпанұлы өз сөзінде аймақтық
жәнехалықаралық
деңгейдегі
ұрыс-жанжалдардың
алдын-алудағы
Қазақстанның белсенді рөлін, этносаралық қатынастар саласындағы
мәселелерді шешуде іске асатын құрал болатын ҚХА жанындағы Медиация
Институтын атап өтті.
Іс-шараға халықаралық сарапшы-медиаторлар, Болгариядан, Испаниядан,
Ресейден келген ғалымдар, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары,
мемлекеттік органдардың өкілдері, Қазақстан халқы Ассамблеясының
мүшелері, ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ
сарапшылары, Қазақстан медиация орталықтарының өкілдері, ҚХА Ғылымисараптамалық кеңесінің және ҚХА ғылыми-сараптамалық топтарының
мүшелері, ҚХА жанындағы Өңірлік қоғамдық келісім кеңестерінің, ҚХА
Аналар кеңестерінің, ҚХА кафедраларының, БАҚ-тың өкілдері қатысты.

Отырыс шеңберінде ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттарының
қатысуымен «Халықаралық және қазақстандық медиация институттарының
қызмет тәжірибесі. Қоғамдық құрылымдардың рөлі» дөңгелек үстелі
өткізілді. ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты Ахмет Мурадов өз сөзінде:
«ҚХА медиация мәселелеріне зер салатыны жәй емес, бұл біздің өміріміздің
үздіксіз ырғағы. Аймақтарда болғанда тұрмыстық, экономикалық,отбасылық
қайшылықтар
мен
жас
айырмашылығына
қарай
болатын
түсініспеушіліктерге байланысты түрлі мәселелерді шешуге тура келеді.
Бізде ол үшін ресурстар жеткілікті, ал олардың ең бастысы- бірлік пен
бейбітшілік...»-деді.
Іс-шара барысында К.Охридский атындағы София университетінің
профессоры, саяси ғылымдардың докторы, ҚХА шетелдік сарапшысы
Татьяна Дронзинаның «Медиация. Учебно-методическое пособие»
кітабының таныстырылымы болды.
Өткізілген отырыстың қорытындысы бойынша Гранада университетінің
(Испания)
Бейбітшілік
және
ұрыс-жанжалдар
институты
мен
ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ арасында Ниет
хаттамасына қол қойылды. Халықаралық тәжірибені ескере отырып,
медиация рәсімдерін қоғамдық келісімді дамыту және нығайту мәселелерін
шешуде пайдалану үшін Қазақстан халқы Ассамблеясының жанынан
Медиация институтын дамыту моделі әзірленетін болады. «Медиация
туралы» ҚР Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша
ұсынымдар әзірлеу көзделген. ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық
келісім» РММ және «Қоғамдық пікір» зерттеу институты негізінде ҚХА
Медиация орталығын құру тұжырымдамасы әзірленген.
Оқытып-үйрету
семинар-тренингінің
қорытындысы
бойынша
қатысушыларға халықаралық үлгідегі сертификаттар табыс етілді.
Қазақстан
Республикасының
Бас
прокуратурасы,
Қазақстан
Республикасының Жоғарғы соты, Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі осы ісшараны өткізуде серіктес болып отыр.

http://assembly.kz/ru/news/zasedanie-centra-mediacii-povoprosam-predotvrashcheniya-i-razresheniya-konfliktov-2-den
АСЕДАНИЕ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. 2 ДЕНЬ
7 августа 2015 года в 10.00 в городе Астане, в конференц-зале
«Парламент» (гостиничный комплекс Думан, Кургальджинское шоссе,2а),
Ассамблея народа Казахстана, Республиканское государственное учреждение
«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан и
исследовательский институт «Общественное мнение» завершают свою
работу заседание Центра медиации по вопросам предотвращения и
разрешения конфликтов.
Напомним, что задачей данного заседания являлось обсуждение с
участием зарубежных и отечественных экспертов, представителей
Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции и
других заинтересованных государственных органов создания конкретных
механизмов при Ассамблее народа Казахстана - Института медиации при
АНК в целях укрепления общественного согласия, создания Школы
медиаторов.
В работе пленарного заседания на тему «Медиация - как институт
общественного согласия и укрепления гражданской идентичности» принимал
участие заместитель Председателя - заведующий Секретариатом Ассамблеи
народа Казахстана Ералы Тугжанов. В своем выступлении Ералы
Лукпанович подчеркнул активную роль Казахстана в предотвращении и
урегулировании споров и разногласий, как на региональном так и
на международном уровнях, где Институт медиации при АНК будет
реальным инструментом в решении вопросов в сфере межэтнических
отношений.
В мероприятии принимали участие международные эксперты-медиаторы,
ведущие ученые из Болгарии, Испании, России, депутаты Мажилиса
Парламента РК, представители государственных органов, члены Ассамблеи
народа Казахстана, эксперты РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК,
представители медиативных центров Казахстана, члены Научно-экспертного
совета и научно-экспертных групп АНК, представители региональных
Советов общественного согласия при АНК, Советов матерей АНК, кафедр
АНК, СМИ.
В рамках заседания состоялся круглый стол «Международный и
казахстанский опыт функционирования институтов медиации. Роль
общественных структур» с участием депутатов Мажилиса РК. «Совершенно

не случайно, что именно Ассамблея народа Казахстана обращается к
вопросам медиации, это постоянный ритм нашей жизни. Бывая в регионах
нам часто приходится решать самые разные вопросы, предотвращая самые
разные противоречия, как бытовые так и экономические, семейные,
возрастные непонимания. У нас есть на это ресурсы, один из главных наше
единство и понимание ценности мира в этнической сфере...» - сказал депутат
Мажилиса Парламента РК Ахмет Мурадов.
В ходе мероприятия прошла презентация книги «Медиация. Учебнометодическое
пособие»
профессора
Софийского
университета
им.К.Охридского, доктора политических наук, внешнего эксперта АНК
Татьяны Дронзиной.
По итогам проведенного заседания был подписан Протокол намерений
между Институтом мира и конфликтов Университета Гранады
(Испания) и РГУ Қоғамдық келісім» при Президенте РК. С учетом
международного опыта будет разработана Модель развития института
медиации при Ассамблее народа Казахстана для использования процедур
медиации в практике решения вопросов развития и укрепления
общественного согласия. Предусмотрена выработка рекомендаций по
изменению и дополнению в Закон РК «О медиации». Разработана Концепция
создания Центра медиации АНК на базе РГУ «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК и ИИ «Общественное мнение».
По итогам обучающего семинара-тренинга участникам были вручены
сертификаты международного образца.
Партнерами мероприятия выступили Верховный Суд Республики
Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, министерства
юстиции, образования и науки, культуры и спорта Республики Казахстан.

