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16 травня 2013 року Україна свят-
куватиме п’ятиріччя з дня вступу до 
Світової організації торгівлі (далі – 
СОТ). За цей досить нетривалий час 
нашу країну неодноразово вже звину-
вачували у тому, що вона порушує свої 
зобов’язання в СОТ. Усе почалося із за-
стосування 13% імпортної надбавки для 
цілей поліпшення платіжного балансу 
у 2009 році. Потім наробила галасу за-
явка України на перегляд зв’язаних ста-
вок мит для 371 (!) товарної позиції, що 
de facto розглядається основними тор-
говельними партнерами як перепого-
дження умов членства України в СОТ. 
Ще однією «неприємною несподіван-
кою» для членів СОТ стало опубліку-
вання в середині березня 2013 року рі-
шення про застосування спеціальних 
заходів щодо імпорту в Україну легко-
вих автомобілів незалежно від країни 
походження та експорту, яке було при-
йнято ще 28 квітня 2012 року (фактич-
но майже через рік після прийняття). 
Так, представники США і ЄС вислови-
ли своє занепокоєння такими діями, 
оскільки відповідні заходи мають над-
звичайний характер і застосовуються 
для негайного усунення значної шко-
ди, заподіяної значним, різким, рапто-
вим та нещодавнім зростанням імпор-
ту, та вказані заходи повинні через рік 
лібералізуватися. Так, Україну, з легкої 
руки пана Майкла Пунке, посла США 
при СОТ, почали називати «порушни-
ком спокою».

Нещодавно торговельних партне-
рів України знову «збурило» запрова-
дження Кабінетом Міністрів України 
неавтоматичного ліцензування та квот 

щодо імпорту в Україну коксівного ву-
гілля та коксу, про що й піде мова далі 
у цій статті.

Передісторія
Зазначене неавтоматичне ліцензу-

вання та квоти були запроваджені По-
становою Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 19 грудня 
2012 р. № 1201» від 13 березня 2013 р. 
№ 225 (далі – Постанова), яка набра-
ла чинності з 27 квітня 2013 р. до 31 
грудня 2013 р.

Відповідно до Аналізу регуляторно-
го впливу Постанови, розміщеного на 
сайті Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості України (далі – 
Міненерговугілля), квоти застосовані 
з наступною метою:

(а) підтримка вугледобувних під-
приємств, обігові кошти яких уже сут-
тєво скоротилися через зупинку від-
вантаження коксівного вугілля, а тому 
підприємства не виплачують заробітну 
плату вчасно, що призводить до зрос-
тання соціальної напруги у вугледобув-
них регіонах і може призвести до зу-
пинки окремих шахт; 

(б) на складах вуглевидобувних 
підприємств накопичуються значні за-
лишки коксівного вугілля, що може при-
звести до самозаймань на шахтах, що 
може спричинити виникнення загро-
зи здоров’ю та життю людей, які знахо-
дяться у підземних виробітках, а також 
населення, яке знаходиться у техноло-
гічних будівлях та прилеглих до шахт 
територіях;

(в) протидіяти постійно зрос-
таючому імпорту. Так, для прикладу, 
у 2009 році в Україну було імпортова-
но 7,5 млн тонн коксівного вугілля, у 
2010 році – 9,1 млн тонн, а у 2011 році 
– 10,7 млн тонн, а тільки за 11 місяців 

2012 року було імпортовано близько 
12 млн тонн коксівного вугілля, що пе-
ревищує обсяги імпорту за 2009, 2010 
та 2011 роки. 

Більше того, відповідно до вказано-
го Аналізу запровадження режиму лі-
цензування дасть можливість прогно-
зувати надходження імпорту в Україну 
коксівного вугілля, а на підставі прогно-
зу надходження імпорту в Україну кок-
сівного вугілля приймати ефективні рі-
шення щодо планованого видобутку та 
розподілу вітчизняного коксівного ву-
гілля. Як наслідок, це дасть можливість 
поліпшити становище вітчизняної вуг-
ледобувної галузі та одного з її напрям-
ків – виробництва коксівного вугілля, 
що є в національних інтересах держа-
ви. Окрім того, Міненерговугілля зазна-
чає, що альтернативних заходів, окрім 
квотування та ліцензування, немає, а 
відповідно до міжнародної практики 
застосування ліцензування імпорту є 
найоперативнішим та найефективні-
шим заходом для вирішення окресле-
них негативних тенденцій. 

