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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Принцип податкової недискримінації є однією з 

найважливіших засад національного режиму, одного з ключових принципів МЕП. 

Він становить той фундамент, на якому побудовані і вся система СОТ, і спільний 

ринок ЄС. І хоча фіскальний суверенітет до сьогодні вважається доволі чутливою 

сферою виключних повноважень сучасної держави, він зазнає дедалі більше ерозії 

під впливом міжнародно-правових режимів, що встановлюють істотні непрямі 

обмеження дискреції держав у сфері внутрішнього оподаткування. Адже триваюча 

еволюція структури міжнародного правопорядку, а подекуди і докорінні зміни, що 

зазнає правове регулювання у багатьох сферах міжнародних економічних відносин, 

виникнення нових викликів та потреб змушують учасників міжнародних відносин 

шукати відповіді на нові питання, у тому числі у сфері режимів торгівлі та 

оподаткування. Дослідження цих питань має особливе значення не лише для 

дотримання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках СОТ, а й для 

забезпечення національних економічних інтересів у торгівлі з іншими членами СОТ, 

що вимагає адекватного реагування на податкові заходи інших держав, які не 

відповідають вимогам СОТ та впливають на торгівлю товарами українського 

походження. Найкращим підтвердженням цього є провадження стосовно податкових 

заходів, порушені Україною проти Вірменії (справа DS 411, вимога про консультації 

від 20 липня 2010 року) [1] та Молдови (справа DS 421, вимога про консультації від 

17 лютого 2011 року) [2], а також Молдовою проти України (справа DS 423, вимога 

про консультації від 3 березня 2011 року) [3] в рамках процедури врегулювання 

суперечок СОТ.  

Актуальність дослідження принципу податкової недискримінації зумовлена 

також глибинними трансформаціями, що відбуваються в національній правовій 

системі, з огляду на процес інтеграції України до ЄС. Зокрема, Угода про асоціацію 

[4] містить спеціальні положення щодо оподаткування та недискримінації у торгівлі. 

На сьогодні перед Україною стоїть завдання побудови податкової системи, що 

сприятиме економічному зростанню, залученню іноземних інвестицій та 
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встановленню справедливих умов для функціонування внутрішнього ринку. Адже 

оподаткування становить важливий інструмент державної політики у сферах 

інвестицій, імпорту, експорту, регулювання внутрішнього ринку і, загалом, 

встановлення справедливих правил гри на ринку, забезпечення рівних умов 

конкуренції та, в остаточному підсумку, сталого розвитку національної економіки. 

Наразі ґрунтовні дослідження даної тематики в національній правовій 

доктрині майже відсутні. Окремі проблемні питання та окремі аспекти дії принципу 

податкової недискримінації в МЕП, праві СОТ та праві ЄС досліджувалися 

здебільшого в зарубіжній юридичній літературі, зокрема у працях Р. Аві-Йони, Л. 

Бернарді, П. Ваттеля, Р. Вольфрума, Вон Мог Чой, Я. Вутерса, Л. Гандуліа, М. 

Гедеман-Робінсона, Г. Горна, М. Греца, У. Дейві, Дж. Джексона, Р. Дольцера, Л. 

Ерінга, П. Жюйара, А. Ісона, Д. Карро, М. Кьобеле, Р. Лайела, П. Мавроідіса, М. 

Мацушити, Ф. де Новеліса, П. Профета, Ф. Ресслера, Д. Розенблюма, М. Ротбарда, 

А. Сайкса, У.Г. Самнера, В. Танзі, Б. Терри, А. Уорена П. Фармера, Ф. Шоркопфа, 

П.-Т. Штоля, Т. Шьонбаума тощо. Окремі важливі аспекти знайшли своє 

відображення у працях українських вчених М.М. Гнатовського, М.П. Кучерявенка, 

О.М. Мальського, О.О. Оніщука, С.Г. Осики, В.Т. П’ятницького, О.М. Шпакович та 

інших, а також в працях радянських та російських вчених Л.П. Ануфрієвої, М.В. 

Богуславського, Г.М. Вельямінова, О.В. Єгорової, І.В. Караваєвої, А.В. Кузнєцова, 

В.І. Лісовського, І.І. Лукашука, А.П. Румянцева, Г.П. Толстопятенка, В.М. Шумілова 

тощо. Відповідно до предмета, об’єкта, мети і завдань дослідження 

використовувались також загальні та спеціальні дослідження з питань теорії права, 

теорії та історії міжнародного права, економіки, порівняльного правознавства тощо. 

Слід відзначити вагомий внесок у дослідження загальних теоретико-правових 

питань таких українських вчених, як В.Б. Авер'янов, М.В. Буроменський, В.Г. 

Буткевич, В.Н. Денисов, Є.В. Додін, А.Я. Дубінський, О.В. Задорожній, М.І. 

Козюбра, А. М. Колодій, В.В. Копєйчиков, М.Й. Коржанський, С.Л. Лисенков, П.Ф. 

Мартиненко, О.О. Мережко, М.М. Микієвич, В.І. Муравйов, Г.О. Мурашин, О.Г. 

Мурашин, М.П. Орзіх, О.В. Петришин, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.Ф. 

Фрицький, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко, С.В. Шевчук та інші. Водночас 
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недостатньо дослідженими залишаються важливі аспекти обраної тематики, що 

свідчить про актуальність та важливість обраної для дослідження теми. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу міжнародного права 

та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України «Міжнародно-правові проблеми співробітництва України з світовими 

та європейськими інституційними структурами» (номер державної реєстрації 

0101U007291), що здійснюється у рамках вивчення проблеми «Україна у системі 

сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка 

теоретичних засад і науково-теоретичне обґрунтування поняття, юридичного змісту 

і дії принципу податкової недискримінації в практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС як 

одного з основних принципів, на яких побудовані обидва правопорядки, визначення 

закономірностей його виникнення, становлення та подальшого розвитку, місця в 

системі загального міжнародного права та його галузей.  

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі задачі дослідження:  

розробити теоретичні засади принципу податкової недискримінації в 

загальному міжнародному праві, МЕП, праві ЄС; 

проаналізувати співвідношення торговельних і податкових режимів в 

міжнародному праві, виявити особливості впливу процесів глобалізації на 

фіскальний суверенітет держав та міжнародну торгівлю, визначивши зумовлені 

таким впливом тенденції подальшого розвитку міжнародно-правового регулювання 

міжнародної торгівлі; 

розкрити зміст зобов’язань за статтею ІІІ ГАТТ щодо надання національного 

режиму імпортованим товарам в сфері оподаткування на основі практики вирішення 

справ в ДСБ СОТ; визначити методологічні підходи до вирішення справ з питань 

податкової дискримінації в практиці ДСБ СОТ;  

розкрити зміст зобов’язань за статтею 110 Договору про ЄС на основі 

практики Суду ЄС; визначити методологічні підходи до вирішення справ з питань 
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податкової дискримінації в практиці Суду ЄС, окреслити методологічні подібності 

та відмінності між підходами ДСБ СОТ та Суду ЄС у цій сфері; 

на підставі аналізу практики Суду ЄС визначити місце Угоди про асоціацію в 

праві ЄС, проаналізувати наявність прямої дії положень цієї угоди, що стосуються 

податкової недискримінації, в праві ЄС;  

визначити місце та роль практики ДСБ СОТ для цілей тлумачення положень 

Угоди про асоціацію щодо національного режиму. 

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у сфері міжнародно-

правового регулювання та оподаткування міжнародної торгівлі та регуляторного 

впливу систем непрямих податків на міжнародну торгівлю. 

Предметом дослідження є принцип податкової недискримінації в праві СОТ 

та ЄС. 

Методи дослідження складаються з апарату загальнонаукових методів та 

спеціальних методів порівняльно-правового дослідження. При проведенні 

дослідження використовувалися загальнонаукові методи (формально-юридичний, 

статистичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, історичний та інші), а 

також конкретно-соціологічні (документальний, спостереження, вивчення 

документів), що забезпечили науковість, новизну та достовірність результатів 

дослідження. 

За допомогою діалектичного методу проаналізовано основні закономірності 

становлення та розвитку принципу податкової недискримінації в міжнародно-

правовій практиці, вплив цього принципу в МЕП та праві ЄС у контексті їх 

системного розвитку, виявлення специфіки його функціонування на різних рівнях 

цих правопорядків. Історико-правовий підхід використовувався у процесі аналізу 

історичних подій, що привели до становлення багатосторонніх торговельних 

режимів, узагальнення доктринальних поглядів на роль оподаткування та 

податкового режиму в міжнародній торгівлі протягом різних періодів. Методи 

юридичного позитивізму та природного права використовувалися для аналізу різних 

поглядів на роль держави у регулюванні зовнішньої торгівлі, при аналізі судової 

практики ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ і Суду ЄС, впливу такої практики на визначення 
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змісту принципу податкової недискримінації. Формально-догматичний метод 

використовувався при аналізі відповідних міжнародно-правових актів, а також при 

аналізі правових позицій, що містяться у рішеннях ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ і Суду ЄС. 

Функціональний метод широко використовувався для проведення порівняльного 

аналізу практики ГЕ ГАТТ, ДСБ СОТ і Суду ЄС, особливо в контексті аналізу 

закономірностей взаємного впливу практики цих органів на зміст принципу 

податкової недискримінації в обох правопорядках. Аксіологічний підхід дав змогу 

виявити ґрунтовні джерела виникнення та розвитку ідей та концепцій, закладених 

в основу принципу податкової недискримінації, а також вивчити ролі різних акторів 

(урядів, міжнародних організацій, міжнародних судових органів) у процесі захисту 

цінностей недискримінації та вільної торгівлі. Метод системно-структурного аналізу 

застосовувався для визначення загальної характеристики правових актів та судової 

практики і під час дослідження порядку функціонування систем вирішення спорів 

у рамках ГАТТ/СОТ та судової системи ЄС. Телеологічний метод дозволив 

розкрити специфіку судового тлумачення принципу податкової недискримінації 

в міжнародному та європейському праві.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером 

та змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні дослідженням 

методологічних підходів ДСБ СОТ та Суду ЄС у сфері тлумачення і застосування 

принципу податкової недискримінації, співвідношення принципів податкової 

недискримінації у праві СОТ та ЄС, можливої дії відповідних положень Угоди про 

асоціацію в праві ЄС.  

Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що 

уперше:  

визначене співвідношення податкових і торговельних режимів у 

міжнародному праві. Зокрема, на матеріалах практики ДСБ СОТ визначені складові 

нормативної структури податкової системи, що впливають на міжнародну торгівлю і 

тому безпосередньо перетинаються з режимами міжнародної торгівлі; 

обґрунтовується ідея, що податкові аспекти становлять невід’ємну частину 

торговельного режиму; 
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обґрунтовано висновок, що, незважаючи на текстуальні відмінності положень 

частини другої статті ІІІ ГАТТ та статті 110 Договору про ЄС, обидва положення 

мають багато спільних та подібних елементів, що обумовило використання в 

практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС подібних методологічних підходів (діагонального 

тесту та тесту асиметричного впливу) до вирішення справ у сфері фактичної 

податкової недискримінації у торгівлі; 

сформульовано методологію стандарту податкової недискримінації, що 

застосовується в практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС, включаючи основоположні 

методологічні підходи; на основі аналізу практики ДСБ СОТ зроблено висновок про 

те, що органи вирішення спорів СОТ застосовують в своїй практиці тест 

асиметричного впливу як керівний стандарт, тоді як Суд ЄС використовує 

діагональний тест як основний при розгляді справ за першою частиною статті 110 

Договору про ЄС;  

проведено узагальнення методу асиметричного впливу з урахуванням 

методології середньозваженого податкового тягаря і зроблено висновок про те, що 

методологія стандарту асиметричного впливу базується на фактичній матриці 

конкретної справи: певний захід, запроваджений у двох різних країнах, в одній із 

них може мати наслідком фактичну дискримінацію, а в другій не мати такого 

наслідку, з огляду на різні структури виробництва, споживання, імпорту та 

особливості внутрішнього ринку;  

визначена основоположна дилема, що обумовлює напрями розвитку правової 

політики СОТ через практику ДСБ, яка полягає у забезпеченні лібералізації 

торговельної політики членів СОТ без інтеграції ринків, пошуку адекватного 

компромісу між вимогами лібералізації торгівлі, що закладена в основу системи 

СОТ, та повагою до регуляторної автономії членів СОТ; 

розкрито поняття принципу податкової нейтральності як основоположного 

принципу податкового права ЄС, визначено його співвідношення з принципом 

податкової недискримінації; 

проаналізовано практику Суду ЄС щодо застосування першої та другої частин 

статті 110 Договору про ЄС, на підставі аналізу зроблено висновок, що Суд ЄС, на 
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відміну від ДСБ СОТ, не вважає концептуально необхідним чітко розмежовувати 

сфери дії положень першої та другої частини статті 110 і, таким чином, нівелює 

різницю між зазначеними нормами; 

проаналізовано положення Угоди про асоціацію, які стосуються податкової 

недискримінації у торгівлі, зокрема стт. 34 та 36, якими інкорпоровано шляхом 

посилання положення статей ІІІ та ХХ ГАТТ і обґрунтовано висновок, що 

інкорпорація положень статті ІІІ ГАТТ зовсім не означає, що з точки зору права ЄС 

положення Угоди «імпортують гуртом» режим, який існує в рамках СОТ: така 

інкорпорація шляхом посилання означає включення до тексту Угоди про асоціацію 

формулювань, викладених у статті ІІІ ГАТТ;  

зроблено висновок, що стала практика ДСБ СОТ може використовуватися як 

допоміжний засіб для тлумачення положень Угоди про асоціацію згідно 

з доктриною узгодженого тлумачення міжнародних зобов’язань ЄС; 

удосконалено положення щодо: 

 співвідношення права СОТ та права ЄС із загальним міжнародним правом, у 

якому вони виступають автономними режимами, тобто географічно чи 

функціонально обмеженими договірними системами, що оперують власними 

засадничими принципами, мають власну форму існування, особливі цілі та предмети 

регулювання;  

 теоретичних засад трьох базових концепцій, закладених в основу СОТ, а саме 

недискримінації (що реалізується через два основоположні принципи - принцип 

національного режиму та принцип режиму найбільшого сприяння), прозорості (що 

полягає у зобов’язанні договірних держав сповіщати про свої торговельні заходи) та 

закріплення (або зв’язування) митних ставок, тобто заборони підвищувати або 

впроваджувати мита, щодо яких були зроблені тарифні поступки (з певними 

винятками); 

 принципів-складових принципу недискримінації (принцип найбільшого 

сприяння та принцип національного режиму), які мають комплементарний характер 

і доповнюють та підсилюють дію один одного;  



14 

 

 принципу недискримінації в економічних відносинах, встановленого в 

договірному порядку, який має визначену сферу дії відповідно до максими ejusdem 

generis і поширюється лише на питання, що стосуються предмета положення про 

недискримінацію, та підпадають під його дію; 

 поняття угод про асоціацію в праві ЄС; визначено декілька основних рис 

таких угод, що обґрунтовують їх окреме розуміння в системі Договору про ЄС: (1) 

заснування спеціальних органів, які мають право приймати юридично обов’язкові 

для сторін акти; (2) встановлення спеціальних інституційних рамок для реалізації 

спільних дій; (3) встановлення спеціальних режимів торгівлі та співробітництва 

(тобто «спеціальних, привілейованих зв’язків» в економічній, політичній та інших 

сферах, визначених угодою); визначено особливий характер угоди про асоціацію, 

адже рішення спеціальних органів, що мають обов’язкову силу, набувають статусу 

юридично обов’язкових актів; водночас на підставі аналізу практики Суду ЄС 

зроблено висновок, що Суд ЄС не визнає істотних відмінностей між різними типами 

чи видами міжнародних договорів ЄС чи особливого місця угод про асоціацію в 

системі права ЄС; 

набули подальшого розвитку: 

 визначення поняття «податковий» для цілей МЕП, яке охоплює апріорі 

встановлені обов’язкові платежі, що систематично застосовуються і стягуються на 

користь держави чи установ або органів, визначених державою, під загрозою 

застосування санкцій за недотримання такого обов’язку;  

 визначення основних методів тлумачення, що застосовує Суд ЄС, зроблено 

висновок, що, на відміну від ДСБ СОТ, який послідовно надає перевагу 

текстуальному тлумаченню, Суд ЄС більш схильний застосовувати телеологічне 

тлумачення, зокрема принцип ефективності l'effect utile. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані автором 

результати можуть бути використані в таких напрямах:  

науково-теоретичному – для подальшого розвитку теорії міжнародного права 

та права ЄС, поглиблення наукових знань про особливості оподаткування 
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міжнародної торгівлі та дії принципу недискримінації в цій сфері, а також для 

подальшого розвитку вітчизняних досліджень даної тематики; 

правотворчому і правозастосовчому – для вдосконалення існуючих і розробки 

нових нормативних актів з метою приведення чинного законодавства України у 

відповідність із нормами міжнародного права та права ЄС. Зокрема, результати 

дисертації можуть бути використані при здійсненні податкової реформи в Україні, 

для захисту зовнішньоекономічних інтересів України в рамках СОТ, а також 

імплементації ряду міжнародних конвенцій та угод у сфері торговельних відносин;  

навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів та 

спеціальних курсів з міжнародного права та права ЄС у вищих навчальних закладах, 

а також у процесі підготовки підручників та навчальних посібників з міжнародного 

права та права ЄС. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

самостійно. Усі сформульовані у ньому положення та висновки обґрунтовані 

дисертантом на підставі особистих досліджень. У співавторстві опубліковано одну 

монографію Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС. Орієнтири податкової 

реформи в Україні. – Х. : Консум, 2004. – 960 с. Не менше половини її обсягу 

(розділи І-V) є науковим доробком здобувача, внесок якого полягає у розробці 

власних теоретичних висновків щодо податкових аспектів права ГАТТ/СОТ, впливу 

установчих договорів ЄС на пряме та непряме оподаткування в праві ЄС, 

податкових аспектів державної допомоги; еволюції вторинного законодавства та 

податкової політики, включаючи ПДВ та акцизні збори. Наукові ідеї та розробки, 

що належать співавторам опублікованої праці, у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися на 

наукових конференціях, зокрема на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та 

моделі стійкого розвитку економіки» (21-23 березня 2007 року, м. Луганськ, тези 

опубліковані), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та практика – 

2007» (11-15 лютого 2007 року, м. Полтава, тези опубліковані), Міжнародних 
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читаннях з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського (м. Одеса, 2-

3 листопада 2012 року, тези опубліковані). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені у шістнадцяти 

публікаціях здобувача, з-поміж яких одна монографія (у співавторстві), розділ у 

колективній монографії, вісім статей (з яких 7 - у фахових виданнях України з 

юридичних наук, 1 – у іноземному періодичному виданні), тези трьох доповідей на 

наукових і науково-дослідницьких конференціях, один науково-практичний 

посібник, дві публікації у нефахових періодичних виданнях. 

Структура дисертації. Відповідно до мети, предмета і завдань дослідження 

дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 251 

сторінок, основний текст - 201 сторінка. Кількість використаних джерел – 410 (на 41 

сторінці). Додатки – 8 (на 9 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

Податкова недискримінація в праві ГАТТ/СОТ 

Фіскальний суверенітет до сьогодні вважається доволі чутливою сферою 

виключних повноважень сучасної держави [5, с. 79], а режими, що базуються на 

міжнародному праві, не можуть встановлювати податки та, в принципі, не 

здійснюють прямого регулювання національних податкових систем. Такий 

суверенітет зазнає дедалі більшої ерозії під впливом міжнародно-правових режимів, 

що встановлюють непрямі істотні обмеження дискреції держав у сфері 

внутрішнього оподаткування
1
. Такі обмеження передовсім стосуються забезпечення 

принципів податкової недискримінації та податкової нейтральності [докл. див. 6, 

с. 180-184]. Це визначає особливе значення науково-практичного аналізу принципу 

податкової недискримінації в загальному міжнародному праві, а особливо в МЕП та 

в праві СОТ і ЄС з позиції теорії принципів в міжнародному праві та 

методологічних підходів до вирішення справ з питань податкової дискримінації 

у практиці DSB СОТ та Суду ЄС. 

З огляду на визначені завдання та мету дослідження, зупинимося на деяких 

аспектах методологічного інструментарію, адже питання методології порівняльно-

правового аналізу потребує окремої уваги. Як зазначав Ю. Тихомиров, «незважаючи 

на удавану простоту правових порівнянь, аналогій та аналізів, залишається як 

і раніше важким завдання освоєння методології порівняльного правознавства» [7, 

с. 54]. У порівняльному праві протягом останнього століття запропоновано багато 

науково обґрунтованих методологій порівняльного дослідження. Загалом можна 

виділити п’ять основних методологічних підходів (шкіл) і, відповідно, п’ять 

основних груп спеціальних порівняльно-правових методів [докл. див. 14, с. 32-49]: 

                                                 
1
 Так, Суд ЄС рутинно вказує, що, «хоча, виходячи з сучасного стану права Співтовариства, пряме оподаткування не 

підпадає під компетенцію Співтовариства, ті повноваження, що залишилися за державами-членами, повинні, тим не 

менше, здійснюватися у спосіб, що відповідає праву Співтовариства» [8, с. 257, para. 21; 9, с. 1925, para. 21; 10, с. 7664, 

para. 15]. Стосовно такого ж підходу в рамках СОТ [див.: 11, с. 31, para. 90]. У цьому контексті слід також звернути 

увагу, що податкові питання давно перестали бути поза сферою дії Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод. Так, у справі S.A. Dangeville v. France ЄСПЛ визнав порушення статті 1 Першого протоколу 

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з неналежним адмініструванням процедури 

повернення помилково сплаченого ПДВ [див.: 12, paras. 60-61], а в рішенні у справі Intersplav v. Ukraine визнав 

адміністративну практику у сфері повернення ПДВ такою, що порушує права компанії-заявника за статтею 1 Першого 

протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [див.: 13, paras. 39-40]. 
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1) порівняльне законодавство, 2) компаративістські методи, 3) функціоналізм, 

4) фактологізм та 5) контекстуалізм. Всі вони мають право на існування, однак було 

б абсурдним намагатися використати всі ці методології в одному дослідженні. І не 

тільки тому, що деякі з них є взаємовиключними: більшість науково виправданих 

методологій мають набагато більше спільного між собою, ніж відмінностей. Вибір 

адекватної методології цього дослідження має враховувати: 1) мету дослідження, 

2) специфіку контексту предмета порівняння, адже досліджуватимуться правові 

конструкції, що існують у рамках системи міжнародного права, але в різних його 

галузях; 3) особливості таких галузей. 

Застосування порівняльного методу в міжнародному праві додатково виносить 

на порядок денний питання методології, адже міжнародне право як право, що 

регулює відносини в рамках всієї міжнародної спільноти, має бути гомогенним, 

і порівняння між нормами права можливе лише в історичному аспекті. Однак такий 

підхід не відповідає дійсності. Процеси фрагментації міжнародного права, 

розпорошеності центрів прийняття рішень у міжнародних відносинах, специфіка 

правотворення визначають особливості міжнародного права як якщо не системи, то 

конгломерату конкуруючих систем глобального публічного порядку [див. 15, 

с. 332]. 

При виборі методологічного підходу слід враховувати декілька важливих 

особливостей системи міжнародного права: 1) відсутність єдиного законодавчого 

органу і безпосередня участь всіх суб’єктів міжнародного права у процесі 

правотворення; 2) існування незалежних один від одного міжнародних судових 

органів, що визначає відмінність та відокремленість правозастосовної практики 

у різних підсистемах міжнародного права; 3) об’єднувальна роль загального 

міжнародного права та його окремих автономних режимів, що складають історико-

правовий контекст порівняльного дослідження. Зважаючи на це, маємо визнати 

необхідність звернення до фактологічного методу з його наголосом на 

правозастосовній практиці, який, на нашу думку, має багато спільного 

з функціональним підходом, але користується перевагою більш чіткої індукції: зміст 
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норми, принципу чи міркувань правової політики, що лежать в їх основі, виводяться 

з правозастосовної практики. 

Фактологічний метод (англ. – case method, factual method; фр. – méthode 

factuelle, méthode de fait, méthode de cas concrets)
2
, принаймні у практичній площині, 

має багато спільного з функціональним підходом. Він полягає в обранні конкретної 

практичної ситуації, визначенні її елементів («одиниць, які зазвичай становлять 

факти певної справи») та порівнянні таких елементів у різних правових системах 

[див.: 18, с. 769; 19, с. 421-424]. Як зазначає Б. Маркезініс, «по суті, дослідник 

порівнює ситуації, що йому знайомі, залишаючи поза увагою структури або 

термінологію, яка або важко перекладається, або вводить в оману» [21, с. 810]. 

Такий підхід, відповідно, виходить з правозастосовної практики як основи для 

порівняння: «у процесі здійснення такого порівняння стають явними відмінності 

у рішеннях [певних проблем] та їх обґрунтуванні. Необхідність їх пояснення стає 

нагальною, і дослідник прямує чи [навіть] занурюється до рівня іншого, більш 

глибинного аналізу, який вимагає від нього більше шукати засади правової 

політики, що лежать в основі конкретного судового рішення, аніж [досліджувати] 

техніку його формулювання» [21, с. 823]. Перевага такого підходу полягає в тому, 

що його методологія дає змогу знайти в правозастосовній практиці міркування 

правової політики, що визначають ті чи інші шляхи вирішення подібних проблем 

у різних правових системах. Адже саме така практика дає можливість визначити, 

в чому полягає реальне значення певної норми чи положення права безвідносно до 

конкретних юридичних формулювань. 

Поняття МЕП – це продукт розвитку міжнародно-правової доктрини у другій 

половині ХХ століття [див.: 22, с. 769; 23, с. 4]. Хоча ще 1928 року В.М. Корецький 

висунув теорію міжнародного господарського права [див. 24], а Г. Шварценбергер 

у 1948 році сформулював основи МЕП (саме з такою назвою) [див. 25, с. 402-420], 

становлення доктрини МЕП досі не можна вважати завершеним. Як слушно 

                                                 
2
 Як зазначає Б. Жалюзо, цей метод вважається логічним продовженням функціонального підходу [20, с. 42]. Він був 

детально розроблений і обґрунтований у рамках проекту «Спільні основи правових систем» («Common Core of Legal 

Systems») Корнелльського університету під керівництвом проф. Р. Шлезінгера [див.: 16, с. 2-71; 17, с. 1-12] та 

в роботах Б. Маркезініса і Р. Сакко. 
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зазначає В. Шумілов, наразі «в сучасній науці міжнародного права немає єдиного та 

чіткого розуміння предмета міжнародного економічного права» [26, с. 20]. Це 

стосується і багатьох аспектів понятійного апарату, а саме розмежування загальних 

принципів права, принципів загального міжнародного права і його галузевих 

принципів, режимів та стандартів, адже не можна не погодитися з твердженням, що 

«вивчення проблеми юридичних понять, передусім процесу їх формування, не може 

не посідати важливого місця в науці теорії держави і права» [27, с. 11].  

Для висвітлення теоретичної проблематики поняття принципу 

в міжнародному праві насамперед слід зауважити особливість обраної тематики, яка 

полягає в тому, що порівнюватимуться принципи та правові інститути двох 

підсистем міжнародного права, що одночасно і полегшує, і ускладнює завдання. 

Адже хоча і можна говорити про універсалізм загального міжнародного права, 

процеси його фрагментації, що бурхливо розвиваються протягом останніх 50 років, 

не дають підстав для розгляду його підсистем під кутом зору універсалістських 

концепцій. Дедалі більша автономізація і права ЄС, і права СОТ в рамках системи 

міжнародного права вимагає більш виваженого методологічного підходу, звернення 

до багатого надбання теорії порівняльного права, його методів та підходів. 

Загалом, у міжнародно-правовій доктрині наявний певний консенсус щодо 

існування галузевих принципів міжнародного права, за аналогією з національними 

правовими системами. За такою ж аналогією стратифікація таких принципів 

розглядається як само собою зрозуміле явище [див. 28, с. 195]. У цьому є логіка, 

адже, як зазначав ще в середині 1960-х років Г. Шварценбергер, «функціональні 

межі міжнародного права розширилися до такої міри, що без розроблення 

адекватної кількості спеціальних галузей стає все складніше бачити за деревами ліс» 

[29, с. 5]. 

МЕП як система норм та принципів, що регулюють певну проблематику, 

тобто як автономний режим, також має свої спеціальні принципи, що 

є визначальними для неї. Однак щодо переліку таких принципів та їх змісту 
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в науковій літературі немає єдиної думки
3
. Так, О. Кобчикова виділяє сім таких 

принципів, об’єднаних у дві групи: загальнообов’язкові принципи (принцип 

невід’ємного суверенітету держав над своїми природними ресурсами та 

економічною діяльністю; принцип свободи вибору форм організації 

зовнішньоекономічних зв’язків; принцип економічного співробітництва держав; 

принцип економічної недискримінації; принцип взаємної вигоди) та договірні 

(конвенційні) принципи (принцип найбільшого сприяння та принцип національного 

режиму) [30, с. 21]. Г. Вельямінов до спеціальних принципів МЕП відносить лише 

п’ять (принцип недискримінації, принцип найбільшого сприяння, принцип 

національного режиму, принцип взаємної вигоди та принцип преференційності) [23, 

с. 103-117], причому з наведеного обґрунтування не зовсім зрозумілі відмінності 

між першими двома принципами [див. 23, с. 104-105]. Цієї класифікації 

дотримується і В. Чубарєв [31, с. 48], а С. Войтович виділяє чотири принципи 

(принцип поваги державного суверенітету у сфері зовнішньоекономічних зв’язків; 

принцип економічного співробітництва держав; принцип міжнародної економічної 

безпеки; договірний принцип найбільшого сприяння
4
) [32, с. 44]. 

Більшість вітчизняних та російських науковців обстоюють думку, що 

спеціальні принципи МЕП нерозривно пов’язані з основними принципами 

міжнародного права та «виступають конкретизацією основних принципів 

міжнародного права у сфері міждержавних економічних відносин» [30, с. 21; 31, 

с. 46; 34, с. 14]. До того ж, з точки зору теорії принципів міжнародного права, доволі 

неоднозначним залишається питання природи таких принципів. Більшість 

радянських, російських та вітчизняних авторів визнають за такими принципами 

лише конвенційний, чи договірний, характер [див., напр.: 33, с. 27; 23, с. 103; 31, 

с. 46-47], хоча наявні і підходи, що дозволяють існування звичаєвого характеру за 

такими принципами [див., напр.: 32, с. 51; 30, с. 22]. Таким чином, можемо 

констатувати, що на сучасному етапі у вітчизняній та російській доктринах МЕП 

                                                 
3
 Досить змістовий огляд підходів, що сформувалися в радянській та російській науці міжнародного права, наведений 

у дисертації О. Тарасова [33, с. 21-25]. 
4
 Цей перелік не включає принципу національного режиму, оскільки згідно з радянською доктриною «національний 

режим у сфері економічних взаємовідносин держав стає для імперіалістичних держав одним із найважливіших засобів 

підкорення економіки слабших країн» [див. 32, с. 46]. 
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немає єдиного розуміння поняття принципу МЕП, узгодженого переліку принципів 

МЕП та спільної думки щодо характеру таких принципів. Деякі іноземні автори 

взагалі ставлять під сумнів існування принципів МЕП [див. 32, с. 43]. 

З точки зору теорії принципів у міжнародному праві, принципи МЕП 

є структурними принципами, тобто принципами автономного режиму, і можуть 

мати і конвенційний, і звичаєвий характер, так само як принципи договорів-систем 

можуть незалежно існувати від відповідного установчого договору [докл. див. 35, 

с. 97-180]. Що стосується переліку таких принципів, то вони повинні становити 

самостійні засади, а не бути конкретизацією принципів загального міжнародного 

права, які в будь-якому разі застосовуються у сфері міжнародних економічних 

відносин, адже у такому разі спеціальні принципи втрачатимуть своє самостійне 

значення і юридичну обґрунтованість. Відповідно «конкретизація» принципу 

загального міжнародного права у сфері міжнародних економічних відносин не може 

створювати нового спеціального принципу, адже ані сутність, ані значення такого 

принципу загального міжнародного права не змінюється: змінюється лише сфера 

його застосування.  

На нашу думку, слід погодитися з німецьким професором Р. Дольцером щодо 

існування таких спеціальних принципів МЕП: принцип недискримінації та пов’язані 

з ним принципи найбільшого сприяння та національного режиму; принципи 

взаємності та справедливості (fairness) як похідні від принципів добросовісності та 

заборони зловживання правом; принцип раціональності як наслідок заборони 

протекціонізму (визнаний, напр., у справі EC – Hormones [36]), принципи прозорості 

та належного урядування [37, с. 636-655].  

До цього переліку, на нашу думку, слід додати принцип сталого розвитку, 

який Р. Дольцер згадує, але із застереженням, що «статус принципу сталого 

розвитку в загальному міжнародному праві не визначений» [37, с. 650]. І дійсно, 

хоча Міжнародний суд ООН розтлумачив це поняття як «концепцію» («concept of 

sustainable development») [38, с. 78, para. 140], утримавшись від визнання за ним 

статусу принципу, окремі судді у своїх окремих думках до цього рішення 

підкреслили нормативний характер поняття сталого розвитку [див. 39, с. 88-95]. 
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У контексті МЕП цей принцип також прямо визнаний у преамбулі ГАТТ та ЄБРР, 

до того ж він є визначальним для преференційного режиму країн, що розвиваються, 

тому що визначає, власне, функціональний і тимчасовий характер такого 

преференційного режиму. 

Право СОТ становить класичний приклад автономного режиму 

в міжнародному праві
5
. Хоча деякі автори вважають, що договори СОТ становлять 

закриту систему [див. 40, с. 87], ПАО СОТ повністю заперечив такий підхід, 

зазначивши у справі United States – Standards for Reformulated and Conventional 

Gasoline, що угоди СОТ не можуть розглядатися «у клінічній ізоляції від публічного 

міжнародного права» [41, с. 17]. Так само у справі Korea – Procurement ГЕ СОТ 

вказала: «Ми беремо до уваги, що стаття 3(2) Домовленості про правила і процедури 

врегулювання суперечок вимагає, аби ми намагалися у контексті конкретного спору 

роз’яснити чинні положення договорів СОТ відповідно до звичаєвих норм 

міжнародного права щодо тлумачення міжнародного публічного права. Однак 

співвідношення угод СОТ та звичаєвого міжнародного права є ще ширшим. 

Звичаєве міжнародне право застосовується загалом до економічних відносин між 

державами – членами СОТ. Таке міжнародне право застосовується тією мірою, якою 

сторони угоди про СОТ не домовилися про відступ від нього. Іншими словами, доки 

немає колізії чи невідповідності формулювання в угоді СОТ, що застосовується 

іншим чином, ми вважаємо, що звичаєві норми міжнародного права застосовуються 

до угоди СОТ та до процесу укладання угоди в рамках СОТ» [43, с. 183, para. 7.96].  

Натомість право ЄС розвинулося в більш унікальний феномен. Безперечно, 

право ЄС генетично пов’язано з міжнародним правом, а значна частина його acquis 

завдячує своїм існуванням міжнародному праву, включаючи його джерела та засади 

[див. напр. 44, с. 196]. Як зазначив Суд ЄС на зорі свого функціонування, 

«Співтовариство є новим правовим порядком у рамках міжнародного права, задля 

якого держави-члени обмежили свої суверенні права, хоч і в окремих сферах, та 

                                                 
5
 Деякі представники російської міжнародно-правової доктрини не поділяють такої думки через заперечення 

існування автономних режимів у міжнародному праві. Так, А. Дєдусенко вважає, що норми автономних режимів 

«перебувають поза сферою правового регулювання загального міжнародного права» [див. 42, с. 14]. Такий підхід 

є хибним, що підтверджує наведена практика ДСБ СОТ та позиція Комітету ООН з міжнародного права: автономні 

режими не можуть існувати поза загальним міжнародним правом.  
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суб’єктами якого є не тільки держави-члени, а й їх громадяни» [45, с. 12]. Менше 

з тим, спори щодо співвідношення міжнародного права та права ЄС, а саме чи 

становить право ЄС лише галузь міжнародного права, чи завдяки своїм 

фундаментальним відмінностям є окремою системою, що має розглядатися нарівні 

з міжнародним правом та національними правовими системами, досі не вщухають 

і в науковому середовищі, і серед юристів-практиків [див. 44, с. 196]. Хоча термін 

«конституція» був використаний лише у невдалій спробі докорінної реформи ЄС, 

Суд ЄС не має жодних сумнівів щодо конституційного характеру установчих угод, 

називаючи їх «конституцією Співтовариства» або «конституційною хартією» [46, 

с. 1365]. І хоча система установчих угод досі залишається доволі складною, а самі 

угоди та зміни до них підпадають під ті самі процедури та вимоги, що й інші 

міжнародні договори, їхня природа аналогічна до національних конституцій – це 

найвище джерело права. Тому після набрання чинності вони не можуть бути 

предметом оскарження в жодному суді – ані національному, ані Суді ЄС [47, с. 180].  

У цьому контексті слід зробити висновок, що хоча право ЄС розвинулося 

в самостійну систему, та його частина, що становить первинне право ЄС, досі 

залишається в царині міжнародного права автономним режимом, тоді як вторинне 

право складає спеціальний, окремий від міжнародного права, правопорядок [див. 48, 

с. 29]. У цьому, власне, й полягає важливий аспект цього дослідження: аналізуються 

не питання взаємодії чи співвідношення двох правопорядків (ЄС та СОТ), чому 

присвячена значна кількість ґрунтовних досліджень [див. 49, с. 590-608], 

а тлумачення та застосування одного з основних принципів, згідно з яким 

побудовані обидві системи, а саме принципу податкової недискримінації.  

1.1 Теоретичні засади принципу податкової недискримінації в МЕП: 

поняття, сфера дії, clause reserve та ejusdem generis 

Питання забезпечення недискримінації було і залишається одним 

з найголовніших питань міжнародних економічних відносин. Як зазначав у середині 

1960-х років економіст Дж. Керзон: «Недискримінація становить… найважливішу 

незалежну концепцію, що є визначальною для ГАТТ» [50, с. 65]. 
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Сам термін «дискримінація» – латинського походження (лат. discriminatio – 

поділ, відокремлення, від discrimen – лінія межі, демаркаційна лінія, походить від 

discriminare – розділяти, виокремлювати, розрізняти) [51, с. 302]. 

У Юридичному словнику Ж. Корню наведені три групи визначень поняття 

дискримінації, два з яких безпосередньо стосуються теми дисертаційного 

дослідження [51, с. 302-303]: «ІІ (у міжнародному публічному праві): відмінне 

ставлення, що передбачає відмову індивідам, групам індивідів чи державам у правах 

або перевагах, які визнані за іншими: протилежність рівному сталенню (часто 

визначається терміном недискримінація) ... ІІІ (у податковому праві): 1. (у вузькому 

значенні) відмінне оподаткування за своєю базою у зв’язку з походженням; 

2. (у широкому значенні) відмінне оподаткування за своєю базою внаслідок певного 

критерію».  

Згідно з Оксфордським словником англійської мови [52] дискримінувати – це 

«створювати чи встановлювати відмінність, вирізняти, виокремлювати», 

а дискримінувати проти – «робити негативне розрізнення, несприятливо 

виокремлювати від інших». 

У сучасній міжнародно-правовій доктрині немає заперечень проти визнання за 

вимогою недискримінації статусу принципу. Проте слід відрізняти цей принцип від 

принципу суверенної рівності держав: якщо суверенна рівність стосується рівності 

у міжнародному праві, то принцип недискримінації вимагає рівності у правах 

у матеріальному плані [див. 37, с. 637]. Деякі автори, на жаль, не вбачають цієї 

принципової відмінності, виводячи принцип недискримінації із принципу 

суверенної рівності держав та принципу співробітництва [30, с. 27-28; 31, с. 48], що 

не враховує відмінність у площинах дії цих принципів, адже дискримінація у 

торгівлі не означає порушення принципу суверенної рівності в міжнародному праві. 

Р. Дольцер прямо називає принцип недискримінації «основним структурним 

принципом ГАТТ» [37, с. 637]. Г. Вельямінов відносить принцип недискримінації до 

особливих специфічних принципів МЕП, що мають конвенційний характер [23, 

с. 103]. При цьому він зазначає, що «конвенційні принципи можна з набагато 

більших підстав у правовому їхньому значенні вважати … рекомендаційними 
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принципами, за аналогією з рекомендаційними нормами міжнародного права» [23, 

с. 104]. Однак така логіка видається хибною, адже, передбачивши у тексті угоди 

принцип недискримінації, держави не можуть відхилитися від значення, що 

надається йому в загальному міжнародному праві, тобто значення, що лежить 

в основі правового режиму цього принципу, яке набуло звичаєвого характеру. Тому 

про рекомендаційний характер може йтися хіба на етапі укладення угоди, коли 

розглядається питання про включення цього принципу до тексту угоди, а з моменту 

його встановлення у відносинах між двома або більше державами зміст і значення 

цього принципу не залежать від волі держав, а визначаються його правовим 

режимом і стають для них обов’язковими. 

Двосторонні та багатосторонні торговельні угоди, як правило, стосуються 

двох основних типів дискримінації. Перший полягає у неоднаковому ставленні 

певної держави до двох різних торговельних партнерів, коли товари, послуги, 

продавці чи інвестори походженням з однієї держави мають менш сприятливий 

режим у торгівлі, ніж подібні товари, послуги, продавці чи інвестори, що походять 

з іншої держави. Такий тип дискримінації заборонений режимом найбільшого 

сприяння (принципом нації найбільшого сприяння), за яким від країни вимагається 

надання однаково сприятливого режиму для товарів, послуг, продавців чи інвесторів 

незалежно від держави походження
6
.  

Другий тип дискримінації полягає у наданні несприятливого режиму 

імпортованим товарам та послугам у порівнянні з подібними вітчизняними товарами 

та послугами вже на національному ринку. Форм такої дискримінації може бути 

безліч. Як влучно іронізує американський проф. Дж. Джексон, «дискримінація 

іноземних товарів, як здається, є одним з основних людських інстинктів» [54, 

с. 274]. Заборона цієї форми дискримінації закладена в принципі національного 

режиму, який вимагає застосовувати до імпортованих товарів режим не менш 

сприятливий, ніж той, що застосовується до вітчизняних товарів.  

                                                 
6
 Як зазначив Міжнародний суд ООН у справі Case Concerning Rights of Nationals of the United States of America in 

Morocco, «...метою клаузули про режим найбільшого сприяння [є] встановлення та підтримка в усі часи умов 

фундаментальної рівності між усіма відповідними державами без будь-якої дискримінації» [53, с. 192]. 
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Як зазначають французькі дослідники Д. Карро та П. Жюйар, національний 

режим – це «найвища вершина режиму нації найбільшого сприяння, якщо мова йде 

про те, щоб реалізувати головний принцип міжнародної торгівлі – принцип 

недискримінації» [55, с. 195-196]. Ці вчені виходять з того, що обидва принципи – 

принцип найбільшого сприяння та принцип національного режиму – доповнюють 

дію один одного: принцип національного режиму посилює регуляторний ефект 

принципу найбільшого сприяння, а сучасна договірна практика свідчить про тісне 

поєднання обох принципів при договірному визначенні режиму двосторонньої чи 

багатосторонньої торгівлі.  

Це дало підстави Г. Вельямінову зробити висновок, що національний режим 

певною мірою можна тлумачити як особливий різновид режиму найбільшого 

сприяння: надання державою іноземним особам відповідного режиму, зміст якого 

визначається у порівнянні з режимом, що надається власним громадянам та 

юридичним особам, а не особам іншої іноземної держави [23, с. 109]. Таке 

розуміння співвідношення зазначених принципів є логічним, виходячи з поточної 

міжнародної договірної практики, проте концептуально неправильним, з огляду на 

відмінні ґенезу та зміст цих принципів.  

Дійсно, схематично окреслена професором Вельяміновим дія принципів має 

комплементарний характер: вони доповнюють та посилюють дію один одного 

і спрямовані на досягнення однієї мети – забезпечення недискримінації у торгівлі. 

Однак принцип національного режиму, по-перше, охоплює набагато більше 

аспектів, адже включає оподаткування, правила продажу, пропонування, 

транспортування, використання товарів на внутрішньому ринку тощо, тобто 

аспекти, які не підпадають під дію режиму найбільшого сприяння. По-друге, режим 

найбільшого сприяння встановлюється щодо торгівлі визначеними товарами, 

а національний режим – щодо будь-якого товару, імпортованого у законний спосіб. 

По-третє, обидва принципи оперують відмінними винятками: якщо з режиму 

найбільшого сприяння можуть існувати винятки стосовно митних союзів, зон 

вільної торгівлі, прикордонної торгівлі, а також у разі встановлення спеціальних 

відносин між двома або більше державами (напр., статті І та XXIV ГАТТ-1947), то 
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для національного режиму такі винятки неприпустимі, а відхід від такого режиму 

можливий лише у прямо передбачених випадках або за обставин, що виключають 

протиправність (напр., стаття ХХ ГАТТ-1947). І по-четверте, існують докорінні 

відмінності між правомірними очікуваннями, що лежать в основі цих двох режимів: 

якщо у разі режиму найбільшого сприяння очікування полягають у поводженні, що 

відповідає стандартам, застосовуваним стосовно будь-якої третьої країни 

(з відповідними винятками), то у разі національного режиму очікування полягають 

у забезпеченні справедливих умов конкуренції між імпортом та національним 

виробництвом (у сфері торгівлі) чи між іноземними суб’єктами та національними 

(у сфері інвестицій, власності, корпоративних прав тощо).  

Однією з причин встановлення двох стандартів недискримінації є необхідність 

забезпечення певної гнучкості у міжнародних економічних відносинах, для того 

щоб надати державам можливість захисту своїх національних виробників. Так, 

застосування режиму найбільшого сприяння не обмежує можливості держави щодо 

запровадження заходів, спрямованих на надання переваг національним виробникам 

та вітчизняним товарам порівняно з іноземними виробниками та імпортованими 

товарами. Натомість національний режим стоїть на заваді протекціоністської 

політики, забезпечуючи імпортованим товарам та іноземним виробникам рівні 

можливості для конкуренції за місце або частку внутрішнього ринку держави [докл. 

див. 56, с. 5]. Обидва принципи мають відносну природу, тобто вони не 

встановлюють конкретні правила, а відсилають до існуючої практики. Вони 

є основоположною характеристикою правового та політичного аспектів 

міжнародної торгівлі та втілені у системі ГАТТ/СОТ з метою запобігання ухиленню 

держав від зобов’язань щодо тарифних поступок та забезпечення доступу на ринки 

[докл. див. 57, с. 479].  

Разом з тим слід відзначити важливу концептуальну різницю між цими двома 

режимами. Режим найбільшого сприяння для визначення свого конкретного змісту 

відсилає до договорів з іншими державами, односторонніх актів чи практики щодо 

режиму торгівлі таких інших держав. Однак не всі договори можуть впливати на 

визначення такого змісту: в силу принципу inter alios acta, зокрема статей 34 і 35 
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Віденської конвенції про право міжнародних договорів, та самого характеру 

принципу найбільшого сприяння спеціальні режими, обмежені лише двосторонніми 

відносинами, або торговельні режими з обмеженим колом учасників, як правило, не 

можуть враховуватися при визначенні змісту клаузули режиму найбільшого 

сприяння. Такі положення, що отримали назву clause reserve, є доволі поширеними: 

стаття  6 Брюссельської конвенції для уніфікації певних правил стосовно імунітету 

державних суден (1926), стаття 98(4) Гаванської хартії МТО, стаття 351 Договору 

про функціонування ЄС, договори про зони вільної торгівлі, митні союзи тощо
7
. 

На відміну від національного режиму, режим найбільшого сприяння може 

бути різним: держава може надавати спеціальні права та привілеї третій державі, 

і якщо такі права і привілеї обмежені суто двосторонніми відносинами, жодна інша 

держава не може претендувати на поширення такого режиму на неї. Як зазначив 

спеціальний доповідач Комісії міжнародного права ООН у коментарі до проекту 

статей про клаузулу про націю найбільшого сприяння, «якщо держава А надає 

режим найбільшого сприяння державі В (а також, у разі багатостороннього 

договору, державам В1, В2, В3 ... Вх), вона зобов’язана поширити на державу В (В1, 

В2, В3 ... Вх) всі переваги, які вона надає іншим державам: державі С за 

двосторонньою угодою (або державам С1, С2, С3 ... Сх за багатостороннім 

договором). Якщо ж держави А та С (С1, С2, С3 ... Сх) домовилися надати одна 

одній спеціальні переваги, щоі не поширюються на інші країни, така угода не може 

надавати право державі В (В1, В2, В3 ... Вх) вимагати від А тих самих переваг, що 

надані С (С1, С2, С3 ... Сх)» [59, с. 108]. Натомість національний режим не 

передбачає можливості встановлення подібних спеціальних режимів. 

Принцип недискримінації в економічних відносинах, встановлений 

у договірному порядку, має певну сферу дії, він не поширюється загалом на всі 

                                                 
7
 Як зазначив Міжнародний суд ООН у справі Anglo-Iranian Oil Company, «...аби Великобританія могла скористатися 

перевагами будь-якого договору, укладеного Іраном з третьою стороною, виходячи з положення про режим 

найбільшого сприяння, що міститься в договорі, укладеному Великобританією з Іраном, Великобританія повинна 

послатися на такий останній договір. Договір, що містить клаузулу про режим найбільшого сприяння, є базовим 

договором, на який має покладатися Великобританія. Саме цим договором встановлюється правовий зв’язок між 

Великобританією та договором з третьою стороною і надаються права, подібні до тих, якими користується третя 

сторона. Договір з третьою стороною, незалежно та ізольовано від базового договору, не може створювати будь-яких 

правових наслідків у відносинах між Великобританією та Іраном: він є res inter alios acta» [58, с. 109]. 
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питання дво- чи багатосторонніх відносин. Так, розглядаючи питання клаузули про 

режим найбільшого сприяння, Комісія міжнародного права ООН сформулювала 

таке положення: «Згідно з положенням про режим найбільшого сприяння держава-

бенефіціар не може вимагати будь-яких інших прав, крім тих, що стосуються 

предмета положення і підпадають під сферу його дії» [59, с. 102]. Це формулювання 

є виразом максими ejusdem generis, що була визнана і застосована в практиці 

міжнародних та національних судів. Як зазначив арбітраж у справі Ambatielos, 

«...режим найбільшого сприяння може стосуватися тільки тих питань, що належать 

до тієї ж категорії, якої це положення стосується» [60, с. 107]. Так само Касаційний 

суд Франції ще 1913 року зазначав: «Положення про режим найбільшого сприяння 

може бути застосоване тільки якщо предмет договору, в якому воно міститься, 

є таким самим, як і особливо сприятливого договору, на переваги якого висувається 

вимога» [цит. за 59, с. 104]. Внаслідок дії ejusdem generis національний режим 

поширюється лише на визначені у відповідному договорі сфери [див. 61, с. 124].  

 

1.1.1 Поняття податкової недискримінації 

Поняття податку є предметом тривалої дискусії у правовій доктрині. Однак 

насамперед маємо зробити застереження, що поняття «внутрішній податок чи інші 

внутрішні збори», використане в тексті ГАТТ, і поняття «внутрішнє 

оподаткування», що вживається у Договорі про функціонування ЄС, мають 

автономне значення і не залежать від кваліфікації відповідного обов’язкового 

платежу в національному законодавстві. Для цілей міжнародного права немає 

суттєвої відмінності між податком та збором, яка характерна для національного 

податкового права [див. 62, с. 217-224]. Окрім того, питання внутрішнього 

оподаткування все ще залишаються виключною суверенною прерогативою держави. 

Як зазначила ГЕ СОТ у справі Argentina – Hides and Leather, торкаючись 

положень ГАТТ щодо оподаткування, вони «не стосуються податків чи зборів як 

таких чи політичних цілей, які переслідують за їх допомогою члени [СОТ], але 

стосуються їхнього економічного впливу на конкурентні можливості імпортованих 

та подібних національних товарів» [63, с. 147, para. 11.182]. Таке розуміння 
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розширює сферу застосування національного режиму не тільки на обов’язкові 

платежі, що визначені як податки, а й на податкові заходи, що за своєю природою 

є «грошовим тягарем» та «зобов’язанням сплатити гроші, що покладається на 

особу» [63, с. 138, para. 11.143].  

Російський дослідник І. Майбуров після ґрунтовного аналізу поняття податку 

в дореволюційній, радянській та сучасній російській доктрині фінансового права 

визначив п’ять ознак податку, що склалися на початок ХХІ століття: 

1) імперативність; 2) законність; 3) сплата в цілях фінансового забезпечення 

діяльності держави; 3) індивідуальна безоплатність та 5) періодичність 

(регулярність) сплати [62, с. 213-214]. Однак для цілей міжнародного права питання 

законності, цілей та безоплатності не мають вирішального значення: питання 

правомірності встановлення податку за національним правом залишається 

у внутрішній компетенції держави, цілі обов’язкової сплати також не впливають на 

визначення податку, як зазначено вище, а безоплатність в силу асиміляції податків 

і зборів також втрачає свою значущість. 

Таким чином, поняття «податковий» чи «податок» має функціональне 

значення в контексті права СОТ та ЄС і загалом охоплює апріорі встановлені 

обов’язкові платежі (критерій імперативності), що систематично 

застосовуються (критерій систематичності) і стягуються на користь держави 

чи установ або органів, визначених державою (публічно-правовий критерій), під 

загрозою застосування санкцій за невиконання такого обов’язку (критерій 

примусу). Такі платежі виконують фіскальну функцію, що «відображає 

фундаментальне призначення оподаткування – вилучення частини доходів 

організацій і громадян на користь держави з метою створення матеріальної основи 

для реалізації нею своїх функціональних обов’язків» [62, с. 231]. 

 

1.1.2 Податкова недискримінація у торгівлі: співвідношення 

торговельних і податкових режимів  

Принцип податкової недискримінації не має незалежної функції та значення, 

його роль хоча і провідна, але все-таки комплементарна порівняно із загальним 
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торговельним режимом. У цьому аспекті доволі цікавим є питання співвідношення 

та взаємопроникнення податкових і торговельних режимів міжнародної торгівлі
8
.  

З початком функціонування СОТ до питання співвідношення торговельних та 

податкових режимів була прикута значна увага вчених-юристів, дипломатів та 

представників органів СОТ, а протягом минулої чверті століття це питання було 

предметом жвавих міжнародних дискусій. Так, зокрема, США послідовно 

обстоювали позицію, що торговельні угоди, особливо ГАТТ-1947 та Угода про 

Північноамериканську зону вільної торгівлі 1994 року (NAFTA) не повинні 

впливати на податкові системи держав-учасниць, залишаючи регулювання цього 

питання двостороннім податковим конвенціям [див. 64, с. 1621]. ЄС, з іншого боку, 

доволі енергійно намагався гармонізувати торговельні та податкові режими, 

обстоюючи концепцію їх тісної взаємодії [див. 6, с. 234].  

Останніми роками це питання отримало належну увагу в рамках правової 

доктрини, але до сьогодні залишається доволі поширеною думка про «повну 

автономію» податкового права [див. 67, с. 109; щодо впливу податкових режимів на 

торгівлю див. 68, с. 87]. Американський професор П. Макденіел навіть зазначає, що 

податкова і торгова сфери значною мірою не перетинаються між собою через різні 

цілі [64, с. 1621]. Зважаючи на узагальнення, такий постулат є правильним
9
, 

оскільки основною метою торговельного права є сприяння торгівлі, тоді як 

податкове право регулює передовсім сферу публічних доходів, що отримуються 

шляхом стягнення обов’язкових платежів до бюджету
10

. У такому контексті єдиним 

                                                 
8
 Торговельний режим відповідно до усталеного розуміння означає режим здійснення торгівлі. Як відзначала свого 

часу Постійна палата міжнародного правосуддя при Лізі націй у справі Oscar Chinn у контексті розгляду положення 

про вільну торгівлю, що містилося у статті І Сен-Жерменського договору, «вільна торгівля … означає право 

(у принципі, необмежене) здійснювати будь-яку комерційну діяльність незалежно від того, стосується вона торгівлі як 

купівлі та продажу товарів чи виробництва або транспортної діяльності, здійснюється всередині країни чи шляхом 

обміну імпортом та експортом з іншими країнами» [65, с. 84]. У нещодавній справі Oil Platform Case Міжнародний 

суд ООН не тільки підтвердив таке розуміння торгівлі, а й дещо розширив його, визначивши: «Договори, що 

стосуються торгівлі та комерції, охоплюють широке коло питань, що пов’язані з торгівлею та комерцією, зокрема 

щодо мореплавства, транзиту товарів і людей, права на здійснення підприємницької діяльності, захисту від втручання 

у право власності, свободи комунікації, придбання та володіння власністю» [66, с. 818, para. 46]. 
9
 Як відзначає професор Р. Аві-Йона, «ідеальний тариф за торговим правом дорівнює нулю, водночас ідеальний 

податок відповідно до концепції податкового права має бути визначений певним позитивним числом» [71, с. 1683]. 
10

 Перефразуючи визначення С. Джеймса та К. Нобса, податкове право регулює сферу «обов’язкових виплат, 

встановлених публічною владою, за які нічого прямо не отримується», тобто сферу «передачі грошей до публічного 

сектору, що однак виключає правочини щодо позики та пряму плату за публічно вироблені товари і послуги» [72, 

с. 8]. 



33 

 

аспектом, де обидві ці сфери перетинаються, є «податкові видатки», тобто субсидії, 

що надаються за допомогою інструментів податкової системи [докл. див. 6, с. 106-

108]. Інші дослідники (Р. Аві-Йона, Р. Грін, Дж. Слемрод, М. Ротбард) вказують на 

значні впливи і сфери перетинання між податковим і торговельним режимами. 

Як зауважив американський професор Дж. Слемрод, «податкова політика може мати 

такий самий значний вплив на рух товарів між країнами ... та прибутків від торгівлі, 

як і засоби здійснення торговельної політики» [69, с. 1; див. також 70, с. 497].  

Каталізатором дискусії щодо співвідношення торговельного та податкового 

режимів стала справа United States – Foreign Sales Corporation, в якій Європейський 

Союз успішно оскаржив до ДСБ СОТ спеціальний пільговий податковий режим, 

запроваджений США для певної категорії компаній, основним видом діяльності 

яких є продаж американських товарів за кордон [9]. 

Як показує аналіз практики застосування ГАТТ та практики ДСБ СОТ, існує 

чимало точок перетинання двох режимів, які обумовлюють істотну залежність 

торговельного режиму від режиму оподаткування. Для визначення сфер 

перетинання та взаємодії податкового і торговельного режимів розглянемо 

нормативну структуру податкової системи.  

Кожна податкова система для того, щоб ефективно функціонувати, має 

містити принаймні шість основних компонентів [див. 64, с. 1621-1622]: база 

оподаткування, ставки оподаткування, суб’єкти оподаткування, податкові періоди та 

правила обліку, колізійні правила, адміністрування податкової системи. Ці 

компоненти є основоположними, тобто sine qua non податкової системи, проте цей 

перелік не є вичерпним, хоча для цілей дослідження інші компоненти є похідними. 

База оподаткування. Даний компонент визначає, що саме підлягає 

оподаткуванню. Якщо знехтувати концепцією податкових видатків, за якою певні 

положення податкового законодавства мають розглядатися через свою 

функціональну природу не як норми податкового права, а як норми, спрямовані на 

досягнення інших цілей внутрішньої політики держави – субсидіювання, 

регулювання, заохочення, стримування тощо, визначення бази оподаткування може 

слугувати певним соціальним та економічним цілям, у тому числі 
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протекціоністським. Тобто податкове законодавство може створювати нерівні 

конкурентні умови для імпортованих та вітчизняних товарів, дискримінаційні умови 

для іноземних інвесторів і, зрештою, цілеспрямовано чи внаслідок побічної дії 

стримувати імпорт чи експорт. Так, наприклад, виключення з бази оподаткування 

прибутку, отриманого від експортування готових для споживання товарів, має 

логічним наслідком стимулювання експортоорієнтованих виробничих та 

переробних галузей, яке, однак, викривляє конкурентні умови на світовому ринку, 

оскільки подібні виробництва в інших країнах, де відсутні такі податкові заходи, 

змушені повністю нести податковий тягар, що зменшує їхні можливості щодо 

конкурування
11

.  

