
9/19/2019 Судова практика щодо спорів, які виникають у сфері нерухомості

https://uz.ligazakon.net/?_ga=2.235871494.661249384.1568871997-1618365711.1558511830#/articles/EA013043 1/2

Судова практика щодо спорів, які виникають у
сфері нерухомості
№33, 19 вересня 2019

Микола Максимов ,
адвокат
ЮК "RIYAKO AND PARTNERS"

Головна стаття
Due diligence об'єктів нерухомості 

Компетентна думка
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Самочинне будівництво 

На сьогодні судова практика у сфері нерухомості зазнала суттєвих змін. Велика Палата
Верховного Суду, систематизуючи й аналізуючи правові позиції Верховного Суду, деколи вдається
до принципово нових підходів у вирішенні судових спорів цієї категорії справ.

Не так давно точилася дискусія щодо предметної юрисдикції судових спорів у справах, що
стосуються оскарження рішень нотаріусів, які діяли в ролі державних реєстраторів, із питань
реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем у порядку звернення
стягнення на предмет іпотеки.

Є два принципово різні підходи до вирішення цього питання. Перший підхід ґрунтується на
правовій природі оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, і, як наслідок, ця категорія
справ належить до адміністративної юрисдикції. Інший підхід є кардинально протилежним і
базується на тому, що вирішення вказаної категорії справ потребує докладного вивчення
потенційної можливості порушення цивільних прав іпотекодавця й загалом зводиться до сфери
договірних, а не адміністративно-правових відносин.

Вирішення цього питання частково можна знайти в постанові Великої Палати Верховного Суду від
04.04.2018 р. у справі № 826/9928/15, де звернено увагу на необхідність ретельного дослідження
резолютивної й мотивувальної частин позову. У разі якщо позивач посилається лише на
незаконність дій нотаріуса як державного реєстратора, а не на порушення умов цивільно-
правового договору з боку відповідача, то такий спір належить розглядати в порядку
адміністративного судочинства. Аналогічна позиція міститься також у постановах Верховного Суду
від 13.06.2018 р. у справі № 803/1125/17 та від 04.04.2018 р. у справі № 817/567/16.

Проте кардинально іншою є позиція, викладена в постанові Верховного Суду України від
14.06.2016 р. у справі № 826/4858/15. Цю постанову суд ухвалив у складі колегії суддів Судової
палати в адміністративних справах, Судової палати у господарських справах і Судової палати у
цивільних справах (19 суддів). Предмет позову у справі був абсолютно аналогічним із наведеною
вище справою та стосувався визнання протиправним і скасування рішення державного
реєстратора. Хоча в цьому випадку суд наголосив, що предмет позову стосується саме сфери
договірних правовідносин (тісно пов'язаний із виконанням або невиконанням договору іпотеки).

Різниця у вказаних справах є досить примарною, адже в обох випадках предметом позову
є визнання протиправним і скасування рішення державного реєстратора, а мотивування
позову про скасування рішення суб'єкта владних повноважень неналежним виконанням із
боку іпотекодержателя обов'язків за договором іпотеки вбачається недоречним.
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У цій категорії справи мотивування зводяться до порушення державним реєстратором своїх
обов'язків і чинного законодавства в разі звернення стягнення на предмет іпотеки. Не зрозуміло, які
саме порушення умов договору іпотеки може допустити іпотекодержатель та як ці порушення
можуть стати підставою для скасування рішення державного реєстратора.

Убачається, що Велика Палата Верховного Суду намагається усунути правову позицію щодо
розгляду зазначеної категорії справ у порядку цивільного судочинства й повернути правову
позицію, що була у 2012 – 2015 рр., щодо необхідності розгляду справ у межах адміністративної
юрисдикції.

Досить актуальною з погляду вирішення питання предметної юрисдикції є постанова Великої
Палати Верховного Суду від 16.05.2018 р. у справі № 826/4460/17, у якій було розглянуто питання
предметної юрисдикції позову банку до державного реєстратора щодо скасування рішення про
припинення іпотеки на підставі підроблених документів.

Судами першої й апеляційної інстанцій провадження в цій справі було закрито на підставі того, що
спір має цивільно-правовий характер. Проте Велика Палата зазначила, що в цьому разі позовні
вимоги ґрунтуються на протиправності дій приватного нотаріуса як суб'єкта, наділеного владними
функціями приймати рішення про державну реєстрацію обтяження прав, у зв'язку з невиконанням
ним обов'язку щодо перевірки поданих для цього документів і наявності в особи, яка звернулася за
державною реєстрацією припинення обтяження, повноважень на подання відповідної заяви. Як
наслідок, такий спір має бути розглянуто в порядку саме адміністративного судочинства.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в постанові від 05.04.2017 р. у справі
№  6-3034цс16 відступила від висновків Верховного Суду України щодо порядку звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу. У цьому рішенні суд указав, що надання
іпотекодержателю права на продаж предмета іпотеки в порядку ст. 38 ЗУ "Про іпотеку" є
неналежним способом захисту прав іпотекодержателя, адже він має право здійснити такий продаж
у досудовому порядку без окремого звернення до суду.

Згідно з постановою Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2019 р. у справі № 310/11024/15-ц,
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом установлення в рішенні суду права
іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору
купівлі-продажу в порядку, визначеному ст. 38 ЗУ "Про іпотеку", можливе лише за умови, що
сторони договору іпотеки не передбачили цей спосіб задоволення вимог іпотекодержателя в
договорі про задоволення вимог іпотекодержателя або в іпотечному застереженні, яке
прирівнюють до такого договору за юридичними наслідками.
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