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Каралган макалада Кыргыз Республикасынын үй-бү-

лөлүк медиация жөнүндөгү мыйзамынын кабыл алынышы, 

кандай максаттарды көздөгөнү, кемчиликтери, кадыр-

баркы жана аны андан ары өнүктүрүү каралган. Айта 

кетсек мыйзам медиацияны жарандык, үй-бүлөлүк жана 

эмгектик укук мамилелеринен келип чыгуучу талаштарга 

карата колдонууга байланышкан мамилелерди жөнгө са-

лат. Автордун ою боюнча талаштарды чечүдөө медиа-

цияны колдонуу эң манилүү мамлекеттик багыт. Айта 

кетсек мамлекеттин негизги максаты үй-бүлөнүн мил-

деттерин ишке ашыруу жана үй-бүлөнүн жашоо-турму-

шунун сапатын жогорулатууда. Андан тышкары үй-бүлө-

лүк медиацияны кеңири үй-бүлөдөгү чыр-чатака колдонсок 

биринчиден соттордүн иши азаят, муну менен бирге алар-

дын иш сапаты жогорулайт, кийинкиси тараптарга акча 

тарабынан чыгым азайышы мүмкүн, эң негизгиси тарап-

тар ортосунда утуу же уулуу болбойт, алар эки тарапка 

ыңгайлуу чечим чыгарышат. Ошону менен бирге эле чет 

элдик тажырыйбаны эске алып үй-бүлөдөгү чыр-чатак-

тарды чечүү үчүн атайын үй-бүлө медиациясын ачынуу 

сунуштайт. Себеби дегенде чет элдик үй-бүлөөлүк ортом-

чулук жогорку натыйжалуулугун көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: үй-бүлөлүк медиация, медиация, чет 

элдик медиация, үй-бүлөлүк чыр-чатак, үй-бүлө, жашы 

жете элек балдар.  

В данной статье предусматривается закон о медиа-

ции Кыргызской Республики, способы его принятия, какие 

цели преследует, недостатки, достоинство и способы его 

совершенствования. Надо отметить, что закон о медиа-

ции регулирует отношения, связанные с применением ме-

диации к спорам, возникающим из гражданских, семейных 

и трудовых правоотношений. Использование процедуры 

медиации для разрешения споров, по мнению автора наи-

более оптимальная государственная политика. Необходи-

мо отметить, что основной целью государства для реали-

зации функции семьи, а также улучшения качества жизни 

семьи. При использовании семейной медиации в семейных 

спорах суды будут менее загружены, и улучшится каче-

ство их работы, далее у сторон возможно уменьшится 

денежные расходы, самое главное здесь нет проигравшего 

и выигравшего, здесь они принимают обоюдное и взаимо-

выгодное решение для двоих. В связи с этим, учитывая за-

рубежный опыт, предлагается создать семейную медиа-

цию для решения семейных споров. В этой связи зарубеж-

ная практика показала свою эффективность.  

Ключевые слова: семейная медиация, медиация, за-

рубежная медиация, семейные споры, семья, несовершен-

нолетние дети. 

This article provides for a law on mediation of the Kyr-

gyz Republic, methods for its adoption, what goals it pursues, 

weaknesses, dignity and ways to improve it. It should be noted 

that the law on mediation regulates relations related to the use 

of mediation in disputes arising from civil, family and labor 

relations. Using the mediation procedure to resolve disputes, 

according to the author, the most optimal state policy. It should 

be noted that the main goal of the state is to realize the func-

tion of the family, as well as improve the quality of life of the 

family. When using family mediation in family disputes, the 

courts will be less loaded and their work quality will improve, 

then the parties may have reduced cash costs, the most impor-

tant thing is that there is no loser and no winner, here they 

make a mutually and mutually beneficial decision for two. In 

this regard, taking into account foreign experience, it is propo-

sed to create family mediation to resolve family disputes. In 

this regard, foreign practice has shown its effectiveness. 

Key words: family mediation, mediation, foreign media-

tion, family disputes, family, minor children. 