Ставки оподаткування. Держави є вільними у питанні запровадження 

системи податкових ставок. Однак встановлення вищих ставок на імпортовані 

товари підвищуватиме ціну їх продажу на внутрішньому ринку порівняно 

з подібними вітчизняними товарами, що негативно впливатиме на імпорт. Так само 

запровадження спеціальних ставок для певних категорій платників податків чи для 

певної діяльності може призвести до конфлікту між податковими правилами та 

торговельним режимом. Оскільки неоднакове оподаткування, тобто встановлення 

вищої ставки податку для імпортованих товарів порівняно з подібними 

вітчизняними товарами, за своєю суттю є дискримінаційним
12
, ДСБ СОТ послідовно 

дотримується підходу, за яким «навіть невеликої суми «понад» є достатньо [для 

встановлення порушення зобов’язання щодо національного режиму]» [73, c.18]. 

Постало лише питання, чи може вважатися дискримінаційним неоднакове 

оподаткування, якщо воно має незначні економічні наслідки або взагалі не впливає 

на умови конкуренції між імпортованими та подібними вітчизняними товарами, або 

у відсотковому чи грошовому виразі цей вплив є незначним. Доволі показовим 

                                                 
11

 У практиці ГАТТ це питання стало предметом розгляду у справах Income Tax Practices Maintained by Belgium [74], 

Income Tax Practices Maintained by France [75], Income Tax Practices Maintained by The Netherlands [76] та United States 

Tax Legislation (DISC) [77]. У рамках СОТ це саме питання знову постало у справі United States – Tax Treatment for 

"Foreign Sales Corporations". 
12

 У такому разі згідно зі статтею 3.8. Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок виникає 

презумпція анулювання або заподіяння шкоди перевагам, наданим у рамках угод СОТ і, відповідно, на відповідача 

покладається тягар спростування такої презумпції [див., напр., 73, с. 18, fn. 41]. У разі застосування таких заходів до 

подібних товарів ця презумпція є, як наголосила ГЕ у справі United States – Superfund, «практично неспростовною 

презумпцією» [78, с. 15, para. 5.1.7.].  
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у цьому сенсі є рішення ГЕ у справі United States – Superfund 1987 року, в якій 

Канада, ЄЕС та Мексика оскаржили податок, встановлений у США на нафту та 

нафтопродукти. США встановили податок у розмірі 0,117 долара США з 1 бареля 

імпортованих нафти та нафтопродуктів, тоді як із нафти, видобутої у США, 

стягувалося 0,082 долара США. Під час розгляду справи США погодилися, що 

такий податковий захід суперечить зобов’язанням за частиною другою статті ІІІ, 

однак зауважили, що різниця між ставками податків мала наслідком лише 0,19% 

різниці у ціні, що є доволі незначним для того, щоб спричинити негативний вплив 

на торгівлю чи вважатися порушенням прав країн-заявників за ГАТТ. Однак ГЕ 

наголосила, що дискримінаційна податкова система як така становить порушення 

зобов’язань за статтею ІІІ безвідносно до її фактичного впливу, оскільки будь-яка 

форма протекціонізму, включаючи дискримінаційний податковий захід, що 

спричиняє незначний економічний вплив, порушує ГАТТ, якщо вона змінює рівні 

умови конкуренції або «конкурентне співвідношення», тому що це суперечить 

принципам вільної торгівлі [78, с. 15-16, para. 5.1.9; див. також 79, с. 31-32, para. 92-

100]. 

Суб’єкти оподаткування. Даний компонент відповідає за питання, хто саме 

сплачує податки. Відповідно виключення або включення до кола суб’єктів 

оподаткування імпортерів, експортерів чи інших категорій суб’єктів може призвести 

до покращення або погіршення конкурентного становища таких суб’єктів на ринку, 

що веде до отримання ними невиправданих переваг або позбавлення таких 

переваг
13

.  

Податкові періоди та правила обліку. Хоча даний компонент може здатися 

суто технічним, насправді він також має значення та справляє вплив на торгівлю та 

інвестиційну діяльність. Особливо це стосується визначення прибутків та збитків за 

результатами експортно-імпортних операцій, особливо розтягнутих у часі (підряд, 

лізинг, оренда, операції з об’єктами інтелектуальної власності тощо) та в перші 

періоди здійснення інвестицій.  

                                                 
13

 Серед інших питань, що входять до даного компоненту і можуть впливати на торгівлю та інвестиційну діяльність, 

слід відзначити податковий режим дивідендів, тобто чи слід вважати корпорації та акціонерів окремими платниками 

податку для цілей оподаткування дивідендів [див. 80, с. 190-191]. 
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Колізійні правила. Даний компонент визначає, по суті, межі та спосіб 

здійснення фіскального суверенітету держави. Колізійні правила податкової системи 

спрямовані на уникнення подвійного оподаткування, яке становить значну 

перешкоду лібералізації руху капіталу і товарообігу між державами. Відсутність або 

неадекватність таких правил у національному податковому праві може спричиняти 

стримуючий ефект на торгівлю та інвестиції. Колізійні норми можуть передбачатися 

заходами, що заохочують експортні операції, і таким чином перетинатися 

з торговельною політикою
14

. 

Адміністрування податкової системи. Даний компонент відповідає за 

інституційний механізм податкової системи. Якщо адміністрування податкової 

системи є прозорим та недискримінаційним, його вплив на торгівлю є неістотним. 

Однак в іншому випадку воно може створювати відчутний вплив і на торгівлю, і на 

інвестиційну діяльність [див. 64, с. 1624]. 

У ГАТТ даному аспекту присвячено положення статті Х, зокрема пункт «а» 

частини третьої. Однак, на жаль, у практиці ГАТТ/СОТ тлумаченню положень 

статті Х не приділено належної уваги [див. 81, с. 294-298]. Питання щодо цього 

положення виникло лише в декількох справах, що були розглянуті вже в рамках 

СОТ. Так, у справі United States – Underwear, ПАО СОТ відзначив, що 

основоположна ідея частини другої статті Х полягає в тому, що «держави-члени та 

інші особи, які підпадають або можуть попасти під дію урядових заходів, що 

встановлюють обмеження, вимоги або інший тягар, повинні мати розумну 

можливість отримати безпосередньо інформацію про такі заходи та відповідно 

захистити чи змінити свою діяльність або, як альтернатива, порушити питання про 

зміну таких заходів» [82, с. 21]. У справі European Communities – Bananas III ГЕ 

визнала порушення пункту «а» частини третьої статті Х, але цей висновок був 

скасований ПАО СОТ [83, с. 86-87, paras. 199-201]. В іншій справі проти ЄС, EC – 

Poultry, скарга Бразилії за статтею Х була відхилена [84, с. 38-41, paras. 109-116]. 

Однак у справі United States – Shrimp ПАО СОТ звернувся до положень частини 
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 Ця теза була визначена ГАТТ у чотирьох справах 1976 року: Income Tax Practices Maintained by Belgium [74], Income 

Tax Practices Maintained by France [75], Income Tax Practices Maintained by The Netherlands [76] та United States Tax 

Legislation (DISC) [77]. 
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третьої статті Х для тлумачення загального положення статті ХХ [85, с. 74-75, paras. 

182-183]. 

Наведений стислий огляд основних компонентів податкової системи дає 

підстави зробити висновок про те, що оподаткування і торговельні режими зовсім не 

розділені «стіною» [86, с. 593]. Кожен із компонентів здатний певною мірою 

здійснювати вплив на торгівлю – і позитивний, і негативний. Відповідно 

зобов’язання, взяті державою за двосторонньою торговельною або інвестиційною 

угодою чи за багатосторонньою конвенцією, мають істотні податкові аспекти, 

нехтування якими може призвести до порушення договірних зобов’язань.  

Вже доволі давно визнано, що багатостороння угода на зразок ГАТТ, що 

стосується лише тарифів, є недостатньою для того, щоб забезпечити вільну 

торгівлю, оскільки існує чимало нетарифних заходів, у тому числі податкових, що 

справляють обмежувальний вплив на торгівлю [див. 87, с. 534]. Основоположна ідея 

вільної торгівлі, розвинута за часів Адама Сміта та Давіда Рікардо, полягає в тому, 

що добробут всіх країн забезпечується тоді, коли їхні мешканці здатні купувати 

товари чи послуги на світовому ринку за найнижчими цінами. Такий висновок 

базується на принципі порівняльних переваг, який, у свою чергу, побудований на 

досі не спростованому припущенні, що у сфері виробництва чи надання послуг всі 

країни відрізняються одна від одної. Відповідно це зумовлює певну спеціалізацію 

країн на виробництві товарів чи послуг, яке є більш ефективним, ніж подібні 

виробництва в інших країнах. Взаємообмін виробленими таким чином товарами чи 

послугами, за цією концепцією, сприяє піднесенню добробуту країн, що беруть 

у ньому участь
15
. Тому добробут усіх країн страждає у стратегічному плані, якщо 

споживачі вимушені сплачувати ціну, викривлену встановленими урядами 

протекціоністськими чи дискримінаційними тарифами, субсидіями, податками, 

правилами, квотами або іншими адміністративними заходами [див. 90, с. 219]. 

                                                 
15

 Щодо докладнішого огляду таких принципів див. [88, с. 404-409]. Слід зазначити, що деякі економісти обстоюють 

навіть більш радикальну думку, що ідея вільної торгівлі є настільки потужною, що певна країна може сприяти 

добробуту своїх громадян через впровадження політики вільної торгівлі, навіть якщо інші країни такою політикою 

нехтують [див. 89, с. 112]. 
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Отже, торговельні та податкові режими для цілей міжнародного права не 

можуть бути повністю відокремлені один від одного. Хоча не можна стверджувати, 

що певна торговельна угода, передбачаючи заборону дискримінації, визначає 

зобов’язання сторін щодо застосування певного податкового режиму до торгівлі між 

ними, із порушенням її положень виникатиме міжнародно-правова відповідальність 

у разі дискримінаційного впливу на торгівлю національної податкової системи.  

 

1.2 ГАТТ/СОТ між торговельною лібералізацією та інтеграцією ринків 

Процеси глобалізації, подальшої економічної інтеграції національних 

економік у світовий економічний простір виносять на порядок денний не тільки 

питання опосередкованого обмеження національного суверенітету держав – членів 

СОТ, а й більш глибинне питання легітимності врегулювання міжнародних 

економічних відносин через систему СОТ, особливо зважаючи на дедалі ширшу 

практику ДСБ СОТ щодо обмеження спектра урядових заходів з регулювання 

ринків товарів і послуг на національному рівні. Адже питання правомірності того чи 

іншого заходу вирішується не в стінах національного парламенту чи підзвітного 

йому уряду в рамках демократичного процесу, а «знеособленими міжнародними 

бюрократами в Женеві» [91, с. 1]. 

Отже, маємо підкреслити нагальне завдання, що стоїть перед ДСБ СОТ та 

державами – членами СОТ, щодо імплементації основоположної ідеї 

багатосторонньої системи вільної торгівлі – «усунення дискримінаційного режиму 

в міжнародній торгівлі» (абзац третій преамбули Угоди про заснування СОТ), а саме 

досягнення належного балансу між принципами системи СОТ та регуляторною 

автономією держав-членів. Іншими словами, головна проблема сучасної системи 

СОТ полягає у забезпеченні лібералізації торговельної політики держав – членів 

СОТ без інтеграції ринків. Адже поступове усунення тарифних бар’єрів та квот 

у торгівлі дедалі більше актуалізує нетарифні заходи регуляторного характеру, що 

опосередковано чинять перешкоди лібералізації міжнародної торгівлі. Як влучно 

сказав М. Калер, «процес усунення бар’єрів у торгівлі, що тривав десятиліттями, 

нагадує осушення озера, що відкриває зору гірські вершини, до того сховані під 
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водою, або (більш песимістично) чищення цибулі, що відкриває нові шари бар’єрів» 

[92, с. 299]. 

Натомість процеси європейської інтеграції пішли іншим шляхом. В їх основу 

була покладена ідея інтеграції ринків, яка, базуючись на торговельній лібералізації, 

спрямована на усунення всіх перешкод руху всіх факторів виробництва шляхом 

зближення чи гармонізації національної економічної, монетарної та соціальної 

політики і регуляторних систем [див. 93, с. 72]. У такому сенсі інтеграція ринків 

вимагає значного обмеження регуляторної автономії держави, що, власне, 

і відбувається в системі ЄС. Своєю чергою, система СОТ не може висувати вимог 

щодо гармонізації національних регуляторних систем через свою суто міжнародно-

правову природу.  

Велика депресія 1929-1933 років стала переломним моментом для світової 

економіки та політики, а її прямі та опосередковані наслідки остаточно змінили світ 

за неповні 15 років. Як зазначив німецький дослідник Г. Розенберг, «Велика 

депресія стала важливим поворотним моментом в історії відносин між державою та 

економікою ХІХ століття» [цит. за 94, с. 17]. Власне, з цього моменту за державою 

визнається і закріплюється функція найголовнішого агента економічної координації 

та інтеграції на національному рівні. Велика депресія призвела до руйнації 

торговельних, фінансових та інвестиційних зв’язків, що так важко відновлювалися 

після Першої світової війни, і остаточно, як здавалося, поховали ідею вільної 

торгівлі. Як зазначав італійський економіст Дж. Аррігі, «зовсім не будучи 

«оборонним знаряддям слабких», тарифи швидко перетворилися на «наступальне 

озброєння сильних» – на засіб отримання додаткового прибутку від внутрішнього 

ринку для субсидіювання демпінгу за кордоном або в засоби, що дозволяли вести 

переговори про опанування іноземними ринками з позиції сили. Уявне скасування 

конкуренції на внутрішньому ринку та її посилення на світовому ринку були двома 

сторонами однієї монети: «…капітал … з відразою ставиться до анархії конкуренції 

і воліє організації, звичайно, лише для того, аби вести конкурентну боротьбу на 

більш високому рівні» [95, с. 368]. 
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Наприкінці Другої світової війни сформувалися основні контури нового 

економічного порядку: у Бреттон-Вудсі (США) були закладені основи нової світової 

валютної системи, Статутом ООН визначені нові принципи міжнародного права, 

а Північноатлантична хартія та Варшавський договір визначили формування 

біполярної системи міжнародних відносин. Концепція нового світового порядку, 

сповідувана адміністрацією Ф.Д. Рузвельта та закладена в філософії «Нового 

курсу», ґрунтувалася на ідеї, що один великий ліберальний та професійний уряд 

може гарантувати порядок, безпеку та справедливість у суспільстві. Тобто так само, 

як політика «Новий курс» змогла подолати наслідки Великої депресії, новий 

світовий порядок мав принести всьому світові політичну безпеку [95, с. 353]. 

Руйнування класичної системи міжнародних відносин, яка розглядалася 

переважно як євроцентрична система, стрімке формування біполярності світу, криза 

та падіння колоніальних імперій стали передумовами, на основі яких розвинулася 

сучасна система міжнародних відносин, у тому числі економічних. Як зазначає 

французький дипломат Д. Жуано, ГАТТ становила «третю частину триптиха –

політичного (завдяки створенню Організації Об’єднаних Націй), фінансово-

економічного (внаслідок підписання Бреттон-Вудських угод, за якими створено 

МБРР і МВФ) і торговельного» [96, с. 9].  

Формально переговори про створення МТО розпочалися в рамках 

Міжнародної конференції з торгівлі та зайнятості, що відбулася в Лондоні 

15 жовтня – 26 листопада 1946 року. Скликана Генеральним секретарем ООН на 

підставі резолюції Економічної і соціальної ради ООН від 18 лютого 1946 року, ця 

конференція стала першим із цілої серії заходів, спрямованих на зближення 

національної торговельної політики та усунення тарифних і нетарифних бар’єрів 

у торгівлі [див. 97, с. 139].  

В основу проекту Статуту МТО був покладений документ «Пропонована 

Хартія Міжнародної торговельної організації ООН», поширений у вересні 1946 року 

Державним департаментом США, яким передбачалося усунення перешкод 

міжнародній торгівлі, встановлених національними урядами та приватними бізнес-

структурами [97, с. 139]. Проект Статуту, на думку Комітету з розроблення його 
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тексту, мав містити вісім розділів: 1) цілі, 2) членство, 3) зайнятість, ефективний 

попит та економічна діяльність, 4) економічний розвиток, 5) загальна торгова 

політика, 6) обмежувальна ділова практика, 7) міжурядові товарні угоди, 

8) організація [98, с. 361]. Одночасно на засіданні Комітету з розроблення тексту 

Хартії в Женеві, що тривало з 10 квітня до 30 жовтня 1947 року, на порядок денний 

було винесено два питання: завершення обговорення тексту Хартії МТО
16

 та, як тоді 

вважалося, додаткове питання щодо проведення переговорів про тарифні поступки 

«на основі взаємності та взаємної вигоди» [98, с. 361]. Однак, оскільки Комітет 

з розроблення тексту Хартії МТО вважав, що для успішного проведення переговорів 

про тарифні поступки та інші торгові бар’єри необхідно принаймні затвердження 

державами-учасницями основоположних принципів Хартії МТО, яка ще не набрала 

чинності, на Женевській конференції було запропоновано укласти тимчасову 

Генеральну угоду про тарифи і торгівлю (ГАТТ), яка, по суті, відбивала положення 

частини IV Хартії МТО [98, с. 362] і включала як додаток тарифні поступки, 

узгоджені під час переговорів
17
. ГАТТ тимчасово набрала чинності 1 січня 

1948 року.  

21 листопада 1947 року в Гавані відкрилася Конференція ООН з торгівлі та 

зайнятості, у роботі якої взяли участь представники 60 країн світу. Головним 

питанням порядку денного було прийняття Хартії МТО. І вже відразу після 

відкриття конференції стало зрозуміло, наскільки складним буде цей процес. Так, 

учасники конференції розділилися на два непримиренні табори з питання захисних 

заходів: промислово розвинуті країни відстоювали механізм попереднього 

узгодження таких заходів, адже, як наголосила делегація США, відмова від такої 

попередньої процедури позбавить МТО здатності ефективно боротися проти 

                                                 
16

 Розробка та обговорення тексту Хартії були завершені 22 серпня 1947 року. Проект Хартії, який був винесений на 

розгляд Гаванської Світової конференції з торгівлі та зайнятості передбачав наступні цілі: 1) сприяння національним 

та міжнародним діям для підтримання збалансованої світової економіки, що розширюється; 2) промисловий та 

економічний розвиток, зокрема у слаборозвинутих країнах, спрямування капіталовкладень між країнами для 

продуктивного інвестування; 3) доступ всіх країн до ринків, товарів та виробничих потужностей, необхідних для 

їхнього розвитку; 4) зменшення тарифів та торговельних бар’єрів і усунення дискримінаційного поводження; 5) 

запровадження методів, які б надавали можливість країнам утримуватися від обмежувальної практики; 6) вирішення 

міжнародних торговельних проблем шляхом консультацій та співробітництва [99, с. 134]. 
17

 Підписана 23 країнами ГАТТ включала тарифні поступки та інші заходи з лібералізації торгівлі, що покривали 2/3 

імпорту держав, що підписали ГАТТ, та приблизно половину світового обсягу торгівлі [99, с. 134-135]. 
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бар’єрів у торгівлі, а менш розвинуті країни, відповідно, вимагали виключити 

з тексту Хартії обов’язок попереднього погодження захисних заходів [99, с. 135]. 

Так само вісім країн Близького Сходу виступили з пропозицією щодо збереження 

регіональних тарифних преференцій [99, с. 135]. Однак найзапекліші баталії 

точилися навколо процедури голосування: розвинуті країни наполягали на 

зваженому голосуванні (тобто кількість голосів, що надавалися одній країні, 

залежала від її економічної важливості та потужності), а менш розвинуті країни 

наполягали на принципі «одна країна – один голос» [99, с. 135]. 16 грудня 1947 року 

США запропонували компроміс: принцип «одна країна – один голос» в обмін на 

надання США та восьми іншим розвинутим країнам постійного членства 

у виконавчому органі МТО [99, с. 135]. Загалом за приблизно півтора місяця роботи 

конференції було запропоновано близько 600 змін до тексту Хартії і проведено 

150 засідань підкомітетів для розгляду пропозицій [99, с. 136]. 

В основі цього документа лежала ідеологія «Нового курсу», 

екстрапольованого на систему міжнародних економічних відносин. Як зазначає 

Д. Жуано, «Гаванська хартія – творіння водночас американське і британське, 

ліберальне і кейнсіанське. Вона мала дві рівнозначні цілі: розширення світової 

торгівлі та повна зайнятість. Високий рівень зайнятості – передумова миру в світі. 

Для його забезпечення потрібна неослабна економічна активність, яка, своєю 

чергою, потребує розвитку торгівлі» [96, с. 11].  

У квітні 1949 року Австралія ратифікувала Хартію МТО з умовою, що 

ратифікація набере чинності після ратифікації документа Великобританією та США 

[100, с. 353]. Однак амбітний план створення МТО був похований американським 

Конгресом: дебати в парламенті виявилися досить складними для адміністрації 

президента Г. Трумена і в грудні 1950 року президент США відкликав Хартію [96, 

с. 12; 101, с. 213]. Дух Гаванської хартії виявився надто ліберальним навіть для 

американських конгресменів. Інші країни після відкликання документа з Конгресу 

також відмовилися від ратифікації. Таким чином, лише одна країна (Ліберія) 

ратифікувала Хартію без жодних умов. 
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Однак не слід вважати, що лише позиція США стала фатальною для цього 

проекту. Сама Хартія стала жертвою компромісів та половинчастих рішень. 

Намагання узгодити позиції різних держав призвело до перевантаження тексту 

винятками та виключеннями. До того ж повоєнний світ з рецидивами 

протекціонізму 1930-х років та новою біполярною системою міжнародних відносин 

виявився не готовим прийняти такий амбітний план економічної перебудови 

міжнародної системи торговельних відносин18.  

У свою чергу, ГАТТ протягом наступних майже 50 років зберігала свій статус 

тимчасової угоди. В основу ГАТТ було покладено три базові концепції: 

1) недискримінації, що реалізується через два основоположні принципи – принцип 

національного режиму та принцип режиму найбільшого сприяння [див.: 6, с. 24-27; 

96, с. 14; 102, с. 23-26; 103, с. 41-45; 104, с. 34-41]; 2) прозорості, що полягає 

у зобов’язанні договірних держав повідомляти про свої торговельні заходи [див.: 96, 

с. 14; 102, с. 30-33; 104, с. 41-46]; 3) закріплення (або зв’язування) митних ставок, 

тобто заборони підвищувати або запроваджувати мита, щодо яких були зроблені 

тарифні поступки (з певними винятками) [див.: 102, с. 26-27; 96, с. 14-15]. 

Такий тимчасовий статус на перших порах виявився доволі ефективним 

інструментом лібералізації міжнародної торгівлі, адже ГАТТ перетворилася на 

форум для ведення переговорів про тарифні поступки та координацію національних 

заходів торговельної політики. У рамках ГАТТ було проведено вісім великих 

раундів переговорів: Женева (1947 рік), Аннесі (1949 рік), Торкі (1950 рік), Женева 

(1956 рік), «Діллон-раунд», Женева (1960-1961 роки), «Кеннеді-раунд», Женева 

(1964-1967 роки), «Токіо-раунд», Токіо – Женева (1973-1979 роки), «Уругвайський 

раунд», Пунта-дель-Есте – Женева (1986-1994 роки) [див. 103, с. 25]. 

Оцінюючи діяльність та успіхи ГАТТ, Д. Карро та П. Жюйар вказують на 

декілька недоліків системи ГАТТ-1947 [55, с. 40-43]: 1) ГАТТ розроблялася як 

скорочена версія Гаванської хартії, тобто є досить фрагментарним документом; 2) це 
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 Щодо критики підходів та основоположних принципів Хартії МОТ див. [105, с. 605-617]. Інші країни не тільки не 

виявили ентузіазму щодо ратифікації Хартії, а й відкрито саботували роботу тимчасових органів МОТ. Так, вже 

30 жовтня 1948 року Тимчасова комісія МОТ оголосила про припинення спроб досягти домовленості зі Швейцарією 

стосовно дотримання Хартії МОТ для набуття членства в організації [106, с. 160]. 
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була тимчасова угода, яка, по суті, стала постійною; 3) ГАТТ отримала характер 

виконавчого договору, який не потребував ратифікації з відповідними наслідками 

щодо юридичної сили; 4) відсутність інституційної структури; 5) недостатня 

репрезентативність порівняно з іншими економічними організаціями ООН (МВФ, 

Світовий банк); 6) відсутність норм прямої дії ГАТТ у національному праві [докл. 

див. 49, с. 590-608]. Разом з тим можемо обґрунтовано стверджувати, що ці недоліки 

насправді виявилися перевагами, адже надали системі ГАТТ гнучкості та 

пристосовуваності, відсутність яких також позначилася на провалі проекту МТО. Це 

було особливо критичним у перші десятиліття існування ГАТТ19, допоки світові 

економічні тенденції не визначили неминучість глобалізації у міжнародних 

економічних відносинах.  

Система ГАТТ почала зазнавати ерозії внаслідок широкого використання 

винятків, передбачених угодою, та поширенням секторальних угод. До того ж 

різноплановість торговельних режимів дала поштовх явищу фрірайдерства, адже 

ГАТТ була заснована на ідеї безумовного режиму найбільшого сприяння. Розвиток 

системи додаткових та секторальних угод дав змогу багатьом державам 

застосовувати вибірковість при прийнятті зобов’язань, виходячи із власних 

інтересів, і водночас користуватися всіма привілеями багатосторонньої лібералізації 

міжнародної торгівлі [див. 55, с. 44]. Це руйнувало саму основу ГАТТ – 

забезпечення рівних умов торгівлі для всіх держав-учасниць. Саме такі кризові 

явища і зумовили необхідність докорінних змін, що втілилося під час Уругвайського 

раунду у створенні СОТ. 

Значення системи права СОТ, як підкреслюють багато авторів, полягає 

у встановленні загального правопорядку для міжнародних економічних відносин 

[див. 107, с. 27]. Цей правопорядок базується на 46 угодах, що формально 

є додатками до Угоди про заснування СОТ. Ці додатки поділені на чотири групи: 

1) багатосторонні угоди про торгівлю товарами; 2) Домовленість про правила 
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 Однак поступово названі недоліки, що на початку забезпечували успішність діяльності ГАТТ, дали поштовх 

розвитку кризових явищ. Так, вже на раунді в Торкі відбулася перша криза, коли Франція подала довгий перелік 

товарів, щодо яких французький уряд мав намір зберегти право змінювати тарифи в односторонньому порядку, 

незважаючи на вже зроблені тарифні поступки, а Великобританія відмовилася обговорювати скасування імперських 

преференцій [101, с. 212]. 
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і процедури врегулювання суперечок; 3) Механізм огляду торговельної політики; 

4) торговельні угоди з обмеженим колом учасників. Перші три групи складаються 

з основоположних багатосторонніх угод, а четверта містить факультативні 

багатосторонні угоди. Разом з тим, незважаючи на таку структуру, між усіма цими 

угодами немає ієрархії [див. 107, с. 28], вони мають однакову юридичну силу, 

відповідно можливі колізії між їхніми положеннями врегульовуються або на основі 

спеціальних положень самих таких угод (Додаток 1А Угоди про СОТ: ГАТТ-1994), 

або на основі загальних положень права міжнародних договорів, передовсім 

принципу lex specialis. Відповідно фундаментальним джерелом права СОТ є названі 

угоди. Це визначило пріоритет текстуального тлумачення у практиці вирішення 

спорів [див. 108, с. 54].  

Другим не менш важливим джерелом є доповіді (звіти), винесені ДСБ 

у минулих справах. До цієї категорії належать доповіді ГЕ ГАТТ, ГЕ СОТ та ПАО 

СОТ. Формальний статус таких рішень доволі невизначений, і хоча ПАО СОТ 

у справі Japan – Alcoholic Beverages II  визнав (у контексті доповідей ГЕ ГАТТ), що 

вони «становлять важливу частину acquis ГАТТ» [73, c. 14]20, однак не погодився 

визнати за ними статус «інших рішень Договірних сторін ГАТТ 1947» у сенсі 

підпункту іv пункту «b» частини І ГАТТ-1994. На думку ПАО, «[такі рішення] 

дають підстави для правомірних очкувань членів СОТ і тому повинні братися до 

уваги, якщо стосуються предмета спору. Однак вони не є обов’язковими поза 

межами вирішення конкретного спору між сторонами такого спору» [73, c. 14]. 

Напевно, такий підхід був продиктований небажанням відкривати дорогу строгому 

stare decisis в юриспруденції ДСБ СОТ, хоча ймовірність цього була і залишається 

дуже низькою [див. 108, с. 57-58]. У цьому аспекті практика СОТ, як, власне, 

і практика Міжнародного суду ООН, слідує концепції jurisprudence constante 

континентального права, коли суд за відсутності доктрини stare decisis вважає себе 

фактично зобов’язаним своєю попередньою практикою [див.: 110, с. 157; 111, 

                                                 
20

 У цій справі ПАО не погодився з думкою ГЕ, згідно якої «...доповіді ГЕ, схвалені Договірними сторонами ГАТТ та 

органом вирішення спорів СОТ становлять подальшу практику у конкретній справі в силу рішення про їх схвалення. 

Ст. 1(b)(iv) ГАТТ-1994 встановлює інституційне визнання того, що схвалені доповіді становлять подальшу практику. 

Такі доповіді є невід’ємною частиною ГАТТ-1994, адже становлять «інші рішення Договірних сторін ГАТТ-1947» 

[109, c. 129, para. 6.10] 
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с. 445]. Узагальнюючи такий підхід, суддя Міжнародного суду ООН М. Шахабуддін 

зазначав, що «Суд хоч і має повноваження відходити від прецедентів, він не 

з легкістю користується такою владою» [112, c. 3]. На його думку, «прецедентам 

можна слідувати, прецеденти можна скасовувати, але прецеденти не можна 

зневажати» [112, c. 131].  

Таке обережне ставлення ДСБ СОТ до своєї минулої практики разом з тим 

залишається суто декларативним: ДСБ рутинно посилається на свої минулі доповіді 

для обґрунтування обраних стандартів вирішення справ і тлумачення положень 

угод. З огляду на обрану методологію, дослідження практики ДСБ становить 

багатий і цікавий матеріал для визначення підходів та правової політики, що лежить 

в основі мотивації вирішення торговельних суперечок у рамках СОТ, така практика 

дає змогу визначити тенденції, концепції та ідеї, що прямо не згадуються 

в дипломатичному дискурсі, але визначають основи правової політики СОТ. 

 

1.3 Принцип податкової недискримінації у праві ГАТТ/СОТ: 

текстуальні засади  

Стаття ІІІ ГАТТ і стаття XVII ГАТС містять основоположні зобов’язання 

щодо надання національного режиму імпортованим товарам і послугам та 

іноземним постачальникам послуг у сфері оподаткування і регулювання21. 

Формулювання, використане в ГАТТ та ГАТС, визначає національний режим як 

«режим, не менш сприятливий», ніж той, що надається товарам, послугам та 

постачальникам послуг національного походження. Стандарт національного режиму 

застосовується до подібних товарів та подібних послуг і постачальників послуг. 

Однак головна увага такого стандарту зосереджена передовсім на конкурентному 

співвідношенні на ринку імпортованих товарів, послуг та іноземних постачальників 

послуг і товарів, послуг та постачальників послуг національного походження.  

Що стосується безпосередньо оподаткування, примітки та додаткові 

положення до частини другої статті ІІІ (в Додатку І до ГАТТ) вводять до сфери дії 

                                                 
21

 Хоча названі положення містять подібні формулювання, між ними існують певні суттєві різниці. Так, якщо 

національний режим у ГАТТ є положенням загального застосування, відповідне положення ГАТС стосується лише 

тих сфер, у яких держава-член погодилася надати доступ на свій ринок. 
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статті ІІІ «прямо конкуруючі товари чи товари-замінники» з метою запобігання 

використанню національних податкових систем для надання захисту національному 

виробництву. Заборона протекціонізму, закладена в основі цього положення, 

вимагає від держав – членів СОТ забезпечити рівні умови конкуренції для імпорту 

і товарів національного виробництва одразу після митного очищення та 

унеможливити непрямий захист національного виробництва [73, c. 16]. 

Сфера дії статті ІІІ не обмежена товарами, що є предметом тарифних поступок 

відповідно до статті ІІ [див., напр.: 113, c. 1, para. 4; 78, c. 15-16, para. 5.1.9; 114, 

c. 50, para. 5.4]. Зобов’язання надати національний режим за статтею ІІІ містить 

загальну заборону використання податкової системи та інших внутрішніх 

регулятивних заходів для надання захисту національному виробництву22.  

 

1.3.1 Загальний принцип частини першої статті ІІІ ГАТТ і оподаткування 

Частина перша статті ІІІ містить загальний принцип, що лежить в основі 

національного режиму. Такий принцип є визначальним для інших положень 

названої статті. У справі Canada – Renewable Energy / Feed-In Tariff Program ПАО 

підсумував структуру статті ІІІ таким чином: «Принцип національного режиму, 

встановлений у статті ІІІ, є наріжним каменем багатосторонньої системи торгівлі 

з часів її заснування». Цей загальний принцип, сформульований у першій частині 

статті ІІІ, встановлює, що внутрішні заходи «не повинні застосовуватися до 

імпортованих чи вітчизняних товарів таким чином, щоб створювати захист для 
                                                 
22

 Це підтверджується підготовчими матеріалами з розроблення ГАТТ-1947. Так, на другій сесії Підготовчого комітету 

Конференції ООН з торгівлі та зайнятості, що відбулася 1947 року, Комітет з тарифної угоди розглянув питання 

включення положення про національний режим, яке вже було передбачено в Хартії Міжнародної організації торгівлі, 

до ГАТТ-1947. Доктор Кумс, делегат від Австралії, зазначив: «Це положення Хартії, як я розумію, має дві мети. 

Перша полягає у захисті товарів, передбачених у переліку або в будь-якому іншому переліку, укладеному в результаті 

будь-яких наступних переговорів та угод – тобто як забезпечення того, що країна, яка надає тарифну поступку, не 

може скасувати її через встановлення внутрішнього податку на такий товар, який матиме аналогічну дію. Якщо б це 

було єдиною метою і єдиним змістом цієї статті, не було б жодних заперечень проти її включення до Генеральної 

угоди. Однак це положення має в Хартії й другу мету – запобігання використанню внутрішніх податків як системи 

захисту. Це є одним із засобів, спрямованих на зосередження національних захисних заходів у формах, дозволених 

Хартією, тобто субсидій і тарифів. Оскільки ми перенесли це положення з Хартії, включаючи цю статтю, ми робимо 

дві речі: передовсім ми забезпечуємо, що тарифні поступки, які держави надають одна одній, не можуть бути 

скасовані через встановлення кореспондуючих внутрішніх податків, але також ми зобов’язуємо держави – сторони 

Угоди не використовувати внутрішні податки як систему захисту» [115, c. 3]. Ця позиція була підтримана заявою 

іншого делегата: «…[стаття ІІІ] необхідна для захисту не тільки товарів, зазначених у переліку, а всіх товарів нашого 

експорту та експорту будь-якої країни. Якщо цього не буде зроблено, [тобто] якщо стаття ІІІ буде змінена таким 

чином, що дозволятиме будь-які заходи щодо товарів, не зазначених у переліку, тоді кожний товар, не зазначений 

у переліку, має бути також розглянутий, а переговори щодо тарифів знову розпочаті» [115, c. 33]. 
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вітчизняного виробництва». Інші частини статті ІІІ «становлять конкретні вирази» 

цього «загального принципу» [116, с. 96, para. 5.55].  

Значення частини першої статті ІІІ для тлумачення і застосування частини 

другої цієї статті було окреслено ГЕ у справі Japan – Alcoholic Beverages II: 

«...Відповідно до частини першої статті ІІІ члени СОТ визнають, що національне 

законодавство не повинно застосовуватися... таким чином, щоб надавати захист 

національному виробництву. У цьому контексті ГЕ вважає за потрібне визначити 

співвідношення між частинами першою і другою статті ІІІ. ГЕ відзначає, що 

частина перша містить загальні принципи щодо встановлення внутрішніх податків 

і зборів, а також законів, правил та вимог, що впливають на режим імпортованих 

товарів і товарів національного походження, тоді як частина друга встановлює 

спеціальні зобов’язання стосовно внутрішніх податків і зборів. Слова «визнають» 

(recognize) та «повинно» (should) у частині першій, а також формулювання частини 

другої статті ІІІ («принципи» – principles), визначають, що частина перша статті ІІІ 

не містить юридичного зобов’язання, а скоріше встановлює загальні принципи. На 

відміну від цього, використання модальної форми «shall» у двох реченнях частини 

другої означає, що вона містить два юридичні зобов’язання. Відповідно вихідним 

пунктом для тлумачення частини другої статті ІІІ є саме частина друга, а не частина 

перша статті ІІІ. Звернення до частини першої, що складає частину контексту 

частини другої статті ІІІ, робиться тією мірою, якою це є необхідним та належним» 

[109, c.130, para. 6.12] (курсив наш. – Авт.). 

Отже, частина перша не містить окремого зобов’язання, а виконує роль 

контексту тлумачення інших положень статті ІІІ. Інші положення статті ІІІ, таким 

чином, реалізують принципи, визначені в частині першій, у податковій (частина 

друга) та регуляторній (частина четверта) сферах і сфері внутрішнього кількісного 

регулювання (частина п’ята). Для досягнення своєї основоположної мети – 

запобігання дискримінації та протекціонізму при застосуванні внутрішніх 

податкових і регуляторних заходів – стаття ІІІ зобов’язує держави – члени СОТ 

забезпечити рівність конкурентних умов для імпортованих товарів порівняно 
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з товарами національного виробництва [див.: 78, c. 15-16, para. 5.1.9; 117, c. 22, 

para. 5.5(b)].  

У сфері оподаткування положення про національний режим стосується 

передовсім непрямого оподаткування. Такий висновок випливає з того факту, що 

положення статті ІІІ стосуються саме товарів23. Навіть якщо припустити, що дане 

положення стосується також прямого оподаткування [див. 118, c. 131-170], таке 

припущення є суто гіпотетичним, оскільки на практиці доволі важко сконструювати 

податкові положення у сфері прямого оподаткування, які стосувалися б лише 

імпортованих товарів [щодо подібної думки див. 71, c. 1684]. 

Для визначення того, чи підпадає певний національний захід під дію частини 

другої статті ІІІ, необхідно визначити, чи відповідає він трьом критеріям, за якими 

[див.: 63, c. 142, para. 11.139]: 1) захід має становити податок або збір будь-якого 

роду; 2) захід має бути внутрішнім за характером; 3) захід має застосовуватися 

прямо чи опосередковано до імпортованих та вітчизняних товарів. Слід зазначити, 

що даний аналіз не залежить від визначення чи класифікації заходу за національним 

правом. 

Податок або збір будь-якого роду. Як випливає з формулювання, частина 

друга статті ІІІ стосується «податків та зборів будь-якого роду». Таке 

формулювання розширює сферу застосування національного режиму не тільки на 

обов’язкові платежі, що визначені як податки, а й на податкові заходи, що за 

природою є «грошовим тягарем» та «зобов’язанням сплатити гроші, що 

покладається на особу»24. Відповідно до такого розуміння під дію частини другої 

статті ІІІ підпадають не тільки податки і збори, а й механізми стягнення таких 

податків та зборів або заходи податкового адміністрування. Більше того, як не раз 

зазначалося ДСБ СОТ, застосування частини другої статті ІІІ не залежить від мети 

податкового заходу [63, c. 143, para. 11.144; див. також: 78, c. 17, para. 5.2.4; 114, 

c. 51, para. 5.6].  

                                                 
23

 Ця теза стосується функціонального розподілу податків на прямі та непрямі. Відповідно якщо механізм стягнення 

прямого податку перетворює його на податок з товару, як це було, наприклад, у справі Argentina – Hides and Leather 

[63], такий податок у частині, що застосовується до товарів, функціонально виступає як непрямий. 
24

 Дане визначення дано ГЕ у справі Argentina – Hides and Leather [63, c. 142, para. 11.143]. 
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Показовою у цьому контексті є справа Argentina – Hides and Leather, в якій ЄС 

оскаржив порядок стягнення Аргентиною ПДВ (Impuesto al Valor Agregado) та 

податку на прибуток (Impuesto a las Ganancias). Відповідно до запровадженого 

в Аргентині механізму сплати ПДВ при імпортуванні митний орган стягував 

з імпортерів не тільки ПДВ, що виникає при операції з імпортування, а й додатково 

частину ПДВ, що виникатиме при подальшому продажу товару на внутрішньому 

ринку (попередня сплата ПДВ). Сума попередньої сплати в подальшому ставилася 

у податковий кредит при розрахунку податкового зобов’язання імпортера за 

податковий період. Такий порядок застосовувався також щодо внутрішніх продажів, 

але ставка попередньої сплати була відмінною для операцій з імпортування (10% та 

12,7% ad valorem) та операцій з внутрішнього продажу (5% ad valorem) [див. 63, 

c. 134-137, paras.11.104-11.115]. Податкове законодавство Аргентини також 

передбачало попередню сплату частини податку на прибуток при імпортуванні 

товарів [див. 63, c. 137-139, paras. 11.116-11.127]. 

Аргентина у цій справі обстоювала позицію, що названі механізми сплати 

ПДВ та податку на прибуток не підпадають під дію частини другої статті ІІІ, 

оскільки не встановлюють нових податків, а є виключно заходами з адміністрування 

податкової системи [63, c. 139-140, para. 11.130]. На думку аргентинського уряду, 

такі заходи не мають наслідком зміну податкових зобов’язань імпортерів із сплати 

ПДВ та податку на прибуток за відповідний податковий період, а методи стягнення 

податків не підпадають під дію положень Угоди про функціонування СОТ [63, 

c. 142, para. 11.142]. 

Розглядаючи аргументи, ГЕ погодилася, що зазначені заходи є не окремими 

податками, а механізмами стягнення відповідно ПДВ та податку на прибуток, але 

водночас звернула увагу на те, що особливістю таких заходів є саме забезпечення 

стягнення податків, зазначивши, що «немає сумнівів, що ... [названі заходи] 

визначають грошовий тягар та встановлюють зобов’язання із сплати грошей» [63, 

c. 142, para. 11.143]. Тому, на думку ГЕ, такі заходи можуть кваліфікуватися як 

податкові. ГЕ також відкинула аргумент Аргентини, що збори, спрямовані на 

забезпечення ефективного податкового адміністрування або стягнення податків, 
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a priori випадають із сфери дії частини другої статті ІІІ: «Ми погоджуємося, що 

держави-члени є вільними поза сферою, визначеною такими положеннями, як 

частина друга статті ІІІ, адмініструвати [свою податкову систему] та стягувати 

внутрішні податки, як вони вважають за доцільне. Однак якщо, як у даному разі, 

такі заходи податкового адміністрування приймають форму внутрішнього збору та 

застосовуються до товарів, вони, на нашу думку, мають відповідати частині другій 

статті ІІІ. Положення частини другої статті ІІІ не дають підстав для іншого 

висновку. Якби заходи податкового адміністрування категорично були виключені із 

сфери дії частини другої статті ІІІ, це створювало б можливості для зловживань та 

уникнення зобов’язань, що містяться в цій частині» [63, c. 143, para. 11.144]. 

Внутрішній захід. Даний критерій покликаний відокремити сфери 

застосування зобов’язань щодо національного режиму та щодо режиму найбільшого 

сприяння. Виходячи з формулювання частини другої статті ІІІ та зважаючи на 

примітки і додаткові положення до неї, внутрішнім податком чи збором можуть 

вважатися заходи, що застосовуються до імпортованих та вітчизняних товарів, 

незалежно від того, що до імпортованих товарів вони застосовуються у момент або 

в місці імпортування («під час чи в місці імпорту»). Крім того, податковий захід до 

імпортованих товарів не має бути цілком ідентичним податковому заходу, що 

застосовується до вітчизняних товарів. Як зазначила ГЕ у справі Japan – Alcoholic 

Beverages I, «частина друга статті ІІІ не встановлює обов’язок використання будь-

якого особливого методу або системи оподаткування ... можуть існувати об’єктивні 

причини, з огляду на особливості податку, що розглядається, які виправдовують або 

вимагають впровадження особливостей системи оподаткування для імпортованих 

товарів і товарів національного походження» [117, c. 26, para. 5.9]. 

Застосування до товарів. Будь-який податковий захід, що стосується товарів, 

підпадає під дію частини другої статті ІІІ. Даний критерій стоїть на заваді ухиляння 

від дотримання положень ГАТТ щодо національного режиму через, наприклад, 

оподаткування спеціальним податком послуг, вартість яких включається у вартість 

товару, або впровадження механізму стягнення прямих податків з імпорту. 

Показовою в цьому сенсі є справа Canada – Periodicals, яка стосувалася акцизного 
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збору, запровадженого Канадою, на комерційні повідомлення та оголошення, що 

розміщувалися в періодичних виданнях, які виходили в декількох варіантах (split-

run periodicals).  

У 1965 році Канада заборонила імпортування так званих split-run periodicals, 

тобто періодичних видань, що містять рекламу, спрямовану на канадський ринок, 

а інші матеріали яких були тотожні тим, що містилися в іноземному виданні. Така 

заборона не стосувалася видань, що друкувалися в Канаді. У 1996 році до 

податкового законодавства Канади були внесені зміни, якими передбачалося 

стягнення з кожного варіанта періодичного видання податку в обсязі 80% вартості 

всіх рекламних повідомлень, розміщених у ньому [див. 119, c. 2, para. 2.6]. 

Незважаючи на аргументи Канади, що такий акциз є податком на рекламні послуги 

та визначається на підставі вартості таких послуг, ДСБ визнав, що такий податок 

є податком на товар, а відтак підпадає під дію частини другої статті ІІІ.  

Підхід, застосований ПАО у цій справі [120], заслуговує на окрему увагу. 

Основний аргумент Канади полягав у тому, що даний захід регулює торгівлю 

послугами, тож підпадає під дію ГАТС. ПАО не погодився з таким аргументом з тієї 

підстави, що оскаржуваний захід становив акцизний збір, що застосовувався до 

названої категорії періодичних видань, а періодичне видання є товаром, що 

складається з двох компонентів – матеріалів редакції та рекламних матеріалів. 

Обидва компоненти можуть розглядатися як такі, що мають атрибути послуги, 

однак вони поєднані для формування фізичного товару – видання як такого. 

Торкаючись питання співвідношення ГАТТ та ГАТС, ПАО вказав, що 

«набрання чинності ГАТС як Додатка 1В до Угоди про функціонування СОТ, не 

обмежує сферу застосування ГАТТ 1994» [120, с. 19],  і погодився з думкою ГЕ, що 

«звичайне значення текстів ГАТТ 1994 та ГАТС, а також частини другої статті ІІ 

Угоди про СОТ, взяті разом, вказують на те, що зобов’язання за ГАТТ 1994 та ГАТС 

можуть співіснувати, разом з тим жодне з них не скасовує іншого» [119, с. 70, para. 

5.17; 404, с. 19]. Проте ПАО утримався від визначення можливостей потенційного 

перетину сфер дії положень ГАТТ 1994 та ГАТС.  
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1.3.2 Структура зобов’язань за частиною другою статті ІІІ ГАТТ 

Формулювання частини другої статті ІІІ і приміток та додаткових положень до 

цієї статті визначає два окремі, але пов’язані зобов’язання, оскільки зазначені 

положення проводять розрізнення між «подібними товарами» та «прямо 

конкуруючими товарами чи товарами-замінниками». Як відзначила ГЕ у справі 

Japan – Alcoholic Beverages ІІ, таке розрізнення підтверджується насамперед 

використанням різних товарних дефініцій, оскільки «всі подібні товари є за 

визначенням такими, що безпосередньо конкурують або можуть заміняти один 

одного, тоді як товари, що безпосередньо конкурують чи можуть заміняти один 

одного, не обов’язково мають бути подібними» [109, с. 137, para. 6.22].  

Перше зобов’язання, визначене в першому реченні частини другої статті ІІІ, 

вимагає однакового оподаткування імпортованих товарів та подібних товарів 

національного виробництва. Друге зобов’язання, закріплене у другому реченні 

частини другої статті ІІІ, виникає із взаємодії цього речення та додаткового 

положення до статті ІІІ, що міститься у Додатку І до ГАТТ25 і забороняє 

оподаткування імпортованих товарів іншим чином, ніж товарів національного 

виробництва, що безпосередньо конкурують або можуть служити їм заміною.  

Обидва зобов’язання за частиною другою статті ІІІ існують у тісній взаємодії 

та, як зазначив ПАО у справі Canada – Periodicals, є «частинами логічного 

континууму» [120, с. 24]. Якщо говорити про концептуальні відмінності між двома 

зобов’язаннями, слід наголосити, що якщо перше речення частини другої статті ІІІ 

забороняє дискримінацію між подібними товарами, то друге речення має на меті 

унеможливити запровадження податкових заходів у сфері непрямого 

оподаткування, що надають захист національному виробництву.  

                                                 
25

 Власне, статус додаткового положення Ad статті ІІІ Додатку І до ГАТТ був роз’яснений ПАО у справі Japan — 

Alcoholic Beverages ІІ: «Друге речення частини другої статті ІІІ і додаткове положення Ad статті ІІІ мають однаковий 

правовий статус, адже обидва є договірними положеннями, укладеними і погодженими одночасно. Ad статті ІІІ не 

підміняє і не змінює формулювання, що містяться у другому реченні статті ІІІ, а, власне, пояснює їх зміст. Тому 

формулювання другого речення та Ad статті ІІІ повинні розглядатися разом, аби визначити їх належний зміст» [73, 

с. 24]. У двох наступних справах ГЕ, покладаючись на такий підхід, визначила, що «Додаткове положення Ad статті ІІІ 

має такий самий статус згідно з міжнародним правом, як і положення ГАТТ, якого воно стосується, відповідно до 

статті XXXIV» [123, с. 171, fn 346; 124, c. 162, fn 349]. 
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Обидва зобов’язання мають тлумачитися в контексті загального принципу, що 

є визначальним для зобов’язань щодо національного режиму і міститься в частині 

першій статті ІІІ. Як відзначив ПАО у справі Japan – Alcoholic Beverages II, 

«відповідно до принципу ефективності та до текстуальних відмінностей першого 

і другого речень частини другої статті ІІІ …частина перша статті ІІІ визначає перше 

і друге речення частини другої по-різному» [73, c. 18]. Така конструкція зумовлює 

окремий розгляд зобов’язань за першим і другим реченнями частини другої 

статті ІІІ. 

Разом з тим слід звернути увагу на підхід ДСБ у справах, де висуваються 

скарги на порушення зобов’язань за обома реченнями частини другої статті ІІІ. 

Більшість ГЕ у таких справах розпочинало свій аналіз із зобов’язань за першим 

реченням [див.: 109, c. 130, 131, 142 paras. 6.11, 6.14, 6.28; 121, c. 115-116, 117 paras. 

8.15, 8.20; 122, c. 52, para. 7.13], а потім зверталися до скарг за другим реченням 

частини другої статті ІІІ. У справі Korea – Alcoholic Beverages ГЕ, однак, розпочала 

аналіз скарг з вимог за другим реченням, адже, на її думку, логічно розпочинати 

аналіз з більш широкої категорії прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників 

[123, c. 171-172, para. 10.36]. У деяких справах, наприклад Canada – Periodicals, 

Mexico – Taxes on Soft Drinks та China – Auto Parts, сторони висували вимоги за 

другим реченням частини другої статті ІІІ як альтернативні до скарг за першим 

реченням. Відповідно ГЕ, визнавши порушення першого речення частини другої 

статті ІІІ, утримувалися від розгляду скарг за другим реченням [див.: 119, c. 73, 74, 

paras. 5.27, 5.30; 121, c. 145, para. 8.161; 125, c. 209, para. 7.226]. У справі Indonesia – 

Autos, хоча скарги за обома реченнями були висунуті як незалежні вимоги, ГЕ, 

визнавши порушення першого речення частини другої статті ІІІ, вирішила, що 

розгляд скарги за другим реченням є непотрібним [126, c. 361, paras. 14.115-14.117]. 

У подальшій практиці послідовність розгляду вимог за частиною другою статті ІІІ 

залишається в рамках першого підходу, сформульованого у справах Japan – 

Alcoholic Beverages II та Mexico – Taxes on Soft Drinks [див. 122, c. 52, para. 7.17]. 
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Таким чином, співвідношення між податковими положеннями статті ІІІ 

залишається в рамках текстуальної структури частини другої з урахуванням 

загального принципу частини першої статті ІІІ.  

 

1.3.3 Недискримінація подібних товарів 

Як відомо, хоча більшість податків та зборів застосовується однаково до доволі 

широкої номенклатури товарів, певні збори, наприклад акцизи, можуть значно 

відрізнятися залежно від класифікації товару. Прикладом цієї тези є низка справ, 

розглянутих протягом останніх 20 років в рамках ГАТТ/СОТ щодо акцизних зборів 

з алкогольних виробів [див.: 109; 117; 122; 123; 124]. Такі справи є, напевно, 

найкращим прикладом для ілюстрації принципу недискримінації подібних товарів, 

оскільки податкова класифікація алкогольних виробів є, як правило, досить 

розгалуженою, а визначення подібності алкогольних виробів, розведених по різних 

податкових категоріях, є доволі складним питанням.  

Стандарт розгляду справ за першим реченням частини другої статті ІІІ був 

закладений в одному з найперших рішень у рамках новоутвореної СОТ – у справі 

Japan – Alcoholic Beverages ІІ [73, c. 18-19]. Він складається із з’ясування двох 

питань: 1) чи є імпортовані товари та вітчизняні товари подібними в сенсі частини 

другої статті ІІІ; 2) чи податок або внутрішній збір, що застосовується до такого 

імпортованого товару, встановлений понад того, що застосовується до подібного 

вітчизняного товару [73, c. 18-19; див. також: 120, c. 20; 127, c. 268, para. 7.569; 128, 

c. 110].  

При цьому зовсім не вимагається, щоб усі імпортовані товари певної категорії 

були подібними до всіх відповідних вітчизняних товарів: як зазначили ГЕ у справах 

Thailand – Cigarettes [127, c. 234, para. 7.427] та Indonesia – Autos [126, c. 359, para. 

14.110], для цілей цього положення ГАТТ достатньо, аби імпортовані товари, що 

є предметом спору, були подібними «принаймні до певних товарів національного 

походження». З другого боку, слід враховувати той факт, що певні товари, які на 

перший погляд можуть вважатися подібними, наприклад сигарети, зовсім не 

обов’язково є подібними для цілей частини другої статті ІІІ. Відповідно аргумент 
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sensus communis, що всі імпортовані сигарети є подібними до всіх сигарет 

національного виробництва, означатиме, що сторона, яка його висуває, не впоралася 

з тягарем доведення [див.: 127, c. 233-234, para. 7.425]. І хоча у справі Dominican 

Republic – Import and Sale of Cigarettes ГЕ заявила, що «імпортовані сигарети 

можуть загалом вважатися подібними товарами щодо сигарет виробництва 

Домініканської Республіки в сенсі першого речення частини другої статті ІІІ ГАТТ» 

[129, c. 186, para. 7.330], вона зробила застереження: «Однак для цілей аналізу 

в рамках першого речення частини другої статті ІІІ ГАТТ вузьке тлумачення вимоги 

подібності вимагатиме від ГЕ додатково розглянути той факт, що в рамках 

загального опису товару сигарети, що пропонуються споживачам, розрізняються за 

торговими марками. Під відповідними марками сигарети конкурують в рамках 

окремих цінових сегментів. Відмінність між різними ціновими сегментами може 

бути важливою для аналізу за частиною другою статті ІІІ ГАТТ, адже селективний 

споживчий податок застосовується ad valorem, тобто пов’язаний із ціною товару» 

[129, c. 186, para. 7.331]. 

Основна увага юридичного аналізу за першим реченням частини другої 

статті ІІІ зосереджена на визначенні подібності товарів, а тягар доведення такої 

подібності лежить на стороні, що оскаржує податковий захід26. І хоча ДСБ СОТ не 

раз підкреслював, що першим кроком встановлення застосування частини другої 

статті ІІІ є визначення подібності імпортованих та вітчизняних товарів, за певних 

обставин визначення подібності не є необхідним, якщо розрізнення між товарами 

проводиться за критеріями, що не залежать від їх фізичних характеристик або 

кінцевої мети споживання, а натомість визначається за критеріями, що не 

стосуються властивостей товару, скажімо, чи імпортується товар до країни або 

характеристики продавця чи покупця товару.  

Так, наприклад, ГЕ у справі Argentina – Hides and Leather вказала, що оскільки 

структура та форма оскаржуваних заходів «утворені таким чином, що рівень 

                                                 
26

 Слід, однак, підкреслити, що, як зазначила ПАО у справі United States – Wool Shirts and Blouses, «в контексті ГАТТ 

1994 та Угоди про СОТ точне визначення того, який обсяг та якого характеру докази вимагаються для встановлення 

такої презумпції [мається на увазі тягар доведення обґрунтованості скарги, що лежить на стороні, яка оскаржує 

певний захід] невідворотно відрізнятиметься залежно від податкового заходу, ситуації та обставин справи» [130, c. 14]. 
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попередньої сплати податку не залежить від фізичних характеристик або кінцевої 

мети споживання товарів, що підпадають під такі правила, а визначаються за 

факторами, що не стосуються визначення подібності, наприклад, чи є певний товар 

остаточно імпортованим до Аргентини або проданим на внутрішньому ринку, 

а також характеристики продавця чи покупця товару», товари національного та 

іноземного походження, до яких застосовувалися відповідні податкові заходи, 

є подібними [63, c. 148, para. 11.169]. Таким чином, якщо розрізнення між товарами 

проводиться за ознакою походження, визначення подібності не потрібне. Як 

відзначила ГЕ у справі Indonesia – Autos, «...у сфері внутрішніх податків 

розрізнення, що базується на ознаці походження товару, вже само по собі 

є порушенням частини другої статті ІІІ, навіть без доведення наявності подібних 

товарів, що фактично імпортуються» [126, c. 360, para. 14.113]. У всіх інших 

випадках питання доведення подібності має визначальне значення: якщо товари 

подібні, то встановлення навіть незначної різниці в оподаткуванні є порушенням 

статті ІІІ. 

 

1.3.3.1 Концепція подібного товару 

Термін «подібний» (like) вживається у 21 положенні ГАТТ27. Декілька інших 

положень, включаючи ті, що містяться в інтерпретаційних примітках Додатка І 

ГАТТ, також оперують аналогічними термінами. У 1947-1990 роках у рамках 

процедури вирішення спорів відповідно до ГАТТ-1947 було розглянуто близько 

20 справ, що стосувалися загальної концепції подібності, предметом розгляду яких, 

проте, було лише шість із названих положень [див. 131, c. 36].  

Як показує дослідження судової практики, аналіз подібності товарів має два 

різновиди порівняльного характеру. Кожен із них ставить у центр дослідження 

імпортований або вітчизняний товар. Різні положення ГАТТ, що містять концепцію 

подібності, зосереджені або на подібності імпортованого товару до якогось іншого 

                                                 
27

 А саме: частина перша статті І; пункт «а» частини другої статті ІІ; частини друга і четверта статті ІІІ; пункт «а» 

частини першої, підпункт «і» пункту «b» частин четвертої і сьомої і пункт «а» частини сьомої статті VI; пункти «а» 

і «b» частини другої статті VII; частина перша статті ІХ; підпункти «і» та «іі» пункту «с» частини другої статті ХІ; 

частина перша статті ХІІІ; частина четверта статті XVI; пункт «b» частини другої статті XVIII; пункти «а» і «b» 

частини першої статті ХІХ, а також статті V і XVI в силу Приміток та додаткових положень Додатка І.  
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товару, або на подібності вітчизняного товару імпортованому товару [див. 131, c. 36-

37]28. Американський професор Р. Зедаліс відносить частини другу і четверту 

статті ІІІ до положень, в яких концепція подібності зосереджена саме на товарах 

національного походження [131, c. 37], податковий режим яких є відправним 

пунктом для аналізу сумісності податкових заходів щодо подібних імпортованих 

товарів із зобов’язаннями частини другої статті ІІІ.  