ТЕЛЕКАНАЛЫ

http://kaztv.kaztrk.kz/kz/view/society/page_100168_kazakstankhalky-assambleyasy-zhanynan-mediatsiya-instit

http://kaztv.kaztrk.kz/ru/view/society/page_100447_kkhazhanynan-kurylatyn-mediatsiya-institutyn-damytu-mode
ҚХА жанынан құрылатын Медиация институтын дамыту
моделі танысытырылды
Сарапшылар жоғары оқу орындарында медиация мамандығын оқытуды
ұсынды. «Медиация туралы» Заңға өзгерістер енгізу қажет. Бұл туралы бүгін
Астанада өткен кеңейтілген отырыс барысында айтылды. Басқосуда отандық
сарапшылар жоғары оқу орындарында медиация мамандығын оқытуды
ұсынды. Сондай-ақ, семинарда Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан
құрылатын Медиация институтын дамыту моделі танысытырылды.

http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/30116-kazakstan-halkyassamblejasy-zhanynan-mediatsija-instituty-kurylady

http://m.khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/30096-opytzarubezhnykh-kolleg-v-oblasti-mediatsii-planiruyut-perenimatkazakhstanskie-eksperty
Институт медиации Казахстана один из самых успешных в
СНГ
Опыт Казахстана в сфере медиации признан самым успешным в СНГ. Об
этом рассказали зарубежные эксперты во время специального заседания.
Сегодня на эту встречу съехались юристы, психологи, социологи,
общественные деятели из Казахстана, России, Испании и Болгарии. Они
обсудили, как медиаторы могут повлиять на разрешение конфликтов.
Дамир Галиев, корреспондент
- Прежде всего, необходимо сказать, что за 4 года, что действует в стране
закон о медиации в Казахстане, удалось разрешить сотни споров. При этом,
не доводя их до суда. Сегодня в республике медиаторов готовит 36 центров.
Каждый из специалистов ежегодно рассматривает до 70 дел.
Но стать третейским судьей не так просто. Нужно пройти обучения по
трем специальным программам и по каждой из них сдать аттестацию. Еще
один немаловажный факт. Институт медиации в Казахстане это не просто
калька мировой практики, пусть и лучшей.
Разработчики закона, изучив опыт других стран, все же пошли своим
путем, опираясь на особенности национального и культурного менталитета
нашего народа.
Наталья Калашникова, директор «Қоғамдық келісім» при Президенте РК
- В отличие от международной практики мы ввели несколько иное
понимания медиации и ее применении в Казахстане. Если в международной
практике это уже решение конфликта, урегулирования конфликта
различными инструмента им методами, то задача казахстанской медиации
заключается в поисках превентивных механизмов, которые однозначно будут
работать в укреплении общественного согласия и единства.
Международная конференция медиаторов в Астане продлится два дня.
Первый день – обмен мнениями. Завтра состоится практическая часть.
Зарубежные эксперты проведут семинары тренинги для медиаторов из
регионов.
Автор: Дамир Галиев, оператор: Айдын Унербаев

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

http://egemen.kz/2015/08/07/72372
Мүмкіндігі мол медиация Саясат
Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры» демекші, адамдар арасында
туындайтын даулардың дауасы ешуақытта табылмайтын секілді. Алайда, ол
кеселді емдейтін ем болмаса да адамның адамгершілігі мен кішіпейілділігін,
құн төлеу мен «қанағат қарын тойғызады» деген кеңпейілділігін
араағайындықта қолдану көп жағдайда небір даудың бетін қайтаратыны
әлімсақтан белгілі. Оның үстіне дау біздің қоғамда бүгін ғана туындап
отырған мәселе емес. Ол атам заманнан бері жалғасып келе жатқан әдет.
Бұрынғы дау – сол дау. Тек оны шешудің бұрынғы дауасын жоғалтып алған
секілдіміз. Мәселен, соның бірі кезінде қара қылды қақ жарған аталы
билеріміздің дуалы кесімдері ғой. Қандай дау болса да, ол қандай тараптың
арасында туындаса да, оның мән-маңызы қандай болса да еш жалтақтамай
тек адалдықпен, әділдікпен шешімін тура айтып, шынайы кесім шығарып
берген соң және оны бүкіл халық қолдаған соң кім болса да ол үкімге
наразылық келтіре алмаған. О баста солай болған және үнемі солай жалғасып
отырғандықтан халықтың сеніміне ие болған. Ал қазір ше? Қазір де сол, егер
мүмкіндігі болса дауларды дабырайтпай шешудің амалдары қарастырылып
жатыр. Бірақ соттасқанмен соттың айтқанына көніп жатқандар аз. Тек бұл
жалғаса беретін түрі бар. Сондықтан лаж болса тараптарды таластырмай
татуластырғанның амалы артып тұр. Осы тұрғыда сонау 2011 жылғы 12
қаңтарда Қазақстан Парламенті «Медиация туралы» заң қабылдады. Онда
азаматтық және қылмыстық процестерде дауларды шешудің балама тәсілі
ретінде медиация институтын енгізу көзделді. Бұл дұрыс қадам болды.
Өйткені, өркениетті дейтін шетелдердің тәжірибесі дауларды медиатордың
қатысуымен реттеу көп жағдайда екі тараптың келісімге келуімен
аяқталатынын көрсетеді. Бұл даулаушы тараптардың санын азайтады. Бізге
керегі де осы. Оның үстіне сарапшылар медиацияны енгізу мәселенің алдын
алуға және құқықтың түрлі саласында да, құқықтан тыс шиеленістерде де
дауларды шешудің қазіргі қалыптасқан тәжірибесіне белсенді түрде оң ықпал
ететінін жасырмайды. Ендеше бұрынғы билердің дуалы істері енді қайтып
оралуы қиын десек те, татуластырудың, яғни қос тарапты бітімге келтіру
мәселенің алдын алуға және құқықтың түрлі саласында да, құқықтан тыс
шиеленістерде де дауларды шешудің қазір қалыптасқан тәжірибесіне оң
ықпал ететіні зор үміт дейміз. Тек осы пайдалы істің әлі өркен жаймай
тұрғаны көңілге кірбің түсіретіні де жасырын емес. Ал бұған қандай
мәселелер кедергі келтіріп және оны шешудің қандай жолдары бар екендігі
талқыланған отырыс елордада өтті. Оны Қазақстан халқы Ассамблеясы,