Більше того, розробник проекту 
вважає, що застосування ліцензуван-
ня імпорту в Україну товарів відповідає 
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Н
авряд чи пруденційний нагляд можна 
назвати чимось несподіваним для фондо-
вого ринку, оскільки його елементи вво-
дилися ще з 2007 року. А робота НКЦПФР 

з упровадження нових механізмів такого нагляду 
носить публічний характер, а тому всі зацікавлені 
особи можуть взяти участь у такій роботі через різ-
номанітні механізми.

Навіть зміна нормативів діяльності, їх показни-
ків та підходів до їх розрахунку збігається із загаль-
носвітовими тенденціями, згідно з якими до про-
фесійних учасників фондових ринків висуваються 
більш жорсткі вимоги, а їхня діяльність ретельно 
контролюється.

Сутність такого нагляду полягає в постійному 
моніторингу фінансових показників професійних 
учасників, які є нічим іншим, як результат їх гос-
подарської діяльності. При цьому для деяких нор-
мативів визначена щоденна періодичність такого 
моніторингу.

Відповідно, в умовах кризи на фондовому ринку 
невідповідність встановленим нормативам може 
допустити будь-який професійний учасник, а це вже 
є порушенням. При цьому положення про обов’язок 
приведення у відповідність значення показника 
нормативу протягом 30 днів можна тлумачити 
таким чином, що навіть вчасне виконання такого 
обов’язку не звільнятиме від відповідальності.

Відтак, встановивши факт порушення, НКЦПФР 
повинна застосувати заходи впливу до порушника, 
проте які це будуть дії, наразі невідомо. Навряд чи 
можна очікувати, що НКЦПФР обмежиться реко-
мендаціями щодо усунення впливу факторів, що 
спричинили відхилення показників, оскільки без 
більш жорстких та дієвих заходів значення пру-
денційного нагляду буде зведено до функції ана-
лізу типових помилок на фондовому ринку без 
реального захисту інтересів інвесторів, що визна-
чено як одне з основних завдань такого нагляду. 
Водночас, наразі повноваження НКЦПФР та її під-
ходи до регулювання саме цього вузького питання 
нечіткі. Більше того, навіть концепція із запрова-
дження пруденційного нагляду не дає відповіді на 
це питання.

За аналогією можна запозичити досвід з банків-
ської сфери, де також діє пруденційний нагляд. При 
чому і фондовий ринок, і банківський сектор мають 
багато спільних рис, у тому числі щодо державного 
захисту прав інвесторів (вкладників) у відносинах 
із професійними учасниками. НБУ має чіткі та зна-
чні важелі впливу на банки, діяльність яких не від-
повідає встановленим критеріям, і хоча не всі з цих 
повноважень можуть бути запозичені НКЦПФР, 
проте детальніша їх регламентація потрібна фондо-
вому ринку для того, щоб унеможливити ситуацію, 
коли за наслідками одного невдалого робочого дня 
НКЦПФР мала б підстави призупинити чи анулю-
вати ліцензію на зайняття професійною діяльністю 
на фондовому ринку. 

«Найближча 
перспектива»

ПРАВОВА ОЦІНКА
РЕДАКЦІЯ «ЮРИДИЧНОЇ ГАЗЕТИ» ЗВЕРНУЛАСЯ 

ЗА ПРАВОВОЮ ОЦІНКОЮ ДО ЮРИСТІВ...

....щодо наслідків моніторингу професійних 
учасників фондового ринку

Павло Лукомський
Партнер ЮФ «Салком»

вимогам СОТ та багатосторон-
нім і двостороннім міжнарод-
ним угодам, вимоги яких Укра-
їна зобов’язалася виконувати. А 
чи дійсно це так?