Акыркы мезгилде талашты чырчатагы жок че-

чүү өнүгүп баратат деп айтсак жанылышпайбыз. Бу-

га далил акыркы учурдагы кабыл алынган Медиация 

жөнүндөгү мыйзам десек болот. Мул мыйзам 2017-

жылдын 22-июнунда кабыл алынган жана ошондой 

эле мыйзам медиацияны жарандык, үй-бүлөлүк жана 

эмгектик укук мамилелеринен келип чыгуучу талаш-

тарга карата колдонууга байланышкан мамилелерди 

жөнгө салат.  

Медиация мыйзамда талашкан тараптардын өз 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 

  
 

159 

 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

ара алгылыктуу макулдашуусуна жетишүү макса-

тында алардын кызыкчылыктарын макулдашуу жолү 

менен медиатордун (медиаторлордун) көмөк көрсө-

түүсүндө талашты жөнгө салуу жол-жобосу деп ай-

тылат [1].  

Талаштарды чечүдөө медиацияны колдонуу ая-

бай маанилүү, себеби биринчиден соттордүн иши 

азаят, муну менен бирге алардын иш сапаты жогору-

лайт, экинчиден тараптарга акча тарабынан чыгым 

азайышы мүмкүн. Кыргызстанда медиация институ-

нун маалыматына таянсак, аларга көпчүлүк учурда 

үй-бүлөдөгү чыккан чыр-чатактар себебинен кайры-

лышат. Аларды атай кетсек: ажырашуу, балдардын 

жашаган жерин аныктоо, тарбиялоо, алименттерди 

төөлө, мүлктү бөлүштүрүү жана башка ушуга окшош 

көйгөйлөр менен кайрылышат.   

Үй-бүлөлүк медиация жөнүндө айта кетсек, бул 

талашкан тараптардын өз ара алгылыктуу макулда-

шуусуна жетишүү максатында аладын кызыкчылык-

тарын макүлдашуу жолү менен медиатор көмөк көр-

сөтүп талашты жөнгө салган жол-жобо. Медиация 

жол-жобосү жубайлардын өздөрүнүн ыктыярдуугу 

жана макулдашуусу менен кана жүргүзүлөт. Үй-бү-

лөлүк медиацияда күчтүү сезим орүн алган, эмнеге 

дегенде талаштар жубайлардын жеке мамилелерине 

жана жан дүйнөсүнө таасирин тийгизет. Е.Б.Бодрова 

бүл жөнүндө мындай деген «үй-бүлөлүк медиация – 

өзгөчө жол жобо, баардык учурда эки тараптын бири 

бирине болгон тарынуу, талаптары жана таарыныч-

тары менен коштолот, ошол үчүрда дүйнө бузулат 

жана тараптар бир чечимге келиши абдан кыйын» [2, 

45-б.].  

Кыргызстанда медиация институту алгачкы 

гана камдарды жасап жатат десек жанылышпайбыз. 

Бул түшүнүк коом арасында эми кана оозго алына 

баштады, буга көмөктөшөн улуттук медиатор борбо-

ру, ал жерде келечектеги медиаторлорду даярдашат 

жана аларга иш жүргүзгөнгө тийиштүү документтер-

ди беришет. Азыркы учурда Бишкек шаарында 4 

борбор официалдуу түрдө медиатордүк жардам көр-

сөтүшөт [3].   

Мыйзамдарга кайрылып кетсек, 2017-жылдын 

28-июлунда Медиация жөнүндө мыйзам кабыл алын-

ган. Бул мыйзамда медициянын баардык жол жобо-

лору аныкталган. Судья ишти соттук териштирүүгө 

даярдоо учурунда тараптарга алардын талашты ме-

диация аркылуу жөнгө салууга укугун түшүндүрөт 

жана тараптарды медиатор менен милдеттүү маалы-

маттык жолугушууга жөнөтөт (КР ЖПК 13 п. 153-

беренеси) [4]. Айта кетчү нерсе медиация жүргүзүү 

үчүн тараптар өз ара макулдашуу боюнча медиатор-

ды тандашат (19-б. КР Медиация ж.м.). Андан тыш-

кары  арбитр, тергөөчү жана алгачкы текшерүү орга-

нынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы өз өндүрү-

шүндө турган талаштын, жорук жөнүндө иштин жа-

на жазык ишинин тараптарын маалыматтык жолугу-

шууга жиберүүгө укуктуу. Медиатор менен маалы-

маттык жолуугушуудан тараптардын баш тартууга 

укугу жок (1-2 п. 20-берене) [1].  