Президент жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік
мекемесі және «Қоғамдық пікір» зерттеу институты бірлесе ұйымдастырып,
Медиация орталығында даудың алдын алу және оны шешу мәселелерін
талқыға салды. Аталған семинар-тренингті ашқан Президент жанындағы
«Қоғамдық келісім» РММ директоры Н. Калашникова, «Қоғамдық келісім»
зерттеу институтының директоры Б.Рақышева жиналғандар алдында тұрған
міндеттер жайында айтып, мәселенің өзектілігіне тоқталды. Бұл отырыстың
мақсаты шетелдік және отандық сарапшылардың, Бас прокуратураның,
Жоғарғы Соттың, Әділет министрлігінің және басқа да мүдделі мемлекеттік
органдардың қатысуымен қоғамдық келісімді нығайту, қоғамдық келісім
мәселелерін шешуде медиация рәсімдерін пайдаланатын мемлекеттік
органдардың ынтымақтаса жұмыс істеуі үшін Қазақстан халқы Ассамблеясы
жанынан нақты тетік – Медиация институтын, Медиаторлар мектебін құру,
оны дамыту және нығайту мәселелерін талқылау, дейді сөйлеушілер. Ал бұл
отырысқа себеп болған жоғарыда айтылған медиация саласы, егер Қазақстан
Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, жеке және (немесе)
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық
қатынастарынан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес және ауырлығы
орташа қылмыстар туралы iстер бойынша қылмыстық сот iсiн жүргiзу
барысында қаралатын даулар осы медиацияның қолданылу саласы болып
табылады. Дегенмен ескеру керек, егер тараптардың бiрi мемлекеттiк орган
болып табылатын кезде, жеке немесе заңды тұлғалар қатысатын азаматтық,
еңбек, отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан туындайтын дауларға
медиация рәсiмi қолданылмайды. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық
қылмыстар және мемлекеттiк қызмет пен мемлекеттiк басқару мүдделерiне
қарсы өзге де қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша медиация рәсiмi
қолданылмайды. Өйткені, медиация – тараптардың ерiктi келiсiмi бойынша
жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешiмге қол жеткiзуi
мақсатында медиатордың жәрдемдесуiмен тараптар арасындағы дауды
реттеу рәсiмi. Бір сөзбен айтқанда, медиацияның мақсаты дауды шешуде
медиацияның екi тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткiзу,
тараптардың дауласушылық деңгейiн төмендету болып табылады. Сондай-ақ,
судьялардың және қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар
лауазымды тұлғаларының тараптарды қандай да болмасын нысанда
медиацияға мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Осылайша аталған іс-шара шеңберінде
жалпы
отырыс,
бағдарламалар
мен
медиация
орталықтарының
таныстырылымдарын, медиация техникасын және медиацияны пайдалану
тетіктерін үйретуді мақсат ететін семинар-тренинг өткізу, алдын алу
саясатын дамытуға жәрдемдесетін дағдыларды үйрету, осы мәселедегі
Қазақстанның қоғамдық келісімді, толеранттылық пен ел бірлігін
нығайтумен байланысты тәжірибесін талқылау жоспарға енді. Семинартренингтің барысында әртүрлі бағыт бойынша медиация бағдарламаларының
таныстырылымы болды. Оқытып-үйрету арқылы семинар-тренингтің
қорытындысы бойынша қатысушыларға халықаралық үлгідегі сертификаттар
табыс ету ескерілген екен. Аталған отырысқа қатысушылар қазіргі таңдағы

медиация түсінігі ХХ ғасырдың екінші жартысында, алдымен, ағылшынсаксон құқығы қолданылатын елдерде – АҚШ, Австралияда дами бастады,
содан кейін Еуропаға тарала бастағандығын айтады. Медиацияны
пайдаланудың алғашқы талпынысы отбасылық қатынастар саласындағы
дауларды шешу барысында жасалды. Кейіннен медиация отбасылық
даулардан бастап коммерциялық және жария саладағы көп тарапты күрделі
дауларды шешуде де табыспен қолданылып, мойындалды. Бәрімізге белгілі
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына
қарай 20 қадам» атты мақаласында Президент Н.Назарбаев Үкіметке
медиация институтын дамытуға бағытталған заңға бағынысты құқықтық база
қабылдануын қамтамасыз етуді тапсырды, сондай-ақ, ол медиация
құрылымдарын ұлттық және жеке компанияларда құру керектігін атап
көрсетті. Өйткені, әлемдік тәжірибеде медиацияны заңнамалық бекітудің
көптеген мысалдары белгілі. Тиісті актілер АҚШ, Австрия, Германияда
қабылданған. Еуропа комиссиясы Медиатордың кодексін бекітті, ал
Еуроодақ медиаторлар қызметін реттейтін бірқатар директивалар шығарды.
2002 жылы БҰҰ халықаралық сауда құқығы жөніндегі комиссиясы
(UNCITRAL) «Халықаралық коммерциялық келісуі рәсімі туралы» типтік
заңды әзірледі, оған түсіндірме жазбада медиация институты қолданылатын
елдерде медиация барысында қол жеткізілген заңдық тиімділік пен
келісімнің міндеттілігі туралы шолу берілген. Ал біздің еліміз медиация үшін
жасақталған қажетті инфрақұрылымды әлемдік тәжірибені ескере отырып
құқықтық жүйеде институттандыра білді. «Медиация туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы диспозитивтік сипатта, бұл медиацияны кең ауқымда
пайдалану туралы айтуға мүмкіндік береді. Сол сияқты Қазақстан
Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасында жеке құқықтық
дауларды шешу үшін істі сот талқылауына дайындау кезеңінде реттеу
рәсімдерін пайдалану мүмкіндігі көзделген. Тұжырымдамаға сәйкес
азаматтық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру азаматтық істерді тез қарауды
және шешуді қамтамасыз ету мақсатында істі сот талқылауына дайындау
кезеңін оңтайландыруға бағдарлануы керектігі ескерілген. Бұл орайда
Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім институттары, аналар,
ақсақалдар
кеңестері
этносаралық
қатынастарды
реттеу
және
толеранттылықты қалыптастыруда өлшеусіз рөл атқарады. Сонымен
отырыстың қорытындысы бойынша Гранада университетінің (Испания)
Бейбітшілік және даулы істер институты мен Президент жанындағы
«Қоғамдық келісім» РММ арасында ынтымақтастық хаттамасына қол
қойылатындығының өзі үлкен жетістік екені ескерілді. Халықаралық
тәжірибені ескере отырып, медиация рәсімдерін қоғамдық келісімді дамыту
және нығайту мәселелерін шешуде пайдалану үшін Қазақстан халқы
Ассамблеясының жанынан медиация институтын дамыту моделі әзірленетін
болады. Сондай-ақ, «Медиация туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар
енгізу бойынша ұсынымдар дайындау көзделген. Бұл үшін Президент
жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ және «Қоғамдық пікір» зерттеу
институты негізінде ҚХА медиация орталығын, ҚХА медиаторлар мектебін