Положення ГАТТ, що розглядається, таким чином, вимагає порівняння між 

товарами для визначення того, чи є режим оподаткування імпортованих товарів 

відмінним або дискримінаційним. У цьому аспекті слід зазначити, що концепція 

подібності як частина національного режиму, визначеного у статті ІІІ, є досить 

нечіткою, оскільки межі подібності є доволі розмитими і визначаються окремо 

у кожній конкретній справі відповідно до критеріїв, які значною мірою залежать від 

фактичної ситуації на певному ринку.  

Стандарт справи Border Tax Adjustments. Стосовно критеріїв, за якими 

визначається подібність товарів, з огляду на відсутність чіткої текстуальної вказівки, 

у практиці ГЕ ГАТТ і ДСБ СОТ та правовій доктрині вироблено два основні 

підходи. Перший сформульований у доповіді робочої групи у справі Border Tax 

Adjustments, яка, зокрема, зазначила: «…проблеми, пов’язані із тлумаченням 

термінів [«подібні або схожі товари» – like or similar products. – Авт.], мають 

                                                 
28

 Маємо застерегти, що підходи до розуміння і визначення подібності товарів для цілей принципу податкової 

недискримінації за частиною другою статті ІІІ не є тотожними для визначення подібності для цілей інших положень 

ГАТТ. Згідно з усталеною практикою ДСБ поняття подібності відрізняються навіть у рамках самої статті ІІІ. Так, товари 

можуть бути подібними для цілей частини четвертої, але не для цілей частини другої статті ІІІ. Як визначив з цього 

приводу ПАО у справі EC – Asbestos, «…ми визнаємо важливість співвідношення між цими двома положеннями [частин 

другої і четвертої статті ІІІ. – Авт.], оскільки немає чіткої відмінності між фіскальним регулюванням, що підпадає під 

дію частини другої статті ІІІ, та нефіскальним регулюванням за частиною четвертою статті ІІІ. Обидві форми 

регулювання можуть використовуватися для досягнення однакових цілей. Було б недоречним, якби в силу істотних 

відмінностей у товарних сферах дії цих положень держави-члени не могли використовувати одну з форм регулювання, 

наприклад фіскальну, для захисту національного виробництва певних товарів, але були б здатні застосувати іншу форму 

регулювання, наприклад нефіскальну, для досягнення таких цілей. Це перешкоджало б узгодженому застосуванню 

загального принципу частини першої статті ІІІ. Виходячи з цього, доходимо висновку, що значення терміна «подібний» 

у частині четвертій статті ІІІ є ширшим, ніж значення терміна «подібний» у першому реченні частини другої статті ІІІ. 

Однак знову наголошуємо, що частина друга статті ІІІ поширюється не тільки на подібні товари, а й на товари, що 

безпосередньо конкурують чи можуть заміняти один одного, а частина четверта статті ІІІ – тільки на подібні товари. 

Внаслідок такої відмінності термінології … робимо висновок, що товарна сфері дії частини четвертої статті ІІІ, хоч і є 

ширшою за перше речення частини другої, не є ширшою за об’єднану сферу дії двох речень частини другої статті ІІІ 

ГАТТ 1994» [132, c. 37-38, para. 99]. Це означає, що якщо товари є подібними для цілей частини другої статті ІІІ, вони 
також автоматично можуть бути визнані подібними для цілей частини четвертої, про що прямо вказала ГЕ у справі 

Thailand – Cigarettes [див. 127, c. 289, para. 7.662].  
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вирішуватися в кожній конкретній справі відповідно до її обставин. Це дає змогу 

в кожній справі здійснювати справедливу оцінку різних елементів, що визначають 

подібність товару. Запропоновані певні критерії для визначення того, чи є товар 

подібним, відповідно до обставин кожної конкретної справи: кінцева мета 

споживання на даному ринку, смаки та вподобання споживачів, що змінюються 

залежно від країни; властивості товару, його характеристики та якість» [133, c. 3, 

para.18].  

Стандарт справи Border Tax Adjustments згодом був підтверджений у справі 

Japan – Alcoholic Beverages II [див. 73, c. 20-22]. У своїй доповіді ПАО СОТ зауважив, 

що «перше речення частини другої статті ІІІ має тлумачитися вузько, щоб не 

забороняти заходи, на які його чіткі терміни не спрямовані» [73, с. 20]. Далі було 

визначено: «Наскільки вузьким [таке тлумачення має бути], повинно визначатися 

окремо для кожного податкового заходу в кожній справі. Ми погоджуємося 

з практикою, що склалася під час дії ГАТТ-1947, стосовно визначення, чи 

є імпортовані товари та товари національного походження подібними відповідно до 

обставин кожної конкретної справи. Доповідь робочої групи у справі Border Tax 

Adjustments, схвалена сторонами, що домовляються, у 1970 році, визначає 

основоположний підхід до тлумачення терміна «подібні чи однакові товари» загалом 

у різних положеннях ГАТТ-1947» [73, с. 20]. 

Однак, як слідує з логіки ГЕ ГАТТ та ДСБ СОТ, застосовуючи критерії справи 

Border Tax Adjustments до фактів будь-якої конкретної справи та при розгляді інших 

критеріїв, що можуть бути важливими в інших справах, ДСБ може застосовувати 

лише власне судження при з’ясуванні, чи є товари фактично подібними. Постає 

питання про невідворотність елементу особистого дискреційного судження. ПАО 

СОТ у справі Japan – Alcoholic Beverages II погодився з існуванням певної дискреції 

при встановленні подібності товарів, вказавши, що «це є дискреційним рішенням, 

яке має прийматися при розгляді різноманітних характеристик товарів у конкретній 

справі» [73, с. 20-21]. На досить метафоричну думку ПАО, «Концепція подібності 

є відносною, вона нагадує акордеон. «Акордеон подібності» розгортається та 

згортається у різних місцях при застосуванні різних положень Угоди про СОТ. 



60 

 

Ширина акордеона у будь-якому з таких місць визначається відповідно до 

конкретного положення, в якому використаний термін «подібний», а також до 

контексту та обставин, що переважають у кожній конкретній справі, до якої таке 

положення може застосовуватися. Ми вважаємо, що у першому реченні частини 

другої статті ІІІ ГАТТ-1994 «акордеон подібності» вузько згорнутий» [73, с. 21]. 

Поняття подібності не обмежується лише повністю ідентичними чи 

взаємозамінними товарами [127, с. 238, para. 7.436; 122, с. 57, para. 7.32]. Відповідно 

до чинного у практиці СОТ підходу використовуються такі основні критерії для 

визначення подібності товарів
29

: 1) властивості товару, його характеристики та 

якість; 2) кінцева мета споживання на певному ринку; 3) смаки та вподобання 

споживачів; 4) тарифна класифікація [див.: 73, с. 20; 120, с. 21; 127, с. 237, para. 

7.433; 132, с. 39, para. 101].  

При цьому, як зазначив ПАО у справі EC – Asbestos, «застосувавши підхід на 

основі чотирьох критеріїв, встановлених у рішенні Border Tax Adjustments, ГЕ 

повинна дослідити докази, пов’язані з кожним із цих чотирьох критеріїв, а потім 

зважити всі ці докази разом з іншими відповідними матеріалами для загального 

висновку щодо можливості характеризувати товари, про які йдеться, подібними 

[132, с. 41, para. 109]. У справі Philippines – Distilled Spirits ПАО прямо вказала, що 

«жоден із цих критеріїв … не має всеохоплюючого характеру для визначення 

подібності за частиною другою статті ІІІ ГАТТ», а їх дослідження спрямоване на 

з’ясування «характеру та рівня конкурентного співвідношення між та серед товарів» 

[134, с. 47, para. 119]. Тому товари з подібними фізичними характеристиками 

можуть не бути подібними в сенсі частини другої статті ІІІ, якщо їх конкурентне 

співвідношення та взаємозамінність є низькими. І так само товари, що мають певні 

фізичні чи органолептичні відмінності, можуть вважатися подібними, якщо такі 

відмінності не справляють істотного впливу на конкурентне співвідношення [134, 

с. 48, para. 120]. Іншими словами, якщо аналіз чотирьох факторів подібності вказує 
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 Як пояснив ПАО у справі EC – Asbestos, «…ці чотири критерії включають чотири категорії характеристик, що 

мають бути спільними для відповідних товарів: 1) фізичні властивості; 2) міра, якою товари здатні задовольняти ті 

самі чи аналогічні потреби; 3) міра, якою споживачі сприймають товари як альтернативні засоби для здійснення 

конкретних функцій для задоволення конкретних бажань чи потреб; 4) міжнародна класифікація товарів для тарифних 

цілей» [132, с. 39, para. 101]. 
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на високе конкурентне співвідношення між товарами, то такі товари є подібними 

для цілей частини другої статті ІІІ, навіть якщо за фізичними характеристиками 

вони є відмінними30. Як приклад першого випадку можна навести сигарети різних 

цінових сегментів, як це було у справі Thailand – Cigarettes, а другого – алкогольні 

напої з різної сировини, як це було у японських, корейській, чилійській та 

філіппінській справах. Тому, як підкреслив ПАО у філіппінській справі, «… ми не 

погоджуємося з аргументом Філіппін, що вузьке значення категорії подібних товарів 

означає, що будь-яка істотна фізична відмінність має розглядатися достатньою для 

дискваліфікації товару як подібного іншому товару» [134, с. 49, para. 122]. 

Слід також зазначити, що, зважаючи на такі доволі суб’єктивні критерії, як 

смаки та вподобання споживачів і кінцева мета споживання на ринку, ДСБ 

у більшості справ намагався обґрунтовувати свої рішення за більш об’єктивними 

критеріями, такими як властивості товару, загальна кінцева мета споживання, 

тарифна класифікація. Так, у справі EEC – Animal Feed Proteins [135, с. 14, paras. 4.1- 

4.3] при розгляді питання, чи є рослинні протеїни та денатуроване сухе молоко 

подібними в сенсі статей І і ІІІ, ГЕ розглянула такі фактори, як тарифна 

класифікація, вміст протеїну, сировина, з якої виробляються названі товари, та 

кінцева мета споживання. У справі Spain – Unroasted Coffee для визначення 

подібності різних сортів кави ГЕ взяла до уваги такі фактори: органолептичні 

відмінності, методи культивації, обробка зерен кави, генетичний фактор, 

унікальність тарифного режиму, запровадженого Іспанією, кінцева мета споживання 

[див. 136, с. 8, para. 4.6]. У справі United States – Gasoline ГЕ посилалася на «такі 

самі фізичні характеристики, кінцеву мету споживання, тарифну класифікацію та 

повну взаємозамінність» звичайного бензину та бензину, виробленого за 

спеціальною хімічною формулою, як на такі, що є відповідними критеріями 

                                                 
30

 Це веде до ще одного висновку: певні два товари можуть вважатися подібними на одному ринку в силу 

конкурентного співвідношення, а на іншому – ні. Як підкреслив ПАО у справі Philippines – Distilled Spirits, «якщо два 

спиртні напої вважаються подібними товарами на даному ринку, це зовсім не означає, що вони вважатимуться такими 

і на іншому ринку. Так досить ймовірно, що бренді та віскі, вироблені з визначеної сировини, і бренді та віскі, 

вироблені з іншої сировини, можуть вважатися споживачами на ринку Філіппін подібними товарами, але можуть не 
вважатися такими на інших ринках … Ми вважаємо, що для встановлення того, чи є два товари подібними в сенсі 

частини другої статті ІІІ ГАТТ-1994, ГЕ має дослідити характер та рівень конкурентного співвідношення між та серед 

товарів, що залежить від ринку, на якому така конкуренція відбувається» [134, с. 63, para. 168]. 
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в контексті частини четвертої статті ІІІ [137, с. 35-36, para. 6.9]. У справі Japan –

Alcoholic Beverages І головна увага була приділена загальній меті споживання [див. 

117, с. 23-24, para. 5.7], а у справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ ГЕ та ПАО 

посилалися на особливості ринку та на фізичні характеристики, кінцеву мету 

споживання і тарифну класифікацію [109, с. 137-139, paras. 6.22, 6.23; 73, с. 19-23]. 

У двох наступних справах, що також стосувалися оподаткування алкогольних 

напоїв, Korea – Alcoholic Beverages [123, с. 178-192, paras.10.57-10.98] та Chile – 

Alcoholic Beverages [124, с. 165-166, paras. 7.20-7.25], значна увага була приділена 

додатковому фактору потенційного чи майбутнього конкурування. 

Доктрина цілей та впливу (aim-and-effect doctrine). Другий підхід, а саме 

доктрина цілей та впливу, що був застосований у справах United States –Malt 

Beverages та United States – Taxes on Automobiles
31
, ґрунтується на ідеї, що для 

визначення подібності товару необхідно взяти до уваги мету чи цілі та вплив 

певного податкового чи регулятивного заходу [див.: 138, с. 62, 75, paras.5.25, 5.71; 

139, с. 95-97, paras. 5.8-5.10]
32
. У цих справах при визначенні подібності головна 

увага була приділена питанню, чи було метою заходів, що розглядалися, надання 

захисту національному виробництву
33

. Хоча в подальшій практиці вирішення спорів 

                                                 
31

 Незважаючи на поширену думку в правовій доктрині ГАТТ, що доктрина цілей та впливу була застосована лише 

двічі в рамках ГАТТ-1947 – у справах United States – Malt Beverages та United States – Taxes on Automobiles (причому 

доповідь в останній справі не була схвалена), її витоки можна простежити ще у справі 1978 року EEC – Animal Feed 

Proteins. Зокрема, слід звернути увагу на такий ratio decidendi з рішення ГЕ: «ГЕ відзначає, що Генеральна угода 

розрізняє подібні товари і товари, «що безпосередньо конкурують чи можуть бути замінником один одного». Тому ГЕ 

також дослідила, чи мають такі товари [рослинні протеїни та денатуроване сухе молоко. – Авт.] вважатися 

безпосередньо конкуруючими чи такими, що можуть бути замінником один одного в сенсі статті ІІІ. При цьому ГЕ 

бере до уваги той факт, що США та ЄЕС розглядають ці товари як такі, що за певних умов можуть бути замінником 

один одного. ГЕ також наголошує, що метою Регламенту ЄЕС, відповідно до його власних визначень, є забезпечення 

збільшення використання денатурованого сухого молока як протеїнової добавки до тваринних кормів, крім кормів для 

телят. Більше того, ГЕ відзначає, що сума депозиту була встановлена на такому рівні, щоб зробити більш економічно 

привабливим використання денатурованого сухого молока, ніж провадити депозит, роблячи таким чином 

денатуроване сухе молоко конкуруючим з цими товарами. ГЕ робить висновок, що рослинні протеїни та 

денатуроване сухе молоко є технічно замінними в сенсі остаточного використання та що вплив заходів ЄЕС має 

наслідком перетворення денатурованого сухого молока на конкуруючий товар рослинних протеїнів» (курсив авт.) 

[135, c. 14, para. 4.3]. 
32

 Доктрина цілей та впливу застосована і у справі United States – Malt Beverages. Насамперед ГЕ зазначила, що «мета 

статті ІІІ полягає зовсім не в тому, аби унеможливити застосування сторонами, що домовляються, відповідної 

фіскальної чи регуляторної влади для інших цілей, ніж надання захисту національному виробництву» [138, с. 62, para. 

5.25]. Відповідно, на думку ГЕ, у цій справі «при визначенні того, чи є два товари, що підпадають під різний режим, 

подібними, необхідно визначити, чи застосовується така диференціація між товарами «таким чином, щоб надати 

захист національному виробництву» [138, с. 62 para. 5.25]. 
33

 Як визначено у справі United States -– Taxes on Automobiles, «ГЕ бере до уваги, що попередня практика договірних 

держав полягала у визначенні допустимості регуляторних диференціацій за статтею ІІІ у кожному конкретному 

випадку, встановлюючи подібність за такими факторами, як кінцева мета споживання товару на даному ринку, смаки 
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такий підхід був відкинутий як такий, що «не є належним стандартом» [109, с. 132 

para. 6.16]
34
, він заслуговує на увагу, оскільки певні його рецидиви можуть мати 

місце в майбутньому, адже доктрина цілей та впливу генетично пов’язана 

з конституційною доктриною недискримінації, що застосовується в багатьох 

розвинутих країнах35. 

Слід відзначити, що питання відмови від застосування доктрини цілей та 

впливу не є однозначним навіть з формальної точки зору
36
. У справі Japan – 

Alcoholic Beverages II ПАО виключив із свого аналізу всі, так би мовити, зовнішні 

фактори, включаючи цілі та вплив податкової системи, що розглядалася, тому що, 

на його думку, цілі податкового заходу стосуються лише можливості виправдання 

оскаржуваного заходу за статтею ХХ ГАТТ. Такий підхід був підтверджений ПАО 

у справах Korea – Alcoholic Beverages та Chile –Alcoholic Beverages, у першій із яких 

він зазначив: «У нашій доповіді у справі Japan – Alcoholic Beverages ми вказали, що 

дослідження того, чи надає податковий захід захист національному виробництву, 

                                                                                                                                                                            
та вподобання споживачів, що відрізняються залежно від країни, властивості товару, його характеристики та якість». 

ГЕ зазначила, що такі регуляторні диференціації відповідно до цих факторів часто, але не завжди, є знаряддям 

реалізації іншої урядової політики, ніж захист національного виробництва. Непротекціоністська урядова політика 

може, однак, вимагати регуляторної диференціації, що не базується на кінцевій меті споживання товару, його 

характеристиках чи інших названих факторах. Беручи до уваги, що основною метою Генеральної угоди є усунення 

бар’єрів у торгівлі між ринками, а не гармонізація регуляторного режиму товарів на них, ГЕ вважає, що стаття ІІІ не 

може тлумачитися у спосіб, який забороняв би вибір урядової політики, в основі якої лежить критерій товару, що не 

має на меті захист національного виробництва» [139, с. 95-96, para. 5.8].  
34

 У справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ і Японія, і Сполучені Штати Америки намагалися переконати ГЕ застосувати 

доктрину цілей та впливу, посилаючись на рішення у справі United States – Malt Beverages, тоді як Європейський Союз 

вказував на відсутність підстав у тексті статті ІІІ для визнання такої доктрини. Зокрема, ЄС висунув такі аргументи 

проти застосування зазначеної доктрини: 1) несумісність із звичайним значенням термінів та особливою метою 

частини другої статті ІІІ та із загальними цілями статті ІІІ; 2) перекладення внаслідок застосування такого підходу 

тягаря доведення на позивача всупереч вимогам статті ХХ ГАТТ та Угоди СОТ про технічні бар’єри у торгівлі; 

3) позбавлення юридичного значення винятків із статті ХХ ГАТТ [див. 109, с. 20-21, para. 4.13].  
35

 Якщо говорити про аналогії доктрини цілей та впливу в конституційному праві, то передовсім спадає на думку 

стандарт раціонального обґрунтування (rational basis scrutiny), що застосовується в конституційній доктрині США 

у справах за конституційним положенням про рівний захист законів і Конституції США (Equal Protection Clause) 

[пор.: 141; 142; 143; 144]. Так, у справі Metropolitan Life Insurance Верховний суд США скасував закон штату Алабама, 

який встановлював для страхових компаній, зареєстрованих у цьому штаті, значно нижчі ставки податку з валового 

прибутку від страхових внесків, аніж для страхових компаній з іншим місцем реєстрації, які провадять 

підприємницьку діяльність в Алабамі, зазначивши, що «мета Алабами підтримати свою [страхову] індустрію 

є відверто та суто дискримінаційною, визначеною таким чином, щоб надавати перевагу внутрішній індустрії штату, 

незважаючи на витрати компаній [інших штатів], які також намагаються провадити підприємницьку діяльність 

у цьому штаті. [Це] становить саме той вид містечкової дискримінації, на запобігання якій і спрямовано положення 

[Конституції] про рівний захист» [144, c. 878]. 
36

 Опосередковану підтримку відмови від доктрини цілей та впливу знаходимо у рішенні у справі United States – 

Gasoline, в якій хоча ГЕ не розглядала питання доктрини цілей та впливу, але підкреслила, що належний стандарт має 

зосереджуватися на фізичних властивостях товарів, та попередила про небезпеку покладання на зовнішні фактори 

[див. 137, c. 37, para. 6.12], до яких належать цілі заходу. 



64 

 

є «питанням того, як саме застосовується захід, що розглядається», та що таке 

дослідження «вимагає широкого та об’єктивного аналізу» [140, с. 43, para. 149]. 

Водночас, як зазначає корейський професор Вон Мог Чой, досі залишаються 

певні сумніви щодо того, чи підтвердили названі корейська та чилійська справи 

відмову від доктрини цілей та впливу, оскільки головним питанням у цих справах 

була сумісність оскаржуваних податкових заходів із другим реченням частини 

другої статті ІІІ, а не тлумачення «бастіону» доктрини цілей та впливу – першого 

речення частини другої статті ІІІ [див. 128, с. 107, fn. 59].  

Для належної оцінки обох підходів доволі цікавим є аргументи США, висунуті 

в апеляційному оскарженні звіту ГЕ у справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ, в якій 

ГЕ вперше прямо відмовилася застосувати доктрину цілей та впливу. У даному 

апеляційному оскарженні США розробили доволі ефективну концепцію на основі 

доктрини цілей та впливу, стверджуючи, що в контексті цілей та впливу вплив 

означає «вплив на конкурентне співвідношення» товарів, які є предметом розгляду 

[докл. див. 109, c. 27-33, para. 4.24-4.32], і наголошуючи, що запропонований тест 

є стандартом не «цілей або впливу», а саме «цілей та впливу», і тому саме цілі та 

вплив заходу мають бути досліджені при визначенні відповідності такого заходу 

вимогам статті ІІІ ГАТТ [109, c. 45, para. 4.50]37. Основу критики США становив 

аргумент, за яким застосування стандарту Border Tax Adjustments замість стандарту 

«цілей та впливу» становитиме неналежне обмеження податкового суверенітету 

держав – членів СОТ та спричинятиме конфлікт між правилами міжнародної 

торгівлі та внутрішньою політикою держав-членів [див. 6, c. 64-65]. 

Дійсно, якщо звернутися до справи United States – Malt Beverages, то ГЕ 

розглянула розрізнення, що містилися у двох заходах, які були нейтральними за 

формою щодо походження товарів, взявши до уваги не тільки текст частин другої 

і четвертої статті ІІІ, а й контекст і об’єкт та цілі статті ІІІ, визначені в частині 

першій статті ІІІ. Вона розглянула такі розрізнення у контексті всіх відповідних 

обставин – не тільки фізичних характеристик, кінцевої мети споживання і тарифного 

                                                 
37

 США оскаржили саме відмову ГЕ від застосування доктрини цілей та впливу, хоча і погодилися з висновками звіту 

ГЕ. Японія, своєю чергою, також оскаржила відмову від застосування доктрини цілей та впливу, хоча і вважала, що 

результат її застосування був би на користь Японії [див. 73, c. 3-6]. 
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режиму, а й інших факторів, що стосувалися таких розрізнень. Для того щоб 

з’ясувати, чи були такі розрізнення встановлені з метою протекціонізму, ГЕ 

дослідила їхні цілі та вплив відповідно до частини першої статті ІІІ.  

На відміну від такого підходу, ГЕ у справі Japan – Alcohol Beverages II 

відмовилася від дослідження суб’єктивних мотивацій органів законодавчої влади 

при запровадженні податкової диференціації для цілей оподаткування алкогольних 

напоїв. Як досить метафорично зазначили США у своїй апеляції у справі Japan – 

Alcohol Beverages II, «фокус [дослідження] був на напрямку, в якому націлена 

рушниця, а не на тому, чи збиралася особа, яка тримала рушницю, натиснути на 

гачок» [6, c. 65]. 

Прихильники доктрини цілей та впливу зауважують, що питання, чи є два 

товари подібними, залежить від «перспективи», з якої їх розглядати [див. 128, 

c. 114], оскільки, на їхню думку, лисиця та орел є подібними тваринами для зайця, 

але не для кушніра38. Це майже автоматично викликає необхідність вивчення цілей 

певного заходу, що стає одним із центральних елементів правового стандарту 

визначення подібності товарів [див. 145, c. 29].  

Основоположною ідеєю, що лежить в основі доктрини цілей та впливу, 

є захист фіскального суверенітету держав – членів СОТ. У сфері міжнародно-

правового регулювання міжнародної торгівлі податкова компетенція залишається 

у сфері державного суверенітету тією мірою, якою податкові заходи, прийняті 

в межах такої компетенції, не використовуються для надання захисту національному 

виробництву. Державна політика, спрямована на досягнення багатьох неторгових 

цілей, доволі часто здійснюється за допомогою фіскальних заходів, які можуть мати 

вплив на режим імпортованих товарів. З огляду на те, що стаття ХХ ГАТТ містить 

лише обмежене коло винятків із зобов’язань за ГАТТ, постає питання про 

регуляторну автономію держави. Відповідно доктрина цілей та впливу, на думку її 

прихильників, належним чином захищає таку автономію, дозволяючи вжиття 

державою заходів, спрямованих на досягнення більшої кількості правомірних цілей, 

                                                 
38

 «Чи можуть вважатися подібними два товари, що не є ідентичними, залежить від перспективи, з якої їх розглядати. 

Лисиця та орел є подібними тваринами для зайця, але не для кушніра...» [145, c. 29]. 
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шляхом проведення розрізнення між товарними категоріями [див.: 145, c. 31; 146, 

c. 118]39. Відмова від цього стандарту може неналежним чином обмежувати поле 

компетенції держав у здійсненні внутрішньої політики, що не було передбачено під 

час укладання ГАТТ [див. 128, c. 116-117]. 

Водночас, незважаючи на доволі ґрунтовні аргументи на користь застосування 

доктрини цілей та впливу, існують значні застереження проти її застосування, 

зокрема теоретичні та практичні.  

Теоретичні зауваження були сформульовані ГЕ у справі Japan – Alcoholic 

Beverages ІІ: 1) у тексті статті ІІІ відсутні текстуальні підстави для застосування 

такого стандарту40; 2) застосування доктрини цілей та впливу покладає тягар 

доведення на сторону, що оскаржує певний податковий захід41; 3) несумісність 

застосування даного стандарту із юридичною конструкцією статті ХХ, що 

передбачає вичерпні підстави для відступу від зобов’язань за ГАТТ42. На нашу 

                                                 
39

 Такий аргумент має підтвердження в судовій практиці ГАТТ. Зокрема, ГЕ у справі United States – Malt Beverages 

відзначила: «Метою статті ІІІ ... не є унеможливлення використання сторонами, що домовляються, своєї фіскальної та 

регуляторної компетенції для цілей інших, ніж надання захисту національному виробництву. Більш конкретно, метою 

статті ІІІ не є унеможливлення проведення розрізнення сторонами, що домовляються, між різними товарними 

категоріями для цілей здійснення національної політики, що не стосується захисту національного виробництва» [138, 

c. 62, para. 5.25]. 
40

 Як зазначила ГЕ у справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ, «...запропонований стандарт цілей та впливу не відповідає 

формулюванню першого речення частини другої статті ІІІ. ГЕ відзначає, що підставою для даного стандарту 

вважається вираз «таким чином, щоб надавати захист», що міститься в частині першій статті ІІІ. Однак ГЕ зауважує, 

що перше речення частини другої статті ІІІ не містить посилання на дане формулювання...» [109, с. 132, para. 6.16]». 
41

 На думку ГЕ, «...прийняття стандарту цілей та впливу мало б значний вплив на тягар доведення, що покладався б на 

[сторону, що оскаржує певний захід]. ГЕ зазначає у зв’язку з цим, що відповідно до стандарту цілей та впливу саме 

позивач несе тягар доведення не тільки впливу конкретного заходу, який, у принципі, може бути встановлений, 

а також і його цілей, які іноді не можуть бути визначені [109, с. 132, para. 6.16]». У цьому аспекті становить інтерес 

зауваження, висловлене ЄС щодо ризиків застосування стандарту цілей та впливу: «...стандарт цілей та впливу може 

відкрити шлях для тверджень, що екстратериторіальне застосування заходів щодо екологічного регулювання 

процесів, які безпосередньо не стосуються товарів, та методів виробництва не суперечить статті ІІІ ... можна було б 

аргументувати, що оподаткування товарів, вироблених працівниками, заробітна плата яких є нижчою за певний рівень 

або які змушені працювати в неділю, за більш високими ставками податку з продажу не порушує частину другу 

статті ІІІ ... оскільки різниця в оподаткуванні ґрунтується на міркуваннях соціальної політики, що не мають 

протекціоністського характеру ... Більше того, існує ризик, що стандарт цілей та впливу може вплинути на інші 

положення ГАТТ та, у більш загальному плані, на систему СОТ загалом через підміну деяких імперативних норм, що 

лежать в її основі, непередбачуваним балансуванням нечіткими «правомірними цілями [внутрішньої] політики» [109, 

с. 40-41, para. 4.42]. Європейський Союз також відзначив, що якщо серед членів СОТ панує думка, що перелік 

виключень, що містяться у статті ХХ, є недостатнім, то єдиним правомірним шляхом є внесення змін до даного 

положення, оскільки ГЕ не мають повноважень створювати нові виключення із зобов’язань за ГАТТ, навіть якщо 

необхідно заповнити певну прогалину у праві СОТ [див. 109, с. 40-41, para. 4.42]. 
42

 Як відзначила ГЕ, «...перелік виключень, що містяться у статті ХХ ГАТТ-1994, міг би стати зайвим або 

непотрібним, оскільки стандарт цілей та впливу не містить визначеного переліку підстав, що виправдовують відхід від 

зобов’язань, які в іншому випадку встановлені у статті ІІІ. ... Більше того, прихильники стандарту цілей та впливу 

навіть перекладають тягар доведення, аргументуючи, що доведення наявності підстав щодо того, що певний захід має 

цілі та вплив у вигляді надання захисту національному виробництву, лежить на позивачеві, і що тільки тоді, коли 

сторона, що оскаржує захід, доведе, що саме [названі елементи] присутні у матеріалах справи, відповідач матиме 

обов’язок надання доказів для спростування обвинувачення [109, с. 132, para. 6.17]». 
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думку, доволі серйозним аргументом проти цієї доктрини є також ігнорування 

вимоги пропорційності, на що вказував ЄС у японській справі.  

Серед практичних зауважень проти застосування доктрини цілей та впливу 

можна навести такі [див. 128, с. 119]: 1) складність встановлення визначальної мети 

певного заходу, адже більшість податкових та регуляторних заходів, що 

приймаються сучасними державами, мають, як правило, декілька цілей, і на 

практиці майже неможливо встановити, яка з цих цілей має враховуватися за 

стандартом цілей та впливу, та їх змістовну вагу і співвідношення для визначення 

протекціоністської мети [див. 109, с. 132, para. 6.16]; 2) значні труднощі щодо 

доступу до підготовчих матеріалів, обговорення та прийняття певного заходу, які 

дають уявлення та становлять докази наявності чи відсутності протекціоністського 

наміру, більше того – такі матеріали можуть стати предметом маніпулювання як 

країни-відповідача, так і країни-позивача; 3) інший аспект полягає в доказовій базі 

підготовчих документів певного заходу як елементу тлумачення, хоча існують 

значні відмінності між тлумаченням актів національного законодавства та 

міжнародних договорів.  

 

1.3.3.2 Оподаткування понад те, що застосовується до подібних 

вітчизняних товарів  

Останнім елементом стандарту розгляду справ за першим реченням частини 

другої статті ІІІ є порівняння податкових тягарів, що покладаються на імпортовані 

та вітчизняні товари. Оскільки неоднакове оподаткування подібних товарів за самою 

суттю є дискримінаційним, ДСБ СОТ послідовно дотримується підходу, за яким 

«навіть невеликої суми «понад» є достатньо [для встановлення порушення 

зобов’язання щодо національного режиму]» [73, c. 23]. При цьому не має значення, 

наскільки значною чи незначною є така відмінність, адже дискримінаційна 

податкова система як така становить порушення зобов’язань за статтею ІІІ 

безвідносно до її фактичного впливу [див. 78, c. 15-16, para. 5.1.9]43. Будь-яка форма 

                                                 
43

 Подібна ідея простежується і в юриспруденції Верховного Суду США [див., напр., 147, c. 649-50; більш докл. про 

застосування подібної доктрини в судовій практиці США див. 148, c. 277-370]. 
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протекціонізму, у тому числі дискримінаційний податковий захід, що спричиняє 

незначний економічний вплив, порушує ГАТТ, якщо вона змінює рівні умови 

конкуренції або «конкурентне співвідношення», що вимагаються принципом вільної 

торгівлі [78, с. 16, para. 5.1.9; див. також 79, с. 32, para. 99]. Більше того, як 

відзначила ГЕ у справі United States – Malt Beverages, визначення того, що 

імпортовані товари оподатковуються понад оподаткування, що застосовується до 

подібних вітчизняних товарів, не залежить від впливу на торгівлю різниці у таких 

податкових режимах: «Заборона дискримінаційного оподаткування, встановлена 

першим реченням частини другої статті ІІІ, не обумовлена тестом впливу на 

торгівлю та не обмежена стандартом de minimis» [138, с. 57, para. 5.6; див. також: 73, 

с. 23; 149, с. 43, para. 112]. Подібний підхід застосований і в справі US – Superfund, 

в якій ГЕ зазначила: «Зміна у конкурентному співвідношенні всупереч частині 

другій статті ІІІ відповідно має вважатися ipso facto скасуванням чи порушенням 

переваг, що виникають за Генеральною угодою. Тому доведення того, що певний 

захід, який не відповідає першому реченню частини другої статті ІІІ, не справляє 

впливу чи справляє незначний вплив, на думку ГЕ, є недостатнім для доведення 

того, що переваги, які надаються цим положенням, не були скасовані чи 

порушені…» [78, с. 16, para. 5.1.9]. 

Слід також мати на увазі, що поняття податкового тягаря для визначення 

оподаткування понад встановлене для вітчизняних товарів не завжди означає 

різницю у ставках податку. Як показує справа Argentina – Hides and Leather, 

механізм сплати податків також може накладати дискримінаційний податковий 

тягар на імпортовані товари. Навіть якщо формально до імпортованих товарів при 

імпортуванні застосовується така сама ставка податку, як і до вітчизняних товарів, 

що реалізуються на внутрішньому ринку, відмінні механізми стягнення податку 

можуть негативно впливати на умови конкуренції між такими товарами44. 

Розглядаючи справу Argentina – Hides and Leather, ГЕ ще раз наголосила, що «перше 

речення частини другої статті ІІІ не стосується податків та зборів як таких або цілей 

                                                 
44

 Особливу увагу в даному аспекті слід приділити теорії часової вартості грошей, яка імпліцитно була застосована ГЕ 

у цій аргентинській справі. 
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політики держав – членів СОТ, яких планується досягти за допомогою таких 

податків і зборів, але стосується їх економічного впливу на конкурентні можливості 

імпортованих товарів та подібних товарів національного походження» [63, с. 151, 

para. 11.182]. Відповідно саме податкові тягарі мають бути порівняні для 

встановлення забороненої дискримінації. Причому має бути порівняння більше 

фактичних, ніж просто номінальних податкових тягарів
45
. Інший підхід надає 

можливість оминути вимоги першого речення частини другої статті ІІІ ГАТТ, 

наприклад, шляхом застосування різних методів визначення бази оподаткування, що 

призведе до збільшення фактичного податкового тягаря для імпортованих товарів. 

Стосовно цього ГЕ у справі Japan – Alcoholic Beverages І зазначила: «…при 

визначенні того, чи наявна податкова дискримінація, до уваги мають братися не 

тільки ставки відповідного внутрішнього податку, а й методи оподаткування 

(наприклад, різні види внутрішніх податків, пряме оподаткування кінцевої продукції 

або непряме оподаткування шляхом оподаткування сировини, що була використана 

для виробництва товару на різних стадіях виробництва) та правила стягнення 

податку (наприклад база оподаткування)» [117, с. 24, para. 5.8]. 
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 В аргентинській справі ГЕ вказала, що фактичний податковий тягар в силу дії законодавчих положень щодо 

стягнення ПДВ та податку на прибуток може приймати дві форми залежно від обставин конкретного випадку: «по-

перше, в ситуаціях, коли платник податку має у своєму розпорядженні оборотний капітал для фінансування 

попередньої сплати ПДВ або податку на прибуток, він змушений, з огляду на обов’язковість попередньої сплати, 

відмовитися від відсотків з такого оборотного капіталу, що могли б виникнути у проміжок часу з моменту 

попередньої сплати податку та виникнення права на податковий кредит. Як альтернативний варіант, коли платник 

податку не має у своєму розпорядженні оборотного капіталу для фінансування попередньої сплати ПДВ або податку 

на прибуток, він повинен позичати необхідний капітал та сплачувати відсотки за нього протягом періоду з моменту 

попередньої сплати податку та виникнення права на податковий кредит» [63, с. 151-152, para. 11.187]. Обидві такі 

ситуації спричиняють накладення фінансового тягаря: у першому випадку це вартість можливостей, а в другому – 

вартість обслуговування боргу [63, с. 152, para. 11.188]. Звичайно, неможливо a priori визначити тих, хто несе такий 

фінансовий тягар. Залежно від ситуації на ринку платник податку може бути змушений прийняти такий тягар та 

зазнати зменшення прибутків. З іншого боку, якщо ситуація на ринку дозволяє платникові податку продати товар за 

вищою ціною, такий тягар може бути перекладений на покупця. Отже, незалежно від того, хто саме несе тягар, він 

справляє безпосередній вплив на конкурентні можливості відповідного товару. Тому, на думку ГЕ, очевидним є те, що 

такий фінансовий тягар є супутнім і таким, що прямо спричинений дією оскаржуваних положень закону про ПДВ та 

закону про податок на прибуток, і тому підпадає під дію першого речення частини другої статті ІІІ ГАТТ [63, с. 152, 

para. 11.188]. Як підсумувала ГЕ свій підхід, «перше речення частини другої статті ІІІ вимагає порівняння фактичних 

податкових тягарів, а не просто номінальних їх значень … Так, навіть коли імпортовані та національні товари 

підпадають під дію однаких ставок податку, фактичний податковий тягар може бути більшим для імпортованих 

товарів. Це може бути у разі, якщо різні методи розрахунку бази оподаткування призводять до більшого фактичного 

податкового тягаря для імпортованих товарів» [63, с. 151, para. 11.183]. Цей підхід, власне, ґрунтувався на 

міркуваннях, висловлених ГЕ у справі Japan – Alcoholic Beverages І [109, с. 24, para. 5.8] і був в подальшому 

підтверджений у справі Thailand – Cigarettes [127, с. 251, para. 7.495]. Зважаючи на те, що податковий тягар, 

встановлений системою авансових платежів ПДВ та податку на прибуток для імпортованих товарів, відрізнявся 

з названих причин від податкового тягаря, що покладався на подібні вітчизняні товари, а відповідних компенсацій 

імпортерам законодавством Аргентини не було передбачено, ГЕ визнала порушення вимог першого речення частини 

другої статті ІІІ ГАТТ.  
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Це питання знову постало 2011 року у справі Thailand – Cigarettes, в якій ГЕ 

визнала невідповідність національної системи ПДВ на сигарети в Таїланді вимогам 

першого речення частини другої статті ІІІ. Згідно з податковим законодавством 

Таїланду оптовий продаж імпортованих сигарет підлягав сплаті ПДВ, хоча, за 

дотримання певних умов, розмір такого ПДВ міг дорівнювати нулю завдяки системі 

податкового кредиту. Натомість продаж сигарет національного виробництва був 

повністю звільнений від ПДВ. Таїланд оскаржив до ПАО висновок ГЕ, 

стверджуючи, що встановлення умов щодо відшкодування ПДВ з імпортованих 

сигарет стосується питання адміністрування податків, тобто не підпадає під дію 

статті ІІІ, а при дотриманні таких умов податковий тягар для імпортованих сигарет 

є таким самим, як і для сигарет національного виробництва. Відхиляючи аргументи 

Таїланду, ПАО зазначив: «Ми вважаємо, однак, що належне розуміння заходів 

Таїланду вказує, що не просто встановлення адміністративних вимог спричиняє 

відмінний податковий тягар, а те, що лише продавці імпортованих сигарет нестимуть 

тягар сплати ПДВ, якщо не виставлять податковий кредит. Продавці імпортованих 

сигарет підпадають під дію ПДВ відповідно до умов, встановлених у праві Таїланду, 

тоді як продавці сигарет національного виробництва звільнені від ПДВ» [149, с. 45, 

para. 116]. Тому ПАО погодилася з ГЕ, що в такій ситуації має місце оподаткування 

«понад» у сенсі першого речення частини другої статті ІІІ, незважаючи на те, що 

продавці імпортованих сигарет можуть скористатися можливістю уникнути 

податкового тягаря ПДВ [149, с. 45, para. 117]. Адже, як було зазначено у справі 

Korea – Beef, «…наявність певного елементу приватного вибору не звільняє … від 

відповідальності за ГАТТ-1994 за утворення конкурентних умов менш сприятливих 

для імпортованих товарів, ніж для товарів національного виробництва» [150, с. 44, 

para. 146].  

Наведена вище практика ГЕ ГАТТ та ДСБ СОТ вказує на те, що порушення 

зобов’язання щодо недискримінації подібних товарів має місце, якщо: 1) до 

імпортованих товарів застосовуються більш високі ставки податків; 2) метод 

стягнення податків, які є однаковими як для імпортованих і для вітчизняних товарів, 

фактично покладає більший податковий тягар на імпортовані товари.  
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1.3.4 Недискримінація прямо конкуруючих товарів чи товарів-

замінників  

Положення другого речення частини другої статті ІІІ має на меті заборонити 

податкові протекціоністські заходи шляхом заборони дискримінації імпортованих 

товарів порівняно з вітчизняними, що безпосередньо конкурують чи можуть бути 

замінниками один одного. У даному положенні поняття дискримінації не 

є тотожним дискримінації, забороненої першим реченням частини другої статті ІІІ, 

з огляду на компонент de minimis. Поняття прямо конкуруючих товарів чи товарів-

замінників за другим реченням частини другої статті ІІІ значно розширяє сферу 

зобов’язань за статтею ІІІ. Такі зобов’язання стають предметом розгляду, якщо буде 

встановлено, що конкуруючі товари, які неоднаково оподатковуються, не 

є подібними в сенсі першого речення частини другої статті ІІІ.  

Безпосередньо стандарт зобов’язання за другим реченням частини другої 

статті ІІІ був започаткований японською справою 1987 року Japan – Alcoholic 

Beverages І, в якій деякі аспекти податкової системи Японії у сфері акцизних зборів 

з алкогольних виробів визнані такими, що суперечать зобов’язанням за частиною 

другою статті ІІІ. Зокрема, визнано порушення положення другого речення частини 

другої статті ІІІ, оскільки деякі імпортовані алкогольні вироби оподатковувалися не 

таким чином, як алкогольні вироби національного виробництва, що безпосередньо 

конкурують чи можуть бути замінником один одного. У цій справі Японія 

стверджувала, що її податкова система у сфері акцизних зборів відповідає 

зобов’язанням за ГАТТ, оскільки в її основі лежать не дискримінаційні міркування, 

а ідея забезпечення того, що більш дорогі та більш якісні алкогольні вироби мають 

оподатковуватися за вищою ставкою, аніж дешеві та нижчої якості. Більше того, 

Японія наголошувала, що хоча така система оподаткування розподіляє алкогольні 

вироби на 10 категорій і 13 підкатегорій, ставка оподаткування застосовується 

незалежно від місця походження алкогольного виробу [117, с. 10-14, para. 3.9-3.10]. 

ЄС заперечив нейтральність такої податкової класифікації, вказуючи на те, що 

вона розрізняє традиційні японські напої (саке, сьотю та мірін) та західні алкогольні 

напої, відповідно до них застосовується вище оподаткування. Імпорт алкогольних 
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напоїв, що підпадали під податкову класифікацію разом із традиційними 

японськими, становив дуже малу частку порівняно із загальним обсягом 

виробництва в Японії, наприклад імпортоване сьотю становило лише 0,4% обсягу 

внутрішнього виробництва [117, с. 8-9, para. 3.5], а переважна більшість західних 

алкогольних напоїв, що споживалися (91% віскі та 94% горілчаних напоїв), була 

національного походження [див. 117, с. 11, para. 3.10(a)].  

Японія стверджувала, що не можна визнавати порушення частини другої 

статті ІІІ, якщо імпортовані товари підпадають під ті самі категорії, підкатегорії та 

класи і оподатковуються за такою самою ставкою, що й вітчизняні товари. На її 

думку, при цьому не має значення той факт, що значна частина імпорту підпадає під 

найвищі ставки податку. Японія обстоювала позицію, що оскільки існує національне 

виробництво товарів, які підпадають під найвищі ставки податку, то вимоги частини 

другої статті ІІІ не можуть вважатися порушеними. Спростовуючи такий аргумент, 

ГЕ зазначила: «…лише буквальне тлумачення частини другої статті ІІІ як такої, що 

забороняє «внутрішню податкову спеціалізацію», що дискримінує подібні товари, 

може забезпечити, що розумні очікування конкурентних переваг, що виникають 

внаслідок тарифних поступок та захищені статтею ХХІІІ ГАТТ, не будуть скасовані 

чи порушені податковою дискримінацією подібних товарів у рамках національної 

податкової системи» [117, с. 22, para. 5.5(b)]. ГЕ у цій справі визнала порушення 

Японією другого речення частини другої статті ІІІ, з огляду на фактичне надання 

захисту національному виробництву, адже різниця більша, ніж de minimis, 

є достатньою для встановлення такого порушення.  

Слід зауважити, що історія підготовки та укладення ГАТТ підтверджує, що 

частина друга статті ІІІ була розроблена для того, щоб внутрішні податки на товари 

не використовувалися як протекціоністський засіб. Як зазначено в доповіді робочої 

групи 1970 року у справі Border Tax Adjustments стосовно різних положень ГАТТ, що 

стосуються оподаткування, «філософією, що стоїть за усіма цими положеннями, 

було забезпечення певної нейтральності у сфері торгівлі» [133, c. 2, para. 9]. Це 

узгоджується з більш широкою метою статті ІІІ щодо забезпечення рівних умов 

конкуренції з моменту, як товари пройшли митне очищення, та захисту переваг, що 
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виникають внаслідок тарифних поступок. Такі об’єкт та мета частини другої 

статті ІІІ щодо забезпечення недискримінаційних умов конкуренції між 

імпортованими товарами і подібними вітчизняними товарами не можуть бути 

досягнуті, якщо тлумачити частину другу статті ІІІ у спосіб, що дозволятиме 

дискримінаційне та захисне внутрішнє оподаткування імпортованих товарів понад 

те, що застосовується до подібних вітчизняних товарів. 

У цьому, власне, полягає внутрішня логіка частини другої статті ІІІ та 

співвідношення між подібними та прямо конкуруючими товарами чи товарами-

замінниками. Як зазначив ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages, «подібні товари 

є підвидом товарів, що безпосередньо конкурують чи можуть бути замінником один 

одного, адже не всі товари, що конкурують чи є взаємозамінними, є подібними. 

Поняття подібних товарів має тлумачитися вузько, але категорія товарів, що 

безпосередньо конкурують чи можуть бути замінником один одного, є ширшою. 

Тоді як повністю взаємозамінні товари підпадають під дію першого речення частини 

другої статті ІІІ, товари, що не є повністю взаємозамінними, можуть оцінюватися за 

другим реченням частини другої статті ІІІ» [140, с. 33-34, para. 118]. 

Незважаючи на доволі значну кількість справ, розглянутих у рамках ГАТТ та 

СОТ, чітко визначений стандарт розгляду відповідності податкових заходів другому 

реченню частини другої статті ІІІ був встановлений лише 1996 року у справі Japan – 

Alcoholic Beverages ІІ. ПАО у цій справі визначив, що оскільки друге речення частини 

другої статті ІІІ містить безпосереднє посилання на принцип частини першої 

статті ІІІ, це вимагає при розгляді внутрішнього податкового заходу застосовувати 

трискладовий тест, а саме [73, с. 24]: 1) чи є імпортовані та вітчизняні товари 

безпосередньо конкуруючими або такими, що можуть бути замінником один одного; 

2) чи підпадають імпортовані та вітчизняні товари, що безпосередньо конкурують чи 

є такими, що можуть бути замінником один одного, під неоднакове оподаткування; 

3) чи застосовується неоднакове оподаткування імпортованих товарів та вітчизняних 

товарів, що безпосередньо конкурують чи є такими, що можуть бути замінником 

один одного, таким чином, щоб надати захист національному виробництву (підхід, 

що склався у практиці ДСБ щодо визначення відповідності податкового заходу 
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вимогам другого речення частини другої статті ІІІ, графічно наведений у Додатку А). 

Ці питання є окремими для цілей застосування другого речення частини другої 

статті ІІІ в тому сенсі, що у разі негативного висновку за одним із них порушення 

цього зобов’язання не буде встановлено [див. 73, с. 24].  

 

1.3.4.1 Поняття прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників  

Зобов’язання за другим реченням частини другої статті ІІІ, виступаючи 

частиною того самого «логічного континууму», що й зобов’язання за першим 

реченням, сфокусовані на понятті «прямо конкуруючих товарів чи товарів-

замінників». Як і в разі зобов’язання за першим реченням, визначення предмета 

застосування другого речення згідно з усталеною практикою ДСБ має казуальний 

характер: «Як і в разі подібних товарів відповідно до першого речення, визначення 

належного переліку прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників за другим 

реченням має здійснюватися відповідно до обставин кожної конкретної справи» [73, 

с. 25; див. також: 133, с. 3, para. 18; 78, c. 13, para. 5.1.1; 138, c. 62, paras. 5.25-5.26]46. 

У справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ ГЕ, вказавши, що подібні товари 

є підкатегорією прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників, але товари-

замінники не завжди є подібними, зазначила, що «формулювання чітко вказує, що 

належним тестом для визначення того, чи є два товари подібними або такими, що 

прямо конкурують або можуть бути замінниками один одного, є ринок» [109, c. 137, 

para. 6.22]. На думку ГЕ, стосовно категорії товарів-замінників не вимагається 

фізична подібність, а вирішальним критерієм є те, чи мають товари однакову кінцеву 

мету споживання, що засвідчується, серед іншого, еластичністю взаємозамінності 

[109, c. 137, para. 6.22]. Цей наголос на необхідності брати до уваги не тільки такі 

критерії, як фізичні характеристики, мета споживання, тарифна класифікація, 

                                                 
46

 Як зазначив ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages, «перше речення частини другої статті ІІІ також становить 

частину контексту цього терміна [товари, що безпосередньо конкурують чи є такими, що можуть бути замінником 

один одного. – Авт.]. Подібні товари є підмножиною товарів, що безпосередньо конкурують чи можуть бути 

замінником один одного: всі подібні товари за визначенням є такими, що безпосередньо конкурують чи можуть бути 

замінником один одного, тоді як не всі товари, що безпосередньо конкурують чи можуть бути замінником один 

одного, є подібними… Поняття подібних товарів має тлумачитися вузько, але категорія товарів, що безпосередньо 

конкурують чи можуть бути замінником один одного, є більш широкою. Тоді як повністю взаємозамінні товари 

підпадають під дію першого речення частини другої статті ІІІ, інші взаємозамінні товари визначаються за другим 

реченням частини другої статті ІІІ» [140, с. 33-34].  
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а передовсім місце товару на ринку, був повністю підтриманий ПАО у цій справі [73, 

с. 25], адже, як пояснив ПАО, «ГАТТ-1994 є торговельною угодою, а СОТ опікується 

насамперед ринками. Тому не видається невідповідним звернути увагу на ринки як 

один із засобів визначення більш широкої категорії товарів, які можуть підпадати під 

визначення прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників» [73, с. 25].  

Таким чином, головна увага зобов’язання за другим реченням частини другої 

статті ІІІ зосереджена не так на характеристиках товарів, як на їх ринковому 

співвідношенні. Так, у наведеній вище справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ ГЕ 

відзначила, а ПАО погодився, що в аналізі безпосереднього конкурування чи 

взаємозамінності є два важливі аспекти. По-перше, реагування споживачів на різні 

товари, що пропонуються на ринку, може відрізнятися залежно від країни [109, 

c. 142, para. 6.28]. По-друге, ГЕ вказала на те, що різниця в реагуванні споживачів на 

різні товари, що пропонуються на ринку, не повинна визначатися чи піддаватися 

впливу внутрішнього оподаткування, оскільки «податкова система, що дискримінує 

імпорт, має наслідком створення чи навіть фіксацію переваг для товарів 

національного походження» [109, c. 142, para. 6.28]. Відповідно у справі Chile – 

Alcoholic Beverages ГЕ визначила, що для встановлення безпосереднього 

конкурування та взаємозамінності необхідно зважати не тільки на становище товару 

на ринку, а й на можливість потенційного конкурування [див. 124, с. 165-166, paras. 

7.20-7.25]. Як пояснив ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages, «з огляду на цілі 

запобігання протекціоналізму, забезпечення рівності умов конкуренції та захисту 

очікувань рівного конкурентного співвідношення, ми відмовляємося від статичного 

підходу до розуміння безпосереднього конкурування чи взаємозамінності. Предмет 

та цілі статті ІІІ підтверджують, що сфера дії поняття «пряме конкурування чи 

взаємозамінність» не може бути обмежена лише ситуаціями, коли споживачі 

розглядають товари як альтернативні. Якщо покладатися лише на поточні приклади 

замінності, частина друга статті ІІІ може бути позбавлена свого об’єкта та цілей 

внаслідок протекціоністського оподаткування, яке це положення покликане 

заборонити» [140, с. 34-35, para. 120]. 
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Як підкреслив ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages, товари є такими, що 

прямо конкурують чи можуть бути замінником один одного, «якщо вони 

перебувають у відносинах конкуренції на ринку», при цьому термін «прямо» вказує 

на «рівень близькості у конкурентному співвідношенні між товарами національного 

походження та імпортованими товарами» [140, 32-33, paras. 114, 116; див. також 

134, с. 75-76, para. 205]. Таким чином, аналіз за товарними категоріями в рамках 

другого речення частини другої статті ІІІ розпочинається з дослідження конкретного 

товарного ринку і, зокрема, фактичного чи наявного конкурентного співвідношення 

між імпортованими та вітчизняними товарами47. 

Конкурентне співвідношення на ринку. Серед факторів, на які покладався 

ДСБ для встановлення прямого конкурування чи взаємозамінності, є кінцева мета 

споживання товарів, їхні фізичні характеристики, канали розповсюдження, цінове 

співвідношення, включаючи визначення еластичності попиту залежно від ціни, та 

інші характеристики [див., напр.: 124, с. 167, para. 7.30; 123, с. 173, para. 10.43]. Цей 

перелік не є вичерпним. Як застерегла ГЕ у справі Chile – Alcoholic Beverages, 

«можуть існувати й інші критерії, що можуть бути більшою чи меншою мірою 

істотними за інших ситуацій, залежно від наявних фактичних обставин» [124, с. 167, 

fn. 367]. Аналіз за названими критеріями повинен виходити з конкретних обставин 

функціонування ринку, що розглядається. Разом з тим слід мати на увазі, що кількісні 

показники такого ринку не можуть сприйматися як основний метод аналізу. Як 

підкреслила ГЕ у справі Philippines – Distilled Spirits, аналізуючи ринок спиртних 

напоїв на Філіппінах, «…питання, що стоїть перед нами … полягає не так у тому, 

яким є рівень конкурування між товарами, що розглядаються, як у характері чи якості 

їх конкурентного співвідношення». При цьому ГЕ наголосила на недоречності 

                                                 
47

 Як пояснив ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages, «термін «товари, що конкурують, або які можуть бути 

замінником» визначає конкретний тип співвідношення між двома товарами, один із яких імпортований, а другий – 

національного походження. Як випливає з формулювання терміна, сутність такого співвідношення полягає 

у конкуруванні цих товарів. Контекстом відносин конкурування обов’язково є ринок, оскільки він є тим місцем, де 

споживачі обирають товар серед інших. Конкуренція на ринку є динамічним процесом, що розвивається. Відповідно 

формулювання терміна «прямо конкурують чи такі, що можуть бути замінником» визначає, що конкурентне 

співвідношення між товарами не може аналізуватися виключно через поточні вподобання споживачів. На нашу думку, 

термін «можуть бути замінником» вказує на те, що таке співвідношення може існувати між товарами, які не 

вважаються споживачами на даний момент як замінники один одного, але які здатні стати такими замінниками [140, 

с. 32-33, para. 114]. 
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надмірного наголосу на кількісному аналізі ситуації на ринку [122, с. 74, para. 7.105]. 

ПАО підтримав такий підхід, вказавши, що рівень конкурування визначається 

кількісною оцінкою конкурування на ринку [134, с. 77, para. 207], тоді як попередня 

практика ДСБ визначає, що конкретний рівень конкурування не потребує вираження 

в обсягу продажів, а кількісний аналіз конкурентного співвідношення не може 

слугувати надійним показником [див.: 134, с. 77, para. 207; 140, с. 38, para. 134]. 

Кінцева мета споживання. Даний критерій має на меті встановити, чи 

використовуються певні товари однаково у різних соціальних або 

економічних / виробничих обставинах, а відтак чи підпадають такі товари під єдину 

споживчу категорію. Так, наприклад, у випадку чилійського піско у справі Chile –

Alcoholic Beverages ГЕ звернула увагу на рекламування, яке викликає враження, що 

цей напій є подібним до елітарного, тобто що його виробники намагаються 

включити його в уявленні споживачів до категорії престижних напоїв, таких як 

віскі, коньяк, бренді тощо [124, с. 170, para. 7.47]. Водночас ПАО зауважив, що 

товари не повинні бути замінними в усіх відношеннях та для всіх цілей – достатньо 

того, що наявна певна тенденція до розгляду таких товарів як взаємозамінних для 

певних цілей деякими групами споживачів [124, с. 169, para. 7.43].  

Фізичні характеристики. Даний критерій не має такого значення, як при 

визначенні подібності товару за першим реченням частини другої статті ІІІ. Так, на 

думку ГЕ, у справі Chile – Alcoholic Beverages такий критерій є відповідним, але не 

визначальним для характеру потенційного чи фактичного конкурентного 

співвідношення між товарами для цілей другого речення частини другої статті ІІІ 

[124, с. 171, para. 7.52]. 

Цінове співвідношення. Даний критерій визначає залежність попиту від ціни, 

тобто чи веде зменшення ціни на імпортований товар шляхом полегшення 

податкового тягаря до зростання попиту на нього за рахунок товару національного 

походження. У справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ ПАО підтвердив висновок ГЕ 

про необхідність брати до уваги економічну концепцію замінності як один із засобів 

дослідження ринків, поряд з іншими наведеними критеріями [див.: 73, с. 25; 124, 
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с. 174, para. 7.68]. Як зазначив ПАО у справі Philippines – Distilled Spirits, «ми 

вважаємо, що ціна є досить релевантним фактором в оцінці того, чи перебувають 

імпортовані товари і товари національного походження у безпосередньому 

конкурентному співвідношенні на певному ринку. Адже цінове конкурування вказує 

на те, що імпортовані товари виступають конкурентним стримуючим фактором 

стосовно товарів національного походження, і навпаки … Наявність значних цінових 

відмінностей може вказувати на те, що імпортовані товари і товари національного 

походження відносяться до різних ринків» [134, с.79, para. 215]. 

Потенційне конкурентне співвідношення. У чилійській справі ЄС обстоював 

аргумент, що друге речення частини другої статті ІІІ стосується не тільки 

податкового розрізнення товарів, які фактично конкурують чи є взаємозамінними на 

певному ринку, а також податкового розрізнення товарів, які потенційно можуть 

конкурувати чи бути замінником один одного [124, с. 165, para. 7.20]. Потенційне 

конкурування має включати не тільки конкуренцію, що існувала б, якби не було 

податкових заходів, що розглядаються, а також конкуренцію, виникнення якої 

можна розумно очікувати у найближчому майбутньому. Цей аргумент був 

сприйнятий ГЕ, яка, зокрема, зазначила: «Ми погоджуємося, що ГЕ мають зважати 

на докази щодо тенденцій та змін у структурі споживання та оцінювати, чи можуть 

такі тенденції та зміни привести до того, що товари, які є предметом розгляду, є або 

можуть стати у найближчому майбутньому безпосередньо конкуруючими чи 

взаємозамінними» [124, с. 166, para. 7.24]. Відповідно у цій справі ГЕ визнала 

наявність потенційного конкурування на чилійському ринку між віскі та національ-

ним алкогольним напоєм піско, що оподатковувався на 45% менше, ніж віскі48. 