Загальна заборона кількісних 
обмежень у СОТ

Як відомо, одним з основних 
принципів СОТ є те, що регулю-
вання міжнародної торгівлі по-
винно здійснюватися за допо-
могою тарифів, а не кількісних 
обмежень, що знайшло своє пря-
ме відображення в ст. XI ГАТТ, 
яка прямо забороняє будь-які 
експортні та імпортні заборони 
і обмеження, крім податків, мит 
чи інших зборів. Заборона кількіс-
них обмежень є підтвердженням 
того, що тарифи – це «переваж-
ні» заходи захисту згідно з ГАТТ. 
Кількісні обмеження є абсолют-
ними обмеженнями імпорту, вод-
ночас як тарифи такими не є. На 
відміну від тарифів, що дозволя-
ють найефективнішим конкурен-
там імпортувати товар, кількісні 
обмеження, як правило, мають 
«руйнівний» вплив на торгівлю 
(trade-distorting effect), їх розподіл 
може бути проблематичним, а за-
стосування – непрозорим.

Винятки із зазначеної заборони
ГАТТ передбачає низку об-

ставин, за наявності яких чле-
ни СОТ можуть застосовувати 
заходи, що суперечать зазначе-
ній вище забороні (у тому чис-
лі імпортні квоти), викладеній у 
ст. XI ГАТТ, а саме:

(1) винятки, передбачені 
ст. XI:2 ГАТТ;

(2) загальні винятки, перед-
бачені ст. ХХ ГАТТ;

(3) заходи, пов’язані з на-
ціональною безпекою згідно зі 
ст. ХХI ГАТТ;

(4) обмеження, пов’язані зі 
станом платіжного балансу, пе-
редбачені ст. XII ГАТТ (для розви-
нених країн) і ст. XVIII (b) ГАТТ 
(для країн, що розвиваються), а 
також Домовленістю щодо поло-
жень про платіжний баланс ГАТТ 
(далі – Домовленість).

Винятки, передбачені ст. XI:2 
ГАТТ

Ст. XI:2 ГАТТ прямо передба-
чає низку винятків, а саме: 

(а) заборони чи обмеження 
експорту, які тимчасово застосо-
вуються з метою попередження 
чи послаблення критичного де-
фіциту харчових продуктів або 
інших товарів, що мають ваго-
ме значення для експортуючої 
сторони;

(б) заборони чи обмеження 
імпорту або експорту, необхідні 
у зв’язку із застосуванням стан-
дартів або правил класифікації, 

визначення сорту чи реалізації 
товарів у міжнародній торгівлі; 

(в) обмеження імпор-
ту будь-якого сільськогоспо-
дарського товару чи продукту 
рибальства.

Аналіз зазначених вище винят-
ків дає підстави стверджувати, 
що ліцензування та квотування 
коксівного вугілля не може бути 
обґрунтовано жодним із наведе-
них винятків.

Загальні винятки, передбачені 
ст. ХХ ГАТТ

Ст. ХХ ГАТТ прямо дозволяє 
членам СОТ відступати від будь-
яких положень ГАТТ, якщо вони 
спрямовані на досягнення на-
ступних цілей, перелік яких є 
вичерпним: 

(a) необхідних для захисту 
суспільної моралі; 

(b) необхідних для захисту 
життя чи здоров’я людей, тварин 
та рослин;

(c) що стосуються імпорту 
чи експорту золота або срібла;

(d) необхідних для забез-
печення дотримання законів чи 
нормативних актів, які не знахо-
дяться у протиріччі з ГАТТ, вклю-
чаючи закони та нормативні акти 
щодо митних процедур, монопо-
лій, захисту патентів, торгових 
марок та авторських прав, а та-
кож попередження обманної 
практики;

(e) що стосуються продук-
тів праці ув’язнених; 

(f) які вводяться для захис-
ту національних скарбів худож-
нього, історичного чи археоло-
гічного значення;

(g) що стосуються збере-
ження природних ресурсів, які 
вичерпуються, якщо такі заходи 
застосовуються разом з обмежен-
ням внутрішнього виробництва 
чи споживання;

(h)  пов’язаних з обмежен-
ням експорту вітчизняних матері-
алів, необхідного для забезпечен-
ня достатньою кількістю таких 
матеріалів вітчизняної перероб-
ної промисловості протягом пе-
ріодів, коли внутрішня ціна на 
такі матеріали утримується на 
рівні, нижчому за світову ціну 