құру тұжырымдамасы әзірленген. Іс-шараға халықаралық сарапшымедиаторлар, Болгариядан, Испаниядан, Ресейден келген ғалымдар,
Парламент Мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік органдардың өкілдері,
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, Президент жанындағы
«Қоғамдық
келісім»
РММ
сарапшылары,
Қазақстан
медиация
орталықтарының өкілдері, ҚХА Ғылыми-сараптамалық кеңес және ҚХА
ғылыми-сараптамалық топтарының мүшелері, ҚХА жанындағы Өңірлік
қоғамдық келісім кеңестерінің, ҚХА аналар кеңестерінің, ҚХА
кафедраларының, БАҚ өкілдері қатысты. Сондай-ақ, Бас прокуратура,
Жоғарғы Сот, Білім және ғылым министрлігі және Әділет министрлігі осы
отырысты өткізуге ынтымақтастық танытқан көрінеді. Александр
ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан».

http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/magisterskii-kurs-pomediatsii-hotyat-otkrit-v-kazahstane/
Магистерский курс по медиации хотят открыть в
Казахстане
Четыре года назад в республике был принят Закон РК "О медиации".
В Казахстане медиативными функциями планируется наделить адвокатов
и
нотариусов.
Об
этом
рассказал
заместитель министра юстиции РК Бакытжан Абдраимов в ходе
расширенного заседания Центра медиации по вопросам предотвращения и
разрешения конфликтов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Институт медиации в Казахстане получает новый импульс. К примеру,
такие крупные работодатели, как "Cамрук-Казына", создали организацию
социального партнерства, которая занимается примирением сторон в
трудовых конфликтах. Аналогичная функция сейчас выполняется нашей
национальной судебной системой. В ближайшее время мы рассмотрим
поправку в законодательстве о придании медиативных функций не только
медиаторам, но адвокатам, нотариусам в сфере их профессиональной
деятельности",
–
подчеркнул
Абдраимов.
По словам замминистра, суть медиативной функции можно отразить русской
поговоркой – "худой мир лучше доброй ссоры".
"Также отмечу, что применительно к этномедиации важным вопросом
является то, что эта сфера предполагает более глубокие знания
конфликтующих сторон. Это знания не только с точки зрения правовых
аспектов, а в большей степени – знание этнических особенностей той или
иной стороны. Поэтому вопрос о подготовке профессиональных медиаторов,
целой плеяды специалистов, которые бы профессионально занимались этим
вопросом, сегодня становится очень актуальным. Поэтому рассматривается
вопрос о создании магистерской программы для подготовки профессионалов.
В этой связи представляет особый интерес европейский опыт наших коллег
из Софийского университета, университета Гранады", – сказал заместитель
министра юстиции РК.
В своем выступлении чиновник также обратился к истории, напомнив,
что в советском законодательстве принцип медиации широко применялся,
хотя тогда еще не назывался этим термином. Однако Гражданскопроцессуальный кодекс предусматривал широкое применение мирового
соглашения. И эта сфера применения распространялась не только в
трудовых, но и семейно-брачных отношениях в различных отраслях права.
"Казахское право тоже имело очень большие медиативные начала – суд биев,
Жеты Жаргы. Это национальные правовые памятники, которые

основывались на достижении бесконфликтного согласия сторонами. В связи
с принятием закона о медиации эта сфера получила новый импульс. Это
связано с тем, что фактически медиативная функция в большой степени дает
возможность сторонам урегулировать конфликт без обращения в
правоохранительные и судебные органы. Медиативный институт появился
впервые в правосудии. В дальнейшем он получил развитие и в обычных
конфликтах", – заключил Абдраимов.
Напомним, что Закон "О медиации" как альтернатива судам в
Казахстане вступил
в
силу
5
августа
2011
года.
В мероприятии приняли участие Ассамблея народа Казахстана,
Республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при
Президенте РК, исследовательский институт "Общественное мнение" и
зарубежные специалисты.
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Медиация как ресурс стабильности
Создать Единый центр по вопросам медиации в сфере
межэтнических конфликтов при Ассамблее народа Казахстана
предложила Генеральная прокуратура
Пленарное заседание Центра медиации по вопросам предотвращения и
разрешения конфликтов, организованное АНК совместно с Республиканским
государственным учреждением «Қоғамдық келісім» при Президенте РК и
исследовательским институтом «Общественное мнение», прошло в Астане. В
нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, зарубежные и
отечественные эксперты, представители Генеральной прокуратуры,
Верховного суда, Министерства юстиции, других заинтересованных
государственных
органов
и
НПО.
Открывая мероприятие, заместитель председателя Ассамблеи народа
Казахстана Любовь Ни отметила важность применения примирительных
процедур в проводимой общественной работе всеми членами АНК для того,
чтобы и в дальнейшем сохранять мир и спокойствие в нашей стране.
Участники мероприятия обсудили вопросы создания при ассамблее
конкретных механизмов для укрепления общественного согласия, таких как
Институт медиации, Школы медиаторов, сотрудничества государственных
органов,
использующих
процедуры
медиации
и
другое.
Начальник департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК,
член НЭС АНК Роза Досымбекова подчеркнула, что Ассамблея народа
Казахстана играет огромную роль в укреплении единства нашего народа,
сохранении мира и согласия внутри государства. В процессуальном плане
медиация уже начинает работать и в сфере межэтнических отношений, и
АНК, по мнению выступающей, должна стать координатором по вопросам
профилактики и предупреждения межэтнических конфликтов. В связи с
этим, учитывая положительную мировую и местную практику процедуры
досудебного примирения, руководством главного надзорного ведомства
страны предлагается создать Единый центр по вопросам медиации в сфере
межэтнических конфликтов при Ассамблее народа Казахстана. Он может
стать мощным аналитическим и стратегическим ресурсом, определяющим
политику обеспечения толерантности и межэтнического согласия как
обязательного
элемента
стабильности
в
государстве.
В рамках мероприятия состоялись презентации различных программ и
центров медиации, а также семинар-тренинг. Целью тренинга стало обучение
технике и механизмам использования медиации, с получением навыков,

