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Ретроспективні зміни
– це зміни до законодавства, що змінюють режим системи підтримки ВДЕ, права та обов'язки виробників
електричної енергії з ВДЕ, та впливають на права інвесторів, які вже здійснили (повністю або частково)
інвестицію у проекти ВДЕ в Україні

Механізм захисту
прав інвесторів
подання позовів у зв'язку з
порушенням прав інвестора

Два рівні захисту
національний та міжнародний



Підстави оскарження в українських судах

Стаття 9-1 ЗУ "Про альтернативні
джерела енергії":
 
"Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання,
які виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії на введених в експлуатацію об’єктах
електроенергетики, буде застосовуватися порядок
стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії, встановлений
відповідно до положень цієї статті на дату введення в
експлуатацію об’єктів електроенергетики... У разі
внесення змін до законодавства, що регулює порядок
стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії, суб’єкти господа-
рювання можуть обрати новий порядок стимулювання".

Частина 1 статті 18 ЗУ "Про
інвестиційну діяльність": 
 
"Держава гарантує стабільність умов здійснення
інвестиційної діяльності, додержання прав і законних
інтересів її суб'єктів. Умови договорів, укладених між
суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою
чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках,
коли після їх укладення законодавством …
встановлено умови, що погіршують становище
суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не
дійшли згоди про зміну умов договору"; та

Національний рівень + ЄСПЛ



Звернення за захистом до ЄСПЛ

Підстава ПрикладЗаявники

порушення права на
справедливий суд
(неефективний розгляд
порушень прав
інвесторів)

справа "Компанія "Регент"
проти України"

як іноземні, так і
українські інвестори

Права на справедливий суд (п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод); та
Права мирно володіти майном (ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод).

Невиконання рішення МКАС при ТПП України було визнане порушенням:

Національний рівень + ЄСПЛ



Особливості ЄСПЛ

1. Заявник повинен виконати умови
"прийнятності" рішення:

вичерпати усі національні засоби захисту (наприклад, звернення з претензіями до ДП "Гарантований
Покупець" та звернення з позовом до українських судів у зв'язку з порушенням гарантій, наданих державою)
або довести, що такі заходи не є ефективними

звернутись до ЄСПЛ у 6-місячний строк з дати винесення остаточного рішення

2. ЄСПЛ є навантаженим і справи розглядаються протягом тривалого строку
(можуть розглядатись 5-10 років і навіть більше)



4. Практика ЄСПЛ щодо визначення суми компенсації (сума може бути нижчою
від очікуваної). ЄСПЛ враховує: серйозність порушення, особисті обставини
заявника, рівень економічного розвитку держави-учасниці та попередню
практику

Особливості ЄСПЛ

3. Рішення ЄСПЛ неможливо виконати
за межами України



Міжнародний рівень

Інстанції Відповідач

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID)
ad hoc арбітраж відповідно до Арбітражного регламенту Комісії
Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL)
Міжнародний арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті в
Парижі (ICC)
арбітражний   розгляд при  Арбітражному  інституті Міжнародної
торговельної палати у Стокгольмі

держава Україна

Примітка: рішення вищезазначених арбітражів (окрім ICSID) потребують звернення за визнанням та виконанням в Україні (recognition and
enforcement procedure). 

Рішення ICSID повинне виконуватись так, ніби воно є остаточним рішенням суду у державі відповідної сторони (Стаття 54(1) ICSID
Конвенції), тобто не вимагає звернення за визнанням та виконанням як звичайне рішення міжнародного арбітражу.



Підстави оскарження 
на міжнародному рівні

Стаття 10(1) Енергетичної Хартії:
 
"Кожна Договірна Сторона, …, заохочує і утворює стабільні, рівноправні,
сприятливі і гласні умови для інвесторів інших Договірних Сторін з метою
здійснення капіталовкладень на її території. Таким капіталовкладенням також
забезпечуються максимально постійний захист і безпека, і ніяка Договірна
Сторона не повинна яким-небудь чином перешкоджати невиправданими чи
дискримінаційними заходами управлінню, підтриманню, користуванню,
володінню або розпорядженню ними. Ні в якому разі щодо таких
капіталовкладень не повинен надаватися режим, менш сприятливий, ніж
цього вимагає міжнародне право, включаючи зобов'язання за договором".



Підстави оскарження 
на міжнародному рівні

Положення двосторонніх угод про захист інвестицій (BITs)
з державою реєстрації конкретного інвестора.

Наприклад, Стаття 3(2) Угоди про сприяння та взаємний
захист інвестицій між Україною та Королівством
Нідерландів:

"Кожна Договірна Сторона забезпечуватиме справедливий та рівний режим для
інвестицій громадян іншої Договірної Сторони та не буде зашкоджувати,
шляхом безрозсудливих або дискримінаційних заходів, функціонуванню,
управлінню, підтриманню, експлуатації, володінню або розпорядженню ними
цими інвесторами."



Порушення принципу fair and equitable treatment
 
Для визнання порушення принципу fair and equitable treatment необхідно
довести одне з наступних порушень:

Доведення порушення 
на міжнародному рівні

Порушення зобов'язання створення стабільного та передбачуваного законодавства, а
також дотримання законних та виправданих очікувань інвесторів

Порушення принципу прозорості

Допущення дискримінаційних заходів щодо інвесторів



Інвестор повинен сформувати позицію щодо бажаного
результату (відшкодування збитків та упущеної вигоди
(повністю або частково), а також присуджене відшкодування
витрат інвестора на арбітраж

Інвестор повинен співставити витрати на арбітраж із сумою
вимог (чи вигідно розпочинати провадження щодо
порушення прав або чи варто розглянути можливість
колективного позову разом із іншими інвесторами)

Обставини, які інвестору
необхідно врахувати щодо
звернення за захистом



Арбітражні трибунали не зобов'язані дотримуватись рішень,
винесених іншими арбітражними трибуналами у схожих
справах. Кожна конкретна справа вирішується у арбітражі
незалежно від інших (case-by-case basis)

Результат розгляду справи відрізнятиметься щодо кожного
конкретного інвестора (факторами впливу є країна
реєстрації інвестора, час здійснення інвестиції тощо)

Обставини, які інвестору
необхідно врахувати щодо
звернення за захистом
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