в результаті впровадження уря-
дом плану стабілізації, за умови, 
що такі обмеження не повинні 
призводити до зростання екс-
порту такою галуззю вітчизня-
ної промисловості чи до захисту 
такої галузі вітчизняної промис-
ловості і не повинні порушувати 
положення цієї Угоди стосовно 
недискримінації; 

(i)  суттєвих для придбан-
ня чи розподілу товарів, кількість 
яких є недостатньою скрізь чи у 
певній місцевості, за умови, що 
будь-які такі заходи повинні бути 
сумісні з принципом, що всі сто-
рони мають право на справедли-
ву частку у міжнародному поста-
чанні таких товарів і що будь-які 
такі заходи, які є несумісними з 
іншими положенням Угоди, по-
винні бути зупинені як тіль-
ки умови, що призвели до них, 
зникнуть…».

З огляду на те, що ст. ХХ ГАТТ 
дозволяє членам СОТ застосову-
вати навіть прямо заборонені за-
ходи (наприклад, імпортні кво-
ти), практикою вирішення спорів 
у СОТ передбачено безліч вимог, 
дотримання яких членами СОТ є 
обов’язковим при зверненні до ст. 
ХХ ГАТТ. При цьому існують окре-
мі вимоги для кожного з винят-
ків, але, як правило, усі вони по-
лягають у наступному: 

(1) захід, що порушує поло-
ження ГАТТ і застосування якого 
«виправдовується» з посиланням 
на ст. ХХ ГАТТ (далі – захід), має 
застосовуватися з метою реаліза-
ції політики, спрямованої на до-
сягнення тієї чи іншої мети, пе-
редбаченої в ст. ХХ ГАТТ;

(2) захід повинен бути не-
обхідним для досягнення цілей 
відповідної політики. Згідно з 
практикою вирішення спорів у 
СОТ захід вважається необхід-
ним, якщо: (а) він сприяє досяг-
ненню поставленої мети; (б) таке 
сприяння є істотним; (в) відсут-
ній альтернативний захід, що має 
менш негативні наслідки для між-
народної торгівлі, але дозволяє 
досягти поставлених цілей.

(3) захід повинен застосову-
ватися з дотриманням вступних 
положень ст. XX ГАТТ, тобто та-
ким чином, щоб він не був засо-
бом довільної або невиправданої 
дискримінації між державами, в 
яких переважають однакові умо-
ви, або прихованим обмеженням 
міжнародної торгівлі.

Додатково, член СОТ, який за-
проваджує обмеження і посила-
ється на ст. XX ГАТТ, повинен ба-
зувати свою позицію на наукових 
дослідженнях (наприклад, таких, 
що доводять заподіяння певним 
товаром шкоди здоров’ю чи жит-
тю населення), а не на голослів-
них твердженнях.

«ЧЛЕН СОТ, ЩО ЗАСТОСОВУЄ 
КВОТУ, ПОВИНЕН НАДІСЛАТИ 

ПУБЛІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДО 
ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ СОТ ПРО 

ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АБО 
ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, 

ДОЗВОЛЕНОГО ДЛЯ ІМПОРТУ»
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Досить позитивним є той факт, що 
дедалі частіше практика Європейсько-
го суду з прав людини застосовується 
національним судами для вирішення 
судових спорів.

З огляду на положення ч. 1. ст. 17 За-
кону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини», такі рішення є 
самостійним джерелом права, а отже, 
своєрідним «правозахисним мечем» 
на шляху утвердження справедливого 
правосуддя.

Згідно зі статтею 8 Кодексу адміні-
стративного судочинства України суд 
застосовує принцип верховенства пра-
ва з урахуванням судової практики Єв-
ропейського суду з прав людини.

При розгляді Європейським судом з 
прав людини податкових спорів у моти-
вувальній частині рішення найчастіше 

застосовується ст. 1 Протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав і основопо-
ложних свобод від 04.11.1950 року.