способствующих развитию превентивной политики. Кроме того, обсуждался
опыт Казахстана в вопросах, связанных с укреплением общественного
согласия, толерантности и национального единства. По завершении
обучающего семинара все его участники получили сертификаты
международного
образца.
По итогам проведенного заседания подписан Протокол намерений между
Институтом мира и конфликтов Университета Гранады (Испания) и РГУ
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК. С учетом международного опыта
предполагается разработать модель развития Института медиации при
Ассамблее народа Казахстана для использования примирительных процедур
в практике решения вопросов развития и укрепления общественного
согласия.
Автор: Олег ТАРАН
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНСТВА
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Астанада отандық және шетелдік медиаторлар үшін
тренингтер өткізілуде
АСТАНА.
ҚазАқпарат
Дауларды
болдырмау және алдын алу бойынша медиация
орталығының кеңейтілген отырысының аясында
Астанада
практикалық
семинар-тренинг
өткізілуде.
Оған медиация саласында қызмет ететін
отандық және шетелдік мамандар, сонымен
қатар барлық өңірлерден Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері келіп
қатысуда.
«Аталған шара таза тәжірибеге, нақты мысалдарға сүйенген мықты
сарапшылардың тәлімін жеткізу үшін ұйымдастырылып отыр. Түрлі
қайшылықтарды шешуде медиация институты, оның тетіктері мен
әдістерінің орны бөлек. Халықаралық тәжірибеге қарағанда, біздің ұстанып
отырған жолымыз біршама өзгешелеу десе де болады. Егер әлемдік
медиацияда туындаған даулардың шешу және түрлі тетіктерді қолдану болса,
қазақстандық медиация оны болдырмаудың, қоғамдық келісімнің одан әрі
беки түсуіне бағытталған шешімдерге көп мән береді», - дейді ҚР Президенті
жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ директоры Наталья Калашникова.
Оның сөзіне қарағанда, тренингте отандық және шетелдік медиацияның
үздік тетіктері ұсынылады.
«Біз тренинг қорытындысы бойынша Қазақстанның медиация моделін
қалыптастырудың жолдарын көргіміз келеді. Құрамымыз өте сапалы,
шетелдік сарапшылармен қатар, аймақ өкілдері, отандық медиаторлар келіп
отыр. Қоғамдық келісім кеңестерін, аналар кеңесінің мүшелерін, ғылымисарапшылық қауымдастықты арнайы шақырттық. Олар осында жоғарыда
айтылған шешімдерді жасақтайтын болады», - деп атап өтті ол.
Семинар аяқталысымен қатысушылар халықаралық үлгідегі арнайы
сертификаттар алады.
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В столице проходит тренинг для казахстанских и
зарубежных медиаторов (ФОТО)
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане
начал работу практический семинар-тренинг
в рамках расширенного заседания Центра
медиации по вопросам предотвращения и
разрешения конфликтов.
В практическом тренинге принимают
участие отечественные и зарубежные
эксперты в области медиации, а также
представители Ассамблеи народа Казахстана из всех регионов страны.
«Данное мероприятия чисто прикладного значения, поскольку мы
планируем его провести именно на конкретных ситуационных задачах.
Институт медиации, его механизмы и инструменты особенно важны для
решения различных вопросов. В отличие от международной практики, мы в
понятие медиации вкладываем несколько иное значение. Если за рубежом
это уже решение конфликтов различными инструментами и методами, то
задача казахстанской медиации заключается в поиске превентивных
механизмов, которые однозначно будут работать и на укрепление
общественного согласия», - сказала директор РГУ «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК Наталья Калашникова.
По ее словам, на тренинге представлены различные отечественные и
зарубежные модели медиации.
«Мы планируем по итогам семинара выработать подходы к
формированию модели развития медиации в Казахстане. Качественный
состав очень солидный, помимо зарубежных экспертов здесь присутствуют
представители регионов, отечественные медиаторы. Мы специально
пригласили советы общественного согласия, советы матерей, научноэкспертное сообщество, которые и будут вырабатывать эти инструменты», добавила Н. Калашникова.
По окончании обучающего семинара-тренинга все участники получат
сертификаты международного образца.
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Конфликтам не место в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конфликты присутствуют в жизни каждого из
нас. И если взрослые могут противостоять провокациям, то молодежь очень
часто становится их жертвой. Семена сомнений попадают на благодатную
почву, и не до конца сформировавшееся мировоззрение подростка принимает
все преподнесенные сведения за чистую монету, не подвергая поспешные
выводу сомнению, а юношеский максимализм не дает уже остановиться.
И вот только намечавшийся конфликт разгорается в полную силу,
приводя к необратимым последствиям, разрешить которые порой
становиться просто невозможно. А ведь можно было бы если и не избежать
конфликтной ситуации, то решить ее мирно и с пользой для обеих сторон.
Это подвластно такой форме разрешения конфликтов как медиация. В
Казахстане об этом знают довольно небольшое количество людей, еще
меньше этим пользуются в повседневной жизни. А ведь конфликты - это не
только открытое противостояние, но и трудовые, межличностные или
профессиональные споры. Чтобы помочь казахстанцам овладеть этим
«оружием», Центр медиации по вопросам предотвращения и разрешения
конфликтов провел расширенное заседание, на котором вот уже второй день
обсуждаются такие вопросы как обучение медиаторов и развитие центров
медиации в ВУЗах и школах. Также, как одному из самых опасных видов
конфликта, больше внимание было уделено медиации в области
межэтнических отношений. Но, конечно, красной линией в каждом
выступлении и тренинге была молодежь, как самая уязвимая группа, работу с
которой ни в коем случае нельзя прекращать.
По итогам анализа, опубликованного ОЭСР, стало видно, что
проваленная работа с молодежью в Европе, может привести к тем событиям,
которые можно было наблюдать в Северной Африке во время «арабской
весны». Чтобы не допустить подобного в Казахстане, а также научить
молодое поколение разрешать все спорные вопросы доступным и
безопасным способом, работа центра медиации будет усилена. Это стало
возможным при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, республиканского
государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте
Республики Казахстан и исследовательского института «Общественное
мнение».
Татьяна
Дронзина,
профессор
Софийского
университета
им.К.Охридского, доктор политических наук, несколько лет изучавшая
казахстанский опыт межэтнического согласия отметила, что Ассамблея
народа Казахстана - это прекрасный медиатор, вот уже 20 лет стоящий на