У цій справі Чилі не оскаржила застосування критерію потенційного 

конкурування до ПАО, але у справі Korea – Alcoholic Beverages, що була вирішена 

за півроку до чилійської, Корея оскаржила застосування даного критерію. 

                                                 
48

 ГЕ відзначила: «...Ми повинні взяти до уваги можливість, що теперішній рівень фактичного конкурування між піско 

та іншими спиртними  напоями є нижчим за той рівень, що міг би існувати за рівних податкових умов. Ймовірно, що 

дана податкова система (у поєднанні з іншими заходами, які не є предметом розгляду в цій справі, такими як більш 

високі збори, що існували в минулому) може стримувати споживачів від надання переваги імпортованим товарам» 

[124, с. 166, para. 7.25]. 



79 

 

У відповідь на заперечення щодо застосування такої концепції ПАО зазначив: 

«Таким чином, відповідно до усталеного значення термінів товари є конкуруючими 

або такими, що можуть бути замінником один одного, якщо вони взаємозамінні … 

або якщо вони можуть запропонувати, за визначенням ГЕ, альтернативні шляхи 

задоволення конкретної потреби чи смаку … Зокрема, на ринку, на якому існують 

регуляторні бар’єри щодо торгівлі чи конкуренції, досить імовірне існування 

прихованого попиту. Термін «конкурують або такі, що можуть бути замінником» 

обумовлений в Ad статті терміном «безпосередньо». У контексті другого речення 

частини другої статті ІІІ термін «безпосередньо» визначає певний рівень близькості 

у співвідношенні конкурування між імпортованими та вітчизняними товарами. 

Термін «безпосередньо», однак, не унеможливлює розгляду ГЕ як прихованого, так 

і явного попиту» [140, с. 33, para. 115-116].  

На підставі таких міркувань, з огляду на основну мету другого речення 

частини другої статті ІІІ щодо запобігання протекціонізму, ПАО відкинув статичний 

підхід до визначення прямо конкуруючих товарів чи товарів-замінників, адже такий 

аналіз не може обмежуватися лише ситуаціями, за яких споживачі вже вважають 

певні товари альтернативними [140, с. 34-35, para. 120].  

Що стосується визначення потенційного конкурування в конкретній справі, то 

і в японській, і в корейській справах ГЕ покладалися на дослідження еластичності 

залежності ціни та попиту, що включає визначення прихованого попиту. Такі 

дослідження мають на меті визначення змін у попиті, які можуть бути наслідком 

змін у ціні товару внаслідок змін у відповідному податковому тягарі, що 

покладається на вітчизняні та імпортовані товари. Сенс визначення потенційного 

конкурування при встановленні того, чи є два товари прямо конкуруючими або 

товарами-замінниками, полягає у з’ясуванні, наскільки вплив податкового заходу 

викривляє конкурентні умови між товарами, тобто наскільки такий захід впливає на 

сприйняття товару споживачами та на їх уподобання. 
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1.3.4.2 Неоднакове оподаткування: критерій de minimis  

У контексті другого речення частини другої статті ІІІ забороняється не будь-

яке неоднакове оподаткування. Головна відмінність від концепції оподаткування 

«понад» у першому реченні, яке стосується подібних товарів та спрямоване проти 

дискримінації товарів за ознакою походження, неоднакове оподаткування в сенсі 

другого речення має дещо інший зміст, оскільки головна ідея цього положення – 

заборона протекціоністського оподаткування, а сфера його дії – взаємозамінні або 

конкуруючі товари, які не є настільки подібними, щоб підпадати під дію першого 

речення.  

Практика ДСБ СОТ визначила стандарт de minimis для кваліфікації певної 

різниці в оподаткуванні між імпортованими та вітчизняними товарами, що прямо 

конкурують чи можуть служити замінником один одного. Відповідно неоднаковим 

буде оподаткування, яке перевищує de minimis, що має визначатися залежно від 

конкретних обставин справи, з огляду на те, наскільки подібними є товари в сенсі 

другого речення частини другої статті ІІІ. Як зазначив ПАО у справі Chile – 

Alcoholic Beverages, порівняння має відбуватися серед «усіх конкуруючих або 

взаємозамінних товарів», незалежно від національних фіскальних категорій [151, 

с. 14, para. 52]. 

Зазначена чилійська справа є показовою в цьому плані. У ній було оскаржено 

застосування чилійського додаткового податку на алкогольні вироби (Impuesto 

Adicional a las Bebidas Alcoholicas), за яким алкогольні напої із 35-відсотковим та 

нижчим вмістом спирту підпадали під ставку 27% ad valorem, яка збільшувалася на 

4% за кожен відсоток вмісту спирту до максимальної ставки 47% на алкогольні 

напої із вмістом спирту, вищим за 39%. Наслідком дії такої системи оподаткування 

стало те, що 75% загального обсягу алкогольних напоїв національного походження, 

зокрема піско, підпадали під найнижчу ставки податку (27%), тоді як 95% 

загального обсягу імпортованих алкогольних виробів оподатковувалися за 

найвищою ставкою 47% [124, с. 193, para. 7.158]. Така різниця (27% і 47%) була 

визнана ПАО «відверто більшою, ніж de minimis». ПАО проаналізував відповідні 



81 

 

податкові тягарі, що покладаються на імпортовані товари і товари національного 

походження, і відхилив аргумент Чилі, що всі алкогольні вироби з однаковим 

вмістом алкоголю оподатковуються однаково. ПАО у своєму рішенні підкреслив, 

що аналіз щодо неоднакового оподаткування повинен «брати до уваги той факт, що 

дана група безпосередньо конкуруючих та взаємозамінних товарів, як імпортованих, 

так і національного походження ... включає всі алкогольні напої у всіх і в кожній 

податковій категорії» [151, с. 14, para. 52]. 

Відповідно наявне неоднакове оподаткування, якщо різниця між ставками 

податку, що застосовуються до імпортованих та вітчизняних товарів, 

є непропорційно великою, а загальний обсяг імпортованих товарів, що підпадають 

під більш високу ставку оподаткування, є значно більшим порівняно з відповідним 

обсягом вітчизняних товарів. 

 

1.3.4.3 «Таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного 

виробництва» 

Даний критерій стосується питання, як саме застосовується податковий захід 

[73, с. 28]. У принципі, держави є вільними щодо того, як структурувати свої 

податкові системи шляхом впровадження фіскальних класифікацій тією мірою, 

якою не порушується зобов’язання щодо національного режиму імпортованих 

товарів [див. 151, с. 16-17, para. 60]. Даний критерій не вимагає встановлення 

мотивів чи наміру, яким керувалися при запровадженні податкового заходу. Як 

зазначив ПАО у чилійській справі, «... при дослідженні питання щодо створення 

захисту немає необхідності занурюватися у численні причини, якими часто 

керуються законодавці чи ті, хто здійснює державне регулювання, коли 

запроваджують певний захід, та оцінювати їх важливість для встановлення 

законодавчого або регуляторного наміру» [151, с. 17, para. 62]. Відповідно до 

усталеної практики ДСБ належним стандартом для визначення наявності захисту 

національного виробництва є «форма, архітектура та структура заходу».  
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Як підсумував ПАО у справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ, дослідження того, 

як застосовується податковий захід, вимагає всебічного та об’єктивного аналізу: 

«…дослідити об’єктивно критерії, покладені в основу податкового заходу, його 

структуру і його загальне застосування для встановлення того, чи застосовується він 

таким чином, щоб надати захист національному виробництву» [73, с. 29; див. також: 

151, с. 17, para. 61; 140, с. 43-44, para. 149]. Даний аспект вимагає визначення 

фактичного впливу певного податкового заходу. Так, у корейській справі ГЕ визнала 

наявність захисту національного виробництва, оскільки переважна більшість 

вітчизняних товарів підпадала під дію більш низької ставки оподаткування, 

водночас майже весь імпорт опинився у фіскальних категоріях з найвищими 

ставками податку [див.: 123, с. 193, para. 10.101-10.102; 140, с. 44, para. 150]. 

Так само ПАО у справі Chile – Alcoholic Beverages визнав наявність 

протекціоністського впливу чилійської системи оподаткування алкогольних напоїв 

на основі п’яти факторів: 1) структури податкового заходу (застосування найнижчих 

ставок податку до переважної більшості вітчизняних товарів та найвищих – до 

переважної більшості імпортованих товарів); 2) значної різниці у ставках залежно 

від вмісту алкоголю (35% та 39% відповідно); 3) фактичної вимоги щодо залишення 

імпорту в категоріях з вищими ставками податку або зміни фізичних властивостей; 

4) невідповідність заявлених цілей такої диференціації та її наслідків; 

5) співвідношення між існуючою системою та попередніми дискримінаційними 

системами [124, с. 193, para. 7.159].  

Як бачимо, ці фактори конкретизують поняття «форми, архітектури та 

структури» податкового заходу, які можна підсумувати таким чином: 1) структура 

податкового заходу (застосування ставок податку); 2) розмір та різниця у ставках; 

3) віднесення імпорту до категорій із вищими ставками податку через фізичні 

властивості; 4) невідповідність заявлених цілей такої диференціації та її наслідків.  
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1.3.5 Відступ від зобов’язань за статтею ІІІ ГАТТ: стаття ХХ та її 

застосування до сфери оподаткування 

Укладаючи ГАТТ, а півстоліття по тому Угоду про СОТ, держави не мали за 

мету обмежити свою регуляторну чи фіскальну автономію, а компроміс, досягнутий 

під час переговорів та закріплений у тексті ГАТТ-1947 та Угоди про СОТ, залишає 

можливість членам СОТ у визначених випадках вдаватися до заходів, які за своєю 

метою, характером чи наслідками є несумісними з положеннями ГАТТ. Система 

СОТ функціонує на засадах загального міжнародного права, а отже, укладення 

торговельних угод, включаючи ГАТТ, хоча і становить обмеження державного 

суверенітету, однак не означає відмову від нього49. Для того щоб зберегти належний 

баланс між системою СОТ, заснованою на ідеї вільної торгівлі та конкуренції, та 

захистом національних інтересів держав-учасниць, зокрема фіскального та 

регуляторного суверенітету, ГАТТ передбачає виключні підстави, за яких член СОТ 

може відступити від своїх зобов’язань. Загалом, система СОТ містить три типи 

винятків із зобов’язання щодо надання національного режиму та режиму 

найбільшого сприяння [див.: 56, с. 8, para. 25-29]:  

1) системні винятки. Системні винятки із зобов’язань щодо недискримінації 

виключають з-під названих зобов’язань окремі види діяльності, сектори чи заходи50;  

2) загальні винятки. Загальні винятки визначають, що держава може 

відступити від своїх зобов’язань щодо недискримінації, за умови дотримання 

визначених умов для досягнення певних правомірних цілей державної політики. 

Такі винятки містяться у статті ХХ (захист національної безпеки, громадського 

                                                 
49

 Відповідно до усталеного принципу міжнародного права, сформульованого ще у практиці Постійної палати 

міжнародного правосуддя, підпорядкування держави положенням міжнародного права, включаючи укладені нею 

міжнародні договори, не означає обмеження чи відмову від державного суверенітету. Як висловився суддя Анцилотті 

у справі Customs Union between Germany and Austria, «незалежність, фактично, розуміється як ні що інше, ніж 

звичайна умова існування держав відповідно до міжнародного права; вона може бути означена як суверенітет 

(suprema potestas) або зовнішній суверенітет, під яким розуміється, що над державою немає ніякої іншої влади, крім 

влади міжнародного права… З цього випливає, що юридична концепція незалежності не стосується підпорядкування 

держави міжнародному праву ... З цього також виплаває, що обмеження свободи дій держави, що виникає внаслідок 

звичайного міжнародного права або договірних зобов’язань, жодною мірою не впливає на незалежність держави» 

[152, c. 57-58]. 
50

 Так, наприклад, частина восьма статті ІІІ вилучає з-під дії національного режиму сферу державних закупівель та 

субсидії національним виробникам. Таким же чином ГАТС вилучає з національного режиму сферу державних 

закупівель (стаття ХІІІ). 
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здоров’я, громадського порядку, моралі тощо) та статті XXIV (митні союзи та зони 

вільної торгівлі);  

3) винятки ad hoc. Такі винятки можуть надаватися відповідно до частини 

третьої статті ІХ Угоди про СОТ за виняткових обставин та за згодою більшості 

членів СОТ51. 

З наведених типів винятків основну роль відіграють загальні винятки, 

визначені у статті ХХ ГАТТ. Основоположний принцип, що лежить в основі 

статті ХХ, полягає у забезпеченні певного «поля розсуду», яким можуть 

користуватися члени СОТ для досягнення правомірних цілей та реалізації 

внутрішньої політики. Як відзначила ГЕ у справі Canada – Herring and Salmon, 

в контексті пункту «g» статті ХХ, «... як слідує з преамбули статті ХХ, метою 

включення пункту «g» статті ХХ до Генеральної угоди було не розширення сфери 

здійснення заходів, спрямованих на досягнення цілей торговельної політики, а 

передовсім забезпечення того, що зобов’язання за Генеральною угодою не 

перешкоджатимуть реалізації внутрішньої політики, спрямованої на збереження 

вичерпних природних ресурсів» [153, с. 12, para. 4.6].  

 

1.3.5.1 Структура статті ХХ ГАТТ 

Стаття ХХ складається із загального положення (у практиці ДСБ означене як 

chapeau) та переліку підстав, що є правомірними для відступу від зобов’язань за 

іншими положеннями ГАТТ. Незважаючи на значну кількість підстав, лише три 

з них отримали детальне висвітлення у практиці ДСБ СОТ, а саме підпункти «b», 

«d» та «g» [57, c. 533]. При застосуванні статті ХХ першим кроком, як не раз 

зазначав ПАО, є з’ясування того, чи є захід, що розглядається, таким, що підпадає 

                                                 
51

 Існує й четвертий тип виключень із зобов’язання про національний режим, який відсутній у ГАТТ, але 

передбачений у ГАТС. Маються на увазі окремі індивідуальні виключення, обумовлені державами, метою яких 

є виключення з-під дії принципу недискримінації окремих галузей або заходів. Такі виключення можуть мати дві 

форми: виключення із загального правила або прийняття обумовленого зобов’язання. Перша форма базується на 

презумпції, що принцип недискримінації застосовується як загальне правило, а виключення до нього визначаються 

самими державами шляхом встановлення переліку галузей та/або заходів, до яких таке правило не застосовується. 

Друга форма відкидає презумпцію про загальне застосування принципу недискримінації – держави самі визначають 

перелік галузей та/або заходів, до яких буде застосовуватися принцип недискримінації. Саме така форма використана 

в ГАТС [див. 56, с. 8, para. 29].  
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під дію винятків, визначених у статті ХХ [41, c. 22; 85, c. 44, paras. 118-120]. 

Відповідно якщо захід може бути кваліфікований за однією з таких підстав, він 

може вважатися попередньо обґрунтованим [див. 57, c. 533]. Після цього має бути 

досліджена відповідність такого заходу загальному положенню статті ХХ52. Як було 

підсумовано у справі United States –Gasoline, «для того щоб певний захід підпадав 

під винятки статті ХХ, він має не тільки відповідати одній із підстав, визначених 

у пунктах «а» – «j» статті ХХ, а й відповідати вимогам, встановленим у загальному 

положенні статті ХХ. Іншими словами, такий аналіз є двоскладовим: по-перше, 

попереднє обґрунтування через класифікацію заходу [за однією з підстав, вказаних у 

статті ХХ], а по-друге, – подальша оцінка цього заходу на відповідність загальному 

положенню статті ХХ» [41, c. 22]. 

За висловом ПАО у справі United States – Shrimp, така послідовність аналізу 

відображає «основоположну структуру та логіку статті ХХ» [85, с. 44, para. 119]. 

Відповідно сторона, що посилається на положення статті ХХ для виправдання свого 

заходу, що є несумісним з матеріальними положеннями ГАТТ, несе тягар 

доведення, що: 1) політика, на реалізацію якої спрямований захід, підпадає під одне 

із загальних винятків статті ХХ; 2) такий захід є необхідним для досягнення цілей 

цієї політики; 3) такий захід застосовується відповідно до вимог загального 

положення статті ХХ [див., напр., 137, с. 39, para. 6.20].  

 

1.3.5.2 Загальні винятки статті ХХ ГАТТ 

Положення статті ХХ передбачають десять виключних підстав для відступу 

від зобов’язань за ГАТТ53: 1) суспільна мораль; 2) захист життя чи здоров'я людей, 

тварин та рослин; 3) імпорт та експорт золота та срібла; 4) забезпечення дотримання 

                                                 
52

 Слід зазначити, що, з процесуальної точки зору, звернення до Статті ХХ з боку сторони-відповідача в контексті 

аргументів обґрунтування правомірності оскаржуваних заходів, не означає визнання порушення зобов’язань за ГАТТ. 

Як вказала ГЕ у справі United States – Tuna, «сторона у спорі може висувати альтернативні аргументи щодо 

застосування статті ХХ, причому такі аргументи не становлять ipso facto визнання того, що оскаржуваний захід 

є несумісним з Генеральною угодою. Дійсно, ефективне функціонування процесу вирішення спорів вимагає 

допустимості альтернативних аргументів» [154, с. 34, para. 5.22]. 
53

 Необхідно також зазначити, що виключення з зобов’язань за ГАТТ також передбачені в Статті ХХІ, яка стосується 

винятків з міркувань безпеки. Оскільки винятки Статті ХХІ практично не стосуються питань оподаткування, вони не 

розглядатимуться у цій роботі. 
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законів чи нормативних актів, що не суперечать положенням ГАТТ; 5) продукція 

праці ув’язнених; 6) захист національних скарбів художнього, історичного чи 

археологічного значення; 7) збереження природних ресурсів, які вичерпуються; 8) 

міжурядові товарні угоди; 9) заходи цінової стабілізації; 10) забезпечення поставок 

та розподілу товарів у кризових випадках. Деякі з наведених винятків, що містяться 

у статті ХХ, були також конкретизовані у спеціальних угодах, що містяться 

в додатках до Угоди про СОТ. Так, наприклад, принаймні дві такі угоди стосуються 

виключення за пунктом «b» статті ХХ – Угода про застосування санітарних 

і фітосанітарних заходів54 та Угода про технічні бар’єри в торгівлі.  

Слід зазначити, що аналіз за кожною з категорій, названих у статті ХХ, не 

є однаковим. Як підкреслив ПАО у справі United States – Gasoline, «при переліченні 

різних категорій урядових дій, законів та правил, що можуть здійснюватися або 

прийматися державами – членами СОТ з метою досягнення різноманітних 

правомірних цілей державної політики або задоволення інтересів, що лежать поза 

рамками торговельної лібералізації, стаття ХХ використовує для різних категорій 

різні терміни: «необхідні для» – у пунктах «a», «b» та «d»; «стосуються» – у пунктах 

«c», «e» та «g»; «для захисту» – у пункті «f»; «на виконання» – у пункті «h»; 

«включають» – у пункті «i» та «є необхідними» – у пункті «j». Зовсім не видається 

обґрунтованим вважати, що члени СОТ мали намір встановити за кожною із 

категорій вимогу стосовно однакового характеру та рівня зв’язку чи співвідношення 

між конкретним заходом, що розглядається, та державним інтересом або метою 

політики, на реалізацію чи забезпечення якої такий захід спрямований» [41, с. 17-

18].  

Податкові заходи, що є несумісними з іншими положеннями ГАТТ, можуть 

бути попередньо обґрунтовані за різними з наведених у статті ХХ підстав залежно 

від їхніх цілей. Належне тлумачення підстав відступу від зобов’язань за ГАТТ, 

визначених у статті ХХ, має враховувати прогресивний розвиток загального 

                                                 
54

 Названа угода прямо передбачає в частині 4 статті 2, що заходи, що є сумісними з її положенням “вважаються 

такими, що відповідають  ... ГАТТ 1994 ... зокрема пункту (b) Статті ХХ”. 
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міжнародного права, про що саме і висловився ПАО у справі United States – 

Shrimp55. 

Аналіз національних заходів з підстав, визначених у статті ХХ, також може 

брати до уваги принцип пропорційності. Хоча практика ДСБ не є достатньо 

послідовною щодо застосування такого стандарту при розгляді справ за загальними 

винятками статті ХХ (на відміну від chapeau Статті ХХ), існують певні підстави для 

його застосування у практиці ДСБ. У справі United States – Shrimp ПАО, 

розглядаючи питання, чи був захід, що оскаржувався, таким, що стосується 

збереження вичерпних природних ресурсів, зазначив: «За загальним виглядом та 

структурою [захід, що розглядається] не є простою бланкетною забороною 

імпортування креветок, встановленою без урахування наслідків (або їх відсутності) 

застосування засобів їх вилову на випадковий вилов та загибель морських черепах. 

Після більш детального розгляду заходу виявляється, що він не є непропорційно 

широким за своєю сферою застосування відповідно до цілей політики, спрямованої 

на захист та збереження видів морських черепах. Засоби, в принципі, розумно 

співвідносяться з визначеними цілями. Співвідношення засоби / цілі між [заходом, 

що розглядається] та правомірними цілями політики, спрямованої на збереження 

вичерпних видів, яким фактично загрожує зникнення, є явно близьким та 

справжнім...» (курсив наш. – Авт.) [85, с. 53, para. 141]. З наведеної аргументації 

ПАО постає запитання: чи може бути попередньо обґрунтованим захід, який 

є непропорційним? Якщо слідувати логіці ПАО в цій справі, непропорційний захід 

a priori не відповідатиме підставам, визначеним статтею ХХ. Адже для того, щоб 

бути попередньо обґрунтованим, оскаржуваний до ДСБ захід також має бути 

                                                 
55

 У цій справі постало питання, чи включає термін «природні ресурси, що вичерпуються» тільки мінеральні 

копалини. ПАО не погодився з таким тлумаченням: «Текстуально пункт «g» статті ХХ не обмежується лише 

збереженням мінеральних, або неживих, ресурсів ... Вичерпні природні ресурси та відновлювані природні ресурси не 

є взаємовиключними. Один з уроків, які дають нам сучасні біологічні науки, полягає в тому, що види живих істот, що 

в принципі здатні до розмноження і в такому сенсі є поновлюваними, за певних обставин постають перед загрозою 

виснаження, вичерпання та зникнення, часто внаслідок людської діяльності. Живі ресурси є такими ж обмеженими, як 

і нафта, залізна руда та інші неживі ресурси. Термін пункту «g» статті ХХ – «природні ресурси, що вичерпуються» – 

визначений більше 50 років тому. Він має тлумачитися, виходячи з сучасних інтересів світової спільноти у сфері 

захисту та збереження довкілля. Хоча стаття ХХ не зазнала змін під час Уругвайського раунду, преамбула Угоди про 

СОТ вказує на те, що сторони, які уклали названу Угоду, повністю розуміли в 1994 році важливість та правомірність 

захисту довкілля як мети національної та міжнародної політики ... Виходячи з перспективи, що закладена у преамбулі 

Угоди про СОТ, ми зазначаємо, що загальний термін «природні ресурси» пункту «g» статті ХХ не є статичним за 

своїм змістом чи відсиланням, він є «еволюційним за визначенням» [85, с. 47-48, para. 128-130]. 
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найменш невідповідним розумно доступним для держави опціям. Відповідно якщо 

у держави наявні можливості вжити захід, що відповідає її зобов’язанням за Угодою 

про СОТ, для досягнення відповідної цілі державної політики, вжиття заходу, що не 

відповідає положенням ГАТТ, не може бути виправданим за статтею ХХ. Як вказала 

ГЕ у справі United States – Section 337 Tariff Act, «сторона, що домовляється, не 

може виправдовувати заходи, що є несумісними з іншими положеннями ГАТТ, як 

необхідні ... якщо для неї доступний альтернативний захід, який, як можна розумно 

очікувати, вона може прийняти та який відповідає положенням ГАТТ. Так само 

у випадках, коли немає можливості вжити захід, що відповідає іншим положенням 

ГАТТ, сторона, що домовляється, зобов’язана використати з числа розумно 

доступних для неї заходів той, що є найменш невідповідним іншим положенням 

ГАТТ» [155, с. 45, para. 5.26]. 

 

1.3.5.3 Загальне положення (chapeau) статті ХХ ГАТТ 

Загальне положення (chapeau) статті ХХ виконує окрему роль при 

застосуванні винятків, перелічених у пунктах «а» – «j» цього положення. За своєю 

суттю воно визначає рамки, поза якими правомірне використання права на винятки 

перетворюється на зловживання таким правом. Як підкреслено ПАО у справі United 

States – Shrimp, «загальне положення статті ХХ фактично є одним із проявів 

принципу добросовісності. Цей принцип, що є одночасно загальним принципом 

права і загальним принципом міжнародного права, визначає здійснення державами 

своїх прав. Одне із втілень цього принципу – загальновідоме як доктрина abus de 

droit – забороняє зловживати правом держави та встановлює, що коли здійснення 

права «втручається у сферу, в якій діє договірне зобов’язання, воно має 

здійснюватися добросовісно, тобто розумно». Зловживання державою-членом своїм 

договірним правом таким чином має наслідком порушення договірних прав інших 

членів, а також порушення таким членом своїх договірних зобов’язань» [85, с. 61, 

para. 158]. 
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Основоположна ідея chapeau статті ХХ полягає в ефективному захисті вільної 

торгівлі навіть у випадках, коли держави вдаються до заходів, що мають правомірну 

мету, визнану в пунктах статті ХХ. Відповідно загальне положення статті ХХ 

виконує роль своєрідного «паска безпеки» системи МЕВ щодо можливих випадків 

неналежного використання або навіть зловживання правом з боку деяких членів 

СОТ. Ця функція загального положення окреслена ПАО таким чином: «…ми 

вважаємо, що chapeau містить визнання з боку членів СОТ необхідності 

підтримувати певний баланс прав та обов’язків, зокрема між правом члена 

звернутися до того чи іншого винятку статті ХХ, визначених у пунктах «а» – «j», 

з одного боку, та матеріальними правами інших членів за ГАТТ-1994, з другого 

боку. Здійснення членом СОТ свого права звернутися до винятку, такого як пункт 

«g» статті ХХ, з метою зловживання або використання неналежним чином, такою ж 

мірою підриває або зводить нанівець матеріальні договірні права інших членів СОТ, 

зазначені, наприклад, у частині першій статті ХІ. Так само, оскільки ГАТТ-1994 

надає можливість скористатися винятками статті ХХ, визнаючи правомірність 

політики та інтересів, що в ній втілені, право на використання одного з названих 

винятків не повинно перетворюватися на ілюзорне. Цю концепцію можна висловити 

таким чином: має бути досягнутий певний баланс між правом члена застосувати 

винятки статті ХХ та його обов’язком поважати договірні права інших членів. 

Дозволити одному члену зловживати або неналежним чином використовувати своє 

право застосовувати винятки було б рівнозначно дозволу члену відступати від своїх 

договірних зобов’язань та знецінювати договірні права інших членів. Якщо 

зловживання чи неналежне використання [винятками] є достатньо серйозним чи 

важким, такий член фактично зводить свої договірні зобов’язання до розряду 

факультативних та позбавляє їх правового характеру, таким чином порушуючи 

загалом договірні права інших членів. Загальне положення було включено на 

початку переліку винятків статті ХХ для запобігання таким далекосяжним 

наслідкам» [85, с. 61, para. 156]. 

Правовий стандарт розгляду питань за загальним положенням статті ХХ, що 

був сформульований у практиці ДСБ, відрізняється від підходів до розгляду 
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оскаржуваних заходів за іншими положеннями ГАТТ. Як відзначив ПАО у справі 

United States –Gasoline, «положення chapeau за своєю логікою не можуть визначати 

ті самі стандарти, за якими встановлено порушення матеріальної норми» [41, с. 23]. 

Загальне положення, відповідно до усталеної практики ДСБ СОТ, не стосується 

змісту національного заходу як такого. Його головна увага приділяється саме тому, 

яким чином захід застосовується, а мета полягає у запобіганні зловживанням 

винятками, визначеними у статті ХХ [див.: 41, с. 22; 156, с. 12, para. 56]. У справі 

United States – Gasoline ПАО зазначив: «...Chapeau ґрунтується на принципі, за яким 

хоча на винятки статті ХХ можна посилатися як на юридичне право, вони не 

повинні застосовуватися таким чином, щоб порушувалися юридичні зобов’язання 

того, кому належить таке право, за матеріальними нормами Генеральної угоди. 

Якщо такі винятки не повинні бути предметом зловживань чи неналежного 

використання, то, кажучи іншими словами, заходи, що підпадають під конкретні 

винятки, повинні застосовуватися розумно, зважаючи на юридичні обов’язки 

сторони, що посилається на такі винятки, і на юридичні права інших зацікавлених 

сторін» [41, с. 22].  

Загальне положення статті ХХ містить трискладовий стандарт, визначений 

у справі United States – Shrimp таким чином: «По-перше, застосування заходу 

повинно мати наслідком дискримінацію … характеристика та якість такої 

дискримінації є відмінними від дискримінації у режимах товарів, яка визнана 

невідповідною одному з матеріальних положень ГАТТ-1994, такому як стаття І, ІІІ 

або ХІ. По-друге, дискримінація повинна бути свавільною або невиправданою за 

своїм характером ... По-третє, така дискримінація має відбуватися між країнами, 

в яких переважають подібні умови. У справі [United States – Gasoline] ми 

погодилися з припущенням, висунутим сторонами апеляційного провадження, що 

така дискримінація може мати місце не тільки між різними країнами експорту, а й 

між відповідними експортуючими та імпортуючими країнами...» (курсив наш. – 

Авт.) [85, с. 56-57, para. 150].  
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У справі United States – Gasoline ПАО вказав на те, що три критерії, встановлені 

у загальному положенні – свавільна дискримінація, невиправдана дискримінація та 

приховане обмеження – за своєю суттю охоплюються поняттям «приховане 

обмеження», що є достатньо широким, щоб включати два інших56. Однак набагато 

важливіше в такому підході те, що поняття «приховане обмеження» може бути 

належним чином розтлумачене як обмеження, «прийняті у вигляді заходу, що 

формально підпадає під один з винятків, встановлених у статті ХХ» [41, с. 25]. Таке 

тлумачення, на думку ПАО, відповідає об’єкту і цілям статті ХХ щодо запобігання 

зловживанням і незаконному використанню винятків із матеріальних положень 

ГАТТ [41, с. 25].  

У подальшій практиці ДСБ цей підхід відкрив дорогу до інкорпорації до 

загального положення статті ХХ вимоги пропорційності. Так, у справі United 

States – Shrimp57 ПАО, фактично, застосував стандарт балансування при аналізі 

оскарженого заходу за загальним положенням статті ХХ, вдавшись до аналізу 

співвідношення засобів та цілей заходу [див. 85, с. 65, para. 165]. Відповідно до 

такого аналізу він визнав заходи США, що оскаржувалися, надто широкими, 

оскільки вони фактично вимагали від іноземних урядів запровадження такої 

політики щодо захисту морських черепах, як у США. Більше того, ПАО вказав на 

неефективність односторонніх заходів як способу досягнення цілей охорони видів 

черепах, що потерпають від неналежних методів вилову креветок [див. 85, с. 67-68, 

para. 168]. У рішенні також було відзначено, що захід є надто широким, оскільки не 

дозволяв імпорт креветок до США, навіть якщо вони були виловлені 

з використанням відповідних методів та устаткування для збереження морських 

черепах, але походили з країн, які не отримали певну сертифікацію. Відповідно 

                                                 
56

 Як зазначив ПАО, «свавільна дискримінація, невиправдана дискримінація та приховане обмеження в міжнародній 

торгівлі можуть ... розглядатися разом, вони визначають значення один одного. Очевидно, що приховане обмеження 

включає приховану дискримінацію у міжнародній торгівлі. Також очевидно, що приховане або неоголошене 

обмеження чи дискримінація в міжнародній торгівлі не вичерпує значення терміна «приховане обмеження». Ми 

вважаємо, що приховане обмеження, незалежно від того, що воно охоплює, може вважатися таким, що включає 

обмеження, що становлять свавільну або невиправдану дискримінацію в міжнародній торгівлі» [41, с. 25]. 
57

 Справа стосувалася заборони імпорту до США креветок із країн, що не дотримувалися стандартів та методів їх 

вилову, аналогічних тим, що запроваджені у США. Цей захід був спрямований на охорону зникаючих видів морських 

черепах, які потерпали від використання застарілої техніки та методів вилову креветок. 



92 

 

ПАО визнав у такому підході дискримінацію. І останнім елементом, який взяв до 

уваги ПАО, стала відсутність консультацій з іншими країнами перед 

запровадженням заходу. Таким чином, ця частина тесту балансування дослідила 

можливість менш обтяжливої для прав інших держав альтернативи [85, с. 68-69, 

para. 169]. ПАО вказав також на необхідність дотримання принципу належної 

правової процедури (due process) при застосуванні заходів, що підпадають під 

винятки статті ХХ [85, с. 74-75, para. 182, 183].  

Незважаючи на досить широке застосування статті ХХ, такій практиці все ще 

бракує певної доктринальної визначеності та чіткості стандарту застосування. Однак 

не викликає сумнівів, що ДСБ СОТ доволі прискіпливо досліджує застосування 

винятків статті ХХ, вимагаючи від держав добросовісного їх застосування та 

запроваджуючи у МЕП загальні принципи, що за своєю суттю мають на меті захист 

правомірних очікувань та інтересів учасників міжнародної торгівлі.  

 

1.3.5.4 Стаття ХХ та податкові заходи: Argentina – Hides and Leather 

Для виправдання податкових заходів, що не відповідають матеріальним 

положенням ГАТТ, держави-відповідачі також зверталися до статті ХХ. Хоча справ 

щодо застосування даного положення до податкових питань не так багато, їх аналіз 

не залишає сумнівів, що загальний стандарт статті ХХ, описаний вище, 

застосовується і до податкових заходів. 

Доволі показовою в цьому сенсі є справа Argentina – Hides and Leather, 

особливість якої полягає в тому, що ГЕ вдалася до детального аналізу податкових 

заходів за статтею ХХ. У цій справі уряд Аргентини стверджував, що пункт «d» 

статті ХХ ГАТТ, що містить виняток для заходів, необхідних для забезпечення 

дотримання законів чи нормативних актів, які не суперечать положенням СОТ, 

дозволяє певну міру дискреції у визначенні того, чи є певний захід необхідним, і не 

вимагає оцінки декількох альтернативних заходів, щоб потім вибрати з них 

найменш обтяжливий для торгівлі [63, с. 172, para. 11.299]. Однак ГЕ не погодилася 

з цим, вказавши на необхідність дослідження співвідношення між цілями політики, 
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для реалізації якої запроваджені оскаржувані податкові заходи, та їх загальною 

формою [63, с. 172-173, para 11.303; див. також 352, с.56, para. 149]. 

Далі ГЕ звернулася до трискладового тесту за загальним положенням статті 

ХХ, за яким відповідний захід не повинен застосовуватися таким чином, щоб він 

становив: 1) засіб «свавільної ... дискримінації між країнами, де переважають 

подібні умови», 2) засіб «невиправданої дискримінації між країнами, де 

переважають подібні умови» або 3) «приховане обмеження міжнародної торгівлі». 

ГЕ наголосила, що ці критерії є кумулятивними, тому якщо захід, щодо якого 

висувається виправдання за статтею ХХ, не відповідає одному з них, він ipso facto не 

відповідає вимогам загального положення [63, с. 175, para 11.313]. При цьому 

визначення дискримінації за загальним положенням статті ХХ є відмінним за 

характером та якістю від стандарту дискримінації, що міститься в першому реченні 

частини другої статті ІІІ [63, с. 175, para 11.315; див. також: 41, с. 23; 85, с. 56-57, 

para. 150]. ГЕ наголосила: «Як слушно відзначила Аргентина, заборона 

невиправданої дискримінації при застосуванні заходу має логічним наслідком 

залишення певного простору для виправданої дискримінації. З іншого боку, це не 

означає, що незначна дискримінація завжди є виправданою. Чи є будь-яка 

дискримінація виправданою у конкретному випадку, і якщо так, то до якої міри, має 

визначатися в ході аналізу конкретних обставин кожної справи» [63, с. 175, para. 

11.315]. 

Виходячи з обставин справи, ГЕ зазначила, що податковий тягар, що виник 

унаслідок податкових заходів, запроваджених Аргентиною стосовно імпортованих 

товарів, у формі втрачених або сплачених відсотків є незворотним [63, с. 176, para. 

11.319], вказавши на існування інших можливостей досягнення мети заходів або 

усунення такого тягаря для імпортованих товарів. ГЕ зробила висновок про те, що 

оскаржувані заходи не відповідають вимогам загального положення статті ХХ [63, 

с. 177-179, para. 11.325-11. 331]. 
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1.4 Методологія стандарту податкової недискримінації у праві 

ГАТТ/СОТ: діагональний тест і тест асиметричного впливу 

Якщо у сферах конституційного права та міжнародного права про права 

людини принцип недискримінації переважно слідує Арістотелевому визначенню, за 

яким особи в однаковому становищі мають отримувати однакове поводження, 

а особи, які перебувають у різному становищі, не повинні отримувати однакового 

поводження58, то у сфері МЕП стандарт недискримінації дещо відрізняється, 

з огляду на природу відносин, які він регулює. 

Якщо в перші роки дії ГАТТ положення про недискримінацію 

застосовувалися переважно проти держав, що вдавалися до прямої дискримінації за 

ознакою походження товарів, то торговельні спори протягом останньої чверті 

століття мали предметом національні режими, які були формально нейтральними, 

тобто не містили прямого розрізнення між товарами за ознакою походження, але 

фактично мали наслідком встановлення дискримінаційних режимів щодо 

імпортованих товарів («ефект дискримінаційного впливу») [див. 157, с. 622]. 

Формально нейтральними у даному сенсі є заходи або режими, що безпосередньо не 

передбачають розрізнення товарів за ознакою походження. Дане розуміння 

виключає режими, які хоч і передбачають однаково рівне поводження з 

імпортованими товарами, як і з більшістю (не всіма) відповідних вітчизняних 

товарів, але встановлюють більш сприятливі винятки хоча б для незначного 

сегмента вітчизняних товарів або навіть для окремих виробників. Такі режими не 

можуть вважатися формально нейтральними, бо за суттю становлять юридичну 

дискримінацію [див.: 138, с. 57-58, 59-60, paras. 5.5-5.6, 5.14-5.15, 5.17].  

Визначення дискримінації не залежить від факту, що на практиці імпорт 

певного товару становить лише невелику частку або навіть повністю відсутній. Для 

                                                 
58

 Щодо критики Арістотелевого підходу до визначення дискримінації див. практику Верховного суду Канади [напр. 

158, с. 165-168 та наведені там посилання]. Так, суддя Макінтайр у своїй окремій думці у справі Andrews v. Law Society 

of British Columbia прямо вказав, що Арістотелевий підхід «…є значною мірою неадекватним, бо не враховує природу 

права. Якщо його застосовувати буквально, то він міг би виправдати Нюрнберзькі закони Адольфа Гітлера, що 

передбачали однакове ставлення для всіх євреїв. Тест однакового становища міг би виправдати формалістичну 

доктрину «окремих, але рівних» справи Plessy v. Ferguson…» [158, с. 166]. Тому, на думку судді, «…просто рівність 

у застосуванні до груп чи осіб, що перебувають в однаковому становищі, не є реалістичним тестом для визначення 

порушення права на рівність. Адже … поганий закон не може бути врятований тільки тому, що він застосовується 

однаково до всіх, кого стосується. Так само закон не завжди є поганим лише тому, що містить розрізнення» [158, с. 167]. 
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цілей такого аналізу має братися потенційний імпорт, оскільки дискримінаційні 

заходи можуть мати стримуючий ефект на імпортування певного товару.  

За формальними ознаками слід розрізняти юридичну та фактичну 

дискримінацію. Юридична дискримінація полягає у встановленні різних режимів 

для товарів залежно від їх походження, причому імпортовані товари мають нести 

більш обтяжливий регуляторний або фіскальний тягар. Якщо національне 

законодавство розрізняє товари за ознакою походження і при цьому надає перевагу 

вітчизняним товарам, цього достатньо для встановлення порушення зобов’язань за 

ГАТТ про недискримінацію [див., напр., 159, с. 3, para. 11]. Названі дві умови – 

розрізнення за ознакою походження та застосування менш сприятливого режиму 

щодо імпортованих товарів – є елементами sine qua non юридичної дискримінації. 

Просте розрізнення за ознакою походження не є достатнім для встановлення 

порушення принципу недискримінації, оскільки наслідком розрізнення може бути 

надання більш сприятливого режиму імпортованим товарам (реверсна 

дискримінація), що не може вважатися порушенням зобов’язань за ГАТТ [див., 

напр., 155, c. 39, para. 5.11]. З іншого боку, держава може запровадити розрізнення 

за ознакою походження з метою усунення дискримінаційного впливу, що 

є наслідком застосування формально нейтральних заходів [155, c. 39, para. 5.11]. 

Відповідно забороненою дискримінацією є саме розрізнення, що змінює умови 

конкуренції на шкоду імпорту [див., напр., 150, c. 39-41, para. 135-137]. 

Більш складним є питання фактичної дискримінації, коли формально 

нейтральні заходи на практиці призводять до встановлення менш сприятливого 

режиму для імпортованих товарів59. Відповідно стандарт розгляду справ, в яких 

оскаржуються формально нейтральні заходи, має не тільки брати до уваги 

формальну або суто правову конструкцію заходу, а передовсім визначати практичні 

наслідки застосування такого заходу. З огляду на різні фактичні матриці, що є 

унікальними для кожної конкретної справи, постає логічне запитання: за яких умов 

                                                 
59

 Цікава думка була висловлена ГЕ у справі EC – Asbestos, що стосувалася заборони Франції на імпортування, 

виробництво, продаж та використання азбесту і товарів, що його містять. ГЕ після встановлення подібності товарів, 

що містять азбест, і товарів, що містять його замінники, встановила, що такий формально нейтральний захід 

є юридичною дискримінацією [163, c. 431, para. 8.155-8.156]. Щоправда, цей висновок у подальшому був скасований 

ПАО. 
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або при якому розподілі товарів між категоріями з більш та менш сприятливими 

режимами наявна дискримінація всупереч зобов’язанням держави щодо 

національного режиму або режиму найбільшого сприяння? 

У доктрині та практиці застосування положень ГАТТ про недискримінацію 

можна простежити два основні концептуальні підходи до розгляду справ [докл. див. 

160, c. 921-977]: 1) діагональний тест (у деяких роботах має назву «тест 

традиційного тлумачення» (traditional interpretation) [див. 161, c. 41]); 2) тест 

асиметричного впливу (також має назву «тест географічного розподілу 

дискримінаційних впливів» (geographical distribution of discriminatory effects) [див. 

162, c. 225-245]. 

Діагональний тест. Податкове законодавство, як правило, встановлює різні 

ставки податку для різних категорій товарів, як, наприклад, у сфері акцизних зборів. 

Така податкова класифікація може розводити подібні товари і товари, що прямо 

конкурують або можуть бути замінником один одного, в сенсі частини другої 

статті ІІІ ГАТТ по різних податкових категоріях, таким чином визначаючи різні 

податкові тягарі. Діагональний тест має на меті порівняння податкових режимів, що 

надаються вітчизняним товарам, які підпадають під більш сприятливий режим, та 

імпортованим товарам, які підпадають під менш сприятливий режим. Таким чином, 

порушення зобов’язання за першим реченням частини другої статті ІІІ є завжди 

наявним відповідно до діагонального тесту, якщо менш сприятливий режим 

надається імпортованим товарам, а подібні товари, що отримують більш 

сприятливий режим, або навіть невелика їх частка, виробляються всередині країни, 

як це мало місце, наприклад, в описаній вище справі United States – Malt Beverages. 

Навіть якщо більша частина імпортованих товарів отримує більш сприятливий 

режим, а більшість вітчизняних товарів підпадає під менш сприятливий, все одно 

при застосуванні діагонального тесту порушення зобов’язання про недискримінацію 

буде визнане [див., напр.: 138; 119; 120; див. також 160, с. 924]. Діагональний тест, 

як слідує з наведеної вище практики ДСБ СОТ, застосовується до аналізу скарг за 

першим реченням частини другої статті ІІІ. У графічному вигляді застосування 

діагонального тесту наведено в Додатку Б. 
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Так, наприклад, якщо національне законодавство встановлює один загальний 

податковий режим для пива незалежно від походження, але водночас визначає, що 

пиво, вироблене малими пивоварнями, має оподатковуватися за ставкою, нижчою за 

ту, що встановлена відповідно до загального режиму, то застосування діагонального 

тесту приведе до автоматичного визнання дискримінації між пивом національного 

походження та імпортованим пивом, незалежно від того, що обсяги виробництва 

малих пивоварень є незначними і відповідно більшість національного виробництва 

підпадає під той самий режим, що застосовується до імпорту. 

Тест асиметричного впливу. Даний підхід базується на порівнянні 

узагальненого режиму, що надається імпортованим товарам, із узагальненим 

режимом, що надається відповідним вітчизняними товарам. На відміну від 

діагонального тесту, тест асиметричного впливу порівнює не режими окремих 

підгруп товарів, а саме сукупний (усереднений) режим імпортованих товарів та 

сукупний (усереднений) режим вітчизняних товарів. Згідно з таким підходом режим, 

що надається імпортованим товарам, є менш сприятливим, ніж той, що надається 

вітчизняним товарам, якщо податковий тягар, який несуть імпортовані товари, 

є важчим за той, що накладається на відповідні вітчизняні товари. Це саме той 

випадок, коли формально нейтральний захід має результатом накладення важчого 

податкового або регуляторного тягаря на імпортовані товари або на імпортерів. 

Такий ефект отримав назву «асиметрична інтенсивність тягаря» [див. 160, с. 925]. 

Ефект асиметричної інтенсивності тягаря також може вважатися таким, що 

вимагає від членів СОТ надавати відмінний режим імпортованим товарам, якщо 

такий режим має на меті забезпечення фактично рівного режиму для імпортованих 

та вітчизняних товарів через усунення такого ефекту60.  

Якщо ж тягарі виявляються однаковими за інтенсивністю, для встановлення 

порушення зобов’язання щодо недискримінації достатньо, щоб більшість 

                                                 
60

 Доволі показовим є висновок ГЕ ГАТТ у справі United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930: «З одного боку, 

сторони, що домовляються, можуть застосовувати до імпортованих товарів відмінні формальні вимоги, якщо таким 

чином таким імпортованим товарам надається більш сприятливий режим. З другого боку, слід визнати, що можуть 

бути випадки, коли застосування формально тотожних правових приписів фактично призводить до надання менш 

сприятливого режиму імпортованим товарам, і сторона, що домовляється, може бути змушена застосовувати інші 

правові положення до імпортованих товарів для забезпечення того, щоб режим, який застосовується до них, був 

фактично не менш сприятливим» [155, с. 39, para. 5.11]. 
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імпортованих товарів підпадала під менш сприятливий режим, а більшість 

вітчизняних товарів – під більш сприятливий [див. 160, с. 925]. Саме у врахуванні 

такого асиметричного розподілу інтенсивності тягаря полягає основна відмінність 

між підходами діагонального тесту і тесту асиметричного розподілу [160, с. 925].  

Розглянемо дві основні ситуації, що можуть виникнути внаслідок податкової 

класифікації61, що розводить по різних категоріях подібні товари або товари, що 

прямо конкурують або можуть бути замінником один одного [див. 160, с. 926-927]: 

асиметричний розподіл та симетричний розподіл податкових тягарів. Поряд з 

наведеними вище ситуаціями можуть існувати ситуації так званої реверсної 

дискримінації, тобто надання більш сприятливого режиму більшості імпортованих 

товарів порівняно з режимом, що надається вітчизняним товарам. З юридичної 

точки зору, національний режим не забороняє реверсної дискримінації, тобто 

надання вітчизняним товарам менш сприятливого режиму62. 

Асиметричний розподіл. Така ситуація виникає, якщо податкова 

класифікація, не дотримуючись ознаки подібності товарів, розводить по різних 

категоріях із різним податковим режимом подібні товари (див. Додаток В). При 

цьому податковий або регуляторний тягар розподіляється між підгрупами товарів 

нерівномірно, накладаючи тягар більшої інтенсивності на більшість імпортованих 

товарів (підгрупи А(2) та Б(2) Додатка Б). Таким чином, якщо порівнювати підгрупи 

товарів у напрямку, позначеному в Додатку Б стрілкою, виникає ефект 

асиметричного розподілу податкового тягаря. За даною фактичною матрицею 

застосування діагонального тесту (тобто порівняння режимів підгруп А(2) та Б(1)) 

також свідчить про наявність фактичної дискримінації.  

                                                 
61

 Слід зазначити, що хоча в даній роботі розглядається застосування названих підходів у сфері оподаткування, такі 

підходи застосовуються і при розгляді справ за іншими положеннями ГАТТ щодо недискримінації. Пор. напр. справи 

Spain – Unroasted Coffee [136], Canada – Automotive Industry [164], які стосувалися частини першої статті І (режим 

найбільшого сприяння), EC – Bananas III [83], яка стосувалася частини першої статті ІІ ГАТС (режим найбільшого 

сприяння) та статті XVII (національний режим), EC – Hormones [36], яка стосувалася статті 5.5 Угоди про 

застосування санітарних та фітосанітарних заходів. 
62

 Хоча у практиці ГАТТ/СОТ відсутні справи, які стосувалися б реверсної дискримінації, правова доктрина 

дотримується досить обґрунтованої думки, що така дискримінація не є такою, що суперечить ГАТТ. У праві ЄС Суд 

у контексті статті 110 (колишня стаття 90) Договору про функціонування ЄС визнав, що реверсна дискримінація, за 

відсутності зобов’язання щодо гармонізації права у певній сфері, не підпадає під дію права ЄС [див. 165, c. 913, para. 

32]. 
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Для ілюстрації застосування такого підходу доволі показовою є справа Chile –

Alcoholic Beverages, в якій було оскаржено систему акцизного збору з алкогольних 

виробів, за якою ставка акцизного збору визначалася залежно від вмісту алкоголю 

в напої (Додаток Г.1). Відповідно до такої системи національний товар – піско 

підпадав під найнижчу ставку податку. Ця система була оскаржена як 

дискримінаційна стосовно імпорту. Чилі аргументувала на свій захист, що така 

система не є дискримінаційною, оскільки оперує об’єктивними критеріями, які не 

залежать від походження товару. А той факт, що національне виробництво підпадає 

переважно під низькі ставки податку, на відміну від більшості імпорту, на думку 

чилійського уряду, не є наслідком впливу такої системи, оскільки чимало товарів 

чилійського походження також підпадають під високі ставки податку.  

Однак ГЕ і ПАО зважили на фактичну структуру ринку алкогольних напоїв 

в Чилі та розподіл податкового тягаря між подібними товарами. Як показано на 

графічному зображенні чилійського ринку алкогольних напоїв (Додаток Г.2), 

найтяжчий та найінтенсивніший тягар податку покладався на імпортовані товари. 

Така класифікація має наслідком фактичну дискримінацію відповідно до тесту 

асиметричного впливу, оскільки більшість товарів, що імпортуються, підпадає під 

дію високого податку, тоді як більшість подібних вітчизняних товарів користується 

перевагами більш низької ставки оподаткування.  

Симетричний розподіл. Симетричний розподіл податкових тягарів має місце, 

коли товари, як імпортовані, так і вітчизняні, розподілені симетрично по податкових 

категоріях із різними режимами (Додаток Д). Тест асиметричного впливу 

(позначений стрілкою у Додатку Д) не веде до встановлення дискримінації, оскільки 

податкові тягарі розподілені симетрично між імпортованими товарами та 

відповідними вітчизняними товарами. Проте застосування діагонального тесту 

(порівняння режимів підгруп А(2) та Б(1)) визнає наявність порушення зобов’язання 

щодо недискримінації.  
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1.4.1 Методологія розгляду справ ДСБ ГАТТ/СОТ: аналіз практики  

Як зазначає Л. Ерінг, два наведені вище підходи – діагональний тест і тест 

асиметричного впливу – тільки з суто концептуальної точки зору є взаємовиключ-

ними. На практиці існує можливість їх одночасного застосування [див. 160, c. 928]. 

У судовій практиці можна знайти чимало справ, у яких ДСБ застосував той чи 

інший підхід. Застосування тесту асиметричного впливу простежуємо у справах 

Spain – Unroasted Coffee [136], Canada – Automotive Industry [164], EC – Bananas III 

[83], Japan – Alcoholic Beverages І [117] (в частині, що стосувалася другого речення 

частини другої статті ІІІ), Korea – Alcoholic Beverages [123], Chile – Alcoholic 

Beverages [124], EC – Hormones [36], United States – Malt Beverages [138] (в частині, 

що стосувалася податку штату Міссісіпі). Випадки застосування діагонального тесту 

є менш поширеними та більш контроверсійними. Так, у справі Japan – Alcoholic 

Beverages І стосовно першого речення частини другої статті ІІІ доповідь ГЕ дає 

підстави вважати, що для встановлення того, що віскі та бренді, що імпортувалися 

з ЄЕС, оподатковувалися понад подібні віскі та бренді національного походження, 

був застосований діагональний тест [див. 117, с. 25, para. 5.9(a)]. У такий же спосіб 

при розгляді системи оподаткування алкогольних напоїв залежно від рівня вмісту 

сировини ГЕ фактично застосувала діагональний тест [див. 117, с. 26-27, para. 5.9(d)]. 

У другій японській справі Japan – Alcoholic Beverages ІІ ГЕ також обмежилася 

діагональним тестом. Іншим прикладом застосування діагонального тесту є доволі 

проблематична справа United States – Malt Beverages, за винятком частини, що 

стосувалася податку штату Міссісіпі, хоча не всі дослідники погоджуються, що ця 

справа була вирішена за допомогою діагонального тесту. Наприклад, Л. Ерінг вважає, 

що наявні підстави для визнання застосування тесту асиметричного впливу при 

вирішенні цієї справи [див. 160, с. 941]. Застосування діагонального тесту доволі 

чітко простежується у справі Canada – Periodicals. 

Питання співвідношення двох підходів та належності їх застосування при 

розгляді конкретних справ має визначальний характер для окреслення сфери 

зобов’язань щодо недискримінації  та, відповідно, сфери допустимого застосування 

загальних винятків за статтею ХХ ГАТТ. Застосування діагонального тесту значно 
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розширює сферу дії принципу національного режиму, оскільки, наприклад, 

податкова класифікація, що має наслідком надання більш сприятливого режиму 

більшості імпортованих товарів, а менш сприятливого – більшості вітчизняних 

товарів, визнаватиметься порушенням національного режиму, якщо навіть 

невеликий обсяг імпорту таких товарів підпадатиме під менш сприятливий режим. 

Як справедливо зазначає Л. Ерінг, положення про національний режим перестає 

бути забороною дискримінації за ознакою походження і стає зобов’язанням щодо 

надання рівного режиму для імпортованих та вітчизняних товарів [160, с. 954]. Тому 

будь-який регуляторний або фіскальний захід, що не дотримується доволі нечітких 

меж подібності або прямого конкурування чи взаємозамінності, приречений на 

визнання таким, що не відповідає положенням про національний режим. 

З іншого боку, постає питання про регуляторний та фіскальний суверенітет 

держави, оскільки застосування діагонального тесту в умовах сучасної тенденції до 

ускладнення та розгалуження податкових і регуляторних класифікацій товарів 

вимагатиме від держави звернення до загальних винятків статті ХХ. Але стаття ХХ 

містить вичерпний перелік з 10 підстав, що виправдовують відступ від зобов’язань 

за іншими положеннями ГАТТ. Відповідно значна кількість інших заходів у вигляді 

спеціальних податків, обмеження обігу на ринку або інших класифікацій, 

спрямованих на досягнення цілей, які можна вважати правомірними (наприклад, 

заходи у сфері захисту прав споживачів, соціально-економічної політики, підтримки 

малого підприємництва, захисту культурної та історичної спадщини тощо), можуть 

опинитися несумісними із зобов’язанням щодо національного режиму [див. також 

166, c. 54]. 

Що стосується суто текстуальних підстав для застосування діагонального 

тесту або тесту асиметричного впливу, положення ГАТТ не дають переконливих 

підстав для підтримки будь-якого з підходів63. З іншого боку, назва положень64 – 

«режим найбільшого сприяння» та «національний режим» – вказує на те, що вони не 

                                                 
63

 Щодо текстуального аналізу положень про національний режим та режим найбільшого сприяння див.: [162, c. 220, 

221; 160, c. 958-960]. 
64

 Слід зазначити, що ПАО зверталися до назв положень ГАТТ як до частини тексту та контексту таких положень 

[див.: 167, c. 46, paras. 154, 155; 168, c. 32, para. 93]. 
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так вимагають рівного режиму, що, власне, є результатом застосування 

діагонального тесту, як забороняють дискримінацію за ознакою походження товару. 

Вимога рівного режиму і, відповідно, застосування діагонального тесту йшла б 

набагато далі, ніж наміри учасників переговорів Уругвайського раунду і тим паче 

засновників ГАТТ-1947.  

Обґрунтування належності застосування тесту асиметричного розподілу 

випливає також із телеологічного підходу до тлумачення положень ГАТТ про 

недискримінацію. Основоположною метою статті ІІІ ГАТТ є забезпечення рівних 

умов конкуренції для імпортованих товарів порівняно з товарами національного 

походження [73, c. 16; 140, c. 34, para. 119; 63, c. 151, para. 11.182]. У принципі, 

формально нейтральні заходи не можуть впливати на конкурентні умови для 

імпортованих товарів загалом, якщо податковий або регуляторний тягар, який ними 

встановлюється пропорційно, розподіляється між відповідними імпортованими та 

вітчизняними товарами [див. 160, c. 960]. Сама ідея включення положення про 

національний режим до ГАТТ виникла внаслідок необхідності запобігання 

ситуаціям, коли держава, надаючи тарифні поступки, фактично відступає від них 

або зводить їх нанівець шляхом впровадження системи дискримінаційного 

внутрішнього оподаткування [див.: 138, c. 64, paras. 5.30-5.31; 117, c. 22, para. 5.5(b)]. 

З цієї точки зору, застосування діагонального тесту не узгоджується ні з контекстом 

ГАТТ, ні з намірами її засновників. 

Натомість Договір про ЄС, де також міститься положення про податкову 

недискримінацію (cтаття 110), подібно до положення частини другої статті ІІІ 

ГАТТ, не передбачає загальних винятків на зразок тих, що визначені у статті ХХ 

ГАТТ. Практика застосування даного положення установчого договору ЄС 

переконливо свідчить про загальне сприйняття Судом ЄС саме тесту асиметричного 

впливу, Суд ЄС не тільки рутинно визнавав невідповідність національних 

податкових заходів, що мали наслідком асиметричний розподіл податкового тягаря, 

а й відмовлявся визнавати порушення статті 110, якщо з матеріалів справи 

випливало, що національний захід мав наслідком симетричний розподіл [див., напр.: 

169, c. 884, para. 23; 170, c. 3973, 3974 paras. 21, 24; 171, c. 1616, para. 10].  



103 

 

1.4.2 Інструментарій тесту асиметричного впливу 

Аналіз формально нейтральних національних податкових заходів на 

відповідність зобов’язанню про національний режим за cтаттею ІІІ спрямований на 

визначення розподілу їх впливу між імпортованими та вітчизняними товарами. 

Якщо податковий або регуляторний тягар, що є наслідком таких заходів, не 

є важчим для імпортованих товарів через певні структурні причини, асиметричність 

такого розподілу може бути встановлена на підставі горизонтального дисбалансу 

розподілу товарів між підгрупами. 

