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МЕДІАЦІЯ ТА КОНСИЛІАЦІЯ ЯК ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ
ВНУТРІШНЬОГО КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

Постановка проблеми. Аналіз та пошук дієвих примирних процедур вирішення корпоративних спорів
свідчить про наявність системи взаємопов’язаних самостійних дій та рішень учасників корпоративного
конфлікту, спрямованих на його вирішення шляхом добровільного налагодження відносин між собою та усунення протиріч, що лежать в основі конфлікту, із можливим залученням нейтральних третіх осіб.
Не вдаючись до детального аналізу в межах цієї статті всіх можливих примирних процедур вирішення
внутрішнього корпоративного конфлікту, вважаємо за доцільне підтримати позицію О. Хрімлі щодо розподілу примирних процедур на підставі такого критерію, як залучення/незалучення третіх осіб у дві групи:
а) перша група – це примирні процедури, які передбачають участь третьої особи, яка допомагає вирішити
конфлікт (медіація, консиліація, посередництво, мінірозгляд тощо); б) друга група – це примирні процедури,
які передбачають самостійне вирішення спору сторонами, без участі третіх осіб (трансакція, переговори
тощо)1.
Виклад основного матеріалу. Безумовно, найбільш поширеною і застосовуваною у сфері захисту корпоративних прав на сьогодні є така примирна процедура, як медіація. Сам термін «медіація» походить від
латинського слова «mediare» і означає «бути посередником»2.
Аналіз наукових джерел свідчить про чималу кількість авторських визначень поняття «медіація», які в
основному мають однакове змістове навантаження, що зводяться до розуміння цього процесу як переговорів
між двома конфліктуючими сторонами за участю посередника, що має необхідні навички, досвід, освіту для
того, щоб допомогти сторонам дійти згоди у врегулюванні їхнього спору3. У свою чергу, Ю.М. Жорнокуй під
категорією «медіація» розуміє процедуру примирення конфліктуючих сторін шляхом їх вступу в добровільні
переговори за допомогою третьої сторони – посередника (медіатора), який сприяє врегулюванню конфлікту4.
Тобто, як вбачається із наведених визначень, всі вони, незважаючи на незначні розбіжності у формулюваннях, є подібними. Спільною для них ознакою є участь третьої особи – медіатора, який має бути незалежним
та неупередженим.
Зважаючи на вказане, у контексті цієї статті можна стверджувати, що медіація є різновидом добровільних примирних процедур внутрішнього корпоративного характеру, спрямованою на примирення сторін
конфлікту та упорядкування відносин між ними, із обов’язковим залученням нейтральної третьої сторони,
основним завданням якої є сприяння врегулюванню конфлікту. При цьому видається, що саме сфера міжособистісних відносин, неврегульована нормами права, відіграє пріоритетну роль у врегулюванні корпоративних суперечок. Отже, на нашу думку, основним та першочерговим призначенням медіації є все ж мирне
врегулювання конфлікту та збереження ділових відносин між партнерами, а не захист порушених прав.
Разом із тим вважаємо, що це слід вважати не недоліком, а специфікою медіації як альтернативи судовому
розгляду. Крім того, процес медіації здатен охопити практично усі аспекти конфліктної ситуації у сфері корпоративних правовідносин на відміну від судового розгляду, який сфокусований винятково на правовій стороні суперечки. З огляду на вказане, на нашу думку, рішення, прийняте за результатами медiацiï, з бiльшою
вiрогiднiстю сприйматиметься сторонами як справедливе і найбільш компромісне.
Аналіз іноземного досвіду правового регулювання відносин щодо здійснення медіації свідчить про
варіативність законодавчих підходів до процедурних особливостей її проведення. Так, у європейській практиці запровадження медіації визначальну роль відіграла Директива 2008/52/ЄC Європейського Парламенту
та Ради ЄС з певних аспектів медіації в цивільних і комерційних справах, яка була затверджена ще 21 травня
2008 р. та передбачала імплементацію відповідних норм у законодавство держав-членів до 21 травня 2011 р.