страже мира в нашей республике. И поэтому так важно реализовывать
намеченные планы при содействии этого уникального института. Но без
поддержки самих казахстанцев, каждого из нас, даже такое благое начинание
может потерпеть крах. Чтобы этого не случилось, не оставайтесь в стороне,
ведь все мы одна большая страна - одна большая семья.

http://bnews.kz/kk/news/post/280663/
ҚХА жанындағы медиация институтын дамыту моделi әзiрленедi
АСТАНА. 6 тамыз 2015, 10:40. BNews.kz
Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынандағы медиация институтын
дамыту моделi әзiрленедi. Дау-жанжалдардың алдын алу және шешу
мәселелерiне арналған отырыста қоғамдық келiсiмдi нығайту, осы бағыттағы
мәселелердi шешуде медиация рәсiмдерiн пайдаланудың маңыздылығы
талқыланды, деп хабарлайды BNews.kz тiлшiсi.
Медиация орталығының дау-жанжалдардың алдын алу және шешу
мәселелерi бойынша отырысын Қазақстан халқы Ассамблеясы, ҚР
Президентi жанындағы «Қоғамдық келiсiм» республикалық мемлекеттiк
мекемесi және «Қоғамдық пiкiр» зерттеу институты ұйымдастырды.
«Бұл отырыстың мақсаты қоғамдық келiсiмдi нығайту, осы бағыттағы
мәселелердi шешуде медиация рәсiмдерiн пайдаланатын мемлекеттiк
органдардың ынтымақтаса жұмыс iстеуi үшiн ҚХА жанынан нақты механизм
- медиация институтын, медиаторлар мектебiн құру, оны дамыту және
нығайту мәселелерiн талқылау болып табылады. Iс-шара шеңберiнде
бағдарламалар мен медиация орталықтарының таныстырылымдарын,
медиация техникасы мен медиацияны пайдалану тетiктерiн үйретудi мақсат
ететiн семинар-тренинг өткiзу, осы мәселедегi Қазақстанның қоғамдық
келiсiмдi, толеранттылық пен ел бiрлiгiн нығайтумен байланысты
тәжiрибесiн талқылау жоспарланып отыр», - дедi ҚР Президентi жанындағы
«Қоғамдық келiсiм» республикалық мемлекеттiк мекемесiнiң директоры
Наталья Калашникова.
Отырыс қорытындысы бойынша Гранада университетiнiң (Испания)
Бейбiтшiлiк және ұрыс-жанжалдар институты мен ҚР Президентi жанындағы
«Қоғамдық келiсiм» мекемесi арасында ниеттестiк хаттамасына қол
қойылмақ. Халықаралық тәжiрибе ескерiле отырып, медиация рәсiмдерiн
қоғамдық келiсiмдi дамыту және нығайту мәселелерiн шешуде пайдалану
үшiн ҚХА жанынан медиация институтын дамыту моделi әзiрленетiн
болады. «Медиация туралы» заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу
бойынша ұсынымдар әзiрлеу көзделген.

http://bnews.kz/kk/videonews/post/280778/
ҚХА жанындағы медиация орталығы даулардың алдын алуға күш
салады – Ғ.Телебаев
АСТАНА. 6 тамыз 2015, 18:55. BNews.kz Қазақстан халқы
Ассамблеясының жанынан медиация орталығын құру жоспарланып отыр.
Осы орталықтың қалай жұмыс істейтінін BNews.kz тілшісіне ҚР Президенті
жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі
директорының орынбасары Ғазиз Телебаев әңгімелеп берді.
«Шетелдік тәжірибені пайдаланып, медиация орталығының жұмысын
жолға қоямыз. Басқа елдерде жанжалдарды сотқа жеткізбей шешу көзделсе,
біз оның алдын алуды мақсат етіп қойып отырмыз. Мысалы, бір өңірде,
қалада не ауылда жағдай шиеленісіп тұр дейтін болсақ, сол жағдайды
зерттеп, тараптарды бітімгершілікке шақыру, келіссөз жүргізу, ықпал ету
керек, сонда жанжалдарды болдырмауға болады», - дейді Ғ.Телебаев.
«Ондай арашаға кім қатыса алады? Бүгінде Қазақстан халқы
Ассамблеясының өңірлерде көптеген құрылымдары бар. Қоғамдық келісім
кеңестері, ақсақалдар, аналар кеңесі, сонымен қатар, әр өңірдегі достық
үйлері қызметінің бір бағыты медиация болады», - деп әңгімеледі ол.
«Қоғамдық келісім» директорының орынбасары атап өткендей, медиация
институтын дамытудың маңызды зор, бұл Президенттің тікелей тапсырмасы.
«Қазақстанда әр өңірде дербес орталықтар баршылық. Осыдан бірнеше
жыл бұрын бір қоғамдық ұйымның жанынан осындай медиация орталығы
ашылған болатын. Солардың жұмысын бір ізге келтіру, жүйелендіру
мақсатын қойып отырмыз. Биыл үлкен дайындық жұмысын жүргізіп
жатырмыз. 2016 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан осындай
көпсалалық орталық құрылады», - дейді Ғ.Телебаев.
Мұнымен қатар, медиаторларды оқыту жұмысы да қолға алынып, арнайы
мектеп ашылады.