З іншого боку, той факт, що деяка частка вітчизняних товарів також підпадає 

під менш сприятливий режим, – аргумент, який часто висувається державами, чиї 

податкові системи є предметом розгляду, – є недостатнім для спростування 

асиметричності розподілу податкового тягаря. Навпаки, як випливає з практики 

вирішення спорів у рамках ГАТТ/СОТ, асиметричність існує, коли під режими 

з низькою ставкою податку підпадають переважно вітчизняні товари, а режими 

з високою ставкою переважно застосовуються до імпортованих товарів65 [див. 140, 

c. 44, para. 150; див. також 161, с. 39]. Даний аналіз має проводитися незалежно від 

національної податкової чи регуляторної класифікації. Відповідно за таким 

стандартом має здійснюватися порівняння часток товарів різного походження, що 

підпадають під різні фіскальні або регуляторні підгрупи. Як зазначив ПАО у справі 

Chile – Alcoholic Beverages, у контексті зобов’язання за другим реченням частини 

другої статті ІІІ, «відносна пропорція між товарами національного походження та 

імпортованими товарами в межах конкретної податкової категорії не є сама по собі 

належним чинником для визначення загального впливу [податкового заходу] за 

другим реченням частини другої статті ІІІ ГАТТ-1994. Це положення ... визначає 

рівність умов конкуренції для всіх товарів, які безпосередньо конкурують або 

можуть бути замінником один одного, стосовно товарів національного походження, 

                                                 
65

 Як підсумував ПАО у справі Korea – Alcoholic Beverages щодо системи акцизних зборів з алкогольних напоїв 

Південної Кореї, «…податок застосовується у такий спосіб, що категорії товарів з низькими ставками включають 

виключно продукцію національного виробництва, тоді як до категорії товарів з високими ставками входять практично 

виключно імпортовані товари. Зважаючи на це, обґрунтування, надані Кореєю стосовно того, чому податок 

структурований саме в такий спосіб, не ставлять під сумнів висновок, що ці заходи застосовуються «таким чином, 

щоб створювати захист для вітчизняного виробництва». Так само причини, що зумовлюють досить низьку кількість 

імпортованого соджу в Кореї, не змінюють шаблон застосування оскаржуваних заходів» [140, c. 44, para. 150].  
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а не тільки, як вважає Чилі, для тих імпортованих товарів, що підпадають під 

конкретну податкову категорію» [151, c.19, para. 67]. 

Симетричний розподіл податкового або регуляторного тягаря між підгрупами 

відповідних товарів має відбивати більш-менш строге співвідношення [160, c. 965]: 

Імпортовані товари, що 

підпадають під більш 

сприятливий режим

Імпортовані товари, що 

підпадають під менш 

сприятливий режим

Товари національного 

походження, що підпадають під 

більш сприятливий режим

Товари національного 

походження, що підпадають під 

менш сприятливий режим

 

Однак це рівняння не завжди може служити надійним засобом визначення 

розподілу податкового або регуляторного тягаря між подібними товарами, особливо 

якщо податкова або регуляторна класифікація розводить подібні товари по 

декількох підгрупах. Тому більш адекватним може вважатися метод 

середньозваженого податку, який модифікує наведену формулу таким чином: 

Весь імпорт подібних 

товарів

Імпорт, що підпадає 

під більш сприятливий 

режим

Більш низький 

податок

Імпорт, що підпадає під 

менш сприятливий режим 

Більш високий 

податок

Все національне 

виробництво подібних 

товарів

Товари національного 

походження, що підпадають під 

більш сприятливий режим

Товари 

національного 

походження, що 

підпадають під 

менш 

сприятливий 

режим

Більш низький 

податок
Більш високий 

податок

 

Дана формула є найбільш адекватною у разі розгалуженої класифікації, 

оскільки дає можливість взяти до уваги не тільки ступінь асиметричності 

у розподілі податкового або регуляторного тягаря між подібними товарами, а й 

рівень диференційованості між різними ставками податку, що застосовуються до 

різних підгруп66. Асиметричність розподілу та рівень диференційованості 

                                                 
66

 Слід зазначити, що такий метод не досить просто застосовувати до регуляторної класифікації, якої стосується 

частина четверта статті ІІІ ГАТТ, оскільки, на відміну від ставки податку, регуляторний захід досить важко визначити 

математично. Більше того, регуляторний захід може мати форму заборони. Однак у такому разі слід мати на увазі, що 
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є визначальними для встановлення загальної асиметрії, якщо окремі випадки 

асиметричного розподілу податкового або регуляторного тягаря врівноважують 

один одного. 

Визначення асиметрії не може мати точного математичного виразу, з огляду 

на численність факторів, у тому числі економічного та соціального характеру, що 

впливають на її побудову. Тому у складних справах, де наявна не досить значна 

асиметрія, до уваги може братися рівень диференційованості у режимах [див., напр., 

139, c. 97-98, para. 5.14; щодо подібного підходу у практиці Суду ЄС див. 172, 

c. 1379, paras. 14-16]. Це, звісно, не стосується справ за першим реченням частини 

другої статті ІІІ, в яких усталена практика ГАТТ та СОТ відкидає будь-яку 

можливість застосування стандарту de minimis при визначенні наявності 

оподаткування понад те, що застосовується до вітчизняних товарів. 

Наявність асиметричного розподілу податкового або регуляторного тягарів 

визначається, виходячи із структури виробництва, торгівлі та споживання, які 

існували б за наявності звичайних ринкових сил і закономірностей та за умови 

прийняття виробниками, підприємствами, що діють на ринку, і споживачами 

рішень, не викривлених регуляторним або податковим заходом. Вплив податкового 

або регуляторного заходу на розподіл подібних товарів за різними податковими або 

регуляторними підгрупами з різним режимом має аналізуватися окремо. Якщо, 

наприклад, у певній країні запроваджено податковий захід, відсутній у більшості 

інших країн, спрямований на те, щоб вплинути на поведінку на внутрішньому 

ринку, то національні виробники, з огляду на важливість для них саме внутрішнього 

ринку, змінять відповідним чином своє виробництво або поведінку на ринку, тоді як 

іноземні виробники навряд чи будуть готові до такої зміни, зважаючи на те, що 

даний ринок є лише одним із ринків, на яких вони діють. Залежно від характеру 

такого заходу може виникнути ситуація, коли в країні практично зникне 

                                                                                                                                                                            
економічний тягар, пов’язаний із дотриманням такої заборони, може значно відрізнятися для імпортерів та для 

національних виробників. 
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виробництво товарів, що підпадають під менш сприятливий режим, хоча імпорт 

таких товарів залишиться67. 

Відповідно якщо певний захід не призводить одразу до асиметричного 

розподілу тягаря між імпортованими та подібними вітчизняними товарами, це не 

означає, що такий ефект не виникне згодом. Врахування такого, за висловом 

професора О. Фохальда, самопідсилюваного дискримінаційного ефекту [див. 162, 

c. 217-218] означає, що основу для аналізу наявності асиметрії становлять більше 

конкурентні можливості, аніж реальні обсяги торгівлі. Сам факт того, що в країні 

відсутнє виробництво товарів, що підпадають під менш сприятливий режим, не 

означає наявності / відсутності дискримінації подібних імпортованих товарів. 

Загалом, зважаючи на вищевикладене, маємо підстави зробити доволі важливі 

висновки щодо застосування тесту асиметричного розподілу впливу. По-перше, 

даний стандарт базується на фактичній матриці конкретної справи. Певний захід, 

запроваджений у двох різних країнах, може мати наслідком фактичну 

дискримінацію в одній із них, а в другій не мати, з огляду на різні структури 

виробництва, споживання та імпорту і особливості внутрішнього ринку. По-друге, 

даний стандарт визначає сферу дії принципу недискримінації ГАТТ забороною 

протекціоністських заходів, залишаючи поза увагою окремі випадки викривлення 

конкурентних умов між подібними чи взаємозамінними товарами. Відповідно даний 

стандарт залишає національним урядам більше поле розсуду для здійснення 

регуляторної та податкової політики. Хоча органи вирішення спорів ГАТТ/СОТ 

ніколи прямо не називали тест асиметричного розподілу впливу як керівний 

стандарт розгляду справ, наведений аналіз та усталена практика вказують на 

імпліцитне визнання такого стандарту як основоположного для вирішення спорів, 

що стосуються принципу недискримінації. 

 

 

 

                                                 
67

 Така ситуація була наявна у справі EC – Asbestos [див. 163], яка стосувалася заборони Францією імпортування, 

виробництва та продажу товарів, що містять азбест. Заборона фактично стосувалася імпортерів таких товарів, 

оскільки їх національне виробництво практично зникло внаслідок цього заходу. 
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Висновки до розділу 1 

1. Міжнародне економічне право – продукт розвитку та фрагментації 

сучасного міжнародного права, що сформувався протягом другої половини 

ХХ століття і досі залишається у стадії еволюції. Принципи МЕП слід відрізняти від 

принципів загального міжнародного права, які також застосовуються у сфері 

міжнародних економічних відносин, адже вони за своєю юридичною природою 

становлять окремі засади, мають самостійне значення і юридичну обґрунтованість. 

Такими галузевими принципами МЕП є: принцип недискримінації та пов’язані з ним 

принципи найбільшого сприяння та національного режиму; принципи взаємності, 

справедливості (fairness), раціональності, прозорості та належного урядування, 

принцип сталого розвитку.  

2. Принцип недискримінації оперує двома складовими – принцип найбільшого 

сприяння та принцип національного режиму. Ці принципи-складові мають 

комплементарний характер і доповнюють та посилюють дію один одного задля 

досягнення однієї мети – забезпечення недискримінації в торгівлі. Так само обидва 

принципи мають відносну природу, адже не встановлюють конкретних правил, 

а відсилають до існуючої практики.  

3. Податковий аспект принципу недискримінації, зосереджений передовсім 

у національному режимі, охоплює a priori встановлені обов’язкові платежі 

(критерій імперативності), що систематично застосовуються (критерій 

систематичності) і стягуються на користь держави чи установ або органів, 

визначених державою (публічно-правовий критерій), під загрозою застосування 

санкцій за недотримання такого обов’язку (критерій примусу). Податкові аспекти 

становлять невід’ємну частину торговельного режиму, навіть за відсутності 

безпосереднього включення оподаткування до сфери дії національного режиму. 

4. Основоположна дилема, що постала перед системою СОТ в умовах 

поглиблення процесів глобалізації, полягає у забезпеченні лібералізації торговельної 

політики членів СОТ без інтеграції ринків. Адже поступове усунення тарифних 

бар’єрів та квот у торгівлі дедалі більше актуалізує нетарифні заходи регуляторного 

характеру, включаючи податкову політику та законодавство.  



108 

 

5. Національний режим щодо внутрішнього оподаткування визначений 

у частині другій статті ІІІ ГАТТ. Загальний принцип, що лежить в основі 

національного режиму, сформульований у частині першій цього положення і є 

визначальним для інших положень статті ІІІ. Разом з тим частина перша статті ІІІ не 

містить юридичного зобов’язання і виконує роль контексту тлумачення інших 

положень статті ІІІ.  

6. Для визначення того, чи підпадає певний національний захід під дію 

частини другої статті ІІІ, необхідно визначити, чи відповідає він трьом критеріям, за 

якими захід: 1) має становити податок або збір будь-якого роду; 2) має бути 

внутрішнім за характером; 3) має застосовуватися прямо чи опосередковано до 

імпортованих та вітчизняних товарів. Під дію частини другої статті ІІІ підпадають 

не тільки податки і збори, а й механізми стягнення податків і зборів або заходи 

податкового адміністрування.  

7. Перше речення частини другої статті ІІІ забороняє дискримінацію між 

подібними товарами, а друге речення має на меті унеможливити запровадження 

податкових заходів у сфері непрямого оподаткування, що надають захист 

національному виробництву. Співвідношення між податковими положеннями 

статті ІІІ залишається в рамках текстуальної структури частини другої 

з урахуванням загального принципу частини першої цієї статті. 

8. Для розгляду справ за першим реченням частини другої статті ІІІ 

визначальне значення має доведення подібності імпортованих і вітчизняних товарів: 

якщо товари є подібними, то встановлення навіть незначної різниці в оподаткуванні 

тягне за собою визнання порушення вимог першого речення частини другої 

статті ІІІ. Для визначення подібності товарів використовуються такі критерії: 

1) властивості товару, його характеристики та якість; 2) кінцева мета споживання на 

певному ринку; 3) смаки та уподобання споживачів; 4) тарифна класифікація. 

Порушення зобов’язання щодо недискримінації подібних товарів має місце, якщо: 

1) до імпортованих товарів застосовуються вищі ставки податків; 2) механізм 

стягнення податків, які є однаковими для імпортованих та для вітчизняних товарів, 

покладає більший податковий тягар на імпортовані товари. 
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9. Положення другого речення частини другої статті ІІІ має на меті заборону 

податкових протекціоністських заходів, що змінюють умови конкуренції між 

різними товарами. При визначенні того, чи відповідає внутрішній податковий захід 

другому реченню частини другої статті ІІІ, застосовується тест за трьома критеріями: 

1) чи є імпортовані та вітчизняні товари прямо конкуруючими або товарами-

замінниками; 2) чи застосовується до імпортованих та вітчизняних товарів 

неоднакове оподаткування; 3) чи створює неоднакове оподаткування захист для 

вітчизняного виробництва.  

10. Для того щоб зберегти баланс між забезпеченням фіскального 

і регуляторного суверенітету членів СОТ та ідеєю вільної торгівлі, ГАТТ передбачає 

виключні підстави, за яких член СОТ може відступити від своїх зобов’язань за її 

положеннями (системні винятки, загальні винятки, винятки ad hoc). Серед 

наведених типів винятків основну роль відіграють загальні винятки статті ХХ.  

Стаття ХХ складається з двох частин: загального положення (chapeau) та 

переліку підстав, що є правомірними для відступу від зобов’язань за іншими 

положеннями ГАТТ. Якщо захід може бути кваліфікований за однією з таких 

підстав, він вважається «попередньо обґрунтованим». Сторона, що посилається на 

положення статті ХХ для виправдання оскаржуваного заходу, несе тягар доведення, 

що такий захід: 1) підпадає під одне із загальних винятків статті ХХ; 2) необхідний 

для досягнення цілей державної політики; 3) застосовується відповідно до вимог 

загального положення статті ХХ. 

11. У доктрині та у практиці застосування положень ГАТТ про 

недискримінацію можна простежити два основні концептуальні підходи до розгляду 

справ: діагональний тест і тест асиметричного впливу.  

Діагональний тест має на меті порівняння податкових режимів, що надаються 

вітчизняним товарам, які підпадають під більш сприятливий режим, та 

імпортованим товарам, які підпадають під менш сприятливий режим. Порушення 

зобов’язання за першим реченням частини другої статті ІІІ завжди наявне, якщо 

менш сприятливий режим надається імпортованим товарам, а подібні товари, що 
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отримують більш сприятливий режим, або навіть їх невелика частка, виробляються 

всередині країни. Застосування діагонального тесту значно розширює сферу дії 

принципу національного режиму, оскільки, наприклад, податкова класифікація, що 

має наслідком надання більш сприятливого режиму більшості імпортованих товарів, 

а менш сприятливого – більшості вітчизняних товарів, визнаватиметься порушенням 

національного режиму, якщо навіть невеликий обсяг імпорту підпадатиме під менш 

сприятливий режим. Таким чином, положення про національний режим перестає 

бути забороною дискримінації за ознакою походження і стає зобов’язанням щодо 

надання імпортованим товарам рівного режиму з вітчизняними товарами. 

Тест асиметричного впливу порівнює не режими окремих підгруп товарів, 

а сукупний (усереднений) режим імпортованих товарів та сукупний (усереднений) 

режим вітчизняних товарів. Саме у врахуванні такого асиметричного розподілу 

інтенсивності тягаря полягає основоположна відмінність підходів діагонального 

тесту і тесту асиметричного розподілу. Визначення асиметрії не може мати точного 

математичного виразу, з огляду на численність факторів, що впливають на її 

побудову. Тест асиметричного впливу базується на фактичній матриці конкретної 

справи і конкретного ринку, визначає сферу дії принципу недискримінації 

забороною протекціоністських заходів і залишає членам СОТ більшу фіскальну та 

регуляторну дискрецію. Аналіз усталеної практики ДСБ СОТ вказує на імпліцитне 

визнання цього стандарту як основоположного для вирішення спорів, що 

стосуються принципу недискримінації в податковій сфері. 

 



111 

 

 

РОЗДІЛ 2 

Податкова недискримінація у праві ЄС 

Перед тим, як перейти до питання дії принципу податкової недискримінації 

у праві ЄС, слід зазначити, що суто утилітарний підхід, без пояснення «мови» чи 

«граматики» європейського права, приречений на невдачу. З іншого боку, «мова» 

європейського права вимагає розкриття витоків, становлення та розвитку самої 

європейської цивілізації, що виходить за рамки цього дослідження
68
. Як слушно 

зазначив професор Ю. Баст, «...іноді правова наука вимагає такого рівня абстракції, 

що практичні цілі права перестають бути чіткими. Теорія інструментів європей-

ського конституційного права є такою ж далекою від повсякденних проблем, як 

підручник з граматики італійської мови від насолоди капучино на флорентійській 

площі. Однак без розуміння граматики права ЄС нам не осягнути його семантику 

і семіотику, адже як носії мови у всесвіті цього права ми не зможемо з будь-якою 

мірою впевненості взаємодіяти між собою, незалежно від того, наскільки подібною 

вона може видаватися до нашої рідної правової мови» [173, c. 3]. 

В основу ЄС була закладена ідея інтеграції через економіку: основоположною 

ідеєю європейської економічної інтеграції було і залишається створення 

внутрішнього ринку на теренах держав-членів [див.: 174, c. 1235, para. 24; 175, 

c. 1431-1432, para. 33], що знайшло відображення у статті 3 Договору про ЄС. 

Поняття «внутрішній ринок» визначено у частині другій статті 26 Договору про 

функціонування ЄС: «Внутрішній ринок охоплює простір без внутрішніх кордонів, 

де згідно з положеннями Договорів забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг та 

капіталу». Відповідно до формулювання наведеного положення поняття 

внутрішнього ринку складається з двох основних компонентів – відсутність 

внутрішніх кордонів та чотири свободи, – що визначає утворення єдиного ринку на 

всьому просторі ЄС, який діятиме у той спосіб, що й ринок окремої держави. Такий 
                                                 
68

 Сучасні дослідження, зазвичай, обмежуються описом статики права ЄС чи правових систем європейських держав, 

а законодавчі зміни розглядаються як наслідок більш широких суспільних змін. Їх автори, здається, підсвідомо 

відчувають, що вони мають справу з якимось іншим, більш широким та визначальним явищем, що не вписується 

в уставлені рамки загальноприйнятого порівняльно-правового аналізу, а вимагає деконструкції самих основ 

європейської правової традиції та її цивілізаційних витоків. Навіть прийнятий термін «європейське acquis» вказує на 

відмінність і окремішність явища, яке зазвичай у вітчизняному науковому дискурсі означається як «право ЄС». 
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ринок, на думку засновників ЄС, має будуватися за допомогою чотирьох основних 

елементів: 1) чотирьох свобод – вільного руху товарів, осіб, послуг та капіталу; 

2) вільної конкуренції, у розумінні Договору; 3) координації, гармонізації та 

адаптації національного законодавства; 4) спільних політиках. 

Посилення процесів десуверенізації держав-членів, які є невід’ємною 

частиною процесу європейської економічної та політичної інтеграції
69

, не могло не 

позначитися на такому важливому атрибуті класичного розуміння держави, як 

фіскальний суверенітет. Тією мірою, якою внутрішнє оподаткування впливає на 

торгівлю між державами-членами та на функціонування чотирьох свобод, 

проголошених в установчих договорах, податкові системи держав-членів 

підпадають під прискіпливий контроль з боку ЄС. Держави-члени опинилися, так би 

мовити, в інтеграційній пастці – що довше держава задіяна у таких процесах, то 

складніше їй від них відмовитися
70
. Ці процеси здійснюють такий самий вплив і в 

податковій сфері. Тому на даний час досить важко провести чітку межу між сферою 

дії права ЄС та національного податкового права. Як зазначив генеральний адвокат 

Дармон у справі Drexl, «було б нерозумним стверджувати ... що єдиний вплив права 

Співтовариства у податковій сфері полягає у встановленні зобов’язання 

додержуватися матеріальних положень права Співтовариства, виключаючи 

додаткові аспекти, що стосуються його імплементації ... Іншими словами ... 

заборона дискримінації у податковій сфері включає питання, які мають допоміжний 

характер щодо застосування податку» [179, c. 1224, para. 11]. 

                                                 
69

 Це пов’язано передовсім із процесом конституціоналізації права ЄС. Як відзначив Суд у справі European Economic 

Area, «Договір про ЄЕС, хоч і був укладений у формі міжнародної угоди, разом з тим становить конституційну хартію 

Співтовариства, що базується на принципі верховенства права», а «договори, що лежать в основі Співтовариства, 

встановлюють новий правовий порядок, задля якого держави обмежили свої суверенні права у дедалі ширших сферах, 

та суб’єктами якого виступають не тільки держави-члени, а також їх громадяни" [див. 176, c. 6102, para. 21]. Хоча ЄС 

не має конституції як такої, Суд, починаючи з 1980-х років, застосовує термін «конституційна хартія», вперше вжитий 

у справі Parti Ecologiste' Les Verts' v. European Parliament для окреслення особливого місця установчих договорів 

управі ЄС та особливого характеру права ЄС загалом [див. 46, c. 1365, para. 23]. За висловом професора Е. Вайлера, 

«не може бути ніяких заперечень того, що правова система Співтовариства у тому вигляді, як вона сформувалася 

у період утворення (Foundational Period), у своєму функціонуванні є набагато ближчою до дієвого конституційного 

порядку» [177, c. 2422]. 
70

 За висловом П. ван Хема та П. Грудзінськи, «міріади договірних зобов’язань обмежують простір для маневру 

європейських держав, зачинивши їх у жорстку мережу дій, визначену інституційними та політичними рішеннями. Це 

та прихована ціна європейської інтеграції, що не дозволяє «суверенним» державам-членам розірвати установчі 

договори ЄС, спакувати валізи та повернутися до політики національної автаркії» [178, c. 81]. 
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Найпотужнішим засобом впливу на податкові системи держав-членів були 

і залишаються положення установчих договорів, навіть незважаючи на посилення 

процесу гармонізації національного податкового законодавства, зокрема у сфері 

непрямих податків. При цьому що далі просувається цей процес, то більшим 

є втручання права ЄС у сфери фіскального суверенітету. Таке становище пов’язано 

не так з прагненням поступової уніфікації національних податкових систем держав-

членів (такий підхід є не чим іншим, як «мистецтвом заради мистецтва»), як із 

подальшим втіленням ідеї утворення єдиного в економічному сенсі ринку на всій 

території ЄС. У даному контексті податкові питання відіграють допоміжну роль, а їх 

вирішення є одним із способів досягнення поставленої мети. Тому їх неможливо 

розглядати у відриві від контексту, в якому вони існують. 

Питанню оподаткування присвячена окрема глава 2 розділу VIІ «Спільні 

правила конкуренції, оподаткування та наближення законодавства» Договору про 

функціонування ЄС. Засадничим положенням даної частини Договору про 

функціонування ЄС є саме стаття 110, що забороняє дискримінаційне та 

протекціоністське застосування податкової системи. На відміну від статті 30 (що 

забороняє ввізне та вивізне мито та збори еквівалентної дії, а також мита 

фіскального характеру між державами – членами ЄС), значення якої, за висловом 

генерального адвоката Альбера, поступово зменшується, з огляду на безумовне 

скасування мита в торгівлі між державами-членами та подальше усунення зборів 

еквівалентної дії, стаття 110 залишається важливим інструментом забезпечення 

належного функціонування внутрішнього ринку [див. 180, c. 777].  

Перша частина статті 110 стосується товарів, що перебувають у настільки 

близькому конкурентному співвідношенні з подібними товарами національного 

походження, що вимагають однакового з ними податкового режиму. Друга частина 

визначає податковий режим товарів, які не є настільки подібними, щоб вимагати 

однакового податкового режиму з відповідними товарами національного 

походження, але водночас є взаємозамінними з точки зору їх споживання. Слід 

зазначити, що розгляд основоположної концепції частини другої статті 110 як такої, 

що вимагає приблизно рівного режиму для взаємозамінних товарів, є не досить 
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правильним, оскільки головна увага даного положення все-таки приділяється 

забороні використання національних податкових систем для цілей надання захисту 

національному виробництву від конкуренції з боку відповідних галузей 

промисловості інших держав-членів. Така ідея лежить в основі другого речення 

частини другої статті ІІІ ГАТТ. Немає сумніву, що обидва положення – Договору 

про функціонування ЄС та ГАТТ – мають тотожні функції та змістовне 

навантаження.  

На відміну від положень ГАТТ, стаття 110 є положенням, що має пряму дію 

у праві ЄС. Як підкреслив Суд ЄС у справі Molkerei-Zentrale v. Hauptzollamt 

Padeborn, «у першій частині статті [110] міститься заборона дискримінації, що 

становить чітке і безумовне зобов’язання. Це зобов’язання не обумовлено жодними 

умовами та не вимагає для свого застосування прийняття будь-яких заходів з боку 

установ Співтовариства чи держав-членів. Ця заборона тому є повною, юридично 

чіткою і, відповідно, здатною мати пряму дію у правовідносинах між державами-

членами та особами, що перебувають під їхньою юрисдикцією. Той факт, що ця 

стаття визначає держави-члени як такі, що несуть зобов’язання щодо 

недискримінації, не означає, що особа не може безпосередньо скористатися її 

положеннями» [181, с. 153]. Положення статті 110 є втіленням загального принципу 

недискримінації та безпосередньо інкорпорує його у сферу оподаткування [див. 182, 

c. 466]. Хоча дане положення говорить лише про товари інших держав-членів, 

практика Суду ЄС розширила його дію і на товари третіх держав, що були 

належним чином імпортовані до однієї з держав-членів та перебувають у вільному 

обігу на внутрішньому ринку ЄС [див. 183, c. 2111-2112, para. 25]. Тобто з того 

моменту, як товар отримав доступ на внутрішній ринок держави-члена, він 

вважається товаром такої держави-члена [див. 184, c. 4535, para. 17].  

Положення щодо внутрішнього оподаткування встановлює обов’язок держави-

члена запобігати будь-якій дискримінації при застосуванні національного 

податкового законодавства
71
. Такий обов’язок лежить на всіх органах держави. Як 
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 Для цілей статті 110 поняття «будь-які внутрішні податки» включає збори, встановлені в національному 

законодавстві, що стягуються установою публічного права іншою, ніж держава, або встановлюються на користь такої 
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зазначив Суд ЄС, «обов’язок, що виникає із статті [110], несе держава, 

і відповідальність держави-члена відповідно до статті [258] виникає незалежно від 

того, який орган держави своїми діями чи бездіяльністю спричинив недотримання 

такого зобов’язання, навіть якщо це конституційно незалежна інституція” [185, 

c. 243, para. 15]. При цьому назва податку, збору чи іншого фіскального заходу за 

національним законодавством не впливає на його кваліфікацію як податку для цілей 

статті 110 [див. 186, с. 7208, para. 24].  

Дослідження природи та змісту положень Договору про функціонування ЄС 

(далі – Договір) щодо заборони податкової дискримінації не можливе у відриві від 

практики Суду ЄС (далі – Суд), в якій ці положення отримали практичне 

і теоретичне тлумачення та застосування. Тому слід зробити декілька важливих 

зауважень щодо значення практики Суду в системі джерел права ЄС. Загалом всі 

джерела права ЄС поділяються на [див.: 187, с. 49; 188, с. 14]: первинне право, до 

якого належать установчі договори, включаючи всі додатки та протоколи до них, 

а також договори та рішення, що змінюють чи доповнюють установчі договори [189, 

с. 16], договори ЄС та ЄС і держав-членів з третіми державами чи міжнародними 

організаціями, а також загальні принципи права ЄС
72

; вторинне право, що включає 

всі обов’язкові правові інструменти, прийняті установами ЄС на підставі 

відповідних положень установчих договорів (регламенти, директиви, рішення); 

третинне право, до якого належать рекомендації та висновки, прямо зазначені у 

статті 288 Договору, але які не мають обов’язкової сили, та інші юридично 

необов’язкові акти, що складають «м’яке право». Як бачимо, в цій класичній 

класифікації джерел права ЄС немає згадки про рішення Суду. Так само Договір не 

визнає за рішеннями Суду статусу джерела права. Найбільш ґрунтовний аналіз ролі 

рішень Суду як джерела права наведений у монографії професора С. Шевчука, який 

проводить аналогію з французькою доктриною усталеної судової практики 

(jurisprudence constante) [106, с. 475] та доводить, що «рішення Суду є джерелом 

                                                                                                                                                                            
установи, а також збори, що є спеціальними або такими, що спрямовані для визначених цілей [див. 190, c. 577, 

para. 19]. 
72

 Деякі автори відносять загальні принципи права до третинного права [див., напр., 189, с. 17]. Однак такий висновок 

не може вважатися обґрунтованим. 
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права та частиною acquis communautaire (правової системи ЄС), тобто Суд 

займається правотворчістю» [106, с. 476-477]. А професор Г. Толстопятенко прямо 

вказує, що «рішення Європейського Суду є обов’язковими, а в частині тлумачення 

норм європейського права мають значення прецедента, якому мають слідувати 

судові органи держав – членів ЄС» [191, с. 42].  

Саме завдяки практиці Суду відбулася трансформація Договору у повноцінну 

правову систему зі своєю логікою, принципами, структурою та потужним судовим 

контролем [див. 192, c. 449]. Що стосується ролі та функцій рішень Суду у праві ЄС, 

то по-перше, слід вказати на його генетичну спорідненість з lex scripta, і, будучи 

пов’язаним з писаним положенням права, воно не відіграє незалежної ролі, а з 

моменту свого постановлення стає призмою розуміння такого положення і тому має 

таку саму силу, що й положення, яке ним тлумачиться. Тобто, за висловом 

С. Шевчука, є «прецедентом тлумачення» [106, c. 482], що є наслідком тривалого 

панування французької правової доктрини у практиці Суду [173, c. 7-8]. Відповідно 

практика Суду становить частину і первинного, і вторинного, і третинного права 

ЄС. Статус рішення Суду у праві ЄС залежить передовсім від того традиційного 

джерела права ЄС, яке ним застосовується чи тлумачиться. І в цьому сенсі воно 

є неавтономним джерелом права [пор., напр., 193, c. 184-191] або res interpretata 

в термінології французької правової доктрини [докл. див.: 194, c. 126; 195, c. 540-

541]. У такому розумінні положення Договору у відриві від практики Суду є лише 

мертвою буквою: тільки у світлі практики Суду вони набувають свого системного та 

змістовного значення у системі права ЄС.  

Проте визнання за рішенням Суду неавтономного значення є лише доволі 

спрощеним розумінням ролі цього джерела права. Адже зміст рішення Суду може 

бути узагальнений на рівні певного принципу, а тому тлумачення певного 

положення первинного чи вторинного законодавства ЄС, яке було визнано 

правильним для однієї справи, є так само правильним і для інших справ. Тому 

значення має не власне судове рішення, а формулювання принципу права, 

і посилання Суду на свою попередню практику є не еманацією англосаксонської 
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доктрини stare decisis, через призму якої переважна більшість дослідників 

помилково намагається досліджувати роль прецеденту у праві ЄС, а застосуванням 

сформульованих у такій практиці принципів. Саме в цьому полягає правотворча 

функція практики Суду, адже за телеологічними аргументами прихований розсуд 

Суду щодо звуженого чи розширеного тлумачення певного положення, який хоч 

і може підпадати під поняття «тлумачення», але по суті становить «судовий 

розвиток права» [196, c. 321]. 

Практика Суду з податкових питань динамічно розвивається [197, c. 93] 

і переважна кількість рішень у сфері тлумачення положень Договору щодо 

оподаткування винесена на підставі статті 110 [198, с. 71]. Тому аналіз поняття, 

цілей та змісту принципу заборони податкової дискримінації в Договорі можливий 

лише через призму практики Суду.  

 

2.1 Податкова недискримінація та нейтральність податкової системи: 

загальна мета статті 110 Договору про функціонування ЄС 

Як і стаття ІІІ ГАТТ, положення статті 110 Договору мають функціонально 

допоміжний характер стосовно положень щодо митних тарифів і зборів. Як прямо 

зазначено Судом у ряді справ, «тлумачення статті [110] має брати до уваги цілі 

Договору ... що передбачають насамперед утворення спільного ринку, зокрема 

шляхом усунення всіх перешкод у торгівлі для об’єднання національних ринків 

у єдиний ринок, та відтворення умов, подібних, наскільки це можливо, до тих, що 

діють на звичайному внутрішньому ринку» [174, c. 1235, para. 24; див. також 175, 

c. 1431-1432, para. 33]. Відповідно це положення спрямовано на забезпечення 

ефективності заборони мит і зборів еквівалентної дії, оскільки унеможливлює 

використання національної податкової системи для цілей захисту національного 

виробництва. Стаття 110 має гарантувати повну нейтральність внутрішнього 

оподаткування стосовно конкуренції між товарами національного походження та 

імпортованими товарами [199, c. 1374, para. 24; див. також 200, с. 4405, para. 29]. 

Тому заборона дискримінаційного внутрішнього оподаткування становить важливий 

основний принцип спільного ринку – «невід’ємну основу спільного ринку» [див. 
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201, с. 210] та має пряму дію, як це визнав Суд [див.: 201, с. 210; 181, с. 153; 190, 

с. 578, para. 22]. 

Мета забезпечення нейтральності податкової системи щодо експорту та 

імпорту хоч і оперує інструментарієм принципу недискримінації та заборони 

протекціонізму, має розглядатися дещо окремо від цих принципів. Нейтральність 

податкової системи може розглядатися як характеристика загального податкового 

режиму, запровадженого в країні, за яким нейтральність щодо експорту означає, що 

експортовані товари не повинні підпадати під подвійне оподаткування, тобто 

податкова система має бути спрямована на забезпечення того, щоб ціна товару, що 

експортується, не зростала внаслідок самого лише факту його експорту. Така 

нейтральність, по суті, означає усунення фіскальних бар’єрів експорту. 

Нейтральність щодо імпорту означає, що імпортовані товари мають конкурувати 

з товарами національного походження на рівних умовах, не викривлених 

фіскальним заходами [див. 174, c. 1232, para. 10-12]. Як зазначив генеральний 

адвокат Ганд у справі Alfons Lutticke, «норми глави ІІ «Податкові положення» 

спрямовані на запобігання викривленням конкуренції, які є наслідком різниці між 

фіскальними зборами держав-членів; з цієї точки зору, вони мають ту саму мету, що 

й норми, які стосуються мита. Ця система діє таким чином: у торгівлі між 

державами-членами імпортований товар вилучається з-під дії податків у країні 

походження і підпадає під оподаткування, що діє в країні імпорту, яке обмежено 

положенням статті [110], що забороняє будь-який збір, що перевищує той, що 

застосовується до подібних національних товарів» [202, c. 214]. 

Таким чином, принцип нейтральності вимагає у разі експорту повернення 

сплачених непрямих податків, а в разі імпорту – оподаткування відповідними 

податками, що стягуються з подібних товарів національного походження, що 

виходять на внутрішній ринок держави імпорту. Отже, нейтральність вимагає від 

держав-членів прийняття єдиного принципу у сфері оподаткування непрямими 

податками
73

.  

                                                 
73

 У сфері непрямого оподаткування, тобто оподаткування товарів, у світовій практиці застосовують два основні 

принципи – принцип походження товару (origin principle) та принцип призначення товару (destination principle). Як 
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Суд послідовно обстоює ідею, що стаття 110 застосовується не тільки до 

імпорту, а й щодо фіскального обмеження експорту. Так, у справі Larsen Суд 

визначив, що заборона дискримінації, що лежить в основі статті 110, застосовується 

також до ситуацій, коли моментом виникнення податкових зобов’язань є саме 

експорт [див. 203, c. 1558, para. 24]. Суд наголосив, що система положень Договору 

щодо оподаткування унеможливлює застосування національної податкової системи 

у дискримінаційний спосіб до товарів, що експортуються до інших держав-членів. 

Таким чином, загальна мета податкових положень – забезпечення ефективного 

функціонування внутрішнього ринку – забороняє дискримінацію імпорту та 

експорту порівняно з національними товарами, що реалізуються на внутрішньому 

ринку держави [пор. 207, c. 1046-1047, para. 8-9]. 

Таке розуміння нейтральності в сенсі забезпечення ринкового конкурування 

між товарами держав-членів, закріплене у статті 110, підкріплюється положеннями 

статті 111, яка фактично перешкоджає державам субсидіювати свій експорт через 

надмірне повернення сплачених податків. Суд надав певні вказівки щодо 

повернення сплачених непрямих податків з експортованих товарів у справі 

Commission v. Italy, в якій Комісія оскаржила систему надмірного повернення 

податків у зв’язку з експортом певних високотехнологічних товарів, що включала не 

тільки непрямі податки на товар, а й збори за ліцензії, концесії, на автотранспортні 

засоби та рекламу, сплачені у зв’язку з виробництвом та виходом на ринок 

відповідного товару. Суд зазначив, що термін «прямо або опосередковано», 

використаний у статті 110, стосується саме різниці між податками, що були стягнені 

з товару як такого («прямо») та податками, стягнутими з сировини та 

комплектуючих матеріалів, використаних у виробництві («опосередковано») [208, 

                                                                                                                                                                            
стисло окреслено в доповіді Спільного комітету з оподаткування Конгресу США, «ПДВ взагалі застосовується на 

основі принципу походження товару або принципу призначення товару. ПДВ на основі принципу походження товару 

застосовується до товарів і послуг, вироблених у юрисдикції, де такий податок стягується. Відповідно до принципу 

походження товару експорт підлягає оподаткуванню, а імпорт – ні. На противагу цьому, ПДВ на основі принципу 

призначення товару застосовується до товарів і послуг, що споживаються в юрисдикції, де такий податок стягується. 

Відповідно до принципу призначення товару імпорт підпадає під оподаткування, а податок з експортованого товару 

повертається. Такі збори з імпорту та повернення сплачених податків з експорту визначаються як «кордонне 

коригування» (border adjustment) та є частиною практично всіх систем ПДВ, що діють у світі на даний момент [204, 

c. 75]». Не викликає сумнівів той факт, що стаття 110 Договору побудована саме на принципі призначення товару, за 

яким експортовані товари звільняються від податків у державі експорту та підлягають оподаткуванню в державі 

імпорту [див.: 205, c. 124-125; 206, c. 360-362]. 
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c. 866]. На думку Суду, з цього випливає, що відшкодування, запроваджене Італією, 

не відповідає статті 111, оскільки збори, що поверталися, не становили податки на 

товар, а були податками, що стягувалися «з підприємства-виробника з приводу 

різних аспектів його загальної комерційної та фінансової діяльності» [208, 866]. 

Принцип нейтральності, описаний вище, також пояснює певне небажання 

Суду втручатися та визнавати невідповідними національні фіскальні заходи, що 

стосуються товарів, які не конкурують та не є подібними до будь-яких товарів 

національного походження. Так, наприклад, у справі Fink-Frucht, яка стосувалася 

«компенсаційного податку з обороту», що діяв у ФРН до введення ПДВ, Суд 

визначив: «Стаття [110] спрямована на усунення певних обмежень вільного руху 

товарів. Однак вважати, що вона забороняє будь-яке внутрішнє оподаткування 

імпортованих товарів, які не конкурують з національними товарами, означало б 

розширити сферу її дії понад межі, що відповідають її меті. Внутрішній податок, 

зокрема податок з обороту, є фіскальним [збором] за своєю суттю. Тому немає 

ніяких причин для того, щоб певні імпортовані товари отримували привілейований 

режим тільки з огляду на те, що вони не конкурують з будь-яким національним 

товаром, що потребує захисту. Якщо такий податок встановлюється на стадії 

імпортування, навіть стосовно товарів, що не конкурують з національними 

товарами, його мета полягає у встановленні для кожного класу товарів незалежно 

від походження зрівняного податкового режиму на території держави, що 

встановлює такий податок» [209, c. 231]. 

У справі Stier, що була вирішена Судом у той самий день, що й Fink-Frucht, 

Суд проте кваліфікував наведений підхід застереженням, що держави-члени все-

таки обмежені у своєму фіскальному суверенітеті, оскільки, на думку Суду, 

держави-члени не можуть «встановлювати на товари, які за відсутності відповідного 

внутрішнього виробництва випадають з-під застосування заборон, встановлених 

у статті [110], збори в такому обсязі, що перешкоджатиме вільному руху таких 

товарів у Співтоваристві» [210, c. 241].  

Принцип нейтральності, відповідно до функціонального підходу, прийнятого 

Судом, поширює свою дію і на сфери, непрямо чи опосередковано пов’язані 
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з функціонуванням податкової системи. Це наочно виявилося у справі Drexl, в якій 

Суд визнав такими, що не відповідають статті 110, норми італійського 

кримінального законодавства, що стосувалися ухилення від сплати податків (у цій 

справі – ПДВ з ввезеного вживаного автомобіля). Суд визначив: «Хоча кримінальне 

законодавство та встановлення відповідальності, навіть у сфері податкових 

злочинів, залишені у компетенції держав-членів, право Співтовариства встановлює 

певні обмеження [на таку дискрецію держав-членів], коли національне 

законодавство може мати вплив на нейтральність внутрішньої податкової системи 

щодо торгівлі в межах Співтовариства, як вона визначена у статті [110] Договору, та 

на належне функціонування спільної системи ПДВ, встановленої в директивах 

Співтовариства. Як вже зазначав Суд в іншому контексті – щодо вільного руху 

осіб – система покарань не повинна ставити під загрозу свободи, встановлені 

в Договорі про ЄЕС. Це саме той випадок, коли покарання так непропорційно 

співвідноситься із тяжкістю злочину, що стає перешкодою для здійснення свобод, 

гарантованих у праві Співтовариства» [174, c. 1233-1234, para. 17-18]. 

Таким чином, по суті, принцип нейтральності також слугує, так би мовити, 

мостом для застосування загальних принципів права ЄС у сфері оподаткування та 

пов’язаних галузях. 

 

2.2 Поняття податку для цілей статті 110: податки, мита, збори 

еквівалентної дії, мита фіскального характеру 

ЄС як економічно орієнтоване інтеграційне об’єднання побудоване на 

митному союзі, про що прямо зазначено у статті 28 Договору. Такий союз має два 

елементи: заборона мита у торгівлі товарами між державами-членами та 

встановлення спільних митних тарифів щодо товарів із третіх країн74. Така заборона 
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 Такий другий елемент відсутній у зонах вільної торгівлі [див. 182, c. 35]. Слід зазначити, що хоча Договір про 

функціонування ЄС не містить положення, яке регулювало б питання зборів, що мають аналогічну до тарифів дію, 

у торгівлі між державами-членами і третіми країнами, Суд ЄС зазначив у справі Indiamex, що одностороннє 

встановлення таких зборів після запровадження Спільного митного тарифу ЄС не відповідає меті Договору, що 

полягає у здійсненні спільної політики у відносинах держав-членів із третіми країнами [213, c. 1609, para. 22; див. 

також: 214, c. 2950-2951, para. 35-37; 215, c. para. 22].  
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митних зборів стосується не тільки зовнішніх кордонів держави, а й митних 

кордонів у межах держави-члена
75

.  

У цьому контексті постає питання розмежування дії статті 110, що стосується 

внутрішнього оподаткування, і статті 30, якою забороняються ввізне та вивізне мито 

та збори еквівалентної дії, включаючи мита фіскального характеру, у торгівлі між 

державами-членами. Адже згідно з усталеною практикою Суду застосування 

статті 30 унеможливлює застосування статті 110, і навпаки. Як встановив Суд 

у справі Alfons Lütticke, «збори, що мають еквівалентну до митних зборів дію, 

з одного боку, та внутрішнє оподаткування, з другого боку, регулюються різними 

системами» [201, с. 211]. Генеральний адвокат Джейкобс пояснив у висновку 

у справі Haahr Petroleum: «У принципі, відмінність [між статтями 30 та 110] може 

бути пояснена тим фактом, що збір [за статтею 30] є неправомірним у всій своїй 

повноті, а податок – тільки у частині, зокрема тією мірою, якою його тягар 

(фактичний чи потенційний) перевищує той, що несуть товари національного 

виробництва» [217, с. 4101, para. 39].  

Практика Суду, яка хоч і дещо еволюціонувала протягом останніх 40 років, 

заклала загальні контури відмінності у дії двох положень ще в далеких 1960-х роках. 

Так, у рішенні 1969 року у справі Statistical Levy Суд сформулював загальне 

визначення, що застосовується донині [див., напр.: 212, c. 2675, para. 15; 200, c. 4405, 

para. 28; 218, с. 301, para. 14]: «…будь-який грошовий збір незалежно від розміру, 

призначення і методу застосування, що встановлюється в односторонньому порядку 

стосовно товарів національного виробництва чи іноземних товарів внаслідок того, 

що вони перетинають кордон, який не є митним збором у вузькому сенсі, є збором 
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 Так, у справі Leopold Legros and Others Суд визнав такими, що не відповідають положенням Договору, портові 

збори, що стягувалися з товарів, які імпортувалися до французького заморського департаменту Реюньйон, включаючи 

товари, що ввозилися з метрополії. Суд зазначив, що «збір, який стягується на регіональному кордоні на підставі 

ввезення товарів до провінції держави-члена, становить перешкоду вільному руху товарів, яка принаймні є такою ж 

серйозною, як і збір, що стягується на державному кордоні на підставі ввезення товарів на територію держави-члена» 

[211, c. 4666, para. 16; див. також: 212, c. 2675-2676, para. 17]. У справі Rene Lancry SA, що стосувалася застосування 

подібних портових зборів французьким заморським департаментом Реюньйон до товарів походженням з метрополії, 

Суд, незважаючи на аргументи Ради, що дане питання підпадає під концепцію внутрішньої ситуації, тобто що право 

Співтовариства не застосовується, визнав, що положення Договору про заборону митних зборів між державами-

членами застосовуються до регіональних митних кордонів, навіть якщо товари, які підпадають під їхню дію, ввозяться 

з території метрополії [216, c. 3990-3991, para. 27-29; див. також 212, c. 2678, para. 27]. 
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еквівалентної дії в сенсі [статті 30] Договору, навіть якщо він встановлений не на 

користь держави, не є дискримінаційним чи протекціоністським за своїми 

наслідками і навіть якщо товар, з якого стягується такий збір, не конкурує з будь-

яким товаром національного походження … зі статті [110] слідує, що концепція 

збору еквівалентної дії не включає податки, встановлені у такий самий спосіб 

у державі стосовно подібних чи порівнюваних товарів національного виробництва, 

або які за відсутності таких товарів включені до системи загального внутрішнього 

оподаткування, або які спрямовані компенсувати таке внутрішнє оподаткування 

у межах, визначених Договором» [219, c. 201, paras. 9, 11]. 

У справі Gaston Schul Суд пояснив, що заборона зборів, що мають 

еквівалентну дію, включає «будь-який податок, що сплачується з або внаслідок 

імпортування і який, з огляду на те, що застосовується спеціально до імпортованих 

товарів і не застосовується до подібних товарів національного виробництва, в 

кінцевому підсумку має наслідком таку саму дію, що й митний збір, на вільний рух 

товарів через негативний вплив на ціну імпортованих товарів» [175, с. 1428, para. 

18]. Визначальною рисою таких зборів, що відрізняє їх від внутрішніх податків, є те, 

що вони застосовуються виключно до імпорту чи експорту, тоді як під дію податків 

підпадають всі товари – і імпортовані, і вітчизняні [див. 175, с. 1428, para. 19]. Суд 

також підкреслив, що обґрунтування заборони зборів еквівалентної дії «базується на 

тому, що будь-який грошовий збір незалежно від розміру, що встановлюється на 

товари тільки з тієї причини, що вони перетинають кордон, становить перешкоду 

для руху таких товарів» [219, с. 200, para. 7]. 

Практика держав-членів однак виявилася більш складною у сфері зборів, що 

стягуються з товарів при імпортуванні. Тому Суд сформулював два винятки із 

заборони зборів еквівалентної дії: 1) якщо збір становить плату за спеціальну 

послугу, фактично надану імпортеру або експортеру, за умови що така плата 

пропорційна вартості такої послуги; 2) якщо збір становить частину загальної 

системи оподаткування певної категорії товарів та застосовується відповідно до 

об’єктивних критеріїв і незалежно від походження таких товарів. У даному разі збір 
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за своєю природою є податком і підпадає під дію інших положень Договору, 

зокрема про недискримінацію у сфері оподаткування [219, c. 201, paras. 9, 11]. 

Перший виняток стосується тих випадків, коли збір стягується за фактично 

надану послугу, наприклад зберігання товару на митному складі. По суті, це 

є принципом quid pro quo
76
. Як відзначив Суд у справі Commission v. Belgium, збір 

може не підпадати під визначення збору еквівалентної дії, «якщо такий збір 

є платою за послугу, фактично надану імпортеру, що відповідає вартості такої 

послуги” [220, c. 1658-1659, para. 8]. Відповідно адвалорний збір за надані послуги 

не відповідає такій вимозі [див.: 221, c. 2308; 222, c. 965, paras. 2-3; 223, c. 1048, 

para. 7]. Принцип quid pro quo також вимагає, аби послуги, включаючи 

адміністративні, надавали певну конкретну перевагу імпортеру чи експортеру, 

прямо пов’язану з операцією імпорту чи експорту. Як підкреслив Суд у справі 

Statistical Levy, що стосувалася італійського адвалорного статистичного збору 

з операцій імпорту та експорту, «статистична інформація, про яку йдеться, 

є корисною для економіки загалом і для відповідних адміністративних органів 

зокрема. Навіть якщо припустити, що наслідком цього є особливе покращення 

конкурентного становища імпортерів та експортерів, така статистика вже-таки 

залишається перевагою настільки загальною і настільки складною для оцінювання, 

що оскаржуваний збір не може вважатися платою за конкретну перевагу, що була 

фактично надана» [219, с. 202, para. 16]. 
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 Принцип quid pro quo імпліцитно присутній як критерій у юриспруденції Суду. Як правило, Суд відкидав аргументи 

держав щодо «плати за послуги» у справах щодо односторонніх заходів, коли такі послуги надавалися в загальних 

інтересах (як, наприклад, збори за санітарні інспекції) або в інтересах підприємців як класу (як, наприклад, 

статистичний збір) [див.: 224, с. 170; 219, с. 202, para. 16; 225, с. 1044, paras. 4-5; 226, с. 138-139, paras. 9-11]. Як стисло 

підсумував генеральний адвокат Джейкобс практику Суду ЄС в цьому питанні,
 
«Суд погодився, хоч і неохоче, що «за 

певних обставин фактично надана спеціальна послуга може слугувати підставою для сплати пропорційної суми за 

неї». У такому разі зазначена плата не буде розглядатися як збір еквівалентної дії і може вважатися правомірною. 

Однак для того, щоб плата підпадала під таке визначення, мають бути дотримані жорсткі критерії: надана послуга має 

надавати окрему та чітко визначену перевагу, що отримується фактично і в індивідуальному порядку, та має бути 

наявним зв’язок між сплаченою сумою і такою перевагою» [217, c. 4105-4106, para. 52]. У справі Bakker Hillegom Суд 

визначив: «Слід зазначити, що ця умова не може вважатися дотриманою, якщо відсутній прямий зв’язок між розміром 

збору і фактичною інспекцією, за проведення якої він стягується. Без такого зв’язку неможливо визначити, що розмір 

збору не перевищує фактичних витрат на операцію, за яку він стягується … [Т]акий зв’язок наявний, коли розмір 

збору розраховується на основі тривалості інспекції, кількості залучених осіб, вартості матеріалів, накладних витрат 

чи інших подібних факторів, що не виключає встановлення фіксованої ставки за проведення інспекції, наприклад 

фіксованої погодинної ставки. Однак прямий зв’язок між фактично проведеною інспекцією і розміром збору 

відсутній, якщо розрахунок такого розміру здійснюється на основі ваги чи експортної вартості товарів» [227, с. 1751-

1752, para. 12-14].  
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Таким чином, плата за послуги, включаючи адміністративні, пов’язані 

з імпортом чи експортом між державами-членами, відповідає вимогам статті 30 

Договору, якщо вона не перевищує фактичної вартості відповідної послуги та 

наявний прямий зв’язок між сумою збору та вартістю наданої послуги, за яку такий 

збір стягується [див. 228, c. 1595, para. 10]. Навіть якщо збір стягується за публічні 

послуги, що не є обов’язковими, це зовсім не означає, що стаття 30 до нього не 

застосовується. Як відзначив генеральний адвокат Джейкобс у справі Haahr 

Petroleum, «...хоча Суд вказував, що плата за обов’язкові послуги, наприклад за 

санітарну перевірку, зазвичай вважається збором еквівалентної дії, з цього зовсім не 

випливає, що збір за будь-яку необов’язкову послугу випадає з категорії зборів 

еквівалентної дії» [217, с. 4108,  para. 62]. За своїм характером такий підхід 

унеможливлює встановлення державами-членами прихованого оподаткування 

імпорту чи експорту шляхом запровадження надмірної плати за певні публічні 

послуги.  

Більш складним є питання співвідношення податкових заходів, що підпадають 

під дію статті 110, та зборів еквівалентної дії, що підпадають під дію статті 30 

Договору. Суд послідовно обстоює позицію, що стаття 30 і стаття 110 не можуть 

застосовуватися одночасно, тобто національний захід фіскального характеру може 

підпадати або під заборону зборів еквівалентної дії, або під заборону 

дискримінаційного чи протекціоністського оподаткування [див., напр.: 229, с. 710-

711, para. 13; 230, с. 1880, paras. 20-22]. Як підсумував Суд у справі IGAV, «одна й та 

сама схема оподаткування не може відповідно до системи Договору відноситися 

одночасно до двох згаданих категорій, з огляду на те, що збори, про які йдеться 

у статті [30], повинні бути повністю скасовані, тоді як для цілей застосування 

внутрішнього оподаткування стаття [110] передбачає тільки усунення будь-яких 

форм дискримінації, прямої чи опосередкованої, між національними товарами 

держави-члена і товарами, що походять з інших держав-членів» [229, с. 710-711, 

para. 13; див. також: 231, c. 4949, para. 19; 232, с. 473-474; 233, с. 4361, para. 9].  
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Як свідчить аналіз практики Суду, щоб збір мав фіскальний характер у сенсі 

статті 110, він має становити частину загальної системи оподаткування та 

застосовуватися систематично відповідно до об’єктивних критеріїв незалежно від 

ознаки походження товару77. Суд у справі Denkavit Loire встановив: «Необхідно 

наголосити, що для того, щоб становити частину загальної системи внутрішнього 

оподаткування, збір, під який підпадають імпортовані товари, повинен накладати 

таке ж [грошове] зобов’язання на національні товари та ідентичні імпортовані 

товари на однаковій ринковій стадії, і момент виникнення грошового зобов’язання 

[із сплати збору] також має бути ідентичним в обох випадках. Тому не є достатнім 

той факт, що метою збору, встановленого на імпортовані товари, є компенсація [дії] 

збору, встановленого на подібні товари національного походження (або на товар чи 

товари, з яких подібні товари були виготовлені) на стадії виробництва чи виведення 

на ринок, що передує стадії, на якій імпортований товар підпадає під оподаткування. 

Виключення збору, що стягується при перетині кордону, з-під визначення збору 

еквівалентної дії, якщо такий збір не застосовується до подібних товарів 

національного походження або застосовується на інших стадіях їх виведення на 

ринок, або встановлені різні підстави для виникнення зобов’язань з його сплати, 

оскільки такий збір спрямований на компенсацію дії внутрішнього фіскального 

збору, що застосовується до таких самих товарів, не кажучи вже про фіскальні 

збори, встановлені на імпортований товар у державі експорту, – все це 

перетворюватиме заборону зборів еквівалентної дії на пусте та позбавлене сенсу 

положення» [234, с. 1934-1935, para. 8]. 

Однак визначення збору як частини національної податкової системи зовсім не 

означає, що такий збір не може мати еквівалентної дії. У справі Capolongo Суд 

прямо вказав на те, що при визначенні характеру збору слід також брати до уваги 

його мету: «Навіть грошові збори, спрямовані для фінансування діяльності установи 
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 Як підкреслив генеральний адвокат Джейкобс у своєму висновку у справі Haahr Petroleum, «у даному контексті слід 

відрізняти той факт, що податок стягується в момент імпортування, від питання, чи стягується він виключно 

з імпорту – перше питання є концептуально відмінним від другого. Той факт, що момент виникнення зобов’язання із 

сплати певного податку є моментом імпортування, не є вирішальним для цілей категоризації його за статтями 9 і 12, 

з одного боку, та статтею [110], з другого: момент виникнення зобов’язання з ПДВ з імпорту, наприклад, становить 

момент імпорту, але це не означає, що ПДВ сплачується лише з імпорту» [217, с. 4103, para. 43].  



127 

 

публічного права можуть становити податки, що мають еквівалентну дію в сенсі 

частини другої статті [30] Договору. З іншого боку, фінансові збори в рамках 

загальної системи внутрішнього оподаткування, що застосовуються систематично 

до національних та імпортованих товарів відповідно до однакових критеріїв, не 

повинні розглядатися як збори еквівалентної дії. При тлумаченні концепції зборів 

еквівалентної дії на імпорт слід брати до уваги спрямування коштів, отриманих від 

таких зборів. Фактично, коли такий збір чи плата спрямовані виключно на 

підтримку діяльності, що особливо йде на користь національним товарам, які 

підпадають під таке оподаткування, то в результаті може бути, що загальний збір, 

що застосовується до імпортованих товарів і товарів національного походження 

відповідно до однакових критеріїв, все-таки становитиме для імпортованих товарів 

додатковий податковий тягар, а для національних товарів – компенсацію за переваги 

або допомогу, отриману раніше» [235, с. 623, para. 12-13].  

У подальшій практиці Суд модифікував свій підхід до питання кваліфікації 

зборів фіскального характеру як таких, що мають еквівалентну тарифам дію [див., 

напр., 236, с. 1005, para. 16-17]. Зокрема, було встановлено три критерії, що 

визначають збір як збір еквівалентної дії
78

: 1) збір має виключну ціль – 

фінансування діяльності, що надає спеціальну перевагу національним товарам, що 

підпадають під його дію; 2) імпортовані товари та відповідні національні товари 

мають бути однаковими; 3) збір відшкодовує, повністю або частково, переваги, 

запроваджені внаслідок діяльності, на фінансування якої він спрямований.  

Ці критерії визначають, що збір, який стягується з національних та 

імпортованих товарів, але спрямовується до державного або місцевих бюджетів, не 

може вважатися збором еквівалентної дії, навіть якщо національні товари 

отримують певні переваги чи пільги з такого бюджету. У такому разі перший 

критерій не є дотриманим, а сама така система має розглядатися в світлі положень 
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 Якщо збір відповідає таким критеріям, той факт, що він застосовується не в момент перетину кордону, а згодом, 

наприклад, під час переробки імпортованих товарів, не впливає на визначення його як збору еквівалентної дії. 

Як визначив Суд у справі Firma Steinike und Weinlig, «якщо умови, що відрізняють збір еквівалентної дії, дотримані, 

той факт, що такий збір застосовується на стадії виведення на ринок чи переробки товарів після того, як вони 

перетнули кордон, є неістотним, за умови що товари підпадають під його дію тільки на підставі перетину кордону, 

тобто на підставі чинника, що виключає національні товари з-під такого оподаткування» [237, с. 613, para. 29]. 
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Договору, що стосуються або дискримінаційного чи протекціоністського 

оподаткування, або державної допомоги
79
. Як підсумував такий загальний підхід 

генеральний адвокат Тезауро у своєму висновку у справі Compagnie Commerciale de 

l’Ouest, «хоча існують певні розбіжності у формулюванні відповідних рішень Суду, 

основоположні характеристики, що відрізняють збір еквівалентної дії від 

дискримінаційного внутрішнього оподаткування, є досить очевидними: необхідно 

встановити, чи отримують перевагу саме національні, а не імпортовані товари, від 

повної або часткової компенсації тягаря [такого збору], з огляду на спосіб 

використання доходів, отриманих від такого збору» [238, с. 1870]. Відповідно, 

продовжує генеральний адвокат, «якщо переваги повністю компенсують тягар, що 

виникає внаслідок виведення національного товару на ринок, висновок має бути, що 

збір, під який також підпадають імпортовані товари, є збором еквівалентної дії. 

Якщо, з другого боку, такі переваги тільки частково компенсують тягар, що 

покладається на національні товари, висновок полягатиме в тому, що така система 

має наслідком податкову дискримінацію, що не відповідає статті [110]» [238, 

с. 1871]. Такий підхід повністю підтриманий Судом [див. 230, с. 1881-1882, para. 27].  