Директива про медіацію закріплює основні принципи проведення та запровадження механізму медіації в
національне законодавство країн-членів ЄС. Варто також зазначити, що обсяг регулювання Директиви про
медіацію передбачає її застосування до міжнародних спорів, проте звіт про перебіг застосування цієї директиви, виданий Комісією Європейського парламенту у 2016 р., свідчить про те, що майже всі країни ЄС (окрім
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трьох) поширили також обсяг регулювання відповідних положень національного законодавства про медіацію в цивільних і комерційних справах на подібні спори, що виникають між резидентами однієї країни5.
Щодо правового закріплення медіації в Україні слід констатувати, що на сьогодні ще не прийнятий спеціалізований закон, покликаний упорядкувати правовідносини у сфері здійснення медіації як примирної
процедури, спрямованої на захист корпоративних прав. Водночас слід зазначити, що чималий обсяг законотворчої роботи у цьому напрямі уже зроблено. Так, починаючи з 2012 р. на розгляд Верховної Ради України
було подану цілу низку законопроєктів «Про медіацію», проте жоден із них не отримав належної парламентської підтримки.
Вагомим результатом роботи вітчизняного законодавця стало прийняття за основу 15 липня 2020 р. підготовленого Міністерством юстиції України проєкту Закону України «Про медіацію» № 3504, який на законодавчому рівні закріплює можливість проведення процедури медіації – добровільного позасудового врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора6. При цьому
важливо зауважити, що вказаний законопроєкт змістовно відрізняється від попередніх, зокрема, у частині
забезпечення можливості більш повного захисту корпоративних прав шляхом медіації. Так, згідно з ст. 22
проєкту Закону «Про медіацію» № 2425а від 26 червня 2013 р. у цивільних, господарських і трудових угодах
може застосовуватися медіаційне застереження, тобто положення, згідно з яким конфлікти (спори), що
випливають з договірних відносин сторін, підлягають урегулюванню шляхом медіації до їх судового розгляду7. Вказане положення перетинається із ч. 2 ст. 22 ГПК України, відповідно до якої внутрішні корпоративні
спори можуть бути передані на розгляд винятково міжнародного комерційного арбітражу, і лише в тому разі,
якщо такі спори виникли з договору. Вбачається, що якщо б проєкт Закону «Про медіацію» № 2425а був
прийнятий, то медіація в корпоративних відносинах, яка, безумовно, є однією із найбільш ефективних примирних процедур внутрішнього корпоративного характеру, була б практично неможливою.
Натомість проєкт Закону України «Про медіацію» № 3504 від 19 травня 2020 р. закріплює інший підхід
до вирішення корпоративних спорів у частині проведення медіаційних процедур. Так, згідно з ч. 1 ст. 2 вказаного законопроєкту медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у
цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних
провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та
в інших сферах суспільних відносин. Із зазначеного вбачається, що медіація може бути використана як примирна процедура в корпоративних спорах для захисту корпоративних прав – як тих, що виникають із договору, так і позадоговірних. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 2 законопроєкту медіація може проводитися як
до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.
На нашу думку, такий диспозитивний підхід законодавця до правового регулювання відносин із проведення медіаційних процедур є виваженим і послідовним з декількох причин. По-перше, він дозволяє застосувати медіацію для захисту корпоративних прав у разі виникнення як внутрішніх корпоративних конфліктів, пов’язаних зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням юридичної особи корпоративного
типу, так і корпоративних конфліктів, що виникають із правочинів щодо розпорядження акціями, частками,
корпоративними правами тощо. По-друге, необов’язковість медіації як примирної процедури перед судовим
розглядом надає суб’єктам корпоративних правовідносин можливість вільного вибору способу захисту
порушених корпоративних прав, що в цілому відповідає положенням ст. 55 Конституції України щодо можливості захисту прав і свобод всіма способами, не забороненими законом.