http://bnews.kz/ru/photonews/post/280664/
В Казахстане создадут институт медиации при АНК
В Казахстане создадут институт медиации при АНК. Об этом на
заседании Центра медитации по вопросам предотвращения и разрешения
конфликтов, организованном Ассамблеей народа Казахстана, РГУ
«Қоғамдық келiciм» при Президенте РК и исследовательским институтом
«Общественное мнение», заявила директор «Қоғамдық келісім» Наталья
Калашникова, передает корреспондент BNews.kz.
«Институт медиации и его механизмы, инструменты особенного важны
для решения различных вопросов. В отличие от международной практики,
мы используем несколько иное понятие медиации и ее применения в
Казахстане. Если в международной практике это решение конфликтов
различными инструментами и методами, то задача казахстанской медиации
заключается в поиске превентивных механизмов, которые однозначно будут
работать и на укрепление общественного согласия», - сказала она.
Стоит отметить, что целью данного заседания является обсуждение с
участием зарубежных и отечественных экспертов, представителей
Генеральной прокуратуры, Верховного суда, министерство юстиций,
культуры, образования и спорта и других заинтересованных государственных
органов вопросов создания конкретных механизмов при Ассамблея народа
Казахстана - Института медитации, при АНК в целях укрепления
общественного согласия.
«Мы представим различные модели и зарубежные модели медиации, мы
планируем по итогам нашего семинара выработать подходы к формированию
модели развития медиации в Казахстане. Качественный состав очень
солидный, помимо зарубежных экспертов здесь представители регионов,
отечественные медиаторы, мы специально пригласили советы общественного
согласия, советы матерей, научно-экспертное сообщество, которые и будут
вырабатывать вот эти инструменты. Мы надеемся, что кафедры
толерантности, кафедры ЮНЕСКО, кафедры АНК, которые сегодня
функционируют в ведущих вузах Казахстана, они для себя выработают
направления для того, чтобы инструменты институты медиации были
внедрены в образовательные процессы в вузах», - добавила Н. Калашникова.
По итогам заседания будет подписан протокол намерений между
Институтом мира и конфликтов Университета Гранады (Испания) и РГУ
«Қоғамдық келiciм» при Президенте РК. С учетом международного опыта
будет разработана модель развития института медиации при АНК для
использования процедур медиации в практике решения вопросов развития и
укрепления общественного согласия.

http://bnews.kz/ru/videonews/post/280764/
Л.Ни: Идея Президента РК заслуживает право быть
примером для всего мира
АСТАНА. 6 августа 2015, 17:51. BNews.kzБогатый опыт Казахстана и
идея Президента РК Нурсултана Назарбаева заслуживают право быть
примером для всего мира. Такое мнение корреспонденту BNews.kz выразила
заместитель председателя АНК Любовь Ни, передает корреспондент
BNews.kz.
«Вообще у нас на сегодняшний день институт медиации в общем-то
создан при АНК. Я хотела бы сказать, что если вообще убрать некоторые
нюансы и сказать в целом, то у нас уже 20 лет нашей АНК, каждый член
ассамблеи в принципе всегда выполнял роль медиаторов, и каждый в своей
этнической группе и в целом по Казахстану. И я хочу особо подчеркнуть, что
еще в начале XVII века на территории Казахского ханства уже был институт
биев - это были те же самые медиаторы, которые решали абсолютно все
вопросы
и
которые
действовали
на
основе
справедливости.
По ее мнению, главная идея самой ассамблеи заключается в том, что
Казахстан - это одна страна, одна судьба и одна большая семья. И каждый
член этой большой семьи должен иметь навыки медиатора.
«Идея нашего Президента - она заслуживает право быть образчиком для
всего мира. И я считаю, что в рамках сегодняшнего протокола (протокол
намерений между Институтом мира и конфликтов Университета Гранады
(Испания) и РГУ «Қоғамдық келiciм» при Президенте РК - прим.автора) мы,
во-первых, расширим границы и поделимся своим опытом, и заодно возьмем
опыт всех других стран. Я думаю, что сейчас в нашем мире, когда идет
всеобщая глобализация, нам очень важно сохранить свою этническую и в то
же время сохранить то, что мы наработали и принять со всех стран то
положительное, что есть в этих странах», - добавила Л.Ни.
Напомним, сегодня в Астане Ассамблея народа Казахстана,
Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келiciм» при
Президенте РК и исследовательский институт «Общественное мнение»
провели заседание Центра медитации по вопросам предотвращения и
разрешения
конфликтов.
По итогам заседания был подписан протокол намерений между Институтом
мира и конфликтов Университета Гранады (Испания) и РГУ «Қоғамдық
келiciм» при Президенте РК. С учетом международного опыта будет
разработана модель развития института медиации при АНК для
использования процедур медиации в практике решения вопросов развития и
укрепления общественного согласия.

http://strategy2050.kz/news/24567/
ҚР-да медиацияны дамыту үлгісі жасақталуда
Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясының, ҚР Президенті жанындағы
«Қоғамдық келісім» РММ ұйымдастыруымен Қақтығыстарды алдын алу
және шешу медиация орталығының отырысы өтуде.
КАЗАХСТАН 06 Тамыз, 13:51
Аталмыш жиынның мақсаты отандық және шетелдік сарапшылардың,
мемлекетік және құзырлы органдардың мамандарының қатысуымен
қоғамдық келісім мәселелерінде медиация процедураларын пайдалануды
талқылау, осы салада ынтымақтастық орнату, жаңа тетіктерді бірлесіп табу
болып табылады
«Аталмыш шара ҚХА 2020-жылға дейін дамыту тұжырымдамасы
аясында өтуде. Медиация институты. Оның құралдары түрлі мәселелерді
шешуде өте маңызды. Алайда Қазақстанда медиацияны басқаша
пайдаланады. Егер халықаралық деңгейде медиация қақтығыстарды шешу,
болдырмау құралы боса, Қазақстанда ол қоғамдық келісімді нығайту құралы
болып табылады»,- деді «Қоғамдық келісім» РММ директоры Наталья
Калашникова.
Оның айтуынша, отырыс толығымен тренингтерге арналады, ал олардың
қорытындысы бойынша Қазақстанда медиацияны одан ары дамыту үлгісі
жасақталады.
«Мұнда түрлі үлгідегі шетелдік медиация ұсынылады. Келген мамандар
құрамы өте сауатты, олардың ішінде шетелдік мамандармен қатар отандық
аймақтық медиаторлар бар. Біз оларды арнайы шақырдық, олар бізге отандық
медиацияны дамытуда жаңа құралдар жасақтайтын болады», -деді ол.
Анар Тәңірқұлова