Практика Суду щодо категоризації певного заходу, що має фіскальний 

характер, виходить з того, що визначення належності такого заходу до податкової 

сфери або до зборів еквівалентної дії не залежить від визначення в національному 

праві і базується на його функціональних характеристиках. Також слід відзначити, 

що аналіз такого заходу базується на визначенні співвідношення фактичних 

податкових тягарів, які накладаються на вітчизняні та імпортовані товари. Якщо 

фактичний податковий тягар лежить лише на імпортованих товарах, а відповідний 

тягар на національні товари повністю компенсується перевагами, що провадяться 
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 Також складною для кваліфікації фіскального заходу є ситуація, коли доходи від застосування фіскального чи 

парафіскального збору спрямовуються на діяльність, яка надає перевагу не тільки національним товарам, що 

підпадають під його дію, а й товарам, з яких такий збір не стягується. Щодо таких ситуацій генеральний адвокат 

Тезауро зазначив: «Такий випадок найчастіше має місце, якщо доходи від збору використовуються не тільки для 

надання переваги національним товарам, що підпадають під його дію, і відповідно національні товари, з яких він 

стягується, та національні товари, що отримують перевагу за рахунок доходів від такого збору, не є одними й тими 

самими. Така ситуація була розглянута у справі IGAV, в якій, як чітко довів генеральний адвокат Трабуччі, допомога, 

що виплачувалася фондом Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, надавала переваги різним категоріям підприємств, 

включаючи підприємства, на комерційну діяльність яких відповідний парафіскальний збір не мав ніякого впливу» 

[238, с. 1871].  
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через діяльність, яка фінансується з доходів від збору, такий збір підпадає під 

заборону зборів еквівалентної дії, оскільки чистий або фактичний тягар на 

національні товари відсутній. Однак якщо переваги такої діяльності лише частково 

співвідносяться із збором, такий захід підпадає під дію положень статті 110. Як 

зазначив Суд у справі Georges Lornoy, «[у такому] разі збір не відповідатиме статті 

[110] Договору і тому буде забороненим тією мірою, якою він дискримінує 

імпортовані товари, іншими словами, тією мірою, якою зменшується тягар, 

покладений на національні товари, що підпадають під його дію» [239, с. 6553, 

para. 21]. 

Для ілюстрації різниці між зборами еквівалентної дії та непрямими податками 

в сенсі Договору можна навести доволі показову справу Outokumpu Oy [240]
80
, в якій 

позивач обстоював позицію, що застосування єдиної ставки акцизу з імпортованої 

електроенергії, тоді як до електроенергії застосовувалися різні ставки залежно від її 

джерела, визначає такий акциз як збір еквівалентної дії. Суд звернув увагу на той 

факт, що акцизний збір становить частину загальної системи оподаткування та 

стягується не тільки з електроенергії, а й з енергоносіїв [240, с. 1807, para. 21], 

стягується одним органом влади незалежно від походження електроенергії та 

відповідно до загального законодавства про акцизні збори [240, с. 1808, para. 21]. За 

таких обставин той факт, що у разі імпортованої електроенергії збір сплачує 

імпортер за фактом імпорту не дає достатніх підстав для висновку, що він 

стягується з відповідних товарів лише в силу факту перетинання кордону [240, 

с. 1808, para. 23]. Компанія Outokumpu Oy обстоювала у цій справі позицію, що збір, 

що стягується з імпортованих товарів, аби підпадати під дію статті 110, має 

застосовуватися до національних та імпортованих товарів на однаковій ринковій 

стадії, а також момент виникнення податкового зобов’язання має бути ідентичним 
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 Фінське підприємство Outokumpu Oy імпортувало електроенергію із Швеції. Відповідно до фінського національного 

законодавства щодо оподаткування електроенергії акцизний збір стягувався з електроенергії, виробленої в Фінляндії, 

у розмірі, що залежав від способу її виробництва. З імпортованої електроенергії акцизний збір стягувався незалежно 

від способу виробництва. Стягнення акцизного збору на підставі способу виробництва електроенергії базувалося на 

міркуваннях, пов’язаних із захистом довкілля. Водночас сума збору, що стягувався з імпортованої електроенергії, не 

залежала від способу її виробництва. Акцизний збір з імпортованої електроенергії був вищим, ніж найнижчий збір 

з електроенергії, виробленої в Фінляндії, але меншим, ніж найвищий збір. Акцизний збір з імпортованої 

електроенергії стягувався з імпортера, а збір з електроенергії, виробленої в Фінляндії, стягувався з виробника. 
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для обох класів товару [240, с. 1808, para. 24]. Відповідно оскільки збір до імпорту 

застосовувався у момент імпортування, а до національного виробництва – у момент 

виробництва електроенергії, оподаткування відбувалося на різних ринкових стадіях. 

Суд не погодився з цим аргументом, зазначивши, що, «з огляду на характеристики 

електроенергії, ринкова стадія є однаковою для обох операцій, тобто це стадія, коли 

електроенергія надходить у національну розподільчу мережу» [240, с. 1808, 

para. 25], а той факт, що походження товарів визначає суму збору, що з них 

стягується, не може вилучити такий збір з-під дії статті 110 Договору [240, с. 1809, 

para. 28].  

Таким чином, Суд у цій справі зважив на такі критерії для визначення збору 

як податку: 1) застосування до всього класу товарів незалежно від походження 

відповідно до загальних правил національного права; 2) адміністрування збору 

єдиним державним органом відповідно до загальних правил; 3) застосування на 

однаковій ринковій стадії; 4) подібний момент виникнення податкового 

зобов’язання; 5) однакові об’єктивні критерії застосування незалежно від 

походження товару. Суд, як слідує з аналізу його практики, зважає на багато 

факторів, зокрема, на формулювання відповідних положень національного 

законодавства, вплив на імпортовані та вітчизняні товари, наявність або потенційну 

можливість виникнення національного виробництва подібних товарів тощо. 

  

2.3  Структура зобов’язань за статтею 110 Договору 

Стаття 110 Договору містить два положення: заборону дискримінаційного 

оподаткування подібних товарів та заборону протекціонізму в оподаткуванні 

імпортованих товарів. По суті, перша частина статті 110 втілює принцип, 

закріплений у першому реченні частини другої статті ІІІ ГАТТ [див. 241, с. 156]. 

Такий висновок випливає з текстуального порівняння, але практика Суду ЄС, 

застосовуючи телеологічний підхід, визначила дещо більш широкий зміст 

принципів, втілених у тексті статті 110. Як підсумував Суд у справі F. G. Roders BV, 

«…мета статті [110], взятої в цілому, полягає у забезпеченні вільного руху товарів 
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між державами-членами за нормальних умов конкуренції шляхом усунення всіх 

форм протекціонізму, що можуть бути наслідком застосування внутрішнього 

оподаткування, що дискримінує товари з інших держав-членів. Тому стаття [110] 

має гарантувати повну нейтральність внутрішнього оподаткування стосовно 

конкурування товарів національного виробництва та імпортованих товарів» [242, 

с. 2256, para. 15; див. також: 184, c. 4533 , para. 9; 199, c. 1374, para. 24].  

Як пояснив Суд ЄС у справі Commission v. France, «перша частина статті 

[110], що ґрунтується на порівнянні податкових тягарів, що покладаються на товари 

національного виробництва і на імпортовані товари, які можуть бути класифіковані 

як подібні, є основним положенням у цьому відношенні. Це положення … має 

тлумачитися широко, аби включати всі податкові процедури, що суперечать 

принципу рівності у режимах товарів національного походження та імпортованих 

товарів; тому необхідно тлумачити концепцію подібних товарів з достатньою 

гнучністю» [243, с. 359, para. 5]. Натомість функція частини другої статті 110 

полягає в унеможливленні використання національних податкових систем для 

надання захисту національному виробництву. Як пояснив Суд, «функція частини 

другої статті [110] полягає у застосуванні, на доповнення до всіх форм непрямого 

податкового захисту товарів, які, не будучи подібними в сенсі частини першої, 

перебувають у відносинах конкурування, навіть часткового, непрямого чи 

потенційного, з певними товарами держави-імпортера» [243, с. 360, para. 6]
81
. Таким 

чином, основна увага статті 110 зосереджена на забезпеченні рівних умов 

конкуренції між імпортованими і вітчизняними товарами на ринках держав-членів. 

Друга частина статті 110 виконує допоміжну функцію щодо частини першої.  
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 У справі Firma Fink-Frucht Суд зазначив, що «Такий захист матиме місце, зокрема, якщо внутрішнє оподаткування 

встановлює більш тяжкий тягар по відношенню до імпортованого товару, аніж по відношенню до товару 

національного виробництва, з яким імпортований товар в силу однієї чи декількох цілей використання конкурує, 

навіть якщо умови подібності для цілей першої частини Статті [110] не дотримані. Навіть за відсутності будь-якого 

прямого конкурування з товарами національного виробництва, такий захист може мати місце, якщо буде встановлено, 

що імпортований товар несе спеціальний податковий тягар в силу місця його виробництва чи розповсюдження чи в 

силу будь-якої іншої економічної обставини у такий спосіб, аби надати захист певним видам діяльності, відмінних від 

тих, що використані у виробництві імпортованих товарів. Для цілей правової визначеності, однак, необхідно, аби 

різноманітні економічні взаємовідносини, що підпадають під дію другої частини Статті [110], були не просто 

випадковими, а тривалими і характерними» [209, с. 232-233]. 
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Аналіз практики Суду засвідчує, що, на відміну від ДСБ, Суд не вважає 

концептуально необхідним проводити чітке розмежування сфер дії положень частин 

першої і другої статті 110. Так, наприклад, у справі Hansen, що стосувалася 

оподаткування алкогольних напоїв, Суд фактично утримався від окремого розгляду 

положень статті 110, з огляду на практичну складність визначення однакового 

режиму, що може виникнути у зв’язку з особливим характером сировини, технічних 

характеристик устаткування та процесів перегонки [244, c. 1807, para. 18-19]. У серії 

справ, що стосувалися національних систем оподаткування алкогольних напоїв, Суд 

вказав, що стаття 110 Договору в цілому застосовується до всіх товарів, які мають 

однакову мету споживання [243, c. 359-360, para. 5; 245, c. 407-408, para. 33; 246, 

c. 2286, para. 7; 247, c. 464-465, paras. 11-13; 248, c. 491, para. 8].  

Як зазначив генеральний адвокат Райшль, аналізуючи такий підхід, «Суд, 

виходячи з духу та цілей статті [110], а саме з того, що вільний рух товарів між 

державами-членами за нормальних умов конкуренції має бути збережений шляхом 

скасування всіх форм протекціонізму, які можуть бути наслідком 

дискримінаційного внутрішнього оподаткування товарів з інших держав-членів, 

відповідно дійшов висновку ... що достатньо визначити, чи є застосування певної 

національної системи оподаткування дискримінаційним або, залежно від обставин 

справи, протекціоністським, тобто чи наявна різниця у ставках або детальних 

правилах стягнення податку та чи може така різниця потенційно надавати перевагу 

певному національному виробництву» [249, c. 100].  

Такий підхід, що випливає з телеологічного тлумачення положень статті 110 

Договору, певною мірою нівелює різницю між частинами першою і другою цієї 

статті. Суд ЄС на практиці обмежується тією частиною, що найбільш відповідає 

обставинам справи, або застосовує кумулятивний стандарт, відмовившись від суто 

текстуального підходу, що панує у практиці ДСБ.   

 

2.4 Податкова недискримінація в сенсі статті 110 Договору 

Як випливає з формулювання статті 110 Договору, дане положення забороняє 

оподаткування імпортованих товарів понад те, що прямо чи опосередковано 
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застосовується до товарів національного походження
82
. Відповідно оподаткування, 

що прямо застосовується до товарів, у сенсі статті 110 означає податки, що 

включаються у вартість товару при виході його на ринок чи реалізації. Питання 

визначення поняття «опосередковане оподаткування» виникло у справі Molkerei-

Zentrale v. Hauptzollamt Padeborn [див. 181, c. 155]. У своєму висновку генеральний 

адвокат Ганд запропонував розглядати ці податки як такі, що включають всі 

фіскальні збори, якими оподатковується сировина, комплектуючі та послуги [250, 

с. 163]. Суд погодився з таким розумінням, зазначивши, що термін «прямо чи 

опосередковано» має тлумачитися широко і включати всі види податків, що 

фактично та спеціально були стягнуті з національних товарів на більш ранніх 

стадіях виробництва та виходу на ринок [181, с. 155]. Як свідчить пізніша справа – 

Commission v. Italy – таке опосередковане оподаткування включає фіскальні збори 

з сировини та напівфабрикатів, що включаються в ціну товару [див. 208, с. 493, 

para. 9]. Проте значення таких зборів зменшується доволі швидко із збільшенням 

стадій виробництва та реалізації таких товарів [див. 181, с. 155].  

Такий підхід до тлумачення статті 110 також визначає, що хоча прямі податки в 

загальноприйнятому сенсі не підпадають під її дію, оподаткування окремих видів 

діяльності може розглядатися як опосередковане оподаткування в сенсі названого 

положення, якщо таке оподаткування безпосередньо впливає на ціну товару [див. 

251, c. 258, para. 15]. На основі такого підходу, наприклад, Суд визнав збори 

з міжнародного перевезення товарів, що визначаються залежно від відстані 

перевезення по території держави-члена та від ваги товарів, такими, що підпадають 

під дію статті 110 [див. 251, c. 258, para. 16]. У справі Bergandi Суд визнав, що 

стаття 110 застосовується до внутрішнього оподаткування, що стягується за 

використання імпортованих товарів [див. 199, c. 1373-1375, paras. 22-32]. У справі 
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 Окремо слід зауважити, що положення статті 110 Договору не забороняє реверсної дискримінації. Реверсна 

дискримінація означає надання менш сприятливого режиму національним товарам порівняно з режимом, що 

надається подібним імпортованим товарам. Питання реверсної дискримінації було розглянуто Судом у справі SA des 

Grandes Distilleries Peureux, в якій Суд зазначив: «Хоча стаття [110] забороняє державам-членам встановлювати 

внутрішнє оподаткування товарів, імпортованих з інших держав-членів, понад те, що застосовується до національних 

товарів, вона не забороняє встановлення внутрішнього оподаткування національних товарів понад те, що 

застосовується до імпортованих» [165, c. 913, para. 32]. Такий підхід, як пояснив Суд, ґрунтується не так на 

текстуальному тлумаченні положень статті 110, як на розумінні, що такі випадки є наслідком окремих характеристик 

національного законодавства держав-членів, яке ще не гармонізовано [165, c. 913, para. 33]. 
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Schöttle Суд також визнав, що під дію статті 110 підпадають збори, що стягуються 

з міжнародних перевезень товарів автотранспортом [251, c. 258, paras. 12-15]. 

Це положення також було застосоване до зборів за транспортування товарів чи за 

користування морськими портами (справа Haahr Petroleum) [252, с. 4155, para. 38], 

зборів на утилізацію відходів (справа Stadtgemeinde Frohnleiten) [253, с. 9681, 

para. 47], зборів за санітарні та ветеринарні інспекції (справа Simmenthal) [254, 

с. 1889, para. 23] тощо.  

 

2.4.1 Пряма дискримінація 

Поняття прямої дискримінації стосується ситуацій, коли менш сприятливий 

режим для імпортованих товарів безпосередньо встановлений в національному 

законодавстві, тобто коли підставою для розрізнення подібних товарів є ознака 

походження; при цьому заборонена пряма дискримінація, коли імпортованим 

товарам надається менш сприятливий режим, ніж той, яким користуються відповідні 

вітчизняні товари. Слід зазначити, що випадки прямої дискримінації у практиці 

Суду трапляються досить рідко, зважаючи на недвозначну заборону статті 110. 

Доволі показовим прикладом прямої дискримінації є справа Firma Alfons 

Lutticke GmbH, в якій імпортер був зобов’язаний митною службою ФРН сплатити 

компенсаційний податок, що стягувався з імпорту замість податку з обороту, який 

стягувався з національних товарів. Причому національні товари, подібні до тих, що 

імпортувалися фірмою «Alfons Lutticke GmbH», були звільнені від податку з обороту. 

Суд, вказуючи на невідповідність такої ситуації положенням статті 110 зазначив, що 

дане положення «визначає як загальну та незмінну норму Співтовариства, що тягар 

внутрішніх податків, покладений на товари інших держав-членів, не повинен бути 

більшим за той, що покладається на подібні національні товари” [201, c. 210]. 

Відповідно Суд визнав, що така дискримінація базується виключно на ознаці 

походження і становить пряме та недвозначне порушення статті 110 та не відповідає 

принципам спільного ринку.  

Концепція прямої дискримінації, визначена Судом у своїй практиці, стосується 

не тільки тих ситуацій, коли має місце дискримінація всіх або більшості відповідних 
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імпортованих товарів, а й коли податкова система потенційно може ставити 

імпортовані товари, навіть невелику їх кількість, у менш вигідне становище, ніж 

національні товари. Так, наприклад у справі Bobie Суд визнав таким, що не 

відповідає статті 110, німецьку систему оподаткування пива. На той час у ФРН діяла 

система, за якою до імпортованого пива застосовувалася фіксована ставка податку, 

а до пива національного походження – градуйована, яка залежала від обсягу 

щорічного виробництва пива кожною пивоварнею: що більший обсяг, то вища 

ставка. Така система, зрозуміло, була спрямована на підтримку малих та середніх 

підприємств пивоварної промисловості. Суд ЄС, вказуючи на невідповідність такої 

системи положенням статті 110 Договору, зокрема, зазначив: «Відповідно перша 

частина статті [110] є порушеною, якщо податок на імпортований товар та податок, 

що застосовується до подібного товару національного походження, обчислюються 

в різний спосіб та згідно з різними правилами, що призводить, навіть в окремих 

випадках, до більш низького оподаткування товару національного походження» 

[255, c. 1086, para. 3]. 

Хоча на практиці імпортоване пиво вироблялося великими пивоварними 

компаніями, і тому система оподаткування фактично надавала перевагу більшості 

імпортерів іноземного пива, Суд звернув увагу на потенційну можливість 

дискримінаційного впливу такої системи на невеликих виробників пива в інших 

державах-членах. Суд імпліцитно відкинув будь-яку можливість застосування 

стандарту de minimis у справах, що стосувалися подібних товарів. Дане рішення, як 

висловився Федеральний фінансовий суд ФРН, вказує на більш глибоке втручання 

права ЄС у сферу фіскального суверенітету держав-членів, ніж проста заборона 

дискримінації [див. 6, c. 188]. 

Не менш показовою для визначення поняття прямої дискримінації є справа 

Outokumpu Oy, яка наочно ілюструє жорсткий підхід Суду до випадків розрізнення 

подібних товарів за ознакою походження. У цій справі позивач обстоював позицію, 

що застосування єдиної ставки акцизу до імпортованої електроенергії, тоді як до 

електроенергії національного виробництва застосовувалися різні ставки залежно від 

її джерела, є порушенням принципу податкової недискримінації. Суд погодився 
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з таким твердженням, визнавши: «Той факт, що електроенергія національного 

походження у деяких випадках підпадає під більш високе оподаткування, ніж 

імпортована, є несуттєвим, оскільки для встановлення того, чи відповідає дана 

система статті [110] Договору, необхідно порівняти податковий тягар, що 

накладається на імпортовану електроенергію, з найменшим податковим тягарем, що 

накладається на електроенергію національного походження» [240, c. 1811, para. 36]. 

Фінський уряд на захист своєї системи оподаткування електроенергії вказував, 

що, з огляду на характеристики електроенергії, походження якої та спосіб 

виробництва неможливо визначити з того моменту, як вона потрапляє до 

національної розподільчої мережі, застосування диференційованої ставки до 

імпортованої електроенергії неможливе. За таких обставин, на думку фінського 

уряду, застосування фіксованої ставки, розрахованої таким чином, щоб відповідати 

середній ставці, що застосовується до електроенергії національного походження, 

є єдиним логічним шляхом запровадження рівного режиму для імпортованої 

електроенергії. Однак Суд не погодився з такими аргументами. По-перше, на думку 

Суду, практичні складнощі не можуть виправдовувати податкові заходи, що 

дискримінують товари, імпортовані з інших держав – членів ЄС [240, c. 1811, 

para. 38; див. також 256, c. 6003, para. 47]. По-друге, хоча характеристики 

електроенергії можуть значно ускладнити точне визначення способу її виробництва, 

фінське законодавство навіть не надало імпортерам можливості довести, що 

імпортована ними електроенергія вироблена у певний спосіб, щоб підпадати під 

ставку, що застосовується до електроенергії національного походження, виробленої 

у такий самий спосіб [240, c. 1812, para. 39]. 

Дана справа ілюструє класичну методологію діагонального тесту для 

встановлення дискримінації, який полягає у порівнянні податкового тягаря 

імпортованих товарів із найменшим податковим тягарем, що покладається на групу 

подібних вітчизняних товарів. Таким чином, Суд тлумачить положення статті 110 не 

просто як заборону дискримінації, а як вимогу надання рівного режиму для 

імпортованих товарів. При цьому точкою відліку є найбільш сприятливий режим, 
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що надається класу подібних вітчизняних товарів, навіть якщо такий клас становить 

незначну частку національного виробництва або навіть взагалі відсутній. 

Якщо порівнювати підходи Суду ЄС та ДСБ СОТ, не викликає сумніву, що 

стандарт аналогічного положення частини другої статті ІІІ ГАТТ приділяє більшу 

увагу впливу податкового заходу на конкурентне співвідношення імпортованих 

товарів і товарів національного походження через оцінку їхніх податкових тягарів, 

що визначаються на момент реалізації товару на ринку держави. До речі, 

генеральний адвокат Джейкобс у наведеній справі Outokumpu Oy намагався 

звернути увагу Суду на той факт, що електроенергія, імпортована зі Швеції, несла 

податковий тягар зборів, стягнених у тій країні [257, c. 1792-1973, para. 44]. Якщо 

подібна ситуація розглядалася б у рамках СОТ, не викликає сумніву, що, по-перше, 

дискримінація в сенсі частини другої статті ІІІ ГАТТ не була б встановлена, а по-

друге, якщо б орган вирішення спорів прийшов до протилежного висновку, такий 

захід був би виправданий за статтею ХХ ГАТТ. 

 

2.4.2 Непряма дискримінація  

Поняття непрямої дискримінації, яке загалом відповідає фактичній дискримі-

нації за стандартами частини другої статті ІІІ ГАТТ, стосується тих ситуацій, коли 

розрізнення подібних товарів проводиться на підставі інших критеріїв, ніж ознака 

походження, але водночас спричиняє встановлення менш сприятливого режиму для 

імпортованих товарів. Якщо пряма дискримінація ipso facto не відповідає Договору, 

то доведення непрямої дискримінації, тобто розрізнення товарів за ознаками 

іншими, ніж походження, є більш складним питанням. Як випливає з формулювання 

першої частини статті 110, головна увага цього положення приділена двом 

елементам: подібності товарів та оподаткуванню «понад».  

Подібні товари. Як і у статті ІІІ ГАТТ, головна увага при розгляді справ за 

першою частиною статті 110 Договору приділяється критерію подібності
83

. 

Визначення подібності товарів за першою частиною статті 110 є так само 
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 Слід зауважити, що доволі часто сторони у справах, що розглядалися Судом, намагалися переконати у подібності 

підходів і, відповідно, судових стандартів, за статтею 110 Договору та частиною другою статті ІІІ ГАТТ, але і Суд, 

і генеральні адвокати залишали такі аргументи поза увагою [див., напр., 258, c. 2716]. 
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неоднозначним, як і за частиною другою статті ІІІ ГАТТ. Більше того, як свідчить 

аналіз практики Суду, таке визначення не відіграє вирішальної ролі, як і для 

названого положення ГАТТ. 

Рання практика Суду щодо критеріїв визначення подібності виходила 

з формальних класифікацій податкового законодавства [див. 259, c. 194, paras. 5-6] 

або Єдиного митного тарифу [див. 260, c. 194, para. 12]. Однак згодом Суд відійшов 

від такого формалістичного підходу, хоча, як зазначив генеральний адвокат Райшль, 

такий підхід навіть тоді не означав, що подібність існує тільки у разі однакової 

митної класифікації [258, c. 2716-2717]. Так, у справі Commission v. France Суд 

прямо вказав, що класифікація Єдиного митного тарифу не є вирішальною для цілей 

визначення подібності товарів [243, c. 368, para. 35]. Суд також зазначив в іншій 

справі, що ані Єдиний митний тариф, ані класифікація для цілей митної статистики 

не є визначальними для встановлення подібності [245, c. 407, para. 31]. 

На початку 1980-х років Суд практично переглянув свій підхід. У справі Cogis 

Суд вказав, що при розгляді питання подібності товарів «немає необхідності 

зважати на митну класифікацію» [261, c. 2712, para. 8]. Відповідно до такого підходу 

поняття подібності є доволі широким і «має тлумачитися гнучко» [див. 245, c. 399, 

para. 5]. Суд визначив
84
: «...необхідно вважати подібними ті товари, що мають 

подібні характеристики та задовольняють однакові потреби, з точки зору 

споживачів. Відповідно необхідно визначати сферу дії першої частини статті [110] 

не на основі критерію строго ідентичної природи товару, а на основі критерію 

подібного чи порівнянного використання» [261, c. 2712, para. 7]. 

У справі Commission v. France Суд застосував такі критерії для встановлення 

подібності алкогольних виробів: 1) спільні родові ознаки, такі як перегонка та висо-

кий вміст алкоголю; 2) будь-які особливі характеристики на додаток до названих 

родових ознак (відмінності у використаній сировині, у виробничому процесі або 

у доданих ароматизаторах); 3) наявність товарів з родовими ознаками, але з менш 

відмінними характеристиками та більш широким використанням (напої, вироблені 
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 Фактично Суд підтвердив підхід справи Rewe Zentrale, в якій як основний стандарт встановлення подібності в сенсі 

статті 110 назвав визначення того, чи мають товари на однаковій стадії виробництва чи виведення на ринок подібні 

характеристики і чи задовольняють ті самі потреби, з точки зору споживачів [260, c. 194, para. 12]. 
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з натурального спирту, які споживаються в різних формах, наприклад, у чистій 

формі або розбавлені чи змішані з іншими напоями) [див. 243, c. 361-362, para. 11]. 

Як і в практиці ДСБ, концепція подібності найбільш часто ставала 

вирішальним питанням у справах, в яких оскаржувалися системи держав-членів 

щодо оподаткування спиртних напоїв [див., напр.: 261, c. 867-873; 246, c. 2266-2293; 

248, c. 482-494; 169, c. 877-885; 247, c. 449-473; 243, c. 348-371]. У справі John 

Walker Суд відзначив, що для того, щоб встановити подібність товарів (у цій 

справі – фруктових лікерів та віскі), необхідно розглянути, по-перше, об’єктивні 

характеристики відповідних товарів, такі як походження, спосіб виробництва та 

органолептичні властивості, зокрема смак та вміст алкоголю, а по-друге – здатність 

обох товарів задовольняти ті самі потреби, з точки зору споживачів. Застосовуючи 

ці критерії, Суд не визнав подібними фруктові лікери та віскі, вказавши на істотну 

різницю у притаманних їм характеристиках, зокрема відмінності у способах 

виробництва (лікери виготовляються із фруктів шляхом природного бродіння, 

а шотландське віскі виготовляється на основі зернових методом перегонки) та в 

органолептичних властивостях (різний вміст алкоголю) [169, c. 881-882, para. 12-13]. 

Аналіз практики Суду вказує на те, що і стандарт визначення подібності 

товарів загалом, і його критерії є досить гнучкими. Загалом можна виділити декілька 

факторів, що лежать в основі такого стандарту і визначають спосіб застосування 

критеріїв визначення подібності товарів для цілей положення про податкову 

дискримінацію: 1) ринок та ринкове співвідношення; 2) класифікація товарів 

у законодавстві ЄС; 3) фізичні характеристики товарів та спосіб виробництва; 

4) еластичність взаємозамінності; 5) стадія виробництва або виведення на ринок. 

Ринок та ринкове співвідношення. Головна увага Суду, незважаючи на його 

намагання запровадити дворівневий тест (фізичні характеристики та мета і спосіб 

використання), фактично спрямована саме на аналіз ринкового співвідношення 

товарів. Тобто Суд імпліцитно встановлює конкурентне співвідношення товарів на 

конкретному ринку для визначення їх подібності. Доволі характерною у цьому плані 

є справа Commission v. Denmark, яка стосувалася датської системи оподаткування 

алкогольних напоїв, що встановлювала різні ставки акцизу на вино та фруктове 
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вино, на вино, вироблене з винограду, та на вино з інших фруктів. При цьому Суд 

передовсім звернувся до розгляду ринку таких напоїв у Данії: вино, вироблене 

з винограду, яке споживалося в Данії, було виключно імпортованим товаром; 

фруктові вина були майже виключно товаром, виробленим у Данії, а вина типу 

столових, хоча приблизно третина їх обсягу імпортувалася з інших держав-членів, 

були типовим алкогольним напоєм, виробленим у Данії, який традиційно становив 

значне джерело доходів національного садівництва [262, c. 870, para. 11]. Відповідно 

Суд, розглянувши структуру ринку та національного виробництва і споживання 

названих класів вина та зваживши фізичні характеристики і мету споживання, 

визнав податкову диференціацію такою, що суперечить принципу недискримінації 

імпортованих товарів і товарів національного походження. 

Даний критерій, таким чином, стосується наявності або відсутності 

конкурентних відносин між відповідними товарами або товарними категоріями, їх 

характеру та рівня за умов, що переважають на відповідному ринку. Розглядаючи 

питання ринку та ринкового співвідношення, слід також звернути увагу на два 

важливі питання: 1) поняття товарного ринку і презумпція географічного ринку для 

цілей встановлення подібності товарів; 2) проблема потенційного ринку.  

У нещодавній справі Commission v. France [263, c. 3383-3397], що стосувалася 

різних ставок ПДВ на медичні препарати, Суд торкнувся питання товарного ринку 

в контексті встановлення подібності медичних препаратів, що підпадали під різні 

ставки ПДВ. Відповідно до законодавства про ПДВ у Франції діяли дві ставки: 

2,1% – на препарати, вартість яких підлягала відшкодуванню з фондів соціального 

страхування, 5,5% – на препарати, що не підлягали відшкодуванню. Комісія 

оскаржила такі заходи як такі, що не відповідають вторинному законодавству ЄС 

у сфері ПДВ, зокрема тоді ще чинній Шостій Директиві Ради 77/388/ЄЕС від 

17 травня 1977 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно 

податку з обороту. Суд визнав, що такий захід відповідає праву ЄС, оскільки ринок 

товарів, податковий режим яких розглядався, не був однаковим, відповідно самі 

товари не були подібними для цілей права ЄС і тому не конкурували між собою. 

Аргументуючи таку позицію, Суд вказав, зокрема, на такі аспекти справи: 
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1) медичний препарат включається до переліку препаратів, вартість яких підлягає 

відшкодуванню, відповідно до об’єктивних критеріїв та згідно з директивою ЄС; 

2) дві категорії медичних препаратів не є подібними товарами, що конкурують один 

з одним: коли медичний препарат включається до переліку препаратів, вартість яких 

відшкодовується, він отримує вирішальну перевагу, з точки зору споживача, над 

препаратом, який не включений до такого переліку, адже споживач надає перевагу 

тому препарату, вартість якого підлягає відшкодуванню, і відповідно знижена 

ставка ПДВ не впливає на рішення споживача про купівлю препарату [263, c. 3394, 

para. 26-27]. 

У цій справі став важливим саме критерій різних ринків, хоча медичні 

препарати, що входили до переліку, і ті, що не входили, мали однакові фізичні 

характеристики – від фізичних властивостей до мети споживання. Однак Суд 

звернув увагу на те, що між такими товарами не було конкурування, тобто саме 

включення препарату до переліку було стимулом, що вирішальним чином впливав 

на вибір споживача, а не відмінність ставки ПДВ, яка оскаржувалася.  

Критерій мети споживання на ринку, тобто чи вважаються товари такими, що 

можуть задовольнити подібні потреби споживачів, неминуче веде до транспозиції 

стандартів конкурентного права до сфери статті 110. Такий підхід логічно пов’язує 

систему положень Договору єдиною метою – утворення єдиного ринку з рівними 

умовами конкуренції
85
. Тому при визначенні подібності товарів мають братися до 

уваги характеристики відповідного ринку – і географічного, і ринку товарів чи 

послуг.  

Відповідно для цілей оподаткування географічний ринок становить територію 

держави-члена, оскільки система оподаткування, за винятком федеративних держав 

та заморських територій, як правило, є уніфікованою. Такий підхід можна 

охарактеризувати як презумпція географічного ринку. Тобто географічним ринком 

вважається фіскальна територія держави-члена. Дана теза підтверджується підходом 
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 Критерій подібності товарів відіграє не менш провідну роль і в конкурентному праві ЄС. Як встановив Суд у справі 

Continental Can, «визначення відповідного ринку має важливе значення, оскільки можливості конкуренції можуть 

бути зважені тільки через характеристики товарів, що розглядаються, завдяки яким такі товари є особливо 

придатними для задоволення нееластичного попиту і тільки в обмеженій мірі можуть бути взаємозамінними з іншими 

товарами» [264, c. 247, para. 32]. 
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Суду у справах, що стосувалися відповідності фіскальних зборів, що стягувалися 

заморськими департаментами Франції, положенням Договору [див. 211, c. 4666, 

paras. 16-17; див. також: 216, c. 3990, paras. 26-28; 212, c. 2676, paras. 20-21]. У таких 

справах Суд фактично виходив з того, що такі збори штучно сегментують 

внутрішній ринок держави-члена, створюючи невиправдані перешкоди вільному 

руху товарів.  

Аналіз практики Суду щодо визначення подібності товарів для цілей подат-

кової класифікації дає підстави вважати, що розуміння відповідного ринку для цілей 

такої класифікації та для цілей конкурентного права ЄС є практично подібним
86

.  

Що стосується потенційного ринку, то оскільки податкові заходи можуть мати 

вплив на формування товарного ринку в державі, Суд, розглядаючи відповідні 

національні ринки, зважав на ймовірність такого впливу. Так, у справі Cogis Суд 

окремо зазначив, що важливо «брати до уваги потенційний ринок відповідних 

товарів, що існував би за відсутності протекціоністського заходу» [261, c. 2713, 

para. 10]. Даний критерій також визначає, що відсутність національного 

виробництва не може вважатися виправданням застосування дискримінаційного 

оподаткування. Такий підхід був вдало окреслений генеральним адвокатом 

Джейкобсом у справах Haahr Petroleum та GT-Link A/S: «На мою думку, стаття [110] 

застосовувалася б у даній справі, навіть якщо не існувало б національного 

виробництва відповідних товарів. Той факт, що на даний час немає національного 

виробництва певного товару, не означає, що держава-член може запроваджувати 
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 Відповідно для цілей визначення відповідного ринку для встановлення подібності товарів можна застосувати 

критерії, сформульовані Судом у сфері конкурентного права: «Для того щоб вважатися такими, що належать до різних 

ринків, товари або послуги, що розглядаються, повинні бути різними, з огляду на особливі характеристики, що 

відрізняють їх від інших товарів і послуг такою мірою, що вони не є взаємозамінними з іншими товарами та 

послугами, та зустрічають з їх боку незначну конкуренцію ... У такому контексті рівень взаємозамінності між 

товарами має визначатися, з огляду на об’єктивні характеристики та структуру пропозиції, попиту на ринку та 

конкурентні умови» [265, c. 1713, para. 54; висновок був підтриманий Судом в апеляційному провадженні: 266, 

c. 2388-2395]. Комісія визнала таке визначення у своєму Повідомленні 1997 року: «Відповідний товарний ринок 

складається з усіх товарів та/або послуг, які вважаються споживачами взаємозамінними, з огляду на характеристики 

товарів, їхню ціну та мету їх споживання» [267, c. 5, para. 7]. Такий критерій взаємозамінності був також застосований 

серед інших критеріїв у справі Commission v. France, що стосувалася французької системи оподаткування сигарет, яка 

встановлювала різні ставки податку на сигарети з темного і світлого тютюну: «Два типи товару можуть задовольняти 

ті самі потреби споживачів, з огляду на їхні подібні властивості ... Той факт, що середній вік споживачів темного 

тютюну є вищим, ніж середній вік споживачів світлого тютюну, не може спростувати такий висновок» [268, c. 2088, 

para. 26]. Таким чином Суд визнав, що поділ ринку на сегменти споживання не є істотним, якщо такі товари 

в принципі можуть розглядатися споживачами як такі, що задовольняють однакові потреби. 
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податкові норми, які прямо передбачають більш обтяжливе оподаткування імпорту, 

ніж те, що існувало б для національних товарів, якби такі існували. Перша частина 

статті [110] застосовується до норм, які відповідно до свого власного формулювання 

оподатковують імпортовані товари більш обтяжливо, на практиці або потенційно, 

ніж інші подібні товари. За відсутності національного виробництва такий податок, 

справді, не надає прямого захисту існуючому виробництву. Однак, оподатковуючи 

імпорт однакових товарів більш обтяжливо, держава-член надає перевагу 

потенційному національному виробництву та примушує виробників перевести своє 

виробництво на територію цієї держави» [217, c. 4114, para. 86]. 

Відповідно критерій потенційного ринку визначає не тільки те, яким було б 

конкурентне співвідношення між імпортованими та національними товарами за 

відсутності оскаржуваного податкового заходу, а й те, яким було б таке 

співвідношення за наявності національного виробництва подібних товарів. 

Відсутність національного виробництва не може перешкоджати застосуванню 

частини першої статті 110, якщо національні податкові положення прямо 

визначають більш обтяжливий режим для імпортованих товарів, навіть коли 

національне виробництво є незначним або взагалі відсутнє. 

Класифікація товарів у законодавстві ЄС. Як уже зазначалося, у своїй 

ранній практиці щодо визначення подібності товарів Суд використовував як більш-

менш вирішальний критерій митну класифікацію. Однак згодом такий підхід не 

застосовувався. Як зазначила Комісія під час розгляду справи Commission v. 

Denmark, «деякі класифікації для митних цілей створюють презумпцію подібності, 

але водночас різна митна класифікація не завжди унеможливлює встановлення 

подібності. Єдиний митний тариф, розроблений на основі Брюссельської митної 

номенклатури, не обов’язково пов’язаний із структурою Договору про заснування 

ЄЕС. Товари, які є очевидно подібними, класифіковані там під різними заголовками, 

тоді як в одному заголовку можуть бути зазначені неподібні товари» [269, c. 840]. 

Тому тарифна класифікація є лише одним із факторів, що мають братися до уваги 

при встановленні подібності товарів. 
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Разом з тим у практиці Суду простежується певна тенденція до застосування 

презумпції подібності у випадках, коли товари розглядаються подібними для цілей 

вторинного законодавства ЄС. Так, у справі Commission v. France, що стосувалася 

неоднакових акцизних ставок на сигарети з темного і світлого тютюну, Суд звернув 

увагу, в контексті розгляду скарги Комісії на невідповідність такої системи 

положенням статті 110 Договору, на той факт, що законодавство ЄС розглядає такі 

товари як подібні [268, c. 2088, para. 27]. 

В іншій французькій справі Суд відмовив визнати подібними медичні 

препарати, вартість яких підлягала відшкодуванню відповідно до французького 

законодавства про соціальне забезпечення, та медичні препарати, що не підпадають 

під таку схему, через те, серед іншого, що розрізнення цих товарів було визнано 

в законодавстві ЄС [див. 263, c. 3394, para. 26].  

Фізичні характеристики товарів та спосіб виробництва. Даний критерій 

порівнює фізичні властивості товару, які, до речі є визначальними і для цілей 

критерію взаємозамінності, та спосіб його виробництва. Так, наприклад, Суд 

у справі Commission v. Denmark порівняв фізичні властивості виноградного та 

фруктового вина типу столового таким чином: «Що стосується вина типу столового, 

насамперед слід зазначити, що вина з винограду та вина з інших фруктів вироблені 

з того самого роду товару, а саме сільськогосподарської продукції, у той самий 

спосіб виробництва – бродіння. Їхні органолептичні властивості, зокрема смак та 

вміст алкоголю, є подібними. Той факт, що остаточний вміст алкоголю 

у фруктовому вині досягається шляхом додавання етилового спирту, має вважатися 

неістотним, оскільки вміст алкоголю у вині з винограду також може бути 

підвищений, зокрема з метою покращення вина, рівень природного алкоголю 

в якому є невисоким» [262, с. 871, para. 14].  

Метод виробництва в такому контексті має додаткове значення. Так, у справі 

John Walker Суд визначив як істотну відмінну ознаку той факт, що віскі 

виробляється шляхом перегонки зернових, тоді як вино – методом бродіння, хоча 

сировина, що використовується в обох випадках, підпадає під критерій 

сільськогосподарської продукції [169, с. 881-882, para. 12]. В іншій справі – Chemical 
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Farmaceutici – Суд розглянув правомірність застосування неоднакової ставки 

оподаткування алкоголю, виробленого методом перегонки, та синтетичного 

алкоголю. Суд вказав, що диференціація на основі об’єктивних критеріїв, таких як 

характер сировини, використаної у процесі виробництва, відповідає праву ЄС, за 

умови що детальні правила її застосування є такими, що запобігають будь-якій 

формі дискримінації, прямої чи опосередкованої, імпорту з інших держав-членів 

[270, с. 15, para. 14]. 

Еластичність взаємозамінності. Даний критерій бере до уваги уподобання 

споживачів, тобто чи можуть товари, з точки зору споживачів, задовольнити одні 

й ті самі потреби. З іншого боку, з огляду на такий досить суб’єктивний критерій, 

Суд кваліфікував його із застереженням, за яким «податкова політика держави-

члена не повинна ... кристалізувати визначені уподобання споживачів для того, щоб 

консолідувати переваги, що отримали відповідні національні виробництва» [246, 

c. 2286-2287, para. 8]. Відповідно Суд вказав, що недопустимо приймати уподобання 

споживачів в окремій країні як єдиний критерій для встановлення подібності. 

Стадія виробництва або виведення на ринок. Стадія виробництва або 

виведення товару на ринок є важливим критерієм для визначення подібності товарів 

[див., напр., 175, c. 1430, para. 27]. За цим критерієм порівняння податкових тягарів, 

що накладаються на імпортовані товари і товари національного походження має 

відбуватися на ідентичній стадії виведення на ринок.  

 

2.4.3 Критерій оподаткування «понад» та метод порівняння: фактичний 

податковий тягар і форми непрямої дискримінації  

Головна увага при визначенні невідповідності податкових режимів 

приділяється порівнянню податкових тягарів, що покладаються на товари в силу дії 

податкового заходу чи податкової системи. Як зазначив генеральний адвокат 

Манчіні у справі Dansk Denkavit ApS стосовно дискримінації, забороненої першою 

частиною статті 110 Договору, «така дискримінація буде очевидною після 

порівняння внутрішніх податків, що стягуються з імпортованих товарів, та податків 

з подібних національних товарів. Як зазначав Суд, для правильного застосування 
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статті [110] необхідно порівняти податковий режим, що надається товарам, 

«приймаючи до уваги ставку податку, базу його нарахування та процедуру 

стягнення на кожній стадії виробництва товарів або виведення їх на ринок» [271, 

c. 2686-2687; див. також 175, c. 1430, para. 27].  

Податковий тягар у такому сенсі означає фактичний податковий тягар, тобто 

те податкове навантаження, що включається в ціну товару і сплачується кінцевим 

споживачем. Як відзначив генеральний адвокат Райшль у своєму висновку у справі 

Commission v. Ireland, «...стаття [110] містить заборону державам-членам прямо чи 

опосередковано ставити товари, що імпортуються з інших держав-членів, у менш 

сприятливе становище, з податкової точки зору, аніж подібні або конкуруючі 

національні товари. З цього випливає, що податковий тягар, що покладається на 

товари, означає не тільки абстрактний податковий тягар відповідно до законодавчо 

встановленої ставки податку, а й фактичний тягар, що є наслідком дії податкового 

законодавства» [272, c. 497]. Тому для визначення податкового тягаря в цілях 

порівняння необхідно брати до уваги і пільги та переваги, що надаються товарам 

національного походження. Як зазначив Суд у справі Fricarnes, «...критерій 

компенсації [податкового] тягаря, для того щоб бути вірно та ефективно 

застосованим, передбачає визначення фінансового еквівалента загальної суми, 

стягненої з національних товарів шляхом застосування відповідного збору, та 

переваг, що виключно надаються таким товарам протягом періоду, що є предметом 

розгляду. Будь-який інший параметр, такий як природа, сфера дії або невід’ємний 

характер таких переваг, не забезпечить достатньо об’єктивної основи для 

визначення того, чи відповідає національний податковий захід [вимогам Договору 

про ЄС]» [231, c. 4952, para. 27].  

На думку Суду, висловлену у справі Grundig, «вирішальним критерієм для 

цілей порівняння в контексті застосування статті [110] є фактичний вплив кожного 

податку на національне виробництво, з одного боку, та на імпортовані товари, 

з другого. Навіть коли ставка податку є однаковою, вплив податку може бути 

різним, з огляду на детальні правила його обчислення та стягнення, що застосову-

ються до національних та імпортованих товарів» [273, c. 3802, para. 13]. Оскільки за 
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таким підходом податковий тягар має визначатися як вплив податкових заходів на 

товари, визначення такого тягаря окреслює форми непрямої дискримінації.  

Суд ЄС послідовно дотримується підходу, за яким для встановлення 

відповідності податкового режиму товарів необхідно порівняти такий режим 

«беручи до уваги на кожній стадії виробництва або виведення товару на ринок 

ставки податку, базу оподаткування та процедури стягнення податку» [див., 

напр.: 175, c. 1430, para. 27; 248, c. 491, para. 8; 273, c. 3802, para. 13]. Як узагальнив 

підхід Суду генеральний адвокат Ленц, «Положення статті [110] надають державі-

члену можливість застосовувати до імпортованих товарів систему оподаткування, 

що відрізняється від системи, яка застосовується до товарів національного 

виробництва, тільки якщо сума податку з імпортованих товарів постійно 

залишається такою самою або меншою за суму, що сплачується з подібних товарів 

національного походження» [274, c. 3784, para. 25]. 

Таким чином. можна визначити декілька найбільш поширених форм непрямої 

дискримінації на відповідній стадії виробництва або виведення товару на ринок: 

1) відмінні ставки податку; 2) відмінна база оподаткування; 3) відмінні процедури 

стягнення податку. 

Відмінні ставки податку. Якщо встановлено, що імпортовані товари і товари 

національного походження є подібними в сенсі статті 110, будь-яка різниця 

у ставках, що застосовується до таких товарів, не відповідає вимогам цієї статті, 

якщо імпортовані товари нестимуть більш обтяжливий податковий тягар порівняно 

з подібними національними товарами. 

Відмінна база оподаткування. Відмінні методи обчислення податку можуть 

також спричиняти накладення невиправданого додаткового тягаря на імпортовані 

товари, навіть за умови однакової ставки податку. Така ситуація виникає, якщо, 

наприклад, для національних товарів існує дозвіл зменшувати базу оподаткування 

на суму певних витрат, тоді як базу оподаткування для імпортованих товарів 

становить задекларована митна вартість. Подібна система стала предметом розгляду 

Суду у справі Grundig Italiana [273, c. 3797-3807]. У 1982 році в Італії був 

запроваджений податок на споживання, що застосовувався до аудіовізуальних та 
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фотооптичних товарів. Податок застосовувався і до національних товарів, і до 

імпортованих. Хоча ставка податку була однаковою для всіх товарів незалежно від 

походження, визначення бази оподаткування здійснювалося за різними правилами, 

залежно від того, був товар вироблений в Італії чи імпортований. Більше того, у разі 

імпорту зобов’язання із сплати податку виникало в момент ввезення на митну 

територію, тоді як стосовно національних товарів таке зобов’язання виникало після 

того, як виробник подавав до податкового органу звіт протягом місяця, наступного 

за звітним кварталом, у якому товар був виведений на ринок. Така система податку 

на споживання була оскаржена компанією Grundig Italiana до національного суду як 

така, що не відповідає положенням Договору. Розглядаючи цю справу, Суд 

зазначив, що «заборона дискримінації, встановлена у статті [110], є порушеною 

у разі розрахунку податку на основі вартості товару, якщо тільки для імпортованих 

товарів до уваги беруться критерії оцінки, що ймовірно збільшують його вартість 

vis-à-vis відповідних товарів національного походження» [273, c. 3803, para. 16]. 

Відповідно «перевага, призначена лише для національного виробництва, у формі 

можливості відкладеної сплати [податку], означає різницю в режимі оподаткування 

на шкоду товарам, імпортованим з інших держав-членів, що є порушенням 

заборони, встановленої у статті [110] Договору» [273, c. 3804-3805, para. 23]. 

В іншій справі Commission v. Greece, що стосувалася оподаткування вживаних 

автомобілів, Суд прямо схвалив тест, запропонований Комісією, для визначення 

податкового тягаря, що виникає внаслідок застосування різних правил визначення 

бази оподаткування для вживаних автомобілів, який полягає у порівнянні «суми 

податку, що стягується з імпортованих уживаних автомобілів, та залишкової 

пропорції податку, сплаченого, коли автомобіль був новий, перед тим як його було 

перепродано, і яка все ще залишається у вартості автомобіля, що використовується 

у державі-члені, яка імпортує» [256, c. 5997, para. 18]. 

Ці справи ілюструють також застосування основного методу встановлення 

дискримінації у сфері оподаткування – порівняння податкових тягарів.  

Відмінні процедури стягнення податку. Як визнав Суд у справі Dansk 

Denkavit, «…різниця у податкових періодах, встановлених у національному 
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законодавстві щодо оподаткування імпорту та внутрішньодержавних правочинів, за 

певних обставин може становити порушення статті [110] Договору» [275, с. 2681, 

para. 30]. Така форма дискримінації стосується передовсім відмінних процесуальних 

аспектів адміністрування податку, які спричиняють накладення більш тяжкого 

податкового тягаря на імпортовані товари [див.: 185, c. 242, paras. 7-10; 276, c. 204-

205, paras. 5-7; 260, c. 195, para. 15; 255, c. 1085-1088, paras. 3-10; 251, c. 259-260, 

para. 21; 237, c. 613, para. 30], як, наприклад, відстрочення сплати податку, відмінні 

періоди розрахунку або cтроки сплати податку. Такий підхід Суду має багато 

спільного з підходом ДСБ у справі Argentina – Hides and Leather. Обидва судові 

органи обґрунтували свої висновки порівнянням податкових тягарів у контексті 

часової теорії грошей. Однак якщо в аргентинській справі основна увага ГЕ була 

привернута до концепції відсотків, сплачених або втрачених [докл. див. аналіз цього 

підходу: 6, с. 72-76], то аргументація Суду зосереджена на питанні формальної 

рівності можливостей.  

 

2.5 Заборона протекціоністського оподаткування 

Частина друга статті 110 стосується оподаткування, що надає захист 

національному виробництву. Як відзначив Суд у справі Fink-Frucht, непрямий 

захист має місце, коли внутрішня система оподаткування покладає більш тяжкий 

тягар на імпортовані товари, ніж на товари національного походження, з якими 

імпортовані товари в силу одного чи більше способів економічного використання 

перебувають у конкуренції, хоча критерії подібності, встановлені для цілей першого 

речення статті 110, не дотримані [209, c. 232].  

Якщо порівнювати підходи, втілені у частинах першій і другій статті 110, то, як 

слідує із формулювання, вирішальним фактором для розмежування їхньої дії та, 

відповідно, зобов’язань, що з них випливають, є критерій подібності товарів [див. 

172, c. 1377-1378, paras. 9-11]. Хоча при більш прискіпливому розгляді практики 

Суду напрошується висновок, що головним критерієм розмежування сфер дії обох 

положень статті 110 є саме відносини конкурування між відповідними товарами, 

зокрема їх характер та ступінь (Додаток Е). Така взаємозалежність визначає, що чим 



150 

 

більша ступінь подібності, тим більший рівень конкурування між товарами, 

і навпаки – чим більший рівень конкурування між товарами, тим більшою 

є можливість визнання таких товарів подібними. Як підсумував генеральний адвокат 

Райшль у своєму висновку у справі Commission v. United Kingdom, «... перша частина 

[статті 110] містить в основному вимогу рівного режиму, тоді як друга частина цієї 

статті зосереджена, як випливає з її формулювання, на протекціоністському 

характері податків з імпорту, забороняючи державам-членам встановлювати на 

товари інших держав-членів оподаткування такого характеру, що надає непрямий 

захист їхнім товарам ... Частини перша і друга статті [110] Договору відрізняються 

одна від одної, з огляду не тільки на зазначені умови, а й на їхню дію. Принцип 

рівності, встановлений у частині першій, застосовується на практиці, коли наявний 

нерівний режим, з огляду на обсяги оподаткування, тоді як у випадку другої частини 

такий нерівний режим додатково має спричиняти захисний вплив. Проте такий 

захисний вплив не обов’язково присутній у разі застосування більш високого 

податку до імпортованих товарів, ніж на взаємозамінні товари, оскільки, зважаючи 

на різницю у вартості та ціні взаємозамінних товарів, більш високий податок може 

не мати впливу на ринок» [278, c. 441]. Практика Суду виходить з такого підходу. 

Суд у справі Fink-Frucht вказав, що не всі випадки встановлення більш високого 

податку на імпортовані товари означають порушення частини другої статті 110, 

тому національні суди повинні визначити рівень, нижче за який такий податок 

перестає справляти захисну дію [209, c. 233].  

Інший аспект відмінності заборони дискримінаційного та протекціоністського 

оподаткування полягає в тому, що частина друга статті 110 не вимагає однакового 

податкового режиму для конкуруючих товарів. Загальним критерієм у такому разі 

є наявність протекціоністського впливу внаслідок відмінностей у податкових 

режимах. Якщо ж такий вплив відсутній, оскаржуваний податковий захід 

вважається таким, що відповідає праву ЄС. 
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2.5.1 Критерій конкурування: фактична та потенційна конкуренція 

Для застосування частини другої статті 110 Договору передовсім необхідно 

встановити, чи перебувають імпортовані товари та певні товари національного 

походження у відносинах конкурування. Такі відносини означають насамперед те, 

що товари можуть бути взаємозамінними [209, c. 232]. Однак для цілей правової 

визначеності необхідно, щоб «різноманітні економічні співвідношення, що 

підпадають під дію частини другої статті [110], були не просто випадковими, 

а тривалими і характерними» [209, c. 233].  

Як уже зазначалося, при розгляді справ за статтею 110 Суд бере до уваги не 

тільки поточний стан ринку товарів, а й зважає на потенційну можливість 

конкурування між товарами. Як встановив Суд у справі Commission v. United 

Kingdom, «для того щоб визначити наявність конкурентного співвідношення в сенсі 

частини другої статті [110], необхідно розглянути не тільки поточний стан ринку, 

а також можливості розвитку [ринку певних товарів] в контексті вільного руху 

товарів на рівні Співтовариства та майбутній потенціал взаємної замінності товарів, 

який може бути наслідком інтенсифікації торгівлі, що веде до посилення 

взаємодоповнюючих характеристик економік держав-членів відповідно до цілей, 

встановлених у статті 2 Договору» [277, c. 432, para. 6].  

Тому частина друга статті 110 оперує більш загальним стандартом порівняно 

з тим, що застосовується у випадках дискримінаційного оподаткування. Як зазначив 

Суд у названій справі, «слід наголосити, що дане положення пов’язане 

з «характером» податкової системи, тому в обставинах конкретної справи 

неможливо вимагати, щоб захисна дія була доведена статистично. Для цілей 

застосування частини другої статті 110 достатньо довести, що даний податковий 

механізм потенційно здатний, з огляду на його характеристики, справляти 

протекціоністську дію, про яку йдеться в Договорі. Тому, визнаючи важливість 

критеріїв, які можуть ґрунтуватися на статистичних відомостях, не можна вимагати 

від Комісії надання статистичних відомостей щодо фактичного впливу захисної дії 

податкової системи, що оскаржується» [277, c. 433, para. 10]. Таким чином, Суд, як 

і ДСБ, імпліцитно відкинув доктрину впливу на торгівлю при визначенні 
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протекціоністського характеру податкового заходу, яка вимагає доведення 

фактичного негативного впливу на обсяги імпорту.  

Критерій конкурування також нерозривно пов’язаний з таким суб’єктивним 

критерієм, як смаки та уподобання споживачів
87

. Наприклад, у справі Cogis 

у контексті розгляду конкурентного співвідношення між різними алкогольними 

напоями, яким італійське законодавство встановлювало різні податкові режими, Суд 

зазначив: «Стосовно спиртів, призначених для споживання людиною ... такі спирти, 

отримані із зернових, та ром як продукти перегонки мають достатньо спільних рис із 

спиртами, отриманими з вина та вижимки фруктів, для того щоб становити, 

принаймні за певних обставин, альтернативний вибір для споживачів. Такий 

висновок є достатньою підставою для визнання того, що ці товари конкурують один 

з одним, та відповідно що оподаткування, встановлене для них, не повинно мати 

захисної дії щодо національного виробництва. У цьому контексті, незалежно від 

обсягу споживання та імпортування, важливо взяти до уваги потенційний ринок 

таких товарів, що існував би за відсутності захисних заходів» [261, с. 2713, para. 10]. 

Питання оцінки відносин конкурування наочно постало у судовій справі про 

систему оподаткування вина та пива у Великобританії. Справа виявилася настільки 

складною, що Суд був змушений 1980 року винести попереднє рішення, наказавши 

сторонам подати свої аргументи, зважаючи на викладені в ньому принципи. 

Складність цієї справи пояснюється, серед іншого, тим, що на час розгляду 

виноробної промисловості у Великобританії не було. У попередньому рішенні Суд, 

зокрема, зупинився на питанні визначення конкурування між вином та пивом, але, 

з огляду на невизначеність характеристик конкурентного співвідношення, наказав 

сторонам справи переглянути свої позиції та надати додаткову інформацію [див. 

277, c. 438, para. 24]. Через три роки Суд знову повернувся до цієї справи і розглянув 

конкурентне співвідношення між вином та пивом, оцінивши додаткову інформацію, 

                                                 
87

 Суд у справі Commission v. United Kingdom вказав на необхідність обережного ставлення до такого критерію: «Для 

цілей оцінки можливого ступеню взаємозамінності не можна обмежуватися уподобаннями споживачів конкретної 

держави-члена або певного регіону. Фактично, такі вподобання, що істотно відрізняються залежно від часу та місця, 

не можуть вважатися сталим критерієм, тому податкова політика держави-члена не повинна кристалізувати певні 

уподобання споживачів, для того щоб фіксувати перевагу, отриману відповідними галузями національної 

промисловості, які їм відповідають» [277, c. 434, para. 14]. 
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та дійшов висновку: «З огляду на істотні відмінності у якості, а відтак і в ціні вин, 

визначальне конкурентне співвідношення між пивом як популярним та 

загальновживаним напоєм та вином має бути встановлено між пивом і тими винами, 

які є найбільш доступними для загалу, іншими словами, легкими та найдешевшими 

винами. Відповідно це є найбільш належна основа для податкового порівняння 

відповідно до міцності або ціни двох даних товарів» [246, c. 2288, para. 12]. 

 

2.5.2 Протекціоністське оподаткування 

Коли встановлено, що товари конкурують між собою, частина друга статті 110 

Договору вимагає встановлення наявності протекціоністської дії податкового 

заходу. Такий стандарт не вимагає доведення законодавчого наміру надати захист 

національному виробництву. Протекціоністська дія податкового заходу виводиться 

на основі притаманних характеристик національної податкової системи [див., напр.: 

243, c. 362, para. 13; 279, c. 602-623]. Як зазначив Суд у справі Hans Just I/S, 

у контексті розгляду податкового режиму алкогольних напоїв, «…хоча Договір не 

виключає у принципі встановлення розрізнення при оподаткуванні різних 

алкогольних напоїв, таке розрізнення не може використовуватися для цілей 

податкової дискримінації або в такий спосіб, що надає захист, навіть непрямий, 

національному виробництву. Податкова система, яка надає податкові переваги 

певному товару, що становить основну частину національного виробництва, 

і виключає з-під дії таких переваг всі інші подібні або конкуруючі імпортовані 

товари, не відповідає праву ЄС» [280, с. 519, para.12].  