На підтвердження зазначеного доцільно навести досвід Нідерландів з цього питання, де передбачено,
що процедура медіації є прийнятною практично для усіх категорій справ, однак не для усіх сторін. Таким
чином, у критеріях для визначення прийнятності медіації враховані здебільшого потреби сторін, а не природа самого спору. Відповідно судді, оцінюючи імовірну ефективність медіації в конкретній справі, насамперед звертають увагу на позицію сторін, їхню готовність до ведення переговорів, добросовісність, щире
бажання та мотивацію вирішити спір8.
Важливим моментом при розробці проєкту Закону України «Про медіацію» № 3504 від 19 травня
2020 р. є положення ст. 3, що закріплюють принципи медіації. Так, медіація проводиться за взаємною згодою
сторін медіації з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, незалежності, нейтральності,
неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації. Принципи медіації – це перша
і найважливіша умова функціонування інституту медіації як основної примирної процедури внутрішнього
корпоративного характеру.
За результатами успішно проведеної медіації сторони укладають медіаційний договір (договір про врегулювання конфлікту, settlement agreement). Через медіаційний договір приватна медіація та її результати
найбільшою мірою пов’язані з правом. Таке бачення ґрунтується на тому, що саме договір є тим інструментом, за допомогою якого усувається правова невизначеність як перешкода для здійснення суб’єктивних корпоративних прав9.
Аналіз положень законопроєкту «Про медіацію» № 3504 від 19 травня 2020 р. свідчить про те, що вітчизняний законодавець досить послідовно вирішує цю термінологічну неузгодженість. Так, згідно зі ст. 18
проєкту Закону договір, що укладається сторонами на початковій стадії медіації, носить назву договору про
проведення медіації. У свою чергу, ст. 19 законопроєкту кінцевий договір медіаційної процедури називає
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угодою за результатами медіації. При цьому вона повинна містити спільне рішення сторін медіації про врегулювання конфлікту (спору) та є обов’язковою для виконання сторонами.
З одного боку, незрозумілим є використання поряд термінів «договір» та «угода», проте, з іншого боку,
назви цих домовленостей у законопроєкті чітко вказують на їх специфіку та етапність укладення, що унеможливлює окреслену вище термінологічну неузгодженість. З огляду на вказане більш доцільним, на нашу
думку, є використання термінів «договір про проведення медіації» та «договір за результатами медіації».
Крім того, у згаданому законопроєкті знаходимо й термін «медіаційне застереження», проте його визначення законодавець залишає поза увагою, на відміну від попереднього проєкту Закону «Про медіацію»
№ 3665 від 17 грудня 2015 р., у якому у ст. 15 зазначалось, що медіаційне застереження – це положення
цивільно-правового, господарсько-правового, трудового, шлюбного або іншого договору про звернення до
процедури медіації у разі виникнення між його сторонами конфлікту (спору) з приводу правовідносин, врегульованих таким договором. Вважаємо, що визначення на законодавчому рівні поняття «медіаційне застереження» стало б доволі позитивним моментом у частині правового закріплення медіаційної процедури,
адже, по-перше, внесло б чіткість у розуміння його сутності, а, по-друге, стимулювало б учасників цивільних, у тому числі корпоративних правовідносин, при укладенні договорів передбачати врегулювання потенційних конфліктних ситуацій шляхом застосування процедури медіації. Крім того, на нашу думку, норми про
можливість закріплення медіаційних застережень повинні бути включені до положень низки статей корпоративного законодавства, що регламентують укладення корпоративних договорів, зокрема, до ст. 261 «Договір між акціонерами товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 7 Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Така позиція зумовлюється тим, що вказані корпоративні правочини насамперед спрямовані на узгоджене управління учасниками юридичних осіб корпоративного типу належних їм корпоративних прав, у тому числі й на попередження та припинення конфліктних ситуацій, пов’язаних із управлінням корпорацією.
Ще однією примирною процедурою внутрішньокорпоративного характеру, яка дедалі частіше використовується для вирішення корпоративних суперечок, є консиліація (від англ. conciliation – примирення). При
цьому питання сутності та природи консиліації викликає чималі дискусії серед науковців, причинами яких,
на нашу думку, є повна відсутність правового регулювання відносин щодо застосування цього різновиду
примирних процедур, а також ототожнення консиліації та медіації.