Маалыматтык жолугушууну жүргүзүү үбагында 

медиатор: 

1) талаштын тараптарына медиациянын маңы-

зын жана принциптерин түшүндүрөт (негизги прин-

циптер: ыктырдуулук, тараптардын кызматташтыгы 

жана тен укуктуулугу, медиатордун бейтараптыгы, 

купуялуулук); 

2) тараптар талашты медиациянын алкагында 

жөнгө салуу жөнүндө өз ара макулдукка келген 

учурда медиацияны колдонуу жөнүндө келишимдин 

шарттарын макулдашат (3-п. 20-берене) [1].  

КР ЖПКнын 174-беренесине ылайыктуу төрага-

лык кылуучу доогерден өз талаптарын уланта тур-

гандыгын, жоопкерден доогердин талаптарын мой-

нуна аларын же албасын жана тараптар ишти жара-

шуу макулдашуусу менен бүтүрүүнү же медиация 

жол-жобосун жүргүүзүүнү кааларын же каалабасын 

сурайт. Медиация жөнүндөгү мыйзамдын 18-берене-

синде медиация жүргүзүүнүн шарттары каралган. 

Медиация жол-жобосү медиацияны колдонуу жөнүн-

дө келишим түзүлгөн учурдан тартып башталат. 

Мыйзамга ылайык медиация сотко кайрылганга 

чейин да, соттүк териштирүүнүн, бейтарап соттүк те-

риштирүүнүн жана аткарүү өндүрүшүнүн үбагында 

да жүргүзүлүшү мүмкүн, ошону менен бирге эле ме-

диация тараптары медиация жол-жоболорүна жеке 

өздөрү катышат. Эгерде тараптардын бири жүйөлүү 

себептер боюнча медиация жол-жобосуна жеке өзү 

катыша албаса, катышууга өзунун өкүлүнө ыйгарым 

үкүк берет, өкүлдүн ыйгарым укуктары мыйзамга 

ылайык жол-жоболонот. 

Айтылгандан тышкары тараптар медиация жол-

жобосунун жүрүшүндө өз өкүлдөрүнүн (адвокатта-

рынын), котормочулардын, ошондой эле тийиштүү 

багыттагы адистердин жардамынан пайдалана алат. 

Тараптардын макүлдүгү менен медиация процессине 

башка адамдар да катышуусу мүмкүн. 
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Тараптар медиацияны колдонуу жөнүндө кели-

шим түзгөндө сот иш боюнча өндүрүштү токтотуп 

тура алат (КР ЖПК 216-б.). Бүл келишимде тараптар 

өздөрүнүн болгон талаш талаптарын жана медиация 

жүргүзүү мөөнөтү (алтымыш күндон ашпоо керек), 

тартиби (тараптардын макүлдүүгүгү менен бекити-

лет), жүргүзүлүчүү тил (расмий же мамлекеттик), 

милдеттемелери (аткарүүнүн шарттары), тараптар-

дын аты жөнү каралат.   

Андан кийин тараптар медиацияны колдонуу 

жөнүндө келишимдин шарттарын аткарган сон, алар-

дын ортосунда медиациялык макулдашуу жазуу тү-

рүндө түзүлөт, тараптардын калоосу боюнча нота-

раиус тарабынан ырасталышы мүмкүн. Бул кели-

шимдин негизинде сот жарашуу келишимин беките 

алат (22-б.). Соттон тышкары тараптар медиативдик 

макулдашуулардын шарттарын аткаруу үчүн нота-

риустун аткаруу жазуусун жүргүзүүнү медиациялык 

макулдашууда кароого укуктуу. Медиациялык ма-

кулдашуунун негизинде доодон баш тартылгандыгы-

на, жарашуу келишими түзүлгөндүгүнө байланыш-

туу иш боюнча өндүрүш токтотулган учурда мамле-

кеттик алымды кайтарып берүү медиация жөнүндө 

мыйзамга ылайык жүзөгө ашырылат (КР ЖПК 108-

б.). 