http://strategy2050.kz/ru/news/24567/
В РК выработают подходы к формированию модели развития
медиации
В Астане проходит заседание Центра медиации по вопросам
предотвращения и разрешения конфликтов, организованное Ассамблей
народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК и
исследовательским институтом «Общественное мнение».
В КАЗАХСТАНЕ 06 Августа, 13:51
Целью данного заседания является обсуждение с участием зарубежных и
отечественных экспертов, представителей Генеральной прокуратуры,
Верховного суда, Министерства юстиции и других заинтересованных
государственных органов создания конкретных механизмов при Ассамблее
народа Казахстана – Института медиации при АНК в целях укрепления
общественного согласия, создания Школы медиаторов, сотрудничества
государственных органов, использующих процедуры медиации в решении
вопросов общественного согласия.
«Данное мероприятие проводится в рамках реализации плана Концепции
развития АНК до 2020 года. Сегодняшнее мероприятие чисто прикладного
значения, поскольку мы планируем его провести именно на конкретных
ситуационных задачах, на конкретных направлениях. Институт медиации,
его механизмы и инструменты особенно важны для решения различных
вопросов. В отличие от международной практики мы несколько иное понятие
медиации и ее применения в Казахстане. Если в международной практике это
уже решение конфликтов различными инструментами и методами, то задача
казахстанской медиации заключается в поиске превентивных механизмов,
которые однозначно будут работать и на укрепление общественного
согласия», – сказала директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК
Наталья Калашникова.
По ее словам, заседание будет полностью посвящено тренингу, по итогам
которого выработают подходы к формированию модели развития медиации в
Казахстане.
«Здесь будут представлены различные модели и зарубежные модели
медиации, и мы планируем по итогам нашего семинара выработать подходы
к формированию модели развития медиации в Казахстане. Качественный
состав очень солидный, помимо зарубежных экспертов здесь представители
регионов, отечественные медиаторы. Мы специально пригласили советы
общественного согласия, советы матерей, научно-экспертное сообщество,
которые и будут вырабатывать вот эти инструменты. Мы надеемся, что
кафедры толерантности, кафедры ЮНЕСКО, кафедры АНК, которые сегодня

функционируют в ведущих вузах Казахстана, выработают для себя
направления для того, чтобы инструменты института медиации были
внедрены в образовательные процессы в вузах», – добавила она.
Анара Таныркулова

http://365info.kz/2015/08/centr-mediacii-v-sfere-mezhetnicheskixkonfliktov-predlagayut-sozdat-v-kazaxstane/
Центр медиации в сфере межэтнических конфликтов
предлагают создать в Казахстане
В Казахстане необходимо создать центр медиации в сфере
межэтнических конфликтов при ассамблее народа Казахстана (АНК),
сообщила начальник департамента кадровой работы генеральной
прокуратуры РК Роза Досымбекова, передает КазТАГ.
— В настоящее время непросто своевременно выявить и нейтрализовать
сигналы межнационального напряжения, что способствует негативному
развитию ситуации. Также требуется активная идеологическая работа на
местах. В этой связи в сфере межэтнических отношений ассамблея,
состоящая из авторитетных и уважаемых представителей различных наций и
этносов, могла бы стать координатором по вопросам профилактики и
предупреждению
межэтнических
конфликтов,
—
сказала Роза
Досымбекова на расширенном заседании центра медиации по вопросам
предотвращения и разрешения конфликтов АНК.
— Учитывая положительную мировую и местную практику процедур
досудебного примирения, предлагаем создать единый центр по вопросам
медиации в сфере межэтнических конфликтов при ассамблее народа
Казахстана, который сможет стать мощным аналитическим и стратегическим
центром, определяющим политику обеспечения толерантности и
межэтнического согласия как обязательного элемента стабильности в
государстве, — добавила она.
По ее словам, в Казахстане уже есть примеры успешного решения
межэтнических конфликтов на местах.
— Хотелось бы отметить, что у казахов издавна существует и до сих пор
применяется обряд мирного примирения сторон «жилик устату», суть
которого заключается в устранении былой вражды и общения сторон в
статусе близких родственников. К примеру, в преддверии празднования
Наурыз такой обряд был применен в недавних событиях в селе Бостандык
Сарыагашского
района
Южно-Казахстанской
области.
Между
представителями таджикской и казахской национальности был накрыт
большой дастархан, куда были приглашены местные жители, а также
старейшины таджикской и казахской диаспор, — привела она пример.

Роза Досымбекова сообщила, что решение споров посредством
медиаторов в Казахстане становится все более популярным.
— Если в 2012 году в порядке медиации было завершено всего 114
споров, то в этом году медиаторы уже разрешили 2774. С 1 января этого года
введено в действие новое уголовное законодательство, реализуется проект
генеральной прокуратуры по примирению и снижению тюремного
населения. В результате в 4 раза стало больше примирения до суда. Теперь
80% дел прекращается на следствии, а 20% — в судах, — сообщила она.
— В целом за последние 3 года на 7% сократилось число
рассматриваемых дел. Это говорит о том, что все больше людей прибегает к
услугам медиаторов… Благодаря таким примерам преимущества медиации
очевидны. Они избавляют суды от загруженности, экономят время, деньги и
нервы граждан. Для сторон всегда есть возможность спокойного подхода к
осмыслению своих доводов, отказа от притязаний, тем самым сохраняя
человеческие и партнерские отношения, в том числе межэтнического и
межнационального согласия, — резюмировала она.

РАДИО
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ҚХА жанынан құрылатын Медиация институтын дамыту
моделі таныстырылды
Сарапшылар жоғары оқу орындарында медиация мамандығын
оқытуды ұсынды.

http://astanafm.kz/ru/view/Assembly/page_100176_pri-assambleenaroda-kazakhstana-poyavitsya-institut-med
06.08.2015
При Ассамблее народа Казахстана появится институт медиации
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ҚХА жанынан құрылатын Медиация институтын дамыту
моделі таныстырылды
Сарапшылар жоғары оқу орындарында медиация мамандығын
оқытуды ұсынды.
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