У літературі зазначається, що консиліація, або узгоджувальне примирення – це один з методів позасудового врегулювання конфлікту. Подібно до медіації консиліація є добровільною, конфіденційною, гнучкою,
зорієнтованою на інтереси сторін процедурою примирного вирішення спору за участі нейтральної особи –
консиліатора (примирника)10. В.Є. Прущак визначає консиліацію як погоджувальну процедуру, основна сутність якої полягає в активних діях посередника, що діє на підставі угоди сторін, переговорному процесі між
сторонами конфлікту з метою досягнення ними взаємоприйнятного врегулювання спору11.
Н. Крестовська та Л. Романадзе під консиліацією розуміють переговори сторін за участю третьої
особи – консиліатора, який допомагає сторонам налагодити комунікацію між собою та досягти максимально
ефективних домовленостей, сприяючи їм у пошуку взаємовигідного вирішення спору та за потреби пропонуючи варіанти такого вирішення. При цьому порівняно з медіатором консиліатор має більше повноважень
щодо можливостей пропонувати сторонам взаємовигідні варіанти вирішення їхнього спору12.
На переконання Я.П. Любченка, «медіація» та «консиліація» близькі за своєю сутністю явища, але не
тотожні. В обох випадках сторони звертаються до третьої сторони з проханням допомогти їм вирішити спір,
але роль третьої особи якраз і є ключовою відмінністю цих двох способів. Так, медіатор допомагає сторонам,
кооперує та співпрацює з ними, але не робить пропозиції щодо вирішення спору, якщо сторони про це не
попросять. Ідея полягає у тому, що найкраще вирішення спору – це рішення, до якого дійшли сторони, адже,
найімовірніше, воно буде добровільно виконане. Натомість під час консиліації, окрім зазначеного вище,
посередник пропонує варіанти вирішення спорів для сторін13.
Водночас знаходимо й протилежні позиції щодо відмінності консиліації від медіації. Так, на думку деяких авторів, консиліація, так само як і медіація, характеризується участю незалежної третьої особи, яка лише
сприяє вирішенню спору. Однак функції та роль медіатора є дещо відмінними. Медіатор бере активну участь
у вирішенні спору, досліджуючи всі обставини справи та вислуховуючи позицію сторін, а завдання незалежної третьої сторони в консиліації полягає лише в забезпеченні комунікації сторін для того, щоб вони могли
продовжувати вести переговори14. Отже, як вбачається, у питанні необхідності розмежування чи ототожнення понять «медіація» та «консиліація» думки сучасних науковців розділилися.
Не знаходимо положень, присвячених вирішенню цього питання, і в Директиві 2008/52/ЄС. Разом із
тим знаходимо з цього приводу іноземний досвід розмежування понять «медіація» і «консиліація». Так, у
своїй консультативній доповіді Комісія з реформування права Ірландії рекомендує під час законодавчого
закріплення та використання терміна «медіація» визначати й розуміти її як «сприятливий, консенсуальний і
конфіденційний процес, у якому сторони в суперечці обирають нейтральну та незалежну третю сторону, яка
допомагає їм у досягненні взаємоприйнятної угоди». Водночас для законодавчого визначення терміна «консіліація» Комісія з реформування права Ірландії рекомендувала розуміти її як «консультативний, консенсуальний і конфіденційний процес, у якому сторони в спорі вибирають нейтральну та незалежну сторону,
яка допомагає їм у досягненні взаємоприйнятної угоди». Отже, принципова різниця між медіацією та консиліацією полягає в ролі й ступені залучення нейтральної та незалежної третьої сторони до відповідних проЧасопис Київського університету права • 2020/3
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цедур. Хоча обидві процедури базуються на принципах добровільності й конфіденційності та є досить гнучкими, консиліація дає змогу третій стороні консультувати з правових і матеріальних питань шляхом надання
офіційних рекомендацій і пропозицій стосовно врегулювання спору. Натомість процедура медіації вимагає,
щоб третя сторона (посередник) займалася виключно процедурними питаннями15.