Бүл жерде айта кетчү нерсе, кайсыл учурда ме-

диация токтотүлат:  

1) тараптар медиациялык келишимге кол кой-

гондо - мындай макулдашууга кол коюлган күндөн 

тартып; 

2) талашты медиация жолү менен жөңгө салүү 

мүмкүндүгүн жокко чыгарүүчү жагдайлар медиатор 

тарабынан белгиленгенде - мындай жагдайлар белги-

ленген күндөн тартып; 

3) талашты медиация жолү менен жөңгө салүү 

мүмкүн эместигине байланыштуу медиациядан бир, 

бир нече же бардык тараптар жазуу жүзүндө баш 

тартканда - тараптар жазүү жүзүндөгү баш тартууга 

кол койгон күндөн тартып; 

4) тараптардын бири медиацияны улантуудан 

жазуу жүзүндө баш тартканда - жазуу жүзүндөгү 

баш тартуу медиаторго жана башка тарапка жөнө-

түлгөн күндөн тартып; 

5) медиация жүргүзүүнүн мөөнөтү бүткөндө - 

үшүл Мыйзамдын талаптарын эске алуу менен бүл 

мөөнөт бүткөн күндөн тартып; 

6) жеке жак болүп саналган тараптардын бири 

каза болгондо же юридикалык жак болуп саналган 

тараптардын бири жоюлганда - жеке жак каза болгон 

күндөн тартып же юридикалык жактын ишин кыс-

картуу катталган күндөн тартып. 

Үй-бүлөөлүк медиацияга кайрылып келсек, 

азыркы учурда ал кыргыз коомунда көп тарай элек. 

Эгерде чет мамлекеттердин тажырыйбасын карасак 

ал жакта үй-бүлөлүк медиация баш медиациялардан 

өз алдынча институт болуп бөлүнөт жана милдеттүү 

түрдө үй-бүлөлүк карым катнаштардан келип чыккан 

чыр чатакты иреттейт. Мисалыга алсак Англия өлкө-

сүндө үй-бүлө жөнүндө мыйзамга ылайык эгерде ад-

вокаттарга кардарлар үй-бүлө чыр жатак боюнча  

кайрылса, аларды милдеттүү түрдө үй-бүлөлүк ме-

диаторлорго жөнөтүшөт. Ирландия өлкөсүндө 1980-

жылы үй-бүлө жана социалдык суроолор боюнча де-

партаментин алдында биринчи жолу үй-бүлө медиа-

циясы кызматы түзүлгөн. АКШынын көпчүлүк штат-

тарында үй-бүлөөлүк медиацияны жөнгө салуу мый-

замдары колдонулган, алардын кээбирлери ыктыя-

рдуу түрдө өткөрүлүшү керек – ата-энеси ажырашып 

балдарды камкордука алган учурда. Көпчүлүк үй-бү-

лө медиация кызматы соттордун алдында түзүлөт 

жана милдеттерин аткарышат [5]. 

Австралия өлкөсүндө үй-бүлөлүк чыр-чатакты 

чечүү үчүн атайын 1975 жылы үй-бүлө жөнүндө 

мыйзам кабыл алынган, бүл мыйзамда медиация жа-

на жараштыруу жол жобосу каралган, бул жол жобо-

лорду атайын аккедиттөөдөн өткөн кызматкерлер 

алып барышат. Бүл кадам сотторго болгон жүктү 

азайтуу жана ошондой эле соттук алымдарды төмөн-

дөтүү, жана ошону менен бирге эле жубайларга өздө-

рүнүн чыр-чатагын чечүүдө тандоо берилет. Австра-

лияда үй-бүлө мамилелеринин тармактуу борбору 

курулган, алар мамлекет тарабынан каржыланат. 

