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Існує низка причин, які виправдовують інвестиції у нерухомість. Причому такого роду інвестиції
цікаві як приватним, так і корпоративним інвесторам. Вони можуть стосуватися як житлової,
так і комерційної нерухомості. Часто інвестора приваблюють умови інвестування саме в
нерухомість, яка ще не збудована, що спричиняє ряд додаткових ризиків. Це насамперед
ризики, пов'язані з імовірною недобудовою об'єкта, порушенням строку здачі його в
експлуатацію, "подвійним продажем" нерухомості. Який правовий захист може отримати
інвестор у таких ситуаціях? Чи обмежений він у способах захисту прав, передбачених
українським законодавством, чи все ж може вдатися за певних умов і до міжнародно-правових
засобів захисту? Короткий аналіз та відповіді на ці запитання надано у цій статті.

Частина 2 статті 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність" визначає інвесторів як
"суб'єктів інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних,
позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування".
Водночас такими суб'єктами можуть бути "громадяни і юридичні особи України та іноземних
держав, а також держави" (частина 1 цієї ж статті).

Частина 1 статті 4 Закону конкретизує, що "об'єктами інвестиційної діяльності" можуть бути
будь-яке майно і майнові права. Стосовно ж інвестування у житлову нерухомість, частина 3 цієї
ж статті передбачає: "Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового
будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних
осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування
будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також
шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи
фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами".
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Таким чином, у разі інвестування у будівництво житлової нерухомості проблеми із захистом
прав інвестора можуть виникнути вже на стадії вибору правового механізму інвестування. Адже
на практиці, крім передбачених в ст. 4 Закону договорів, забудовники на ринку пропонують
укладення так званих інвестиційних договорів, договорів купівлі-продажу майнових прав,
попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості тощо. Хоча укладення саме таких договорів
при інвестуванні в житлову нерухомість не заборонено законодавством, воно і прямо не
передбачено, як цього вимагає ст. 4 Закону.

У будь-якому разі інвестору слід звернути увагу не лише на назву договору та правовий
механізм здійснення інвестиції, а й на зміст ключових положень. Перш за все, це умови, які
стосуються обов'язків забудовника, строків їх виконання та наслідків порушення, застосування
штрафних санкцій, відповідальність забудовника та механізм повернення коштів.

Насправді ж, незалежно від виду договору, найбільші можливості для мінімізації
майбутніх ризиків у інвестора є ще до його укладення. Ідеться про необхідність
здійснення аудиту проекту/об'єкта та його учасників (забудовника, залучених
фінансових організацій тощо).

У разі ж порушення прав інвестора на практиці аж ніяк не завжди у нього є можливість
ефективно захистити свої права. Це може бути пов'язано не лише з недосконалістю
договірного регулювання правовідносин сторін, а й з іншими обставинами, наприклад,
банкрутство забудовника чи неможливість фактичної добудови об'єкта з інших причин. У
такому випадку інвестор стає "заручником" забудовника, оскільки можливість реалізації
проекту залежить від дій останнього.

Так, за змістом договорів, які укладаються інвестором на стадії будівництва об'єкта, інвестор
часто отримує лише право на набуття права власності, а не саме право власності на нерухоме
майно. Однак це ускладнює або навіть унеможливлює застосування такого способу захисту
прав, як визнання права власності.

Згідно зі ст. 392 Цивільного кодексу України (ЦК України) позов про визнання права власності
може бути пред'явлено, по-перше, якщо особа є власником майна, але її право оскаржується
або не визнається іншою особою; по-друге, якщо особа втратила документ, який засвідчує її
право власності.

У ст. 328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не
заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно,
якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не
встановлена судом.

Саме посилаючись на зазначені вище положення цивільного законодавства, Верховний Суд
України в постанові від 18 листопада 2015 року №  6-1858цс15 зробив такий висновок:
"ураховуючи, що, відповідно до статті 328 ЦК України, набуття права власності – це
певний юридичний склад, з яким закон пов'язує виникнення в особи суб'єктивного права
власності на певні об'єкти, суд при застосуванні цієї норми повинен встановити, з яких
саме передбачених законом підстав, у який передбачений законом спосіб позивач набув
право власності на спірний об'єкт та чи підлягає це право захисту в порядку,
передбаченому статтею 392 ЦК України".

Таким чином, з огляду на зазначені вище положення українського законодавства та
судову практику, інвестор може бути позбавлений можливості захисту свого права
власності в натурі, тобто шляхом визнання права власності в разі фактичного
невиконання забудовником його обов'язків. Відтак, при недосконалості засобів
правового захисту, що передбачені українським законодавством, коротко
розглянемо механізми міжнародно-правового захисту.
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Перший протокол Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(Конвенція) передбачає, що "кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах
суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного
права".

Практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) підтверджує, що Конвенцією
захищається не лише "право на майно", а й "правомірні очікування" (legitimate expectations)
набути майно в майбутньому чи майнове право.

У рішенні від 12 липня 2001 року у справі Prince Hans-Adam of Lichtenstein II v. Germany ЄСПЛ
нагадує, що згідно з усталеною практикою органів Конвенції "майно" може являти собою
"існуюче майно" або засоби, включаючи право вимоги, відповідно до якого заявник може
стверджувати, що він має принаймні "законне сподівання" стосовно ефективного здійснення
права власності. Водночас у рішенні від 2 березня 2005 року у справі Von Maltzan and Others v.
Germany ЄСПЛ наголосив: "слід відрізняти просто очікування, хоч і з розумінням, що такі
очікування можуть мати місце, і правомірні очікування, які мають мати більш конкретну
природу і базуватися на положеннях законодавства чи національної судової практики".

Ст. 13 Конвенції гарантує, що "кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було
порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі,
навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження".

З огляду на зазначене вище, у разі відсутності ефективних засобів правового
захисту в національному законодавстві інвестору слід розглянути можливість
отримання такого захисту, посилаючись на Конвенцію та практику її
застосування.

Більше того, не виключається можливість звернення інвестора до ЄСПЛ з позовом до
держави. Водночас слід врахувати, наскільки саме діями держави, а не лише інвестора чи
забудовника, законні очікування інвестора набути право власності на майно були порушені.
Адже "правомірні очікування" виникають в особи, якщо вона дотрималася всіх вимог
законодавства для отримання відповідного рішення уповноваженого органу, а тому мала всі
підстави вважати таке рішення дійсним і розраховувати на певний стан речей.

У цьому контексті слід звернути увагу на статті 18, 19 Закону України "Про інвестиційну
діяльність", які передбачають ряд гарантій прав інвесторам, у т. ч. громадянам України чи
юридичним особам, зареєстрованим в Україні, а також захист їхніх інвестицій. Зокрема,
відповідні положення чинного законодавства передбачають, що "держава гарантує
стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних
інтересів її суб'єктів", "державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в
діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання
допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та
посадових осіб" і "у разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують
права інвесторів і учасників  інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам 
інвестиційної  діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами".

 

ВИСНОВОК:

Отже, з огляду на недосконалість законодавчого регулювання, а також враховуючи
особливості договірних умов між сторонами, інвестор у будівництво нерухомості може
опинитися "заручником" забудовника. У разі невиконання обов'язків останнім інвестору слід
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розглянути можливість захисту своїх прав, посилаючись також і на норми та практику
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. А у випадку, якщо
порушення спричинено діями держави, інвестору слід звернутися до ЄСПЛ.
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