Визначення протекціоністського характеру здійснюється за тестом 

асиметричного розподілу впливів, коли порівнюються податкові тягарі, покладені на 

відповідні категорії національних та імпортованих товарів. Суд у справі Cogis 

визначив: «Що стосується протекціоністського характеру [італійської] податкової 

системи … ця система характеризується тим, що типові національні товари, зокрема 

спирти, отримані з вина та вижимки фруктів, потрапляють у найбільш сприятливу 

податкову категорію, тоді як два типи товарів, що майже повністю імпортуються 

з інших держав-членів, тобто ром та спирти, вироблені із зернових, підпадають під 
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більш обтяжливе оподаткування. Той факт, що існує національне виробництво таких 

спиртів, не впливає на висновок, оскільки навіть не оспорюється, що таке 

виробництво є незначним. Такі відмінності в оподаткуванні впливають на ринок 

даних товарів, зменшуючи потенційне споживання імпортованих товарів» [261, 

с. 2713, para. 11].  

Хрестоматійною у цьому питанні стала справа Michel Humblot [172, с. 1375-

1380], в якій було оскаржено систему оподаткування автомобілів, що діяла 

у Франції. Відповідно до цієї системи застосовувалися два різні типи щорічного 

податку з транспортних засобів: диференційований податок з транспортних засобів, 

потужність яких дорівнювала або була меншою за 16 CV (фіскальних кінських сил) 

та спеціальний податок з транспортних засобів понад 16 CV. Специфіка даної 

справи полягала в тому, що у Франції не було виробництва автомобілів фіскальною 

потужністю понад 16 CV. Вирішуючи цю справу, Суд встановив: «Відповідно до 

такої системи існує два відмінні податки: диференційований податок, що 

збільшується відповідно до прогресії та стягується з автомобілів, потужність яких не 

перевищує визначену для податкових цілей межу, та фіксований податок 

з автомобілів, потужність яких перевищує вказану межу і який практично у п’ять 

разів вищий за найвищу ставку диференційованого податку. Хоча ця система не 

містить якогось формального розрізнення за ознакою походження товарів, їй 

притаманні явно дискримінаційні або протекціоністські характеристики всупереч 

статті [110], оскільки критерій потужності, за яким визначається податкове 

зобов’язання, встановлений на такому рівні, що тільки імпортовані автомобілі, 

зокрема з інших держав-членів, підпадають під дію спеціального податку, тоді як всі 

автомобілі національного виробництва підпадають під явно більш сприятливий 

режим диференційованого податку» [172, с. 1379, para. 14]. 

У цій справі Суд обійшов питання, чи є всі легкові автомобілі подібними 

товарами, хоч і французький уряд, і Комісія висували аргументи з цього приводу, 

щоправда, з протилежними висновками. Такий підхід, за яким певний національний 

податковий захід загалом суперечить статті 110, чи-то першій її частині, чи другій, 

певною мірою заснований на баченні положень статті 110 як на таких, що залежать 
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від шкали конкурування (Додаток Ж). Відповідно відступ від такої умовної шкали 

є порушенням статті 110 безвідносно до конкретної частини, оскільки вони обидві 

становлять єдину систему.  

Таким чином, виходячи з аналізу практики Суду, податкова система 

є протекціоністською, якщо податкові тягарі, що накладаються на імпортовані та 

національні товари, є непропорційними рівню конкурування таких товарів між 

собою.  

 

2.5.3 Дозволена податкова диференціація між товарами 

Як було зазначено в розділі про податкові аспекти права ГАТТ/СОТ, 

особливістю системи положень Договору є відсутність положення, що відігравало б 

таку роль, як стаття ХХ ГАТТ. Зважаючи на це, Суд постійно вказував на те, що «на 

даному етапі розвитку право Співтовариства не обмежує свободу держав-членів 

встановлювати податкові заходи, які розрізняють певні товари на основі 

об’єктивних критеріїв» [170, с. 3971, para. 8; див. також: 172, с. 1378, para. 12; 171, 

с. 1615, para. 6; 252, с. 4153, para. 29; 281, с. 93, para. 13]. Однак такий підхід 

потребує застереження, що таке розрізнення має відповідати праву ЄС та 

застосовуватися в цілях економічної або соціальної політики, які також 

відповідають вимогам Договору та вторинного законодавства ЄС, і якщо детальні 

правила застосування є такими, що унеможливлюють будь-яку форму дискримінації 

імпортованих товарів, пряму чи опосередковану, та будь-яку форму захисту 

конкуруючих національних товарів [див., напр., 281, с. 93, para. 13]. 

Визначимо три головні умови, що дають підстави визнати податкову 

диференціацію такою, що відповідає положенням статті 110 Договору: 1) об’єктивні 

критерії; 2) правомірність цілей податкової диференціації; 3) відповідність цілям 

права ЄС. 

Об’єктивні критерії. Ця вимога, по суті, забороняє свавільне розрізнення 

товарів, тобто таке розрізнення, що не є обґрунтованим або не має цілі загального 

характеру. Податкова диференціація, крім тієї, що базується виключно на ознаці 

походження товару і тому ipso facto не відповідає Договору про ЄС, може 
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впроваджуватися для досягнення певних цілей державної політики. Для того щоб 

відповідати першому критерію, встановленому в практиці Суду, така диференціація 

має здійснюватися на підставі об’єктивних критеріїв. Об’єктивність у даному сенсі 

означає не тільки заборону прямої дискримінації, оскільки походження товару 

суттєво не впливає на його фізичні характеристики чи кінцеву мету споживання, а й 

те, що критерії не повинні встановлюватися суб’єктивно, тобто свавільно. 

Прикладом об’єктивних критеріїв можна назвати використану сировину [див., напр.: 

270, с. 14-15, paras. 13-15; 281, c. 93-94, paras. 13-15], обсяги виробництва або розмір 

підприємства [див., напр.: 282, c. 3486, paras. 15-16; 255, c. 1088, para. 10], метод 

виробництва [див., напр., 171, c. 1616, para. 10], об’єктивні характеристики товару 

[див.: 170, c. 3971-3972, paras. 9-12; 283, c. 1592-1593, para. 17] тощо. 

Правомірність цілей податкової диференціації. Другий критерій фактично 

вимагає визначення відповідності мети податкової диференціації праву ЄС. Він 

визначає, по-перше, чи відповідає задекларована державою мета запровадження 

податкової диференціації об’єкту та цілям Установчих договорів та вторинному 

законодавству ЄС, а по-друге, чи співвідноситься така мета із засобами її 

досягнення, тобто чи існує реальний зв’язок між нею та податковою 

диференціацією.  

Відповідність цілям права ЄС. Даний критерій містить і позитивний, 

і негативний елемент. Перший елемент стосується відповідності цілей національної 

політики, на досягнення яких спрямований податковий захід, що проводить 

розрізнення товарів за об’єктивними критеріями, цілям ЄС. Так, наприклад, у справі 

Cogis італійський уряд обґрунтовував диференційоване оподаткування алкогольних 

напоїв міркуваннями промислової політики. Такі аргументи були залишені Судом 

поза увагою, але генеральний адвокат Райшль зазначив, що такі заходи, по суті, 

підпадають під поняття агропромислової політики, яка провадиться на рівні ЄС, 

і тому «[було б] незрозумілим, якщо б у такій сфері, де Договір встановлює 

принципи спільної політики, додаткові національні податкові заходи, що 

відхиляються від курсу, встановленого Співтовариством, були визнані 

правомірними» [258, c. 2720].  
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Негативний елемент стосується передовсім цілей, що не підпадають під дію 

права ЄС. Такий елемент був застосований Судом у справі Vinal v. Orbat, в якій 

оскаржувалося розрізнення податкових режимів синтетичного алкоголю та 

алкоголю, отриманого методом перегонки. Суд визнав правомірність податкової 

диференціації, з огляду на «цілі правомірної промислової політики, що полягають 

у сприянні застосуванню методу перегонки сільськогосподарської продукції на 

противагу виробництва алкоголю з нафтопродуктів» [281, c. 94, para. 14]. 

Співвідношення цілей та засобів їх досягнення (пропорційність). Як 

засвідчує практика Суду, для того щоб виправдати застосування податкової 

диференціації, необхідно довести не тільки те, що така диференціація спрямована на 

досягнення цілей, що відповідають праву ЄС, а й те, що оскаржувані заходи прямо 

та фактично співвідносяться із задекларованою ціллю, тобто що така ціль 

є основною і вирішальною для запровадження податкової диференціації, а не 

додатковою чи опосередкованою, а також що між ціллю і заходом є прямий та 

чіткий зв’язок. Так, у справі Haahr Petroleum датські порти та Міністерство 

транспорту Данії, які були відповідачами в основному провадженні в національному 

суді, обстоювали позицію, що додатковий збір з імпортованих товарів, який 

стягувався на користь портів відповідно до законодавства Данії разом із загальним 

збором на товари, був спрямований на правомірну мету – здійснення транспортної 

політики і тому випадає з-під дії статті 110. Суд, визнавши, що такий збір становить 

податок у сенсі статті 110, відхилив наведені аргументи щодо транспортної 

політики: «Той факт, що збір або податок визначений для спеціальної цілі, не може 

перешкодити застосуванню статті [110] Договору, а також, якщо це є належним, 

заборони, встановленої цим положенням» [252, c. 4155, para. 37]. По суті, такий 

критерій подібний до стандарту «попереднього обґрунтування», передбаченого 

у статті ХХ ГАТТ [докл. див. 6, c. 92-93], хоча, як видається, є більш гнучким за 

своїм характером. 

Відсутність дискримінаційного або протекціоністського впливу. Ця умова, 

за логікою, має застосовуватися, коли перші дві були визнані дотриманими. За цим 

критерієм, навіть якщо податкова диференціація встановлена відповідно до 
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об’єктивних критеріїв та має правомірну мету з точки зору права та політики ЄС, 

така диференціація буде визнана Судом такою, що не відповідає положенням 

статті 110, якщо наслідком її застосування незалежно від того, був він бажаним чи 

випадковим, є дискримінація імпортованих товарів або надання захисту 

національному виробництву. Показовою в даному сенсі є згадувана вище справа 

Outokumpu Oy, що стосувалася акцизного збору з електроенергії, розмір якого 

визначався на основі об’єктивного критерію – джерела енергії та який мав на меті 

захист довкілля, але встановлювався за фіксованою ставкою для імпортованої 

електроенергії. Генеральний адвокат Джейкобс у своєму висновку у цій справі 

переконував Суд визнати таку систему оподаткування, що встановлює відмінний 

режим оподаткування для імпортованої електроенергії, такою, що відповідає 

положенням статті 110 Договору. Генеральний адвокат, як і фінський уряд, 

апелював до практики Суду, позиції генеральних адвокатів у попередніх справах та 

вказував на пряме визнання і в установчих договорах, і у вторинному законодавстві 

ЄС правомірності цілі – захист довкілля. Наприкінці він висунув доволі цікавий 

аргумент, що фіксована ставка акцизу з імпортованої електроенергії є менш 

обтяжливим заходом, а відтак пропорційною меті: «Я вважаю, що позбавляти 

держави-члени, за відсутності відповідних норм ЄС щодо цього предмета, будь-якої 

можливості використовувати систему диференційованого оподаткування 

в екологічних цілях у сфері виробництва електроенергії було б непропорційним, 

з огляду на те, що належним чином розрахована середня ставка не означає 

загального обмеження імпорту, будь-яка дискримінація в окремих випадках є такою, 

що презумується і не підлягає точному визначенню, до того ж ніякі інші способи 

досягнення поставленої екологічної мети не є доступними» [257, c. 1798, para. 61]. 

Проте Суд, розглянувши наведені сторонами та генеральним адвокатом 

аргументи, не погодився з таким висновком. Суд визнав, що мета, спрямована на 

захист довкілля, є правомірною, тобто відповідає Договору та вторинному 

законодавству ЄС [240, c. 1810, paras. 31-33], але зазначив: «Хоча характеристики 

електроенергії можуть насправді значно ускладнювати точне визначення способу 

виробництва імпортованої електроенергії та основні енергетичні джерела, що були 
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для цього використані, фінське законодавство навіть не надає можливості імпортеру 

довести, що імпортована ним електроенергія була вироблена у визначений спосіб, 

для того щоб підпадати під ставку збору, що застосовується до електроенергії, 

виробленої у таким самий спосіб» [240, c. 1812, para. 39].  

Відповідно Суд встановив, що детальні правила застосування податкової 

диференціації у цій справі мали наслідком дискримінацію імпорту. Різниця 

в підходах генерального адвоката та Суду щодо застосування аргументу про 

найменш обтяжливий захід, як видається, має досить формальний характер. 

Генеральний адвокат вказував на практичну неможливість запровадження 

однакового режиму для імпортованої електроенергії та електроенергії національного 

виробництва, який би водночас ефективно сприяв досягненню поставленої мети, 

тоді як Суд обмежився формальним аналізом фінського податкового законодавства 

і розтлумачив наведений аргумент як аргумент формальних можливостей.  

Відповідно до описаного підходу Суд завжди прискіпливо розглядає питання 

правомірного розрізнення подібних або конкуруючих товарів у національному 

податковому законодавстві. Якщо здійснення такого розрізнення за ознакою 

походження є завжди і ipso facto невідповідним Договору, то здійснення розрізнення 

за ознаками іншими, ніж походження, є невідповідним, допоки держава, податковий 

захід якої оскаржується, не доведе об’єктивну правомірну причину його 

запровадження відповідно до критеріїв, встановлених у практиці Суду. Негативний 

вплив такого заходу в формі менш сприятливого режиму імпорту товарів з інших 

держав-членів у такому разі розглядатиметься як побічний та ненавмисний, що має 

поступитися правомірній меті [182, c. 474]. У принципі, такий підхід – непряма 

дискримінація / об’єктивне виправдання – є типовим для практики Суду. Однак 

разом з тим він не завжди базується на чітко визначених стандартах, що надає 

Судові доволі широку дискрецію, а відтак можливість широкого втручання у вибір 

внутрішньої політики держав-членів. 
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2.6 Методологія стандарту податкової недискримінації за статтею 110 

Договору 

Наведена вище практика Суду дає підстави для визначення основних 

методологічних підходів у справах за статтею 110 Договору. Однак разом з тим слід 

мати на увазі важливу особливість компетенції Суду, що відрізняє його від ДСБ 

СОТ. Стаття 267 Договору встановлює чіткий розподіл функцій між національними 

судами та Судом: Суд ЄС має юрисдикцію щодо тлумачення права ЄС на запит 

національних судів, які зобов’язані застосовувати це право у справах, що ними 

розглядаються. Як зазначив Р. Антон, «…за такою моделлю співпраці, оскільки 

національні суди мають виключну юрисдикцію порушувати питання для отримання 

попереднього висновку шляхом оцінки відповідності та змісту цих питань, що 

мають бути розглянуті, Суд ЄС обмежений можливістю надавати лише абстрактне 

тлумачення права ЄС, яке має бути корисним для національних судів. Ідея, що 

лежить в основі такої співпраці між національними судами та Судом ЄС, полягає 

у діалозі відповідно до рівності можливостей» [284, c. 41]. Іншими словами, крім 

проваджень за статтею 260 Договору, Суд не розглядає фактичну сторону справи, 

адже встановлення фактів та застосування права ЄС до фактичних обставин справи 

залишається у виключній юрисдикції національних судів.  

Що стосується методологічних підходів Суду до встановлення дискримінації за 

частиною першою статті 110 Договору, Суд послідовно дотримується діагонального 

підходу у справах за цим положенням. Навіть якщо відмінності в оподаткуванні 

зумовлені правомірними заходами, що відповідають вимогам нейтральності 

податкової системи, як, наприклад, підтримка малого бізнесу чи захист довкілля, 

Суд завжди звертає увагу на потенційну можливість дискримінаційного впливу 

такої системи на виробників з інших держав-членів.  

Стосовно судової практики за другою частиною статті 110 Договору, на відміну 

від поліваріативності підходів ДСБ СОТ до питання визначення податкової 

дискримінації за статтею ІІІ ГАТТ, практика Суду ЄС переважно дотримується 

тесту асиметричного впливу [див. 160, с. 949]. Так, у справі C-302/00 Commission v. 
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France Суд звернув увагу на розподіл податкового тягаря між різними класами 

сигарет, зробивши висновок, що хоча положення французького податкового 

законодавства щодо акцизу на сигарети не встановлюють якогось формального 

розрізнення на підставі походження товарів, «воно пристосовує систему 

оподаткування у такий спосіб, що практично всі сигарети, які підпадають під 

найбільш сприятливу податкову категорію, є товарами національного виробництва, 

тоді як практично всі імпортовані товари підпадають під менш сприятливу 

категорію. На ці риси системи не впливає той факт, що досить незначна частина 

імпортованих сигарет підпадає під найбільш сприятливу категорію, а певна частина 

сигарет національного виробництва підпадає під ту саму категорію, що й більшість 

імпортованих сигарет» [268, с. 2088-2089, para. 30]. Тому, на думку Суду, така 

структура податкової системи була спрямована на встановлення переваг для товарів 

національного виробництва і дискримінацію імпортованих товарів.  

Досить ілюстративною в цьому плані є справа Einarsson v. Ireland, розглянута 

Судом Європейської асоціації вільної торгівлі (далі – Суд EFTA), яка, так би 

мовити, стисло викладає доктрину та методологію Суду ЄС. Справа стосувалася 

неоднакового оподаткування книжок іншими мовами, ніж ісландська. Книжки та 

інша друкована продукція ісландською мовою оподатковувалися ПДВ за ставкою 

14%, тоді як подібні товари іноземними мовами – за загальною ставкою 24,5%. По 

суті, книжки англійською мовою на ісландському ринку можна було б розглядати як 

подібні товари, однак суд вирішив розглянути справу за положенням про заборону 

протекціоністського оподаткування. Таке узагальнення, з одного боку, не взяло до 

уваги сегментацію товарного ринку книжок іноземними мовами, а з другого – 

зважило на окремі класи такого товару, як фотоальбоми, карти, репродукції, тобто 

ті, в яких текстове навантаження має допоміжний характер. У цій справі суд 

імпліцитно вказав на непропорційність та надто широкий характер податкової 

диференціації. Зокрема, Суд EFTA звернув увагу на той факт, що національне 

положення, що визначає преференційну ставку ПДВ з книжок ісландською мовою, 

не містить розрізнення книжок, вироблених в Ісландії, та книжок, вироблених за 

кордоном. Воно застосовується однаково до всіх книжок, написаних або 
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перекладених ісландською мовою, незалежно від того, де вони виготовлені та 

надруковані, та незалежно від національності або місця реєстрації виробника чи 

видавця [див. 285, para. 29]. Разом з тим більшість книжок ісландською мовою, що 

підпадають під преференційну ставку ПДВ, видаються в Ісландії, тоді як книжки 

іноземними мовами, що підпадають під більш високу звичайну ставку ПДВ, 

переважно імпортуються [285, para. 31]. Тому, на думку Суду EFTA, ці положення 

національного податкового законодавства мають протекціоністську дію.  

Як випливає з обставин цієї справи, оскаржуваний захід не містив формального 

розрізнення на основі походження товару, однак суд взяв до уваги той факт, що 

переважна більшість книжок ісландською мовою на внутрішньому ринку країни 

була національного походження (див. Додаток З). Така структура наочно показує, 

що національне виробництво отримує сприятливіший режим, ніж імпортована 

література. Така ситуація, навіть не беручи до уваги сегменти книжкового ринку, 

має наслідком захист національного виробництва і прямо впливає на конкурентне 

співвідношення, оскільки імпорт, що конкурує, несе непропорційно важчий 

податковий тягар.  

Разом з тим слід зауважити важливу відмінність у підходах Суду ЄС та ДСБ 

СОТ до розмежування дії заборон дискримінаційного та протекціоністського 

оподаткування: Суд ЄС не вважає концептуально необхідним проводити чітку межу 

між сферами дії частин першої і другої статті 110 [див., напр., 244, с. 1807, paras. 18-

19]. У серії справ, що стосувалися оподаткування алкогольних напоїв, Суд вказав, 

що стаття 110 Договору застосовується до всіх товарів, що мають однакову мету 

споживання. Такий підхід, що ґрунтується на телеологічному тлумаченні положень 

статті 110, певною мірою нівелює різницю між першою і другою частинами цієї 

статті [див. також 198, c. 110]. На практиці Суд обмежується тією частиною, яка 

найбільш відповідає обставинам справи, або застосовує кумулятивний стандарт. 
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Висновки до розділу 2 

1. В основі ЄС закладена ідея інтеграції через економіку: основоположною 

ідеєю європейської економічної інтеграції є створення внутрішнього ринку на 

теренах держав-членів. Такий ринок має будуватися за допомогою чотирьох 

основних елементів: 1) чотирьох свобод – вільного руху товарів, людей, послуг та 

капіталу; 2) вільної конкуренції; 3) координації, гармонізації та адаптації 

національного законодавства; 4) спільних політиках. Податкові питання відіграють 

допоміжну роль, а їх вирішення є одним із способів досягнення поставленої мети. 

2. Питанню оподаткування присвячена окрема глава 2 розділу VIІ «Спільні 

правила конкуренції, оподаткування та наближення законодавства» Договору про 

функціонування ЄС. Основоположним положенням цієї глави є стаття 110, що 

забороняє дискримінаційне та протекціоністське оподаткування. Стаття 110 має 

пряму дію у праві ЄС і є втіленням загального принципу недискримінації та 

безпосередньо інкорпорує його у сферу оподаткування. 

3. Як свідчить аналіз практики Суду, для того щоб збір мав фіскальний 

характер у сенсі статті 110, він має становити частину загальної системи 

оподаткування та застосовуватися систематично, відповідно до об’єктивних 

критеріїв, незалежно від ознаки походження товару. Можна визначити такі основні 

критерії кваліфікації заходу як податку для цілей статті 110: 1) застосування до 

всього класу товарів незалежно від походження відповідно до загальних правил 

національного права; 2) адміністрування збору єдиним державним органом 

відповідно до загальних правил; 3) застосування на однаковій ринковій стадії; 

4) подібний момент виникнення податкового зобов’язання; 5) однакові об’єктивні 

критерії застосування незалежно від походження товару.  

4. Стаття 110 містить два положення: заборону дискримінаційного 

оподаткування подібних товарів та заборону протекціонізму в оподаткуванні 

імпортованих товарів. Основна увага статті 110 зосереджена на забезпеченні рівних 

умов конкуренції між імпортованими та вітчизняними товарами на ринках держав-

членів. Друга частина статті 110 виконує допоміжну функцію щодо частини першої 
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цієї статті. Аналіз судової практики засвідчує, що Суд ЄС не вважає концептуально 

необхідним чітко розмежовувати сфери дії частин першої та другої статті 110.  

5. Частина перша статті 110 забороняє оподаткування імпортованих товарів 

понад те, що прямо чи опосередковано застосовується до товарів національного 

походження. У цьому сенсі оподаткування, що прямо застосовується до товарів, 

означає податки, що включаються у вартість товару при виведенні його на ринок чи 

реалізації. Опосередковане оподаткування включає всі види податків, стягнуті 

з національних товарів на раніших стадіях виробництва та виведення на ринок.  

6. Аналіз практики Суду ЄС дає підстави для висновку, що Суд тлумачить 

положення статті 110 не просто як заборону дискримінації, а як вимогу рівного 

режиму для імпортованих товарів, застосовуючи класичну методологію 

діагонального тесту. У цьому полягає докорінна відмінність між підходами Суду ЄС 

та ДСБ СОТ, адже практика ДСБ СОТ за частиною другою статті ІІІ приділяє 

більшу увагу впливу податкового заходу на конкурентне співвідношення між 

імпортованими та вітчизняними товарами шляхом оцінку їхніх податкових тягарів.  

7. Частина друга статті 110 стосується оподаткування, що надає захист 

національному виробництву. Для застосування цього положення необхідно 

встановити, чи перебувають імпортовані та вітчизняні товари у відносинах 

конкурування, що визначаються відповідно до критерію взаємозамінності, характер 

податкового заходу чи податкової системи, відповідність смакам та уподобанням 

споживачів.  

8. Суд ЄС визначив три головні умови правомірної податкової диференціації: 

1) об’єктивні критерії; 2) правомірність цілей податкової диференціації; 

3) відповідність цілям права ЄС.  
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РОЗДІЛ 3 

Принцип податкової недискримінації у торгівлі 

в Угоді про асоціацію 

 

Наведений вище аналіз практики застосування принципу податкової 

недискримінації у праві СОТ та ЄС дає можливість оцінити та спрогнозувати 

особливості застосування цього принципу, втіленого на рівні Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

(далі – Угода). Цей принцип втілений у декількох положеннях Угоди, які шляхом 

посилання на відповідні положення ГАТТ-1994 встановлюють загальні вимоги щодо 

недискримінації у торгівлі між сторонами Угоди. Зокрема, йдеться про такі 

положення Угоди
88

: 

Стаття 34: національний режим. Положення цієї Статті прямо інкорпорують 

зміст статті ІІІ ГАТТ-1994 у повному обсязі в положення Угоди; 

Стаття 36: загальні винятки. Це положення інкорпорує до положень Угоди 

загальні винятки, встановлені статтями ХХ і ХХІ ГАТТ-1994.  

У контексті питання податкової недискримінації формулювання зазначених 

положень Угоди порушують декілька важливих питань, які слід розглянути 

докладніше. По-перше, чи застосовуватимуться підходи і методи, сформульовані 

у практиці Суду ЄС, до тлумачення положень Угоди після набрання нею чинності. 
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 Слід зазначити, що певне значення для цілей аналізу принципу податкової недискримінації в Угоді також мають 

положення таких статей: 

Стаття 29: скасування митних зборів з імпорту. Цим положенням встановлюється зобов’язання сторін щодо 

поступового скасування митних зборів з імпорту. Таке скасування не є автоматичним та безумовним: конкретні 

зобов’язання щодо цього визначаються в Додатку І-А до Угоди;  

Стаття 31: митні збори з експорту. У частині першій цього положення міститься заборона будь-яких митних 

зборів, податків чи інших заходів, що мають еквівалентну дію, що встановлюються стосовно чи пов’язані 

з експортуванням товарів на територію сторін Угоди. Частиною другою цієї статті встановлюється зобов’язання 

України поступово скасувати існуючі збори, що підпадають під зазначену заборону та визначаються окремі винятки; 

Стаття 33: збори та інші платежі. Цим положенням шляхом посилання на зобов’язання за статтею VIII 

ГАТТ-1994 визначається зобов’язання сторін щодо розміру зборів та інших платежів, відмінних від митних зборів, що 

стягуються у зв’язку з операціями експорту чи імпорту товарів: такі збори та платежі мають бути обмежені розміром 

приблизної вартості послуг, за які вони стягуються, і не можуть становити непрямий захист товарам національного 

походження чи оподаткування імпорту чи експорту для фіскальних цілей. 

Ці положення можуть мати відношення до розмежування зобов’язань сторін у сфері податкової 

недискримінації від зобов’язань у сфері митного регулювання та регулювання публічних послуг, пов’язаних з митним 

оформленням товарів. Проте їх детальний розгляд виходить за рамки цієї роботи.  
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По-друге, чи матимуть ці положення пряму дію, як положення статті 110 Договору у 

праві ЄС, особливо зважаючи на пряму інкорпорацію шляхом посилання на 

положення ГАТТ-1994, що не має прямої дії у праві ЄС [докл. див. 49, с. 590-608]. 

По-третє, чи отримують положення про національний режим зміст і значення, яке їм 

надається у практиці ДСБ СОТ [докл. див. 286, с. 227-243, 248-249]. Всі ці питання 

слід розглянути в рамках більш загальної картини Угоди, її контексту та цілей. 

 

3.1 Угода про асоціацію: поняття, загальні характеристики та місце 

в системі права ЄС 

Слід звернути увагу на декілька важливих юридичних аспектів Угоди про 

асоціацію. Згідно із статтею 1 Угоди між Україною та ЄС і його державами-членами 

створюється асоціація. Відповідно правовою підставою в законодавстві ЄС для 

укладення цього договору є стаття 217 Договору про функціонування ЄС, якою 

дозволяється укладення з третіми країнами чи міжнародними організаціями угод, 

якими запроваджується асоціація, «включаючи взаємні права та обов’язки, спільні 

дії та спеціальні процедури». Інші міжнародні угоди укладаються ЄС на підставі 

іншого положення – статті 216 Договору
89

.  

Виокремлення угод про асоціацію в окрему категорію визначає особливості 

процедури укладення договорів за цим положеннями (згідно із статтею 218) та, 

відповідно, відмінний зміст і значення угод про асоціацію від інших міжнародних 

договорів, що укладаються ЄС. Як підкреслив Суд ЄС у справі Demirel, угоди про 

асоціацію утворюють «спеціальні, привілейовані зв’язки з країною, що не є членом 

ЄС, які повинні принаймні до певної міри враховуватися системою Співтовариства» 

[289, с. 3751, para. 9]. Ця ідеологія закладена і в системі статей 216 та 217 Договору: 
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 Слід звернути увагу на термінологічні аспекти статті 217: на відміну від загального означення документа, яким був 

заснований ЄС, як договору, стаття 217, як, власне, і стаття 216, оперують поняттям «угоди» (agreement – англ..; un 

accord – фр.). Такий термінологічний підхід не випадковий. Як зазначив Суд ЄС у своєму висновку у справі Re OECD 

Local Costs Standard, «формальне визначення угоди згідно з міжнародним правом не має вирішального значення для 

цілей встановлення прийнятності звернення [за висновком Суду. – Авт.]. У своєму посиланні на «угоди» [положення 

Договору про ЄЕС] використовує загальний вираз для означення будь-якого зобов’язання між суб’єктами 

міжнародного права, що має обов’язкову силу, незалежно від формального найменування» [287, с. 1359-1360]. 

Іншими словами, для цілей права ЄС, що підтверджує практика Суду ЄС, для визначення «угоди» особливе значення 

має намір сторін: якщо документ незалежно від назви і форми спрямований на встановлення прав та зобов’язань, що 

регулюються міжнародним правом і тому є юридично зобов’язуючими, він підпадає під поняття «угода» для цілей 

статей 216-218 [докл. див. 288, с. 76]. 
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згідно із статтею 217 угода про асоціацію включає «взаємні права та обов’язки, 

спільні дії та спеціальні процедури», тоді як інші міжнародні договори ЄС 

укладаються, якщо: 1) «це передбачено Договорами»; 2) «укладання угоди є 

необхідним для досягнення в рамках політик Союзу однієї з цілей, зазначених у 

Договорах»; 3) «це передбачено юридично обов’язковим актом Союзу»; 4) «це може 

вплинути на спільні правила або змінити їхню сферу застосування».  

Отже, співвідношення угод за статтею 216 та угод про асоціацію за статтею 217 

може бути означене таким чином: стаття 216 визначає загальні положення щодо 

міжнародної договірної компетенції ЄС, а стаття 217 вказує на спеціальну категорію 

міжнародних договорів, яка, проте, також підпадає під дію статті 216. Такий 

висновок підтверджується конструкцією статті 218 Договору, в якій визначаються 

процедури і особливості порядку укладення міжнародних договорів ЄС: для 

укладення угоди про асоціацію, а також чотирьох інших видів договорів, що 

підпадають під дію статті 216 (угоди про приєднання Союзу до Європейської 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, угод, що 

запроваджують окрему інституційну структуру через організацію процедур 

співпраці, угод з важливими бюджетними наслідками для Союзу, та угод, що 

охоплюють галузі, до яких застосовується або звичайна законодавча процедура, або, 

якщо отримано згоду Європейського Парламенту, спеціальна законодавча 

процедура), вимагається рішення Ради після отримання згоди Європейського 

Парламенту. При цьому рішення Ради щодо угоди про асоціацію має бути 

одностайним.  

Виокремлення угод про асоціацію в окрему категорію склалося історично: 

Римський договір містив спеціальне положення про угоди про асоціацію (стаття 238 

за нумерацією 1957 року), аби уможливити співробітництво між ЄЕС та 

Великобританією, яка відмовилася від участі у переговорах про утворення ЄЕС на 

Мессінській конференції 1955 року [докл. див. 290, с. 35-41]. Іншим важливим 

аспектом таких угод, з точки зору їх структури та змісту, є спеціальний порядок 

прийняття рішень, що є обов’язковими для сторін: Стаття 217 вказує на «спільні дії 

та спільні процедури». Саме цей аспект відрізняє угоди про асоціацію від інших 
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міжнародних договорів, що підпадають під дію статті 216. Разом з тим, на відміну 

від угод, що запроваджують окрему інституційну структуру через організацію 

процедур співпраці, згаданих у статті 218, угоди про асоціацію відрізняються 

«спеціальними, привілейованими зв’язками з країною, що не є членом ЄС», на що 

вказав Суд ЄС у справі Demirel [див. 289, с. 3751, para. 9].  

Таким чином, можна виділити декілька основних рис угод про асоціацію, що 

обґрунтовують їх окреме розуміння в системі Договору про ЄС: 1) заснування 

спеціальних органів прийняття рішень з питань, визначених угодою, які мають 

право приймати юридично обов’язкові для сторін акти; 2) встановлення спеціальних 

інституційних структур для реалізації спільних дій; 3) встановлення спеціальних 

режимів торгівлі та співпраці (тобто «спеціальних, привілейованих зв’язків» 

в економічній, політичній та інших сферах, визначених угодою). Ці три риси 

обумовлюють четверту: особливий характер угоди про асоціацію, адже рішення 

спеціальних органів, що мають обов’язкову силу, набувають статусу юридично 

обов’язкових актів для цілей права ЄС. 

Разом з тим, якщо слідувати логіці Суду ЄС, угоди про асоціацію не отримують 

якогось специфічного статусу в системі права ЄС. Так, у справі Simutenkov, яка 

стосувалася тлумачення Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та 

Російською Федерацією, Суд, не вагаючись, застосував свої підходи, сформульовані 

у справах, що стосувалися угод про асоціацію, не визнавши істотної відмінності між 

угодами про партнерство та співробітництво та іншими угодами, включаючи угоди 

про асоціацію [див. 291, c. 2604-2606, para. 20-25]. Як підкреслив Суд, «той факт, що 

Угода обмежена лише встановленням партнерства між сторонами, не передбачаючи 

утворення асоціації чи майбутнього вступу Російської Федерації до Співтовариства, 

не є таким, що перешкоджає певним її положенням мати пряму дію. Як слідує 

з практики Суду, якщо угодою встановлюється співробітництво між сторонами, 

деякі положення такої угоди можуть [за визначених Судом обставин. – Авт.] 

безпосередньо регулювати правове становище осіб» [291, с. 2606-2607, para. 28]. 

Суд не зважив на той факт, що він застосував підхід, сформований у справах, що 

стосувалися угод про асоціацію або європейських угод з державами – кандидатами 
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на вступ до ЄС, до угоди про партнерство та співробітництво, метою якої не було 

створення асоціації. Генеральний адвокат Стікс-Гакль у цій справі обґрунтувала 

відмінний дворівневий підхід до тлумачення положень угоди з Росією: по-перше, 

дослідження самого тексту положення угоди, а по-друге, оцінка «змісту та фокусу» 

угоди в цілому для визначення прямої дії положення, що було предметом розгляду. 

Як підсумувала генеральний адвокат, «[критерії прямої дії положення угоди] мають 

бути досліджені з двох точок зору. По-перше, положення слід дослідити ізольовано, 

на підставі його формулювання. По-друге, угода як така має бути оцінена, тобто її 

предмет та характер (або сутність і мета, або предмет і контекст). Суд ЄС обрав 

такий підхід і щодо європейських угод, і щодо угод про співробітництво» [292, 

c. 2584, para. 13]. І хоча і Суд, і генеральний адвокат дійшли однакового висновку 

про пряму дію положення угоди, Суд обмежився застосуванням свого загального 

підходу до визначення прямої дії положення міжнародного договору ЄС, 

залишивши поза увагою питання відмінностей між різними типами міжнародних 

договорів ЄС. 

 

3.1.1 Міжнародні договори ЄС: доктрина прямої дії у практиці Суду ЄС  

Перед тим як перейти до розгляду підходів Суду ЄС до тлумачення 

міжнародних угод у праві ЄС, зупинимося на концепції прямої дії, що є, так би 

мовити, європейським еквівалентом американської доктрини самовиконуваних угод 

(self-executing treaties)
90
, з якої, власне, і виникла концепція прямої дії міжнародних 

                                                 
90

 Як визначили розробники приватної кодифікації права у сфері права міжнародних відносин США, здійсненого 

Американським інститутом права, «суди у США зобов’язані застосовувати міжнародне право та міжнародні договори 

США, крім «несамовиконуваних» договорів, що не діють за відсутності відповідних імплементаційних актів. 

Міжнародний договір США є «несамовиконуваним»: a) якщо договір вказує на намір, щоб він не застосовувався як 

частина внутрішнього права без прийняття відповідного імплементаційного законодавства; b) якщо Сенат США, 

надаючи свою згоду на договір, або Конгрес своєю резолюцією вимагають прийняття імплементаційного 

законодавства; c) якщо імплементаційне законодавство вимагається Конституцією» [293, с. 42-43, para. 111]. 

Відповідно до усталеної практики Верховного суду США, договір є самовиконуваним, якщо він «застосовується сам 

по собі, без допомоги будь-яких інших законодавчих положень» [302, с. 314] та «коли його положення встановлюють 

правила, відповідно до яких можуть визначатися права приватних осіб» [303, с. 598-599]. Деякі коментатори вбачали у 

таких формулюваннях Верховного суду висновок, що самовиконуваність такого договору є відмінним питанням від 

того, чи «виникають на його підставі права для приватних осіб» [293, c. 47, para. 111]. Деякі інші науковці відрізняють 

питання, чи вимагає договір імплементаційного законодавства, від питання, чи «спрямований договір на безпосереднє 

створення прав та обов’язків для приватних осіб, які можуть бути захищені в суді», хоча і вважаючи, що обидва 

питання є частиною концепції самовиконуваних угод [див. 304, c. 896-97].  
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договорів у праві ЄС [див.: 294, с. 85; 295, c. 307]. Самовиконувані угоди – це 

міжнародні угоди, якими встановлюються права та обов’язки безпосередньо для 

суб’єктів національного права сторін таких угод, тобто які мають пряму дію
91

. 

Відповідно несамовиконувані договори не можуть самостійно застосовуватися 

в національній правовій системі без прийняття спеціального законодавства, 

спрямованого на їх імплементацію [див.: 298, с. 695-696; 299, с. 317; 300, c. 760; 301, 

c. 4-5]. Певною мірою ця доктрина є наслідком розподілу повноважень між 

законодавчою та судовою владою у сфері дотримання міжнародних зобов’язань
92

. 

Оскільки прийняття міжнародних договірних зобов’язань шляхом ратифікації є, як 

вважається, прерогативою законодавчої гілки влади, виконання таких зобов’язань 

без належних вказівок з боку парламенту, наданих у формі імплементуючого 

законодавства, є порушенням конституційних повноважень законодавчого органу. 

Такий аргумент звичайно ґрунтується на дуалістичній доктрині співвідношення 

міжнародного та національного права і характерний для держав, у конституційних 

актах яких закріплений жорсткий принцип поділу влад, як, наприклад, у США або 

в тих країнах, де діє принцип парламентського суверенітету (Великобританія).  

Концепція прямої дії, що виникла та була розвинута в юриспруденції Суду ЄС, 

визначила можливість застосування актів права ЄС у національних судах як джерела 

прав для приватних осіб. Ця концепція є прямим наслідком чи продовженням 

доктрини самовиконуваних договорів, що склалася у практиці Постійної палати 

міжнародного правосуддя та Міжнародного Суду ООН. Однак при цьому Суд ЄС, 

формулюючи свою доктрину прямої дії у справі Van Gend en Loos [див. 45, с. 12], 

відмовився від критерію існування спеціального договірного положення щодо 
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 Вперше у площині міжнародного права ця концепція була застосована Постійною палатою міжнародного 

правосуддя у справі Jurisdiction of the Courts of Danzig, в якій Палата, зокрема, зазначила: “Відповідно до існуючих 

принципів міжнародного права міжнародні угоди не можуть як такі створювати прямі права та обов'язки для 

приватних осіб... Однак не підлягає сумніву той факт, що сам предмет міжнародної угоди відповідно до намірів 

сторін може полягати у прийнятті сторонами певних визначених норм, що створюють індивідуальні права та 

обов'язки, що підлягають захисту в національних судах” (курсив наш. – Авт.) [296, c. 17]. Постійна палата, таким 

чином, відхилила концепцію, за якою суб'єкти національного права отримують права лише через інструментарій 

національного права. Цей підхід був підтриманий у подальшій практиці Міжнародного Суду ООН [див., напр., 297, 

с. 133]. 
92

 З іншого боку, правильним є й аргумент, що ця доктрина спрямована саме на забезпечення більшого поля розсуду 

для держави щодо дій, які можуть не узгоджуватися з її міжнародними зобов’язаннями [див. 298, c. 696]. 
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прямої дії або явного та спеціального наміру сторін договору, про що вказувала 

Постійна палата у справі Jurisdiction of the Courts of Danzig [див. також 295, с. 307]. 

У практиці Суду ЄС було визначено два головні критерії, за яких положення акта 

ЄС має пряму дію: формулювання положення є 1) «достатньо ясним та чітким» та 

2) «безумовним», тобто «здатним бути застосованим судом без необхідності 

запровадження подальших заходів імплементації як на національному рівні, так і на 

рівні ЄС» [див.: 295, с. 309; 305, c. 168-169; 306, c. 529-530]. Це відповідно заклало 

методологію створення та застосування положень права ЄС [див. 307, с. 558]. Як 

підсумував Суд у справі Comitato di Coordinamento per la Difesa della Cava, 

«положення акта Співтовариства є безумовним, якщо воно не вимагає для свого 

застосування чи дії вжиття будь-яких заходів як з боку установ Співтовариства, так і 

з боку держав-членів … Більше того, положення є достатньо чітким, аби особа 

могла на нього покладатися, а суд – застосовувати, якщо зобов’язання, яке ним 

встановлюється, викладене у недвозначних формулюваннях» [308, с. 502, para. 9-10].  

Разом з тим Суд у своїй практиці визначив декілька важливих аспектів свого 

підходу до питання прямої дії актів права ЄС: по-перше, недостатня ясність або 

чіткість положення не перешкоджає визнанню за таким положенням прямої дії, 

якщо існує можливість його роз’яснити чи чіткіше визначити шляхом тлумачення 

Суду ЄС чи національного суду [див.: 209, с. 232; 309, c. 1954, para. 38]; по-друге, 

той факт, що положення містить умову, якою набрання ним чинності відкладено чи 

обумовлено настанням певних подій, не впливає на пряму дію такого положення, 

а лише відкладає набрання ним чинності на визначений термін [див: 310, c. 651-652, 

paras. 25, 32; 311, c. 101, paras. 15-16]; по-третє, положення має пряму дію, навіть 

якщо згідно з ним вимагається прийняття певних імплементуючих заходів з боку 

держави-члена чи установи ЄС, за умови що при цьому ані держава-член, ані така 

установа ЄС не мають жодної дискреції щодо прийняття таких заходів [див. 201, 

с. 210-211] або такі заходи стосуються суто процедурних питань [див. 312, c. 72-73, 

74 paras. 29-34, 39-40].  

Доктрина прямої дії, окреслена вище, не могла не позначитися і на практиці 

щодо тлумачення і застосування міжнародних договорів ЄС. Адже, як свідчить 
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аналіз практики Суду ЄС, пряма дія положень права ЄС є більше загальним 

правилом, ніж винятком. Саме тому такий підхід набув застосування і в площині 

міжнародних угод ЄС. Як зазначив Суд у справі Demirel, «положення угоди, 

укладеної Співтовариством з державами, що не є його членами, повинно вважатися 

таким, що прямо застосовується, якщо, з огляду на його формулювання і мету та 

характер самої угоди, таке положення містить ясне та чітке зобов’язання, яке не 

потребує прийняття будь-якого додаткового заходу для свого застосування чи дії» 

[289, с. 3752, para. 14]. 

Практика Суду вказує, що для визначення того, чи має міжнародний договір 

пряму дію, Суд повинен зважити характеристики відповідного положення такого 

договору у той самий спосіб, як це робиться при застосуванні положень права ЄС 

stricto sensu [див. 289, с. 3752, para. 18]. Однак якщо у разі застосування положень 

права ЄС існує автоматична презумпція стосовно того, що держави-члени, 

укладаючи установчі договори, мали намір безпосередньо встановити їх як 

положення права для приватних осіб, за умови, звичайно, що такі положення 

є точними та чіткими для прямого застосування, то у разі міжнародних угод, 

укладених за участю ЄС, така презумпція відсутня [див. 313, с. 3742, para. 18]. 

Відповідно Суд має встановити, чи є характер та загальна схема угоди такими, що 

унеможливлюють пряме застосування її положень. Тому для відповіді на питання, 

«чи є положення [міжнародної угоди] безумовним та достатньо точним для того, 

щоб мати пряму дію», воно має бути досліджене «на предмет об’єкта та цілей угоди 

і її контексту» [314, с. 3665, para. 22, 23]. 

Формування доктрини дії міжнародних договорів у праві ЄС розпочалося 

з рішення у справі Haegeman, де вперше перед Cудом постало питання тлумачення 

міжнародного договору, укладеного ЄС
93
, а саме Угоди про асоціацію з Грецією. 

Генеральний адвокат Уорнер у своєму висновку пропонував Суду утриматися від 

питань тлумачення міжнародного договору, визнавши відсутність юрисдикції: 

                                                 
93

 Власне, першим рішенням, де непрямо постало питання міжнародного договору, було рішення 1972 року у справі 

Schroeder KG. Однак Суд уникнув розгляду питання своєї юрисдикції щодо міжнародного договору, як і питання дії 

міжнародних договорів у праві ЄС [див. 315, с. 126-148]. 
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«Загалом, звичайно, як було вказано в численних рішеннях Суду, власне 

національний суд, що робить звернення згідно із статтею [267] Договору, має 

вирішувати питання про відповідність поданих питань, а цей Суд не має юрисдикції 

розглядати питання такої відповідності. Але цей загальний принцип, як я розумію, 

містить принаймні один виняток, який може бути застосований у цій справі. Цей 

виняток випливає з того факту, що юрисдикція Суду згідно із статтею [267] полягає 

у тлумаченні Договору та у визначенні чинності і тлумаченні актів установ 

Співтовариства. У Суду за статтею [267] немає безпосередньої юрисдикції щодо 

тлумачення таких документів, як Угода про асоціацію з Грецією: його юрисдикція 

щодо тлумачення цього документа виникає, на мою думку, тільки тоді, коли таке 

тлумачення стосується питань чинності акта установи Співтовариства або 

тлумачення такого акта» [316, с. 472-473].  

Однак Суд не погодився з такою позицією. У своєму рішенні Суд лаконічно 

зазначив, що Угода про асоціацію з Грецією була укладена Радою відповідно до 

повноважень, визначних Договором про ЄС, і тому ця угода «становить, що 

стосується Співтовариства, акт однієї з установ Співтовариства» [317, с. 459, 

para. 4], а «положення Угоди з моменту набрання чинності становлять невід’ємну 

частину права Співтовариства» [317, с. 460, para. 5].  

За два роки після рішення у справі Haegeman подібні питання постали перед 

Судом у справі Bresciani. Генеральний адвокат Трабуччі у своєму висновку 

запропонував обмежити доктрину Haegeman: «На мою думку, коли національний 

суд має визначити, чи відповідає акт чи дія держави-члена зобов’язанням, 

прийнятими Співтовариством за міжнародною конвенцією, яка … також 

є обов’язковою для кожної держави-члена, також слід і дійсно необхідно зважати на 

таку конвенцію для визначення зобов’язань держави в рамках Співтовариства, які 

ґрунтуються на Договорі [про ЄС] і конкретизовані в конвенції, що є обов’язковою 

для Співтовариства. Дійсно, конвенція є за визначенням двостороннім чи 

багатостороннім юридичним документом і як така не дозволяє ототожнення 

з актами виконавчої влади Співтовариства, які за своїм характером є односторон-

німи. Тим не менше, визначення змісту зобов’язань держави у рамках 
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Співтовариства є завжди питанням тлумачення права Співтовариства, і тому немає 

необхідності обґрунтовувати юрисдикцію Суду щодо надання попередніх висновків 

за таких обставин на асиміляції міжнародної конвенції з актом установи 

Співтовариства» [318, с. 146-147]. Згідно з цим підходом генеральний адвокат 

запропонував Суду розтлумачити прецедент Haegeman у тому сенсі, що «стосовно 

осіб, які підпадають під дію правової системи Співтовариства, міжнародна угода діє 

не безпосередньо, не як угода, чинна відповідно до норм міжнародного права, а як 

акт установи Співтовариства» [318, с. 147]. Суд, однак, обійшов мовчанням це 

питання, констатувавши лише, що «відсутність балансу між зобов’язаннями 

Співтовариства перед асоційованими державами, що притаманно спеціальному 

характеру конвенції, не перешкоджає визнанню з боку Співтовариства, що деякі її 

положення мають пряму дію» [226, c. 141, para. 23]. Більше того, порівнявши 

формулювання Договору та положення конвенції, що було предметом розгляду, Суд 

зробив висновок, що «Співтовариство взяло на себе точно такі зобов’язання щодо 

скасування зборів, що мають еквівалентну дію, стосовно асоційованих держав, що 

й у рамках Договору [про ЄС] держави-члени взяли стосовно одна до одної» [226, 

с. 141-142, para. 25]. Відповідно Суд визнав пряму дію цього положення конвенції. 

У 1982 році Суд виніс рішення у справі Polydor, в якому дещо переглянув свої 

позиції щодо дії міжнародних договорів у праві ЄС. По-перше, Суд зазначив, що для 

визначення прямої дії положення міжнародного договору «…необхідно проаналі-

зувати положення [угоди. – Авт.], виходячи з предмета і цілей Угоди, а також його 

формулювання» [319, с. 346, para. 8]. По-друге, подібність формулювань Договору 

та відповідних положень міжнародного договору, на думку Суду, є недостатнім для 

застосування подібних підходів до тлумачення: «…така подібність термінів не 

є достатньою підставою для транспозиції до положень Угоди згаданої практики 

Суду…» [319, с. 346, para. 15]. Адже ті міркування, що визначили підходи Суду до 

тлумачення положень Договору, не є такими самими, що визначили включення 

відповідних положень до іншого міжнародного договору. Разом з тим у справі Pabst 

& Richarz KG Суд визнав, виходячи значною мірою із подібних формулювань 

положення про податкову недискримінацію в Угоді про асоціацію між ЄС та 
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Грецією та у статті 95 (нині – стаття 110) Договору, що таке положення має пряму 

дію, оскільки виконує ту саму функцію, що й стаття 95 [320, с. 1350, para. 26]. 

Остаточно підходи до питання прямої дії міжнародних договорів 

сформульовані у справах Kupferberg та Demirel. У першій із них Суд визначив, що 

угоди, укладені ЄС, зобов’язують не тільки ЄС, а й держав-членів [314, с. 3662, 

paras. 11-12]. Відповідно, оскільки Суд відповідає за забезпечення однакового 

тлумачення і застосування права ЄС, він має виключне право тлумачити такі угоди 

у межах своєї компетенції [314, с. 3662-3663, para. 14]. При цьому Суд уточнив, що 

«відповідно до принципів міжнародного публічного права, установи Співтовари-

ства, які мають повноваження вести переговори і укладати угоду з третьою країною, 

вільні погоджувати з такою країною питання щодо дії положень угоди 

у внутрішньому правопорядку сторін, що домовляються. Якщо це питання не було 

вирішено в угоді, воно має бути вирішено судами, що мають відповідну предметну 

юрисдикцію, зокрема Судом ЄС у межах його юрисдикції, визначеної Договором 

[про ЄС], у той самий спосіб, як і будь-яке питання тлумачення, пов’язане із 

застосуванням угоди в рамках Співтовариства» [314, с. 3663, para. 17]. Разом з тим 

Суд наголосив, що застосування стандарту прямої дії до положень міжнародної 

угоди має відбуватися «в контексті угоди», тобто «зважаючи на об’єкт та цілі» 

угоди і на «її контекст» [314, с. 3665, para. 23].  

У справі Demirel Суд визначив, що положення міжнародної угоди може 

вважатися таким, що має пряму дію, якщо, «зважаючи на його формулювання та цілі 

і характер самої угоди, це положення містить зрозуміле і чітке зобов’язання, що не 

вимагає для своєї імплементації чи дії прийняття будь-яких подальших заходів» 

[289, с. 3752, para. 14]. Разом з тим Суд, не вагаючись, визнав принцип примату 

міжнародних угод над вторинним законодавством ЄС [див.: 321, c. 4020-4021, 

para. 52; 322, c. 637, para. 25; 323, c. 463, para. 35].  

За такою ж логікою Суд у справі Sevince визнав пряму дію рішень Ради 

Асоціації, утвореної Угодою про асоціацію між ЄС і Туреччиною (адже, на думку 

Суду, «…подібні критерії застосовуються при визначенні того, чи може мати пряму 

дію положення рішення Ради Асоціації» [324, c. 3502, para. 15]), а у справі Bahia 
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Kziber визнав пряму дію положення про недискримінацію в Угоді про 

співробітництво між ЄС та Марокко [див. 325, с. 225-227, paras. 15-23]. 

Таким чином, на відміну від інших актів права ЄС, пряма дія міжнародних угод 

у практиці Суду визначається із застосуванням дворівневого стандарту: по-перше, 

Суд досліджує угоду загалом на предмет можливості прямого застосування, з огляду 

на предмет і цілі угоди, її структуру, загальну систему та наміри сторін, і лише після 

цього застосовує загальний тест прямої дії. Стандарт визначення прямої дії 

положень міжнародних договорів ЄС є дещо жорсткішим за подібний стандарт, що 

застосовується Судом щодо положень актів установ ЄС: на доповнення до 

загального стандарту визначення прямої дії у разі міжнародних договорів Суд 

застосовує додаткові критерії, що вимагають дослідження контексту, структури та 

системи міжнародного договору [295, с. 336].  

Чим пояснюється такий підхід? На перший погляд, може скластися враження, 

що Суд ЄС не досить прихильно ставиться до ідеї прямої дії міжнародних договорів 

у праві ЄС. Адже, визнавши спочатку, що договори мають такий самий статус, як 

і акти установ ЄС, а згодом підтвердивши примат договорів стосовно актів 

вторинного законодавства, логічно було б застосувати підходи до визначення прямої 

дії, аналогічні до тих, що склалися у практиці Суду щодо актів первинного та 

вторинного законодавства ЄС.  

Для відповіді на це питання слід нагадати декілька важливих відмінностей між 

договорами, включаючи приватноправові контракти, та актами законодавства. Саме 

ці глибинні відмінності, на нашу думку, і визначили різні підходи Суду ЄС. 

Міжнародний договір, як і приватноправовий контракт, ґрунтується на 

основоположному принципі автономії волі і пов’язаній із ним свободі договору 

[докл. див.: 326, с. 269-272; 327, c. 19-38; 328, c. 94-175]
94
. Натомість акти 

                                                 
94

 Ці основоположні концепції в деяких країнах набули статусу конституційних принципів. Так, Федеральний 

Конституційний суд ФРН прямо визнав, що хоча принцип свободи договору, що є еманацією принципу приватної 

автономії, і не визначений на рівні тексту ЦК ФРН, цей принцип має конституційну цінність, адже він «включений 

принаймні непрямо в частину першу статті 2 Основного Закону, де кожній особі гарантується право на вільний 

розвиток особистості». На думку суду, принцип свободи договору полягає у «свободі укладати або не укладати 

договір» [330, с. 427]. У сфері міжнародного права також існує аналог концепції приватної автономії, притаманної 

цивільному праву. Ще з часів формування ідеї міжнародного права багато концепцій були запозичені з цивільного 

права, включаючи ідею автономії держав за аналогією з автономією приватних осіб [див. 331, с. 74-83]. Згодом ця ідея 
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законодавства є виразом волі публічної влади і спрямовані регулювати поведінку 

невизначеного кола осіб. Як зауважує Дж. Іцкович, «якщо у нас джерело права, що 

є виразом автономії, то особа, пов’язана його правовою нормою, є тією ж особою, 

що сприяла її утворенню та визначенню її змісту. Закони, навпаки, не є виразом 

(приватної) автономії, а походять від (публічної) влади» [329, с. 541]. У цьому 

полягає основна відмінність: якщо при тлумаченні договорів чи контрактів воля 

сторін має суттєве значення (див., напр., статтю 31 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів), у разі законодавчого акта головна увага зосереджена на 

тексті і його формулюваннях. У цьому полягає логіка правового регулювання 

контрактних відносин і, відповідно, права міжнародних договорів: контрактне право 

і право міжнародних договорів є за своїм характером диспозитивним правом, 

спрямованим на визначення правил встановлення та припинення договірних 

відносин та заповнення прогалин у таких відносинах між сторонами, які самі 

визначають відповідні матеріальні норми [див. 333, с. 10].  

 

3.1.2  Тлумачення міжнародних договорів ЄС: від доктрини справи 

Polydor до підходів справи Biret   

Зважаючи на послідовну позицію Суду, що міжнародні договори ЄС мають 

такий самий статус у праві ЄС, як і акти установ ЄС, з урахуванням принципу 

примату договорів над вторинним законодавством, слід звернути увагу на методи 

тлумачення, що використовуються Судом ЄС. Адже згідно з відомим підходом 

справи Cilfit, «…право Співтовариства використовує термінологію, притаманну 

тільки йому … Юридичні концепції у праві Співтовариства не обов’язково мають 

той самий зміст, що і в праві різних держав-членів … Кожне положення права 

Співтовариства має розглядатися в його контексті і тлумачитися у світлі положень 

права Співтовариства загалом…» [334, с. 3430, paras. 19-20]. При цьому, як 

справедливо зазначив генеральний адвокат Капоторті у висновку в цій справі, 

«…невідворотно існують відмінності між методами тлумачення, якими 

                                                                                                                                                                            
дала життя цілому ряду основоположних принципів міжнародного права, хоча автономія суб’єкта міжнародного права 

у багатьох відношеннях йде далі за приватну автономію суб’єктів цивільного права [див. 332, с.272]. 
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користується Суд ЄС, і тими методами, на які покладаються національні суди, 

з огляду на відмінності між правовими сферами, в яких перший та другі 

функціонують» [335, с. 3438]. До цього слід додати стале несприйняття ані Судом 

ЄС, ані генеральними адвокатами загальновідомої максими in claris not fit 

interpretatio (якщо правило чітке і зрозуміле, немає необхідності тлумачення [докл. 

див.: 336, с. 13; 337, с. 1655]) стосовно права ЄС: як підсумував такий підхід 

генеральний адвокат Капоторті, «слід відмовитися від часто згадуваної латинської 

максими in claris not fit interpretatio, оскільки саме шляхом тлумачення положення 

можливо визначити, чи є його зміст чітким або незрозумілим. Ці міркування тим 

більш суттєві для системи, майже всі положення якої містять технічні складнощі 

через формулювання кількома мовами і внаслідок їх проблематики, через 

регулювання відносин, що вже є предметом застосування десятьох національних 

правових систем» [335, с. 3436]. 

Ці міркування заклали основи доктрини автономії права ЄС і, відповідно, 

автономного тлумачення. Автономне тлумачення у цьому сенсі має два аспекти: по-

перше, при тлумаченні положень права ЄС Суд не звертається до понять чи 

концепцій національних правових систем, а виходить з автономного чи 

наднаціонального розуміння таких положень, а по-друге, тлумачення термінів має 

відбуватися незалежно від тлумачення подібних термінів у праві держав-членів чи 

в міжнародному праві, тобто «відповідно до власних формулювань та цілей» акта 

права ЄС [див., напр.: 338, с. 12524, para. 19; 339, c. 3546, para. 19; 340, c. 1829, 

para. 22]. Іншим не менш важливим міркуванням, що лежить в основі доктрини 

автономного тлумачення, є необхідність забезпечення однакового тлумачення та 

застосування актів права ЄС в усіх державах-членах незалежно від специфіки 

національних правових систем [докл. див. 341, с. 31-34].  

Загалом аналіз практики Суду показує, що основними методологічними 

підходами до питання тлумачення є текстуальний, контекстуальний і телеологічний. 