2007-жылдан баштап жогоруда айтып кеткендей ор-

томчулук кызматкерлерине милтеттүү түрдө кайры-

лышат, үч кана үчүрда кайрылышат: үй-бүлөлүк зор-

дук-зомбулукта, балдарга зулумдук көрсөткөндө жа-

на баланы урдоодо [5]. 

Германияда үй-бүлөлүк ортомчулук жол-жобо-

су биринчилерден болуп айтылат. Бүгүнкү күндө 

балдардын катышуусундагы үй-бүлөдө болгон чыр-

чатакты жеке медиаторлор жана ошондой эле жаш-

тар менен иш алып барган мамлекеттик кызматкелер 

өткөрүшөт [5]. 

Австрия өлкөсүндө үй-бүлөлүк ортомчулукту 

эки адис алып барганы жайылган, алардын бири: 

психолог, психотерапевт, же болбосо үй-бүлөлүк 
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чыр-чатакты ортомчулук кыла ала турган билими 

бар адам, а экинчиси юридикалык билими бар: адво-

кат, нотариус, юрист. Мындай эксперимент  абдан 

негиздүү болгон, себеби дегенде бир учурда эле 

укуктук, коомдук жана психологиялык жана мүнөз-

дүү касиет-сапаттары аспектилери камтылган. 

Үй-бүлөлүк ортомчулук түндүк Европада, Фин-

ляндияда дагы кеңири таралган. Ал эми Дания шаа-

рында үй-бүлөлүк ортомчулукту жергиликтүү өз ал-

дынча башкарүү органдары аткарышат, бүл жерде 

деле балдардын ата-энеси ажырашканда алардын 

тарбиясына, жашоо турмушуна көп көнүл бурулат. 

Эгерде чыр-чатак ортомчулардын жардамы менен 

бүтпөсө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-

ры аныктама чыгарышат, ал  сот аркылуу бекитилүү-

гө тийиш ошондо ал аткаруу күчүнө ээ болот. 

Үй-бүлөлүк ортомчулуктун кеңири тарашына 

мунун жогорку натыйжалуулугу. Белгилей кетсек, 

Түндүк Америкада 55% тен 80% чейин үй-бүлөөлүк 

ортомчулук эки тараптын макулдук түзгөнү менен 

аяктайт, 69% тен 90%, Австралияда 75-92% жана 83-

90% чейин медиатордун ишине жана натыйжасына 

канааттанышат. Дания шарында 64% ортомчулук 

болгон келишпестикттерди чечет, жана 18% ке чейин 

талаш-тартыштар жарым-жартылай чечилет, Шве-

цияда болсо 90% балдар жөнүндө талаш-тартыштар 

ийгиликтүү чечилет [6].   

Ортомчулук, соттук отурумдан айрымаланып 

көбүрөөк жан дүйнөдөгү болгон толкунданууларга 

көнүл бурат жана ошондой эле тараптарга дагы 

ошондой мүмкүнчүлүк берет. Эгерде тараптар бири-

бирине болгон талаптарын жана таарынычтарын чы-

гарбаса, анда экөөнө тен бирдей пайдалуу чечим чы-

гаруу өтө кыйын ушул учурда ортомчулуктун пайда-

сы көп. Эгерде тараптар сотко кайрылышса сөзсүз 

алардын бирөө утат бирөө утулат, мындай айтканда 

пайдалуу жана пайдасыз. Ортомчүлүкта болсо оку-

муштуулар айткандай «чымчыктын үчкан бийикти-

гинен» [7] карагандай болу тараптар коопсуздугу 

жок жана жайлуу чечим чыгараалышат. 

Ошентип үй-бүлөлүк ортомчулукту азыркы 

учурда эң манилүү мамлекеттин багыты деп айтсак 

дагы жанылышпайбыз. Мамлекеттин негизги мак-

саты үй-бүлөнүн милдетерин ишке ашыруу жана үй-

бүлөнүн жашоо-турмушунун сапатын жогорулатуу. 