З приводу розмежування консиліації та медіації як схожих, однак відмінних процедур доцільно навести
відображений у ЦПК та ГПК України законодавчий підхід, яким передбачено процедуру врегулювання
спору за участю судді, коли мирному врегулюванню спору сприяє безпосередньо суддя, який з метою пошуку примирних шляхів організовує та бере участь у спільних, а також у закритих (у межах яких суддя спілкується із кожною стороною окремо) нарадах зі сторонами. Водночас така процедура посередництва при мирному врегулюванні спору законодавцем у межах зазначених кодифікованих актів не іменується медіацією.
Таким чином, проаналізувавши існуючі позиції щодо правової природи консиліації, можемо стверджувати, що у контексті нашого дослідження консиліація є примирною процедурою внутрішнього корпоративного характеру, організаційно та процесуально схожою до медіації, спрямованою на взаємовигідне та компромісне вирішення спору між учасниками господарського товариства та/або самою юридичною особою, із
обов’язковим залученням нейтральної третьої сторони (консиліатора), яка здійснює консультування сторін
спору та за потреби пропонує сторонам власні варіанти його вирішення. При цьому з метою уникнення дискусій щодо сутності консиліації та її відмінностей від медіації цілком очевидною є необхідність законодавчого закріплення вказаного поняття.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведений розгляд медіації та консиліації як окремих примирних процедур внутрішньокорпоративного характеру, вважаємо за необхідне вказати, що на сьогодні у світі існує
цілісна розгалужена система примирних процедур внутрішньокорпоративного характеру як альтернатива
юрисдикційним способам захисту корпоративних прав. На жаль, доводиться констатувати, що у чинному
українському законодавстві практично відсутні норми, спрямовані на правове регулювання відносин із
застосування вказаних примирних процедур, які, як показує світовий досвід, наділені цілим комплексом
переваг порівняно із судовим та адміністративним захистом прав і здатні оперативно, ефективно, гнучко, без
значних економічних затрат вирішити суперечки між учасниками корпоративних правовідносин. Такий стан
справ вимагає від вітчизняного законодавця невідкладної роботи із розробки та нормативного закріплення
правових механізмів забезпечення учасникам корпоративних правовідносин можливості застосовувати примирні процедури для вирішення внутрішніх корпоративних конфліктів і захисту прав та законних інтересів.
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Резюме

Галіян І.М. Медіація та консиліація як примирні процедури внутрішнього корпоративного конфлікту.
У статті акцентовано увагу на важливій ролі медіації та консиліації як окремих примирних процедур внутрішнього корпоративного конфлікту. Встановлено, що медіація є різновидом добровільних примирних процедур внутрішнього корпоративного характеру, спрямованою на примирення сторін конфлікту та упорядкування відносин між ними, із обов’язковим залученням нейтральної третьої сторони, основним завданням якої є сприяння врегулюванню конфлікту.
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Галіян І.М. Медіація та консиліація як примирні процедури внутрішнього корпоративного конфлікту
Проаналізовано проєкт Закону України «Про медіацію» № 3504 від 19 травня 2020 р., за яким медіація може бути використана як примирна процедура у корпоративних спорах для захисту корпоративних прав – як тих, що виникають із договору,
так і позадоговірних.
Окремо в межах статті розглянуто таку примирну процедуру внутрішньокорпоративного характеру, як консиліація, під
якою запропоновано розуміти примирну процедуру, що організаційно та процесуально схожа до медіації та спрямована на
взаємовигідне й компромісне вирішення спору між учасниками господарського товариства та/або самою юридичною особою,
із обов’язковим залученням нейтральної третьої сторони (консиліатора), яка здійснює консультування сторін спору та за потреби пропонує сторонам власні варіанти його вирішення.