Ці підходи були закладені в основу практики Суду ще на початку його 

функціонування: вже у справі Van Gend en Loos Суд проголосив, що для тлумачення 

положень Договору необхідно розглянути «дух, загальну схему та формулювання» 
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таких положень [45, с. 12]. І хоча Суд на початку формально дотримувався рамок 

і підходів загального міжнародного права при тлумаченні положень Договору та 

вторинного законодавства, поступово він розробив особливий інтерпретаційний 

арсенал, відмінний від того, що традиційно використовується в міжнародному праві. 

Власне, зазначена тріада методів тлумачення є, по суті, наслідком спроби 

узгодження трьох головних підходів до тлумачення міжнародних договорів 

у міжнародному праві, а саме, якщо послуговуватися визначенням М. Фіцморіса: 

1) «школи текстуального підходу», або «звичайного значення слів»; 2) «школи 

«наміру сторін», або підходу «батьків-засновників»; 3) «телеологічного підходу», 

або школи «цілей та об’єкта» [342, с. 1].  

Однак з самого початку підходи Суду ЄС набули особливого методологічного 

змісту. Зокрема, з огляду на відсутність підготовчих матеріалів до Договору, підхід 

«батьків-засновників» не міг бути застосований, адже, як поскаржився генеральний 

адвокат Лагранж у своєму висновку у справі Fédération Charbonnière de Belgique, 

такі travaux préparatoires «практично не існують – або таємні (що означає те саме)» 

[343, с. 252]. Тому, як підкреслив Суд у справі Gabriel Simon, «за відсутності 

підготовчих матеріалів, які чітко вказували б на намір розробників положення, Суд 

може ґрунтуватися лише на змісті наявних формулювань і надавати значення на 

підставі буквального та логічного тлумачення» [344, с. 125]. Тому синтез, до якого 

довелося вдатися Суду у своїй практиці, визначив підхід, що ґрунтується на 

поєднанні текстуального і телеологічного методів [докл. див. 345, с. 230-232]. 

Внаслідок такого синтезу, можна виділити три основні групи методів тлумачення, 

що застосовуються в юриспруденції Суду [докл. див. 329, с. 549-550]:  

лінгвістичні (семіотичні) методи. В основі цих методів лежить опрацювання 

тексту, аналіз формулювань юридичних положень, включаючи такі формулювання 

різними мовами. Іншими словами, саме формулювання положення, використані 

лінгвістичні конструкції і терміни є відправною точкою тлумачення. При цьому Суд 

завжди виходив з ідеї, що визначення змісту формулювання положення права ЄС 

зовсім не залежить від змісту чи розуміння, що може їм надаватися в національних 

правових системах. Сама ідея того, що право ЄС «використовує термінологію, 
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притаманну тільки йому» [334, с. 3430, para. 19], походить із концепції автономії 

права ЄС стосовно як національних правових систем держав-членів, так 

і міжнародного права. Увага до цих методів тлумачення обумовлена і багатьма 

офіційними мовами ЄС: у цьому полягає особливість підходів і складність 

застосування лінгвістичних методів. Як зазначив Суд у справі Pierre Bouchereau, 

«різні лінгвістичні версії тексту акта Співтовариства повинні отримати однакове 

тлумачення, і в разі відмінностей між такими версіями відповідне положення має 

тлумачитися, виходячи з мети та загальної схеми правил, до якої воно належить» 

[346, с. 2010, para. 14]; 

системні (контекстуальні) методи. Це, власне, методи контекстуального 

тлумачення, що вимагають розгляду положень права ЄС у нормативному контексті, 

в якому вони виникли та існують. Тлумачення положення відбувається через інші 

норми правового акта, правового інституту, галузі чи правової системи загалом: 

«Кожне положення права Співтовариства повинно розглядатися в його контексті і 

тлумачитися, виходячи з положень права Співтовариства загалом…» [334, с. 3430, 

para. 20]. Системні методи у практиці Суду ЄС також відкривають шлях до 

застосування аналогії права для усунення прогалин в актах ЄС [див. 341, с. 36]; 

телеологічні (динамічні) методи. Ці методи виходять за межі тексту чи 

текстів, що є основоположною основою для вищезазначених груп методів. У їх 

основі лежить ідея цілеспрямованого тлумачення, коли за основу беруться цілі, на 

досягнення яких, на думку Суду, спрямовано положення. Увага при цьому 

сфокусована більше на наслідках рішення, аніж на формулюваннях положення, що 

тлумачиться: «Кожне положення права ЄС повинно … тлумачитися, виходячи з … 

цілей [права ЄС] та стану його розвитку на момент, коли відповідне положення має 

бути застосоване» [334, с. 3430, para. 20]. Однак, як зазначає У. Магнус, 

«формулювання відповідного положення і принцип правової визначеності значно 

обмежують надто широке телеологічне тлумачення» [341, с. 36]. 

Всі ці методи, звісно, не застосовуються окремо, Суд завжди звертається до їх 

поєднання, адже, як підкреслив К. Манн, «пошук мети в Договорах [про ЄС] 

є результатом недосконалості писаного права. Він походить від текстуальних 
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двозначностей і неузгодженостей або явної невідповідності мови та значення 

норми» [345, с. 227]. Ще відвертіше висловився генеральний адвокат Лагранж 

у справі Robert Bosch: «…всі [тексти мовами ЄС] є автентичними, що означає, що 

жоден із них сам по собі не є автентичним. У такому разі, як і в національному 

праві, коли при тлумаченні тексту виникають невизначеності чи суперечності, ми 

повинні зважати на його «контекст» чи «дух» [347, с. 70]. Такий синтез методів, або 

критерій sedes materiae [348, c. 389], означає, що положення права ЄС тільки тоді 

може бути належним чином розтлумачене, коли воно розглядається у більш 

широкому контексті.  

З цього також випливає, що між зазначеними групами методів немає чіткої 

ієрархії. Хоча Суд і користується певною дискрецією щодо вибору методів 

тлумачення, вона не є необмеженою [див. 345, с. 34]. Власне, тому у практиці Суду 

особливе значення отримала доктрина effet utile, згідно з якою положення права ЄС 

має тлумачитися у спосіб, що забезпечує найкращим чином досягнення мети і цього 

положення, взятого окремо, і цілей ЄС загалом [див., напр., 349, с. 38, para. 2]. Як 

зазначив Суд у справі Ferdinand M.J.J. Duijnstee, розглядаючи питання, що виникли 

при тлумаченні Брюссельської конвенції про юрисдикцію та виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах 1968 року, «принцип правової 

визначеності у правопорядку Співтовариства та цілі Конвенції … вимагають 

забезпечення рівності та однаковості прав і обов’язків, що виникають у договірних 

держав на підставі Конвенції, та відповідних осіб незалежно від положень, 

встановлених у законодавстві таких держав» [350, с. 3674-3674, para. 13]. 

Тлумачення міжнародних угод, з точки зору права ЄС, також здійснюється за 

допомогою цих методів. Однак у контексті міжнародних договорів ЄС виникає 

декілька важливих запитань, що безпосередньо стосуватимуться тлумачення та дії 

Угоди про асоціацію з Україною. По-перше, за умови подібних формулювань 

у міжнародному договорі та акті права ЄС, включаючи установчі договори, чи 

застосовуються прецеденти Суду ЄС за такими актами для тлумачення подібних 

положень міжнародного договору? По-друге, чи може використовуватися практика 

тлумачення одних міжнародних договорів для подібних положень інших 
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міжнародних договорів? По-третє, які роль та місце рішень судових органів, 

утворених міжнародними договорами, у системі права ЄС для цілей тлумачення 

положень таких договорів Судом ЄС чи подібних положень міжнародних договорів? 

Відповіді на всі ці питання не є однозначними, з огляду на нечітку практику 

Суду ЄС. Так, у справі Polydor перед Судом постало питання щодо можливості 

застосування своєї практики за положеннями установчих договорів до майже 

ідентичних положень міжнародних угод ЄС. Визнавши, що положення таких угод 

є «у багатьох аспектах подібними» до положень Договору, Суд все-таки дійшов 

висновку, що «подібність формулювань» не є достатньою підставою для 

транспозиції прецедентів за подібними положеннями Договору [319, с. 348, paras. 

14, 15]: «Сфера дії прецедентів повинна визначатися, виходячи з цілей та діяльності 

Співтовариства… Договір шляхом заснування спільного ринку і поступового 

наближення економічної політики держав-членів спрямований на об’єднання 

національних ринків у єдиний ринок, що мав би характеристики внутрішнього 

ринку» [319, с. 348, para. 16]. Натомість в угоді про асоціацію, що була предметом 

розгляду Суду, такої мети не було визначено [319, с. 349, para. 18]. 

Подібним чином у справі Wieslaw Gloszczuk Суд відмовився застосувати 

прецеденти щодо свободи заснування та свободи пересування, передбачені 

установчими договорами, до подібних положень угоди про асоціацію з Польщею. 

Проте Суд зазначив: «Згідно з усталеною практикою поширення тлумачення 

положення Договору [про ЄС] на подібне чи навіть ідентичне положення угоди, 

укладеної Співтовариством з третьою країною, залежить, серед іншого, від мети 

кожного з положень у їхньому конкретному контексті. У цьому плані порівняння 

цілей та контексту угоди і Договору є особливо важливим» [351, c. 6412, para. 49].  

Що стосується другого питання (чи може використовуватися практика 

тлумачення одних міжнародних договорів до подібних положень інших 

міжнародних договорів?), то, як бачимо, воно не є настільки ж принциповим для 

Суду. Так, у справі Maros Kolpak, що стосувалася положень угоди про асоціацію із 

Словаччиною, Суд прямо застосував подібне тлумачення, яке було використано 

у справі за угодою про асоціацією з Польщею, зважаючи на ідентичність положень 
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цих угод [352, с. 4164, para. 25], а також на те, що «обидві угоди про асоціацію не 

відрізняються за своїми цілями або контекстом» [352, с. 4164, para. 26]. Ба більше, 

у справі Simutenkov Суд, не вагаючись, застосував свої підходи, сформульовані 

у справах, що стосувалися угод про асоціацію, до тлумачення угоди про партнерство 

та співробітництво [див. 291, c. 2604-2606, paras. 20-25]. 

Стосовно місця та ролі рішень судових органів, утворених міжнародними 

договорами, у системі права ЄС для цілей тлумачення положень таких договорів 

Судом ЄС чи подібних положень міжнародних договорів наразі в Суду ЄС немає 

сталої практики, а, наприклад, питання дії ГАТТ/СОТ у праві ЄС досі залишається 

предметом жвавої академічної дискусії [докл. див.: 49, с. 590-608; 353, с. 626-657; 

354, с. 655-678; 355, c. 547-562; 356, c. 191-192; 357, c. 179-208; 358, c. 215-252; 359, 

c. 713-722; 360, c. 1025-1032; 361, c. 597-620; 362, c. 473-532]. 

Для цілей аналізу слід визначити два головні аспекти цього питання: 1) питання 

дії актів адміністративних органів, утворюваних міжнародним договором; 

2) питання дії рішень судових органів, утворених таким договором. 

Дія актів адміністративних органів договору. Практика Суду за цим 

питанням є доволі стабільною, адже угоди про асоціацію, що укладаються ЄС, 

зазвичай передбачають утворення певного двостороннього органу, наділеного 

компетенцією приймати як рекомендаційні, так і обов’язкові для сторін рішення. 

Згідно з доктриною справи Sevince рішення такого органу (у цій справі – Ради 

асоціації між ЄС та Туреччиною) мають пряму дію відповідно до загальних 

критеріїв визначення прямої дії [324, c. 3502, para. 15]. Разом з тим слід розрізняти 

питання обов’язкового характеру актів таких органів для сторін договору від 

питання прямої дії положень таких актів у праві ЄС [див. 359, с. 716]. Як визначив 

Суд у справі Hellenic Republic v Commission, «оскільки рішення [Ради асоціації] 

прямо пов’язане з Угодою про асоціацію, воно становить з моменту набрання 

чинності невід’ємну частину правової системи Співтовариства» [363, с. 3738, 

para. 13]. Однак чи можуть приватні особи покладатися на такий акт у судах, 

залежить від наявності відповідних положень в такому акті прямої дії.  
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Тому не викликає сумнівів, що рішення Ради асоціації, що буде утворена 

відповідно до статті 461 Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, можуть мати 

пряму дію у праві ЄС. Адже згідно з частиною першою статті 463 Рада асоціації 

може приймати рішення, обов’язкові для сторін угоди, які зобов’язуються вжити 

необхідних заходів для їх імплементації. Відповідно якщо рішення Ради асоціації 

відповідатиме критеріям прямої дії, визначеним у практиці Суду, приватні особи 

можуть покладатися на таке рішення для захисту своїх прав та інтересів у судах ЄС. 

Дія рішень судових органів, утворених міжнародним договором. Міжнародні 

договори можуть передбачати утворення міжнародних судових органів або 

визнання юрисдикції постійно діючих міжнародних судових органів щодо спорів, 

пов’язаних із тлумаченням і застосуванням міжнародних договорів [докл. див.: 364, 

c. 117-131; 365, c. 775-880; 366, c. 791-872]. Суд ЄС визнав, що ЄС може укладати 

міжнародні договори, що передбачають утворення міжнародних судових органів, за 

умови що юрисдикція таких органів узгоджується з установчими договорами. Це 

питання постало перед Судом у двох зверненнях щодо укладення угоди про ЄЕП 

між ЄЕС та ЕФТА, якою передбачалося утворення Суду ЄЕП. Суд ЄС у своєму 

висновку щодо проекту угоди визнав його невідповідність Договору про ЄС, адже 

оскільки угода про ЄЕП містила положення, подібні до тих, що містилися 

в установчих договорах, виникав ризик неоднакового тлумачення таких положень 

Судом ЄС та Судом ЄЕП, з огляду на відмінні цілі зазначених установчих договорів 

та угоди про ЄЕП [176, с. 6103, para. 22]. Як пояснив Суд у своєму висновку щодо 

переглянутого проекту угодо про ЄЕП роком пізніше, система Суду ЄЕП «…могла 

підірвати автономію правопорядку Співтовариства щодо досягнення його цілей» 

[367, с. 2841, para. 17]. Разом з тим Суд визнав, що за певних умов визнання ЄС 

юрисдикції судового органу, утвореного міжнародним договором ЄС, відповідатиме 

Договору про ЄС: «Якщо, однак, міжнародною угодою буде передбачено власну 

систему судів, включаючи суд з юрисдикцією вирішувати спори між договірними 

сторонами угоди і, як наслідок, тлумачити її положення, рішення такого суду будуть 

обов’язковими для установ Співтовариства, включаючи Суд ЄС. Ці рішення будуть 

обов’язковими у разі, якщо Суд ЄС буде покликаний винести власне рішення або 
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надати попередній висновок чи безпосередньо вести судове провадження щодо 

тлумачення такої міжнародної угоди, оскільки вона становитиме невід’ємну частину 

правопорядку Співтовариства. Міжнародна угода, що передбачає таку систему 

судів, у принципі відповідає праву Співтовариства. Компетенція Співтовариства 

у сфері міжнародних відносин і його правоздатність укладати міжнародні угоди 

невідворотно включають повноваження виконувати рішення суду, утвореного чи 

визначеного відповідною угодою, щодо тлумачення і застосування її положень» 

[176, с. 6106, paras. 39-40]. 

Суд, таким чином, визнав обов’язковість прецедентів міжнародних судових 

органів, утворених за договорами, стороною яких є ЄС, при тлумаченні та 

застосуванні таких договорів. При цьому така обов’язковість зовсім не залежить від 

питання, чи мають відповідні положення договору пряму дію у праві ЄС, і тому не 

означає автоматичне визнання прямої дії за такими договорами [див. 359, с. 718]. 

Що стосується статусу рішень таких міжнародних судових органів, то 

в практиці Суду ЄС це питання безпосередньо не розглядалося. Згідно з логікою 

генерального адвоката Мішо у справі Atlanta, статус та місце рішень міжнародних 

судових органів у системі права ЄС має визначатися відповідно до статусу та місця 

конкретного міжнародного договору, тобто такі рішення мають такий самий статус, 

як і міжнародний договір, тлумачення і застосування якого вони стосуються [див. 

368, с. 6990, paras. 25-26]. Ця логіка, на перший погляд, видається обґрунтованою. 

Більше того, деякі інші генеральні адвокати, наприклад Трабуччі у справі Haegeman, 

також пропонували асимілювати міжнародний договір для цілей права ЄС до акта 

установи ЄС [див. 318, с. 147]. Суд ЄС завжди ухилявся від прямої відповіді на це 

питання, обмежуючись констатацією, що міжнародний договір, схвалений 

відповідним актом установи ЄС, «…становить у світлі усталеної практики Суду ЄС 

акт установи Співтовариства, щодо якого Суд має юрисдикцію…» [369, с. 4607, 

para. 26]. Якщо детальніше розглянути це питання в більш широкому контексті 

системи актів права ЄС, то підхід, пропонований деякими генеральними адвоката-

ми, але залишений поза увагою Суду, виявиться хибним, адже між актами права ЄС, 

тобто вторинного законодавства, відсутні відносини ієрархічності [див. 187, с. 61].  
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Вторинне законодавство ЄС складають всі юридично обов’язкові акти ЄС, 

прийняті відповідно до положень установчих договорів. Договір про ЄС визначає 

три форми таких актів – регламенти, директиви і рішення, – але не встановлює будь-

якої ієрархії між ними, що принципово відрізняє право ЄС від національних 

правових систем. Так само Договір не обмежує компетенції установ ЄС щодо 

прийняття конкретних видів актів: стаття 288 Договору просто вказує, що для цілей 

«реалізації компетенції Союзу» установи приймають регламенти, директиви, 

рішення, рекомендації та висновки, і визначає відмінності між цими видами актів 

лише щодо сфери дії, кола суб’єктів та правових наслідків.  

Пояснення цього феномена слід почати з того, що в ЄС до реформи, 

запровадженої Лісабонським договором
95

, існувала не одна, а декілька автономних 

законодавчих установ: Рада, Рада спільно з Парламентом та Комісія. При цьому Суд 

ЄС з самого початку відкинув будь-яку можливість розрізнення за правовою дією 

актів, прийнятими такими установами [див.: 370, с. 688, paras. 60-62; 371, с. 2573-

2574, paras. 6-7]. Адже, як підкреслив генеральний адвокат Райшль, торкаючись 

аргументу щодо принципу поділу влади у праві ЄС: «Окрім того факту, що принцип 

Монтеск’є у будь-якому разі тільки частково втілений у системі Співтовариства, 

взагалі не може йтися про те, що Комісія має тільки виконавчі повноваження, 

а Рада – тільки законодавчі» [372, с. 2585]. 

До того ж установи ЄС є формально рівними, а відносини між ними 

ґрунтуються на принципі функціональної автономії [див. 373, с. 58] та «взаємних 

обов’язків щодо дійсної співпраці» [374, с. 5359, para. 16]. Така ситуація 

з декількома законодавчими органами рівного рівня хоча й невідома національному 

конституційному праву, однак є притаманною національному адміністративному 

праву: за таких умов, власне, не рівень установи, а сфера компетенції є основним 

критерієм розмежування владних повноважень. Це також має і другий важливий 
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 Лісабонським договором передбачена більша роль Європейського Парламенту, тож відповідно звичайна 

законодавча процедура передбачає прийняття актів ЄС спільно Європейським Парламентом та Радою (частина перша 

статті 289). Спеціальна процедура, що залишилася на рівні частини другої статті 289, передбачає прийняття актів 

Європейським Парламентом «за участю Ради» або Радою «за участю Парламенту». Натомість Комісії залишено 

прийняття «незаконодавчих» актів загального застосування та внесення «певних несуттєвих елементів» до 

законодавчого акта, якщо відповідні повноваження делеговані їй таким актом (частина перша статті 290).  
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наслідок: за наявності відповідної компетенції одна законодавча установа ЄС може 

вносити зміни та навіть скасовувати акти, прийняті іншою [щодо прикладів див. 

187, с. 62]. Якщо ж виникають колізії між актами, прийнятими різними такими 

установами, вони вирішуються відповідно до принципу lex posterior derogat legi 

priori, який є головним інструментом вирішення можливих колізій і має переважне 

значення порівняно з будь-якими іншими міркуваннями [див., напр.: 375, с. 5215, 

paras. 40-41; 376, 5201, para. 40]. 

Оскільки міжнародний договір може бути затверджений рішенням, регламен-

том чи іншим актом права ЄС, прирівнювати його дію в праві ЄС з дією відповід-

ного акта видається не зовсім правильним. Більше того, як пояснив Суд ЄС у справі 

Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas, у якій було висунуто аргумент, що оскільки 

міжнародна угода, положення якої розглядалося, затверджена регламентом, вона 

має вважатися такою, що має пряму дію, як і будь-який регламент, «… характер 

юридичного акта, яким була схвалена міжнародна угода, не має значення для такого 

дослідження … той факт, що міжнародна угода була схвалена рішенням або 

регламентом, не впливає на визнання за нею прямої дії» [369, с. 4608, para. 34].  

Однак у питанні щодо можливості покладатися на рішення міжнародного 

судового органу для захисту прав приватних осіб Суд ЄС дотримується послідовної 

позиції, що пряма дія таких рішень визначається на підставі наявності чи відсутності 

прямої дії відповідного положення міжнародного договору [див. 377, с. 7024, 

paras. 19-20]. Як пояснив Суд першої інстанції ЄС у справі Biret International SA 

у контексті рішення ДСБ СОТ
96
, «існує невідворотний і прямий зв’язок між 
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 Слід зазначити, що практика Суду ЄС стосовно рішень ДСБ СОТ має окреме значення для розглядуваної тематики, 

адже тривалий час ГЕ ГАТТ та ДСБ СОТ (після 1994 року) були єдиним міжнародним судовим органом, юрисдикція 

якого поширювалася на ЄС. З самого початку Суд ЄС відмовив ГАТТ-1947 у прямій дії в системі права ЄС: у справі 

International Fruit Company Суд зазначив: «Необхідно дослідити, чи створюють положення Генеральної угоди для тих, 

на кого поширюється юрисдикція Співтовариства, право покладатися на них у суді з метою оскарження чинності акта 

Співтовариства. Для цього необхідно звернути увагу одночасно на дух, структуру і терміни Генеральної угоди. Ця 

Угода, що базується, відповідно до її преамбули, на принципі переговорів, проведених «на основі взаємності та 

взаємної вигоди», характеризується значною гнучкістю її положень, зокрема тих, що стосуються можливостей 

відступу, заходів, що можуть бути вжиті у разі надзвичайних труднощів, та вирішення спорів між сторонами, що 

домовляються» (курсив наш. – Авт.) [378, с. 1227, para. 19-21]. Зробивши ці застереження, Суд зважив на: 

а) процедуру вирішення торгових суперечок у рамках ГАТТ-1947; б) можливість вжиття заходів у відповідь на 

порушення прав, що виникають за ГАТТ, та в) можливості запровадження односторонніх заходів на відступлення від 

положень ГАТТ у виняткових випадках. На підставі таких міркувань Суд відмовив ГАТТ-1947 у прямій дії в рамках 

системи права ЄС [див. 378, с. 1227-1228, paras. 21-26]. Окремо слід згадати справу Nederlandse Spoorwegen, в якій 

перед Судом постало питання вирішення колізії, відповідно до якої згідно з голландським правом положення ГАТТ 
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рішенням [ДСБ СОТ] та стверджуваним порушенням Угоди про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів, і тому таке рішення може братися до уваги, 

тільки якщо Суд визнав, що ця угода має пряму дію…» [379, с. 43, para. 67]. Разом 

з тим, навіть за відсутності прямої дії міжнародного договору, Суд ЄС може визнати 

пряму дію рішення міжнародного судового органу, утвореного такою угодою, 

у двох випадках, що були визначені Судом ЄС у справі Biret International SA: 

«тільки якщо Співтовариство має намір імплементувати конкретне зобов’язання, 

прийняте в рамках СОТ, або якщо акт Співтовариства прямо посилається на 

конкретне положення угод СОТ, Суд має розглянути законність відповідного заходу 

Співтовариства у світлі правил СОТ» [380, с. 10558, para. 53]. За логікою Суду, після 

сплину строків, визначених для виконання рішення ДСБ СОТ, де було визнано 

порушення з боку ЄС зобов’язань за СОТ, Суд ЄС має право розглядати законність 

заходів ЄС щодо виконання чи невиконання такого рішення, а у приватних осіб 

виникає право вимагати відшкодування збитків у зв’язку з невиконанням ЄС 

рішення міжнародного судового органу [380, с. 10560-10561, paras. 61-62].  

Таким чином Суд визнав, що особи можуть посилатися на положення угод про 

СОТ у провадженнях щодо правомірності акта ЄС, якщо таким актом ЄС мав намір 

імплементувати своє зобов’язання, прийняте в рамках СОТ [див.: 387, с. 1830-1831, 

                                                                                                                                                                            
мали пряме застосування. Суд відмовився від розгляду такої колізії, зосередивши свою аргументацію на принципі 

верховенства права Співтовариства: «…що стосується дотримання зобов’язань за ГАТТ, то оскільки Співтовариство 

замінило держави-члени [у договірних відносинах в рамках ГАТТ], обов’язкова дія таких зобов’язань у праві має 

визначатися через відповідні положення правової системи Співтовариства, а не через положення, які визначали їх дію 

відповідно до національної правової системи» [381, с. 1450, para. 16]. Такий підхід, по суті, позбавив національні суди 

можливості визнавати пряму дію ГАТТ, залишивши всю компетенцію в цьому питанні за установами ЄС. У 1983 році 

Суд, на відміну від наведеної вище лінії справ, що стосувалися оскарження заходів ЄС як таких, що не відповідали 

зобов’язанням за ГАТТ, мав нагоду висловитися щодо питання застосування положень ГАТТ для оскарження 

положень національного законодавства, що не відповідають ГАТТ [див.: 382, с. 803-833; 383, с. 732-782; 384, с. 848-

863]. Так, у справі Societa Petrolifera Italiana Суд вказав на «важливість уніфікованого застосування у всьому 

Співтоваристві положень ГАТТ, як і будь-якої іншої угоди, яка є обов’язковою для Співтовариства» [382, с. 828, para. 

14]. Таким чином, Суд ЄС підтвердив, що в ЄС саме він має юрисдикцію щодо тлумачення положень ГАТТ. 

У наступних своїх рішеннях Суд відмовив державам – членам ЄС оскаржувати законність актів ЄС у порядку 

статті 230 (колишня стаття 173) Договору про функціонування ЄС на підставі їх невідповідності положенням ГАТТ. 

У справі Germany v. Council Суд таким чином аргументував свою позицію: «Ті самі особливості ГАТТ, на підставі 

яких Суд дійшов висновку, що приватна особа не може у рамках права Співтовариства оспорити законність акта 

Співтовариства, посилаючись на положення ГАТТ, також не дають підстав Суду брати до уваги такі положення для 

визначення законності регламенту у процедурі, розпочатій державою-членом» [385, с. 5073, para. 109]. Укладення 

Угоди про СОТ, здавалося б, мало докорінним чином змінити підходи Суду до питання прямого застосування ГАТТ. 

Нова система, утворена за результатами Уругвайського раунду, містить чимало відмінних рис. Як зазначив ПАО СОТ 

у справі Desiccated Coconut, «Угода про СОТ фундаментально відрізняється від системи ГАТТ» [386, с. 11]. Такий 

підхід, втілений у цьому dicta, заклав певні підстави для перегляду Судом своєї практики щодо дії ГАТТ. Однак Суд 

відмовився переглянути свою доктрину дії ГАТТ, хоч і мав декілька нагод для цього. 
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para. 19; 388, с. 2178, para. 31], або якщо такий акт прямо посилається на окреме 

положення угод про СОТ [див.: 388, с. 2178, para. 31; 389, с. 127, paras. 65-67]. 

Наприклад, у справі FEDIOL III Суд відзначив, що положення статті ІІІ ГАТТ, що 

стосуються національного режиму у сфері оподаткування, можуть бути використані 

для тлумачення «незаконної комерційної діяльності» [387, с. 1830-1831, para. 19]. 

 

3.2 Принцип податкової недискримінації в Угоді про асоціацію: 

інкорпорація статті ІІІ ГАТТ шляхом посилання  

У тексті Угоди про асоціацію питанням податкової недискримінації присвячено 

положення статті 34 (національний режим) та, опосередковано, статті 36 (загальні 

винятки). Обидва положення сформульовані з посиланням на положення ГАТТ: 

стаття 34 містить посилання на статтю ІІІ ГАТТ, а стаття 36 – на статі ХХ та ХХІ. 

При цьому статті 34 і 36 Угоди містять цікаву клаузулу про те, що відповідні 

положення ГАТТ-1994 і примітки та додаткові положення до неї «є її невід’ємною 

частиною». Слід зазначити, що хоча ідентичність положень у різних договорах не 

завжди визначає ідентичність їх тлумачення, окреме спеціальне посилання на ГАТТ 

визначає намір сторін договору надати положенню такого ж тлумачення, як 

і відповідного положення ГАТТ. 

Разом з тим, з огляду на вищенаведену практику Суду ЄС щодо прямої дії 

міжнародних договорів і, зокрема, угод СОТ, постають два запитання щодо 

тлумачення та застосування принципу податкової недискримінації в Угоді про 

асоціацію: по-перше, чи матимуть положення статей 34 і 36 пряму дію у праві ЄС, 

а по-друге, чи застосовуватиметься практика ДСБ СОТ до положень угод СОТ, на 

які посилаються зазначені статі, до тлумачення та застосування відповідних 

положень Угоди про асоціацію? 

Слід звернути увагу на пряму та безумовну renvoi до положень ГАТТ-1994 та їх 

інкорпорацію до тексту та контексту Угоди. Така інкорпорація положень статті ІІІ 

ГАТТ зовсім не означає, що з точки зору права ЄС положення Угоди «імпортують 

гуртом» режим, що існує в рамках СОТ: інкорпорація шляхом посилання означає 

включення до тексту Угоди про асоціацію формулювань, викладених у положеннях 



190 

 

статті ІІІ ГАТТ. Зважаючи на те, що ГАТТ-1994 діє у відносинах між Україною та 

ЄС і його державами-членами внаслідок членства України в СОТ, постає питання 

про доцільність і мету такої інкорпорації шляхом посилання. На нашу думку, варто 

зробити заувагу, що мова йде не про інкорпорацію як формальний спосіб виконання 

міжнародно-правових зобов’язань у рамках національного права [див. 390, c. 61-82], 

а про метод формулювання договірних положень або, більш загально, юридичної 

техніки, коли положення договору вказує, що положення іншого документа чи 

окремих його частин включаються до договору без відтворення такого документа чи 

його частини [див.: 391, с. 35; 392, c. 118]. Так само слід зауважити, що це питання 

також дещо відрізняється від проблематики застосування пункту «с» частини 

третьої статті 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, згідно 

з якою з метою тлумачення положення міжнародного договору «поряд з контекстом 

враховуються … будь-які відповідні норми міжнародного права, які застосовуються 

у відносинах між учасниками». Адже інкорпорація шляхом посилання перетворює 

положення ГАТТ-1994 на положення Угоди, тобто переводить таке положення 

з контексту в текст міжнародного договору для цілей тлумачення та застосування. 

Такий підхід не є винятковим ані для міжнародного права, ані для національ-

ного законодавства та договірного права. Таке «референційне законодавство» 

в національній законодавчій практиці є, мабуть, найпоширенішим способом 

уникнути повторення в законодавчому акті положень, вже встановлених в інших 

законах [див.: 393, с. 139-142; 394, с. 149-150]. Як підкреслив Е. Гейс, торкаючись 

проблем такого законодавства, «зазвичай техніка інкорпорації використовується не 

з недобросовісних міркувань, а задля зручності і, що, напевно, більш важливо, для 

досягнення певної бажаної єдності та узгодженості. (Однак завжди слід визнавати 

небезпеку, що з огляду на недостатній аналіз матеріалу, на який відбувається 

посилання, або непродумані формулювання результатом цього можуть бути 

суперечності та двозначності)» [395, с. 96]. 

Звернення до методу інкорпорації через посилання в міжнародному праві, як, 

власне, і в договірному, порушує декілька важливих практичних і теоретичних 

питань, серед яких варто виділити три: 1) формулювання посилання; 2) тлумачення 
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термінів акта, на який посилається договір; 3) застосування і тлумачення акта, на 

який посилається договір, у разі бланкетного посилання, тобто інкорпорації всього 

такого акта. Ці питання обумовлені саме тими аспектами договірного права, про які 

йшлося вище. Мається на увазі основоположний принцип автономії волі і пов’язану 

з ним свободу договору: якщо законодавчий акт є виразом волі публічної влади, то 

система таких актів становить узгоджене ціле, узгоджену систему, в якій діють 

визначені методи тлумачення і правозастосування. Тому взаємні посилання в рамках 

такої системи не викликають суттєвих методологічних проблем: у разі 

законодавчого акта головна увага зосереджена на тексті і його формулюваннях, а не 

на питанні волі сторін, яке має основоположне значення для договірного права
97

.  

По-перше, формулювання положення, що відсилає до іншого документа, має 

бути достатньо чітким, аби виразити волю сторін щодо інкорпорації такого 

документа чи його положення [див.: 395, с. 96; 396, с. 296]. По-друге, таке 

формулювання має чітко відображати намір сторін договору бути зобов’язаними 

відповідними положеннями іншого документа [див. 391, с. 35]. Саме тому в статтях 

34 і 36 Угоди міститься спеціальна клаузула, що робить відповідні положення 

ГАТТ-1994 її невід’ємною частиною. По-третє, Угода не використовує бланкетного 

формулювання: посилання здійснюється на конкретні положення ГАТТ-1994, а не 

на всю угоду загалом.  

Тому основним питанням у контексті Угоди є питання тлумачення положень 

ГАТТ-1994, включених до тексту шляхом посилання. У доктрині та практиці 

договірного права відповідь на це питання полягає в тому, що тлумачення, надане 

положенню, інкорпорованому шляхом посилання, є чинним для договору, де 

міститься таке посилання, тільки щодо конкретних цілей інкорпоруючого 

положення. Як висловив цей принцип Верховний Суд США у справі Guerini Stone 

Co., «посилання договірних сторін до зовнішнього положення для конкретних цілей 

робить його частиною договору тільки для таких цілей» [401, с. 277].  

                                                 
97

 Разом з тим референційне законодавство може викликати інші серйозні проблеми, у тому числі з точки зору 

конституційності та конституційних прав [докл. див.: 395, с. 99-113; 397, с. 145-147; 398, с. 705-737; 399, с.12-18; 400, 

с. 1201-1284]. 
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Для відповіді на питання, чи тлумачитимуться в системі права ЄС розглядувані 

положення Угоди відповідно до сталої практики ДСБ, слід звернутися до доктрини 

узгодженого тлумачення, що була започаткована Судом ЄС у справі Interfood [402, 

с. 242-243, paras. 6-8]. Згідно з цією доктриною положення ГАТТ та усталена 

практика ДСБ можуть використовуватися як допоміжний засіб для забезпечення 

узгодженого тлумачення і застосування міжнародних зобов’язань ЄС. Хоча 

у практиці Суду в значній кількості справ сторони намагалися з різним успіхом 

обґрунтувати цю доктрину
98
, безпосереднє її обґрунтування і деталізація були 

запропоновані Судом лише 1996 року у справі International Dairy Arrangement: 

«Коли формулювання вторинного законодавства Співтовариства дає підстави для 

більш як одного тлумачення, перевага, наскільки можливо, має надаватися тлума-

ченню, що узгоджується з Договором [про ЄС]… Так само примат міжнародних 

угод, укладених Співтовариством, над положеннями вторинного законодавства 

означає, що такі положення мають тлумачитися, наскільки це можливо, у спосіб, що 

узгоджується з такими угодами» [321, с. 4020-4021, para. 52]. 

                                                 
98

 Так, у справі Mainfrucht і імпортер, і Комісія покладалися для цілей тлумачення регламенту на Угоду щодо 

застосування статті VII ГАТТ, з чим Суд ЄС погодився [403, с. 3928, 3930, paras. 17-19, 29]. Натомість вже наступного 

року у справі Repenning Суд не погодився з аргументами Комісії, що ґрунтувалися на положеннях тієї ж Угоди, що й у 

справі Mainfrucht, а також тлумаченні, розробленому Технічним комітетом з митної оцінки [404, с. 1882-1883, para. 

13]. Суд, зокрема, вказав: «…як слідує з Додатка ІІ до Угоди щодо застосування статті VII ГАТТ, пояснювальні 

записки, видані Технічним комітетом з митної оцінки, є суто консультативними за своїм характером, і Комісія не 

довела, що стаття І цієї Угоди тлумачилася в усталений спосіб відповідно до пояснювальної записки від березня 1982 

року, записки, що, більше того, була видана після вчинення операції з імпортування, що є предметом розгляду 

в основному провадженні» [404, с. 1882-1883, para. 13]. Цим Суд також відкинув аргументи генерального адвоката 

Мішо, який пропонував погодитися з Комісію: «Приймаючи Угоду [щодо застосування статті VII ГАТТ] 

Співтовариство взяло на себе зобов’язання із забезпечення відповідності свого законодавства у сфері митної оцінки 

положенням Угоди… Тому будь-яке тлумачення [відповідного регламенту. – Авт.] має брати до уваги тлумачення 

угоди, на якій він ґрунтується … Оскільки експерти Ради митного співробітництва погодили [відповідне] тлумачення, 

необхідно забезпечити, аби угода, укладена в рамках ГАТТ, застосовувалася однаково наскільки можливо широким 

колом договірних сторін, і пропонує, аби Суд погодився з висновками, представленими Комісією» [405, с. 1877]. 

Згодом практика Суду стала більш сприятливою для забезпечення узгодженого тлумачення і застосування положень 

права ЄС відповідно до міжнародних зобов’язань [див. 406, с. 2317, paras. 17-21]. Так, у справі FEDIOL Суд 

безпосередньо звернувся до ГАТТ-1947 для тлумачення поняття субсидії [407, с. 4188-4189, paras. 11-12], а у справах 

Nakajima та Goldstar тлумачив положення антидемпінгового законодавства ЄС у світлі положень Антидемпінгового 

кодексу ГАТТ [див. 388, с. 2178, paras. 29-31; 408, с. 724, para. 33]. Адже, як підсумував Суд у справі Nakajima, 

«…положення ГАТТ мають наслідком зобов’язання Співтовариства. Такий же висновок має слідувати і з 

Антидемпінгового кодексу, що був прийнятий для цілей імплементації статті VI ГАТТ і в преамбулі до якого 

зазначено, що він розроблений для «тлумачення положень … Генеральної угоди» та «деталізації правил їх 

застосування для забезпечення більшої узгодженості і визначеності при їх імплементації». … Відтак новий базовий 

регламент, який оскаржує заявник, був прийнятий з метою дотримання міжнародних зобов’язань Співтовариства, яке, 

як постійно вказував Суд, несе обов’язок забезпечення дотримання Генеральної угоди та заходів з її імплементації» 

[388, с. 2178, paras. 29, 31]. А вже у справі NTN Corporation and Koyo Seiko Суд скасував регламент про запровадження 

антидемпінгових мит на підставі тлумачення положень антидемпінгового законодавства, розтлумаченого e світлі 

положень Антидемпінгового кодексу ГАТТ [див. 409, с. 1384-1431]. 
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Іншими словами, практика ДСБ щодо тлумачення положень ГАТТ-1994, може 

бути застосована як засіб для тлумачення положень законодавства ЄС [див. також 

410, с. 196], включаючи положення Угоди в світлі доктрини узгодженого 

тлумачення. Це випливає з правової аргументації справ Nakajima та International 

Dairy Arrangement, адже в першій із них Суд визнав необхідність зважати на 

тлумачення положень ГАТТ відповідними органами ГАТТ, а в другій – 

забезпечення узгодженого тлумачення та застосування міжнародних зобов’язань. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Принцип податкової недискримінації втілений у декількох положеннях 

Угоди про асоціацію (а саме у статтях 34 і 36), які шляхом посилання на відповідні 

положення ГАТТ-1994 встановлюють загальні вимоги щодо недискримінації 

у торгівлі між сторонами.  

2. У системі Договору про ЄС угоди про асоціацію мають окреме значення. 

Співвідношення угод за статтею 216 та угод про асоціацію за статтею 217 може бути 

означено таким чином: стаття 216 визначає загальні положення щодо міжнародної 

договірної компетенції ЄС, а стаття 217 вказує на спеціальну категорію 

міжнародних угод, яка, тим не менш, також підпадає під дію статті 216. Цей 

висновок підтверджується конструкцією статті 218 Договору, в якій визначаються 

процедури і особливості порядку укладення міжнародних угод ЄС.  

3. Можна виділити декілька основних рис угод про асоціацію, що 

обґрунтовують їх окреме розуміння в системі Договору про ЄС: 1) заснування 

спеціальних органів прийняття рішень, які мають право приймати юридично 

обов’язкові для сторін акти; 2) встановлення спеціальних інституційних рамок для 

реалізації спільних дій; 3) встановлення спеціальних режимів торгівлі та 

співробітництва. Ці три риси обумовлюють четверту: особливий характер угоди про 

асоціацію, адже рішення спеціальних органів, що мають обов’язкову силу, 

набувають статусу юридично обов’язкових актів для цілей права ЄС. Проте 

відповідно до усталеної практики Суду ЄС, немає істотної відмінності між різними 

типами чи видами міжнародних договорів ЄС для цілей визначення прямої дії їх 
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положень. Жодна справа у практиці Суду ЄС не вказує на визнання особливого 

місця угод про асоціацію в системі права ЄС.  

4. Концепція прямої дії, що виникла та розвинута в юриспруденції Суду ЄС, 

визначила можливість застосування актів права ЄС у національних судах як джерела 

прав для приватних осіб. У практиці Суду ЄС визначено два головні критерії, за 

яких положення акта ЄС має пряму дію: формулювання положення є 1) достатньо 

зрозумілим і чітким та 2) безумовним, тобто здатним бути застосованим судом без 

необхідності запровадження подальших заходів імплементації на національному 

рівні і на рівні ЄС. Оскільки міжнародні договори ЄС є частиною права ЄС, 

концепція прямої дії застосовується і стосовно положень таких договорів. Пряма дія 

міжнародних угод у практиці Суду визначається із застосуванням дворівневого 

стандарту: по-перше, Суд досліджує угоду в цілому на предмет можливості прямого 

застосування, з огляду на її предмет та цілі, структуру, загальну систему і наміри 

сторін, і лише після цього, по-друге, Суд застосовує загальний тест прямої дії. Такий 

більш жорсткий підхід обумовлений специфікою договірного права: право 

міжнародних договорів є за характером диспозитивним правом, спрямованим на 

визначення правил встановлення та припинення договірних відносин та заповнення 

прогалин у таких відносинах між сторонами, які самі визначають відповідні 

матеріальні норми.  

5. Тлумачення актів права ЄС суттєво відрізняється від методів та підходів, на 

які покладаються національні суди. Основними методологічними підходами Суду 

до питання тлумачення є текстуальний, контекстуальний і телеологічний. Синтез 

цих підходів у практиці Суду ЄС визначив три основні групи методів тлумачення: 

1) лінгвістичні (семіотичні) методи; 2) системні (контекстуальні) методи; 

3) телеологічні (динамічні) методи. Між зазначеними групами немає чіткої ієрархії. 

У контексті міжнародних договорів ЄС ці методологічні рамки ставлять декілька 

важливих питань, які безпосередньо стосуватимуться тлумачення та дії Угоди про 

асоціацію з Україною: 1) застосування практики Суду ЄС для тлумачення положень 

міжнародного договору, подібних до положень актів права ЄС, включаючи 

установчі договори; 2) використання практики тлумачення одних міжнародних 
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договорів до побідних положень інших міжнародних договорів; 3) роль та місце 

рішень судових органів, утворених міжнародними договорами, у системі права ЄС 

для цілей тлумачення положень міжнародних договорів.  

Стосовно рішень органів, утворених міжнародними договорами, в системі 

права ЄС слід визначити два аспекти цього питання: 1) дія актів адміністративних 

органів; 2) дія рішень судових органів. Акти адміністративних органів 

міжнародного договору мають пряму дію відповідно до загальних критеріїв 

визначення прямої дії. Слід, однак, розрізняти питання обов’язкового характеру 

таких актів для сторін договору та питання прямої дії положень таких актів у праві 

ЄС. Не викликає сумніву, що рішення Ради асоціації, що буде утворена відповідно 

до статті 461 Угоди про асоціацію, можуть мати пряму дію у праві ЄС згідно 

з частиною першою статті 463. Відповідно якщо рішення Ради асоціації 

відповідатиме критеріям прямої дії, приватні особи можуть покладатися на таке 

рішення для захисту своїх прав та інтересів у судах ЄС. 

Суд ЄС визнав, що ЄС може укладати міжнародні договори, що передбачають 

утворення міжнародних судових органів, за умови що юрисдикція таких органів 

узгоджується з установчими договорами, а рішення такого органу будуть 

обов’язковими для установ ЄС, включаючи Суд ЄС. Що стосується статусу рішень 

таких міжнародних судових органів, Суд ЄС дотримується послідовної позиції, що 

пряма дія таких рішень визначається на підставі наявності чи відсутності прямої дії 

відповідного положення міжнародного договору, і навіть за відсутності прямої дії 

міжнародного договору Суд ЄС може визнати пряму дію рішення міжнародного 

судового органу, утвореного такою угодою, у двох випадках: 1) якщо ЄС має намір 

імплементувати конкретне зобов’язання, прийняте в рамках міжнародного договору; 

2) якщо акт ЄС прямо посилається на конкретне положення міжнародного договору. 

6. Угода про асоціацію містить пряму та безумовну renvoi до положень ГАТТ-

1994 щодо національного режиму та винятків із нього (статті 34 і 36) та їх 

інкорпорацію до тексту та контексту Угоди про асоціацію. Це не означає, що з точки 

зору права ЄС положення Угоди «імпортують гуртом» режим, що існує в рамках 

СОТ: така інкорпорація шляхом посилання означає включення до тексту Угоди 
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формулювань, викладених у положеннях статті ІІІ ГАТТ. Звернення до методу 

інкорпорації через посилання в міжнародному праві ставить питання тлумачення 

положень ГАТТ-1994, включених до тексту шляхом посилання. Згідно з доктриною 

узгодженого тлумачення усталена практика ДСБ може використовуватися як 

допоміжний засіб для забезпечення узгодженого тлумачення та застосування 

міжнародних зобов’язань ЄС у світлі доктрини узгодженого тлумачення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У Висновках наведено найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, 

сформульовано ряд теоретичних узагальнень та нове вирішення наукового завдання 

щодо розробки теоретичних засад і науково-теоретичного обґрунтування принципу 

податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС на основі практики вирішення справ 

в рамках ДСБ СОТ та Суду ЄС, встановлення особливостей його застосування у 

правопорядках СОТ та ЄС. Проведене дослідження дало змогу дійти таких 

висновків: 

1. З точки зору теорії принципів у міжнародному праві принципи МЕП 

становлять самостійні засади і не є конкретизацією принципів загального 

міжнародного права, які у будь-якому разі застосовуються у сфері міжнародних 

економічних відносин. Таких принципів є шість: (1) принцип недискримінації та 

похідні від нього принципи найбільшого сприяння та національного режиму; (2) 

принцип справедливості (fairness); (3) принцип раціональності як наслідок заборони 

протекціонізму; (4) принципи прозорості (5) принцип належного урядування та (6) 

принцип сталого розвитку, який є визначальним для преференціального режиму для 

країн, що розвиваються. 

Принцип недискримінації становить одну з засад правопорядків СОТ та ЄС. 

Зміст цього принципу ґрунтується на чітко визначених стандартах (або складових), 

що сформувалися в ході історичного розвитку договірної практики і є виразом 

правової традиції, сформованої тривалою договірною практикою, нашаруванням 

переконань, думок, адміністративних та судових рішень, що фіксувалися в 

академічному дискурсі і відтворюються в судових рішеннях у рамках різних 

договірних режимів, включаючи СОТ та ЄС. 

2. Принцип недискримінації оперує двома принципами-складовими: 

принципом найбільшого сприяння та принципом національного режиму. Ці 

принципи-складові мають комплементарний характер і доповнюють та підсилюють 

дію один одного задля досягнення однієї мети – забезпечення недискримінації у 
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торгівлі. Тим не менш між ними існують такі концептуальні відмінності: (1) за 

сферою дії – принцип національного режиму охоплює набагато більше аспектів, 

зокрема внутрішнє оподаткування, правила продажу, пропонування, 

транспортування, використання товарів на внутрішньому ринку тощо; (2) за 

можливістю винятків - спеціальні режими, обмежені лише двосторонніми 

відносинами або торговельні режими з обмеженим колом учасників, як правило, не 

можуть враховуватись при визначенні змісту принципу найбільшого сприяння, в той 

час як національний режим не передбачає подібних винятків. 

Податковий аспект принципу недискримінації, що зосереджений в першу 

чергу у національному режимі, охоплює апріорі встановлені обов’язкові платежі 

(критерій імперативності), що систематично застосовуються (критерій 

систематичності) і стягуються на користь держави чи установ або органів, 

визначених державою (публічно-правовий критерій), під загрозою застосування 

санкцій за недотримання такого обов’язку (критерій примусу). При цьому поняття 

«податок» та «податковий» мають автономне значення, яке не залежить від 

визначень в національному праві. Принцип податкової недискримінації не має 

незалежної функції, а відіграє комплементарну роль по відношенню до загального 

торговельного режиму, а податкові аспекти становлять невід’ємну частину 

торговельного режиму. 

3. Податкові аспекти становлять невід’ємну частину торговельного режиму. 

Процеси глобалізації, подальшої економічної інтеграції національних економік у 

світовий економічний простір виносять на порядок денний не тільки питання 

опосередкованого обмеження національного суверенітету держав – членів СОТ, а й 

більш глибинне питання легітимності врегулювання міжнародних економічних 

відносин через систему СОТ. Значення системи права СОТ полягає у встановленні 

загального правопорядку для міжнародних економічних відносин. Основоположна 

дилема, що постала перед системою СОТ в умовах поглиблення процесів 

глобалізації, полягає у забезпеченні лібералізації торговельної політики членів СОТ 

без інтеграції ринків. Адже поступове усунення тарифних бар’єрів та квот у торгівлі 

дедалі більше актуалізує нетарифні заходи регуляторного характеру, включаючи 
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податкову політику та законодавство. Тому перед системою міжнародно-правового 

регулювання міжнародної торгівлі, включаючи СОТ, стоїть питання віднайдення 

адекватного компромісу між вимогами лібералізації торгівлі, що було закладено в 

основу системи СОТ, та повагою до регуляторної автономії членів СОТ, тобто без 

інтеграції ринків. Наразі практика ДСБ за статтею ІІІ вже містить натяки на нову 

телеологію, зокрема прямо бере до уваги принцип сталого розвитку, концепцію 

«торгівлі та довкілля», концепцію «інтегрованої, більш життєздатної і тривалої 

багатосторонньої системи торгівлі». Ці позиції визначають певний зсув у практиці 

ДСБ: фокус аналізу зміщуватиметься від оцінки суті оскаржуваного заходу у 

процедурну площину заходу, його узгодженого застосування і дотримання вимог 

адміністративної справедливості, належної правової процедури. 

4. Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та праві ЄС закріплений, 

відповідно у статті ІІІ ГАТТ та статті 110 Договору про ЄС. Ці положення містять 

досить подібні формулювання. Тим не менш практика ДСБ СОТ, з одного боку, та 

Суду ЄС, з іншого, пішли дещо відмінними шляхами. Як свідчить аналіз практики за 

статтею ІІІ ГАТТ, ДСБ дотримується більш гнучкого підходу до питань фіскальної і 

регуляторної автономії держав-членів СОТ, аніж Суд ЄС у своїй практиці за статтею 

110 Договору про ЄС. Така відмінність у підходах є в першу чергу наслідком 

відмінних цілей СОТ та ЄС: якщо перша спрямована на поступове усунення 

торговельних бар’єрів між державами-членами, то ЄС заснована на ідеї утворення 

внутрішнього ринку на теренах держав-членів. 

Частина перша статті ІІІ ГАТТ встановлює загальні принципи щодо 

внутрішніх податків і зборів, але не містить юридичного зобов’язання і виконує 

роль контексту тлумачення інших положень статті ІІІ. Інші положення статті ІІІ 

реалізують принципи, визначені в частині першій, у податковій (частина друга) та 

регуляторній (частина четверта) сферах і сфері внутрішнього кількісного 

регулювання (частина п’ята). Для досягнення своєї основоположної мети – 

запобігання дискримінації та протекціонізму при застосуванні внутрішніх 

податкових і регуляторних заходів – стаття ІІІ зобов’язує члени СОТ забезпечити 
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рівність конкурентних умов для імпортованих товарів порівняно з товарами 

національного виробництва. 

5. В практиці ДСБ СОТ та Суду ЄС склалися подібні методологічні підходи до 

вирішення справ у сфері фактичної податкової недискримінації, коли заходи, що є 

формально нейтральними, на практиці призводять до встановлення менш 

сприятливого режиму для імпортованих товарів: діагонального тесту та тесту 

асиметричного впливу. Діагональний тест має на меті порівняння податкового 

режиму, що надається вітчизняним товарам, які підпадають під більш сприятливий 

режим, та менш сприятливого режиму імпортованих товарів. Тест асиметричного 

впливу порівнює не режими окремих підгруп товарів, а саме сукупний (або 

усереднений) режим імпортованих товарів та сукупний (усереднений) режим 

товарів національного походження. Саме у врахуванні такого асиметричного 

розподілу інтенсивності тягаря полягає основоположна відмінність між підходами 

діагонального тесту та тесту асиметричного розподілу. 

Методологія тесту асиметричного впливу базується на фактичних обставинах 

конкретної справи. Тому певний захід, впроваджений у двох різних країнах може в 

одній з них може мати наслідком фактичну дискримінацію, а в другій – ні, з огляду 

на різні структури виробництва, споживання та імпорту і особливості внутрішнього 

ринку. Даний стандарт залишає більше поле розсуду національним урядам для 

здійснення регуляторної та податкової політики. 

Діагональний тест застосовується переважно до аналізу скарг за першим 

реченням частини 2 статті ІІІ ГАТТ та за частиною 1 статті 110 Договору про ЄС. 

Однак якщо ДСБ СОТ використовує діагональний тест досить обережно, і випадки 

застосування цього підходу є нечисленними, то Суд ЄС використовує діагональний 

тест як основний при розгляді справ за першою частиною статті 110 Договору. 

Такий підхід ДСБ обумовлений тим, що застосування діагонального тесту значно 

розширює сферу дії принципу національного режиму – він перестає бути забороною 

дискримінації за ознакою походження і стає зобов’язанням щодо надання рівного 

режиму для імпортованих товарів в порівнянні з вітчизняними товарами. 
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6. Положення статті 110 Договору про ЄС мають функціонально допоміжний 

характер у відношенні положень, що стосуються митних тарифів та зборів, 

унеможливлюючи використання національної податкової системи для цілей захисту 

національного виробництва та забезпечуючи повну нейтральність внутрішнього 

оподаткування – забезпечення нейтральності податкової системи по відношенню до 

експорту та імпорту є далекосяжною стратегічною метою положень статті 110. 

7. Виокремлено декілька основних рис угод про асоціацію, що обґрунтовують 

їх окреме розуміння в системі Договору про ЄС: (1) заснування спеціальних органів, 

які мають право приймати юридично обов’язкові для сторін акти; (2) встановлення 

спеціальних інституційних рамок для реалізації спільних дій; (3) встановлення 

спеціальних режимів торгівлі та співробітництва. Ці три риси обумовлюють 

четверту рису: особливий характер угоди про асоціацію, адже рішення спеціальних 

органів, що мають обов’язкову силу, набувають статусу юридично обов’язкових 

актів для цілей права ЄС. Однак з точки зору практики Суду ЄС немає суттєвої 

відмінності між різними типами чи видами міжнародних договорів ЄС для цілей 

визначення прямої дії їхніх положень. Більше того, жодна справа в юриспруденції 

Суду не вказує на визнання з боку Суду особливого місця угод про асоціацію в 

системі права ЄС. 

8. Наведений аналіз дозволяє оцінити можливу дію положень Угоди про 

асоціацію щодо податкової недискримінації у торгівлі, які відсилають до 

відповідних положень ГАТТ-1994. Йдеться про статтю 34 (Національний режим) та 

статтю 36 (Загальні винятки) Угоди. Ці положення містять пряму та безумовну 

renvoi до положень статті ІІІ та статті ХХ ГАТТ-1994, тобто інкорпорують шляхом 

посилання ці положення. Згідно доктрини узгодженого тлумачення в практиці Суду 

ЄС положення ГАТТ-1994 та стала практика ДСБ можуть використовуватись в 

якості допоміжного засобу тлумачення доля забезпечення узгодженого тлумачення і 

застосування міжнародних зобов’язань ЄС. 
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ДОДАТОК А 

Стандарт визначення відповідності податкового заходу вимогам другого 

речення частини другої статті ІІІ ГАТТ 

 

 

 

 

 

 

Чи є товари такими, що 

безпосередньо конкурують чи 

можуть служити заміною один 

одному

Чи оподатковуються товари не 

таким же чином 

Чи застосовується неоднакове 

оподаткування з метою надання 

захисту національному 

виробництву

Порушення зобовязань за другим 

реченням частини 2 Статті ІІІ 

відсутнє

Наявне порушення зобовязань за 

другим реченням частини 2 Статті 

ІІІ
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ДОДАТОК Б 

Методологія діагонального тесту за статтею ІІІ ГАТТ 
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ДОДАТОК В 

Ситуація асиметричного розподілу податкових тягарів за тестом 

асиметричного впливу 
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ДОДАТОК Г 

Ринок алкогольних напоїв у справі Chile – Alcoholic Beverages 

 

Г.1. Структура чилійського ринку алкогольних напоїв  

 

 Виробництво 1997 Імпорт 1997 Експорт 1997 

Типи спиртних 

напоїв 

Обсяг Вартість Обсяг Вартість Обсяг Вартість 

Піско з різним 

вмістом 

алкоголю, в 

цілому 

40,977.9  0.0 0.0 301.6 933.3 

Піско 30º * 16,276.5      

Піско 35º * 20,969.0      

Піско 40-46º * 3,732.5      

Aguardiente min 

30º 

  9.1 37.9   

Aguardiente 

min 50º 

      

Інші виноградні 

напої  

  94.4 336.2 106.1 266.0 

Бренді, коньяк, 

арманьяк (min 38º) 

      

Граппа (min 30º)       

Віскі (min 40º)   2,484.7 13,799.7 0.2 3.6 

Ром та інші 

спирти 

з цукрової 

тростини (min 

40º) 

  642.8 1640.8 0.3 1.6 

Джин  та дженева 

(min 40º) 

  198.9 967.8 0.0 0.0 

Інші спирти    1,679.9 6,412.9 111.3 287.2 

Горілка (min 40º)   389.9 1,246.4 0.0 0.1 

Лікери    183.1 1,359.6 41.7 71.8 

Інші спирти   1,106.9 3,806.9 69.6 215.3 

 

Дані наведені в доповіді ГЕ у справі Chile – Alcoholic Beverages  [124, с. 7-8, 

para. 2.19] 
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Г.2. Розподіл податкового тягаря  
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ДОДАТОК Д 

Ситуація симетричного розподілу податкових тягарів за тестом 

асиметричного впливу 
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ДОДАТОК Е 

Залежність ступеня конкурування від подібності товарів за статтею 110 

Договору про функціонування ЄС 

 

 

Подібність

Рівень конкурування

Сфера дії заборони 

дискримінаційного 

оподаткування

Сфера дії заборони 

протекціоністського 

оподаткування

Крива залежності рівня 

конкурування від 

критерію подібності
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ДОДАТОК Ж 

Залежність відповідності податкового заходу статті 110 Договору про 

функціонування ЄС від шкали конкурування між товарами 

 

 

 

 

Ступінь 

конкурування

Різниця у податкових 

тягарях конкуруючих 

товарів

Сфера дії заборони 

дискримінаційного 

оподаткування

Сфера дії заборони 

протекціоністського 

оподаткування
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ДОДАТОК З 

Структура книжкового ринку Ісландії у справі Einarsson v. Ireland 

 

 

 

Імпорт

Національне 

виробництво 

Книжки ісландською

Книжки ісландською

Книжки іноземною мовою

Книжки іноземною мовою

Спеціалізована література 

іноземною мовою, 

національне виробництво 

якої відсутнє

 

 