Үшүл максатты көздөгөн мамлекет 2017-жылы КР 

Медиация жөнүндө мыйзамын кабыл алган. Эки 

жылдык тажырыйбасы бар мыйзам эми гана адистер-

дин оозүна алынып келе жатат. Кабыл алынган мый-

зам көпчүлүк өзгөртүлөөрдү талап кылат. Айта кет-

сек иштеп жаткан мыйзам үстүрдөтөн кана талаш-

тартышты чечүү жолдорун көрсөткөн. Ошонү менен 

бирге соттор тараптарга медиация жолу менен чечүү 

жолдорун кеңири түшүндүрүшпөйт. Сот медиатор-

лор менен соттор кандай иш алып баруулары дагы 

жакшы каралган эмес бул биринчи маселе. 

Кийинкиси калктын медиация боюнча маалы-

матсыздыгы, медиаторлордун жетишсиздиги. Акыр-

кы жагдай жөнүндө Кайюса Эрвасти деген Хельсин-

ки Университетинин доценти мындай деген “..юрис-

тер жана соттор жаны чөйрөдө иштеп жатышыт жана 

алар өздөрүнө жаны ролду кабыл алыш керек, алар 

бир гана күчтүү укук адиси болбостон, ошондой эле 

алар чыр-чатакты башкарууда абдан жакшы адис бо-

лушу керек. Юридикалык билим берүүдө дагы өзгө-

рүүлөр болушу керек. Бүл жерде ал медицина или-

мин мисал кылган, медицина илими операция жаса-

луу менен гана бүтпөйт. Көпчүлүк учурда медицина 

кызматкерлери башка ыкмалар менен адамдарды 

даарылап келишкен. Бычакты эң акыркы учурда гана 

колдонушат. Ошондeктан биз юристер дагы соттук 

процесс чыр-чатактын чечүүнүн акыркы жолу деп 

ойлошубуз керек” [8].  

Ошону менен бирге кийинки айта турган нерсе, 

соттордо медиаторлордун атайын бөлмөлөрүн жок-

тугу. Ушунун кесепетинен көпчүлүк сотко кайрыл-

ган жарандар медиаторлор жөнүндө билишпейт же 

сот медиторлордүн борборуна жөнөткөн учурда, 

алар издеп убара болуат, убактылары кетет. 

Өйдөдөгү аталып кеткен көйгөйлөрдү кантип 

чечүчүн жолдорун айтсак төмөнкүлөр: 

Биринчиден, медиация жөнүндөгү мыйзамга 

жазылыш керек, соттор сот өндүрүштү баштаган 

учурда тараптарга медиаторлор жөнүндө кеңири маа-

лымат бериши керек, себеби дегенде көпчүлүк учур-

да соттор жөн гана медиаторго кайрылууга укуктуу-

суз деп ЖПК окуп кетишет. Жана болгон медиатор-

лордүн баардык тизмеси аларда болушу керек. Ар 

бир сотко үй-бүлөлүк чыр-чатак менен түшкөн иш 

медиаторлорго ыктыярдуу түрдө  жөнөтүлүшү керек.  

Жана ошондой эле, эгерде сотко келген иш, медиа-

ция жолу менен иштер чечилсе сотторго дем бери-

лиш керек. 

Экинчиден калкка медиация боюнча көп маалы-

маттарды таратыш керек, социалдык ролитерди тар-

тып көрсөтүшү зарыл, жана ошондой ар бир сот има-



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 

  
 

162 

 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

ратында медиаторлордүн бөлмөсү болушу ыктыяр.   

Үчүнчүдөн чет элдик тажырыйбаны колдонсок 

үй-бүлөлүк медиаторлорду атайын даярдаш керек, 

бүл жерде бир гана юрист эмес, психолоктор жана 

жашы жетелек балдар менен иштегенге педагогтор 

керек. Ошону менен бирге үй-бүлөлүк медиация бор-

борлорду ачыш керек, ошондо биз соттордун ишин 

женилдетебиз, тараптар өздөрүнүн талаш-тартышта-

рын үй-бүлөлүк медиатордун жардамы менен тынч-

тык жолу жана өздөрүнө ынгайлуу кылып чечип ал-

ганга мүмкүнчүлүктөрү пайда болот.   
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