Ключові слова: захист корпоративних прав, примирні процедури, медіація, консиліація, альтернативне вирішення спорів, медіаційна процедура, договір про проведення медіації, договір за результатами медіації, медіаційне застереження.
Резюме

Галиян И.М. Медиация и консилиация как примирительные процедуры внутреннего корпоративного конфликта.
В статье акцентировано внимание на важной роли медиации и консилиации как отдельных примирительных процедур
внутреннего корпоративного конфликта. Установлено, что медиация является разновидностью добровольных примирительных процедур внутреннего корпоративного характера, направленных на примирение сторон конфликта и упорядочения отношений между ними, с обязательным привлечением нейтральной третьей стороны, основной задачей которой является содействие урегулированию конфликта.
Проанализировано проект Закона Украины «О медиации» № 3504 от 19 мая 2020 г., согласно которому медиация может
быть использована как примирительная процедура в корпоративных спорах для защиты корпоративных прав – как тех, что возникают из договора, так и внедоговорных.
Отдельно в рамках статьи рассмотрена такая примирительная процедура внутрикорпоративного характера, как консилиация, под которой предложено понимать примирительную процедуру, организационно и процессуально похожую на медиацию и направленную на взаимовыгодное и компромиссное решение спора между участниками хозяйственного общества и/или
самим юридическим лицом, с обязательным привлечением нейтральной стороны (консилиатора), которая осуществляет консультирование сторон спора и при необходимости предлагает сторонам собственные варианты его решения.
Ключевые слова: защита корпоративных прав, примирительные процедуры, медиация, консилиация, альтернативное
разрешение споров, медиационная процедура, договор о проведении медиации, договор по результатам медиации, медиационные оговорки.
Summary

Igor Haliian. Mediation and conсiliation as separate intercorporate conciliatory procedures.
The article focuses on the important role of mediation and conciliation as separate intercorporate conciliation procedures. Mediation has been found to be a form of voluntary conciliatory procedures of an internal corporate nature, aimed at reconciling the parties
to the conflict and regulating relations between them, with the obligatory involvement of a neutral third party, whose main task is to
facilitate the settlement of the conflict. At the same time, it seems that the sphere of interpersonal relations, which is not regulated by
law, plays a priority role in resolving corporate disputes. In addition, the mediation process is able to cover almost all aspects of the
conflict situation in the field of corporate relations, in contrast to litigation, which focuses exclusively on the legal side of the dispute.
Accordingly, the decision made as a result of mediation is more likely to be perceived by the parties as fair and most compromising.
The foreign experience of legal regulation of relations concerning mediation is analyzed, which testifies to the variability of legislative approaches to the procedural features of its conduct. Thus, Directive 2008/52/ EU of the European Parliament and of the EU
Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, which establishes the basic principles of conducting and implementing a mediation mechanism in the national legislation of EU member states, has played a key role in the European practice of mediation.
The draft Law of Ukraine «On Mediation» № 3504 from 19th of May, 2020, which establishes the approach to resolving corporate disputes in terms of mediation procedures, according to which mediation can be used as a conciliation procedure in corporate disputes to protect corporate rights - both those that arise from contracts and non-contractual. In addition, mediation may take place before
recourse to a court, arbitral tribunal, international commercial arbitration, as well as during court, arbitration or arbitration proceedings
or during the execution of a court decision, arbitration tribunal or international commercial arbitration.
Separately within the limits of article such intercorporate conciliatory procedure, as conciliation is considered under which it is
suggested to understand the conciliatory procedure, which is organizationally and procedurally similar to mediation and aimed at mutually beneficial and compromise settlement of the dispute between the participants of the company and / or the legal entity, with the
obligatory involvement of a neutral third party (conciliator) who offers the parties their own solutions. At the same time, in order to
avoid discussions about the essence of conciliation and its differences from mediation, it is quite obvious that it is necessary to legislate
its concept.
Key words: protection of corporate rights, conciliatory procedures, mediation, conciliation, alternative dispute resolution, mediation procedure, mediation agreement, mediation clause.
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