Цією статтею гарантується право на 
мирне володіння своїм майном. У ній, 
зокрема, визначено, що кожна фізична 
або юридична особа має право мирно 
володіти своїм майном. Ніхто не може 
бути позбавлений своєї власності інак-
ше як в інтересах суспільства і на умо-
вах, передбачених законом і загальни-
ми принципами міжнародного права.

У контексті податкових спорів по-
збавлення права отримати податкову 
вигоду (податковий кредит чи бюджет-
не відшкодування ПДВ) розглядається 
як позбавлення власності. 

Розглянемо це питання з точки зору 
аналізу однієї з найбільш резонансних 
справ Рішення Європейського суду з 
прав людини «Інтерсплав проти Укра-
їни» (Заява № 803/02) від 09.01.2007 
року.

Фак тичні обс тавини справи 

стосуються відмови держави (в особі 
державного органу – податкової служ-
би) підтвердити право особи на відшко-
дування коштів щодо податку на додану 
вартість, тобто позбавлення даної осо-
би податкової вигоди, що, у свою чергу, 
призвело до порушення права вільного 
використання об’єкта права власності.

У цій справі платник податків 

здійснює діяльність з виробництва про-
дукції з використанням перероблено-
го металу, що купується в Україні, при-
дбання якого оподатковується ПДВ за 
ставкою 20%. Велика частина продукції 
заявника експортується з України за ну-
льовою ставкою ПДВ. Таким чином, за-
явник має право на відшкодування ПДВ 
від вартості брухту металу (керуючись 
ст. 200 Податкового кодексу України).

Основними моментами в даній спра-
ві та низці подібних, наприклад «Бул-
вес» АД проти Болгарії», (2009 рік, заява 
№ 3991/03, «Бізнес Супорт Центр про-
ти Болгарії» 2010 рік, заява № 6689/03 
та ін.), є наступне:

По-перше, заявниками здійснюва-
лася діяльність, проводились експортні 
операції, реалізація товарів на терито-
рії України, що підлягали оподаткуван-
ню за різними ставками.

По-друге, податкові органи визна-
вали фіктивними операції з контр-
агентами, таким чином заявляючи 

Аналіз регуляторного впливу По-
станови свідчить про те, що жодне з 
обґрунтувань Міністерства не може 
бути прямо «виправдане» зазначени-
ми винятками, окрім намагання об-
ґрунтувати необхідність застосуван-
ня ліцензування та квот захистом 
життя чи здоров’я людей. Однак за-
значене твердження є загальним і не 
підтверджене жодними науковими 
дослідженнями.

Заходи, пов’язані з національною 
безпекою, згідно зі ст. ХХI ГАТТ

Ст. ХХI ГАТТ передбачає певні винят-
ки в цілях національної безпеки, а саме:

(а) що стосуються розщеплюва-
них матеріалів чи матеріалів, з яких 
вони виробляються;

(б) що стосуються торгівлі збро-
єю, боєприпасами та знаряддям для ве-
дення війни, а також такої торгівлі ін-
шими товарами та матеріалами, яка 
прямо чи опосередковано ведеться з ме-
тою забезпечення військових утворень;

(в) що вживаються під час війни 
чи інших надзвичайних обставин у між-
народних відносинах; 

(г) а також здійснення будь-який 
дій на виконання своїх зобов’язань за 
Статутом ООН з метою збереження 
міжнародного миру та безпеки.

Зазначені винятки також не можуть 
«виправдати» застосування Україною 
квот та ліцензування. Окрім того, за-
боронені заходи обмеження торгів-
лі застосовувалися з посиланням на 

зазначені винятки всього двічі (за весь 
період існування ГАТТ 1947, 1994) у від-
носинах між США і Нікарагуа, а також 
США і Кубою.

Обмеження, пов’язані зі станом 
платіжного балансу, згідно зі ст. XII, 
ст. XVIII (b) ГАТТ, Домовленістю

Згадані вище статті ГАТТ і Домовле-
ність фактично не обмежують членів 
СОТ у виборі заходів, необхідних для 
покращення платіжного балансу. Ра-
зом з тим, згідно з Домовленістю члени 
СОТ, які застосовують заходи у зв’язку 
з платіжним балансом, повинні відда-
вати перевагу заходам, що мають най-
менш руйнівний вплив на торгівлю. 
Такими заходами можуть бути надбав-
ки до діючих мит, вимоги про надан-
ня імпортних депозитів або інші тор-
говельні заходи, що впливають на ціну 
імпортних товарів – цінові заходи (price 
based measures).

