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Оскарження рішень Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі в 
судовому порядку: підводні камені



Чинне законодавство визначає широке коло осіб, які можуть 
бути зареєстровані в якості заінтересованих сторін 
розслідування: іноземні виробники, експортери, імпортери, 
кінцеві споживачі, українські виробники, їхні асоціації, 
компетентні органи влади

Однак, на сьогоднішній день на рівні Верховного Суду України 
сформувалась практика, згідно з якою оскаржувати рішення 
про застосування заходів торговельного захисту можуть лише 
імпортери, які фактично сплачують мито (справи 
826/11565/18, 826/11968/16)
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Ст.31 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
передбачає

За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного
або спеціального розслідування відповідно до законів України 
приймається рішення про застосування антидемпінгових, 
компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути 
оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати 
запровадження відповідних заходів у порядку, встановленому 
законами України

Значення терміну «дата запровадження відповідних заходів» 
було розтлумачено у постанові Верховного Суду України по 
справі 826/7768/17, а саме: це дата прийняття рішення про 
застосування заходів, навіть якщо воно не було опубліковано в 
газеті «Урядовий Кур'єр»!!! 
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Ст.5 Закону «Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту» передбачає:
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше половини членів Комісії. Рішення Комісії, яке 
приймається простою більшістю голосів, вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови 
Комісії є вирішальним. 

За результатами розгляду справи 826/7760/17 було прийнято 
рішення, що більшість членів МКМТ повинна відраховуватися 
від кількості присутніх на засіданні членів МКМТ, а не від 
складу МКМТ, затвердженого постановою КМУ
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• «Оскільки рішенням про порушення перегляду не 
вводяться в дію та не змінюються антидемпінгові заходи, 
а лише розпочинається процедура їх перегляду, за 
результатами проведення якої Комісія може як 
задовольнити, так і відхилити скаргу Національного 
товаровиробника», порушення перегляду не порушує 
права заінтересованих сторін, а тому саме по собі 
ініціювання розслідування/перегляду не може 
оскаржуватися

• Спеціальні заходи vs захисні заходи

• У більшості випадків суди відмовляють у задоволенні 
клопотань про забезпечення позову (наприклад, в частині 
призупинення застосування мит або призупинення 
процедури розслідування) 

• Витребування конфіденційних матеріалів розслідування під 
час судового розгляду 
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