Домовленість зобов’язує членів СОТ 
уникати застосування нових кількісних 
обмежень (у тому числі квот) для цілей 
покращення платіжного балансу, крім 
випадків, коли стан платіжного балан-
су є критичним, а цінові заходи не мо-
жуть перешкодити такому різкому / іс-
тотному погіршенню стану платіжного 
балансу. У разі застосування кількісних 
обмежень, член СОТ зобов’язаний на-
дати обґрунтування, чому цінові заходи 
не можуть бути адекватним інструмен-
том для поліпшення ситуації з платіж-
ним балансом. Однак Домовленість при 

введенні таких обмежень зобов’язує до-
тримуватися певних вимог.

Процедурні питання
Ст. XIII ГАТТ, Рішення Ради з торгів-

лі товарами про процедури нотифіка-
ції кількісних обмежень від 1 грудня 
1995 р. та Рішення Ради з торгівлі това-
рами про зворотне повідомлення про 
нетарифні заходи від 1 грудня 1995 р. 
передбачають низку процедурних пи-
тань, які повинні дотримуватися під 
час введення квот і ліцензування. Зо-
крема, член СОТ, що застосовує кво-
ту, повинен надіслати публічне пові-
домлення до відповідних органів СОТ 
про загальну кількість або вартість то-
вару, дозволеного для імпорту (у випад-
ку неавтоматичного ліцензування (при 
квотуванні) необхідно повідомити: 
(а) Секретаріат СОТ і (б) Комітет з лі-
цензування імпорту СОТ протягом 
60 днів з дати публікації відповідного 
акта). Також ГАТТ встановлює чіткі пра-
вила розподілу квоти між країнами - 
членами СОТ, у яких є суттєвий інтерес 
щодо відповідного товару. Окрім того, 
режим ліцензування та квоти повинні 
застосовуватися на недискримінацій-
ній основі тощо.

Звертаємо увагу, що відповідне офі-
ційне повідомлення про застосування 
ліцензування та квотування вже було 
надіслано Україною до СОТ 18 квітня 
2013 р., отже, одна з процедурних вимог 
виконана. Разом з цим, станом на те-
пер відсутні нормативно-правові акти, 

які регламентують порядок розподілу 
квот, а тому неможливо проаналізува-
ти, чи дотримається Україна відповід-
них зобов’язань у рамках СОТ.

Замість висновку
З огляду на вищезазначене, зрозу-

міло, що всі вказані заходи є нічим ін-
шим, як намаганням України захистити 
національного товаровиробника, про 
що неодноразово заявляли представ-
ники влади на всіх рівнях. При цьому, 
оскільки арсенал заходів захисту після 
вступу України до СОТ значно скоро-
тився, досягнення цієї мети можливе 
лише шляхом обґрунтованого та вива-
женого застосування механізмів, які 
передбачені угодами СОТ, у тому чис-
лі в рамках передбачених у них винят-
ків. Проте, на жаль, реакція основних 
торговельних партнерів України свід-
чить про протилежне. 

Звичайно, Уряд України й надалі 
може продовжувати діяти таким чи-
ном, «ігноруючи» загальні принципи 
угод СОТ. При цьому питання щодо та-
кої поведінки України вже може виник-
нути не лише в її торговельних партне-
рів, інтереси яких напряму зачіпають 
вказані дії, але й безпосередньо в іно-
земних інвесторів. Так, закономірно 
виникає питання, чи думає в Україні 
хтось про те, чим такі рішення і дії мо-
жуть обернутися для її інвестиційного 
клімату та які наслідки вони матимуть 
для економіки України в довгостроко-
вій перспективі?  

На прикладі «Інтерсплав проти України»
Рішення Європейського суду з прав людини в спорах з оподаткування

Тетяна Осійчук 
Молодший юрист ЮБ «Юротат»
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