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А.'LІЮЮІТ, \І. Киїн 

ДО ПИТАННЯ ПОЄДНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРИВАТНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ І АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО 

Х жонТН}І 2015 року Нерхонною Ра;(ою України н І-\1)' читанні р(В

І"ШІнуп1і1 11роскт Закону України N:! 2506а <<Про ор1·ани і ociG, 1110 3іІіі1-
снюють примусове виконання суцових рішень та рішень інших органів)> 

(ца.:Jі- законопроект). Вказаний законопроект перецбачає створення в 

Україні інституту приnатних nикoнanuin, що с ноnе.1ою n українсько:иу 
Jакопо.ааnстnі. а то~tу, n юри.аичпих ко.1ах розгорнулись серйолІі л:rс
кусії :1 ІІІИрОКОІ"О KOJI<l ІІИТаНЬ, 110Н\І3аНИХ 3 сфСКТИННИМ HHC;LCHH}IVI та 

фуНКІ(іОНУН<ІНЮІ\1 НОНОІ"О інституту. У ТОVІУ ЧИСJІі 3аСJІ)ТОНУКПЬ на уна

І)' НОр\Н1 3аКОНОІІрОСКТ)' 111())"10 VIOЖJIИHOCTl на)·ШНН}І iL03HO.·IY І ІрИКаТНИМ 

виконавuям займатися й інши:\ш видюш .аіяльності. 
У ре.аакuії законопроекту, який був прийнятий у І -му читанні в ст. 

21 зазнача.1ося, що приnатпий nикопаnець під час здійснеппя сnосї .аі-
5LlЬІюсті пе :\юже зай:~латися іншою ошІачуnаною (крім nи:к.1а.аацької, 

наукоnої і тnорчої .аія.1ь1юсті, :\tе.аичної практики, інструкторської та 
<:У,іІЛінської І Ірактики і3 сІ юрту та роGоти н ор1·анах АсоІІ.іаІІ.іЇ 11ринатних 

НИКОНаНІІ.іН УкраЇни) aGo ІІі;tІІрИЕVІНИІ(ЬКОЮ .iLi}IJIІ:.HiCTIO. 
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Проте rric;rи ;~ооrrраrrюнанни :шконоrrроекту Комітетом 3 rrраноної 

rrшrітики та rrpaнocy;r;~и ло 11-r'o читанн~r були ннесені ,т~оrrонненюr. 3І'і.Jt
но ~rких rrерелGачено, rr~o rrринатни~і никонанеr~n окрім ник.rа,т(аr(nкої, 

наукової і творчої дія.1ьності, інструкторської та суддівської практики 

із спорту та роботи в органах Acouiauiї приватних виконавпів України, 

може здійсшаnати ;:rіяльпість арбітражного керуючого (розпорядника 

майна. керуючого сапацісю, лікnі;:rатора). 
Можливість посдпашrя ;:rіяльпості приnатних nикoпanuin з іншими 

нrщаvrи m~r;rnнocп арІ)'Мснтуt-:тnси тим, rrro нr;rrroHlJ(HO J(O rrpиrrиcш ст. 
120 Конституr(іЇ України лс~rкі oGvreжcнн~r ІІ((ЩО cyмirrreнюr с.rужGо

вої діяльності з іншою роботою пере;:rбачені л:ише для членів Кабінету 

Міністрів України, керівників пентральних та місuевих органів вико

павчої пла;:rи. Але ця позиція також пе зоnсім nідпоnідас дійсності, так 

як несумісність професійної ;:rіяльності пере;:rбачена д.тш пародних де

путатів України (ст. 81 Копституuії України), професійлих cyд;:rin (ст. 
103 Конспrтуr(іЇ України) та інrних rroca.Іc 

Нс3нажаючи на те, що :шконоrrроектом ннос~rтnоr :1міни .ІtО rrrr. <<G>> 
п. 2 ч. 1 ст. J 3акону України <<Про запобігання корупuії», згі;:rно з яки
ми приватні виконавці в:изначаються суб'єктами, на яких поширюється 

;:rія цього Закону, відповідно ;:ro по.1ожень п.l. ч.l. ст. 3 та ст. 25 3акону 
України <<Про запобігання корупції)> обмеження щодо сумісництва та 

суміщепня з іншими nидами ;:rіяльпості па приnатних nикапаnпіn пе 

ро:нtоt)скщжуватимутr,с~r. BiJuaк, crrpoGa вcтatroв.rcrrtr}t таких oG_v1cжer1r. 
;r.rи rrриватrrих викоrшrщів та їх rюмічrrиків у rrporrorroвarroмy rrроскті 

3акону не rрунтунатимстr-,си на rrpиrrиcax Ga3oнor'o 3акону і3 :шrroGi r'анни 

кopyrrrriї l 1 ]. 

OitHaK, На,Т(аННИ IIJHff-ШTHИM НИКОН<!НІ(ИМ 11]1<!1--Ш :міЙСНЮНаТИ ;~іи;rr-,

НіСТЬ арбітражних керуючих може мати як позитивний ефект, так і 

негативний. 

Переnаги такого сумісrшuтnа груптуються па подібності професій

них компетенцій приnатного nиконаnця та арбітражного керуючого, а 

са11е: забезпечеrпrя nимог сторопи- стягуnа ча, nияn.1еrшя майна борж

ника та орr·ані:шrr.іи ~і ою рсалі:шr ~ії, rr~o на;шє можJr иністr-, rro.rcпrr ити rrе

рехі;(ни~і rrcpi()i[ нrrрона;rженни інституту rrринатних никонанцін та ни
рішить можrшві кадрові проблеми r21. 

Поє;:rнання ;:rвох ви;:rів ;:rія.1ьності на;:rават:и:ме можливість приват

ним виконавцям у неве.1иких містах та районних центрах, ;:re сум:и 
стяпrепь часто с незначними, отримуnати nивагороду nід ;:rіяльпості 

як приnапюго nиконаnця. так і арбітражного керуючого, що забез
rrечунатиме ні;(rrоні;rни~і рінснn іlОХ(Щу. lle crrpи~rтиv1c ::;аr(іканлснос
ті у Jіtійснснні ниrr(с3юначених ни;rін ;rіи.rnності, та 3абе3rrсчунатиv1с 

конкуренцію між ;:rержавн:ими або пр:иватн:ими виконавцями, у тому 

чис.1і у невеликих населених пунктах України, на надання ві;:rповід

них послуг. 
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Ра:юVІ j тим на,т(анн~І 11рана jJ(ійснюкати ;(і~І;Іnністn арGітражних ке

руючих 11рикатним киконанІІ~Ім \ШЄ р5Щ нелш1ікін. Так, :мііkнен н~І І Іри

катними никонакц~І\Н1 ;tі~Ілnності арGітражних керуючих VІожс етнорІО

вати конфлікт інтересів та порушувати принципи діяльності приватних 

виконавців, такі як - неупередженість та об'єктивність, незалежність 

та спраnе,цлшість тошо. 

Недоліко11 вказаного сумісництвастакож те, шо nикошшче проnа

дження 11ас встановлені строки, а посдпашrя двох nидіn дія .. 1ьності та 
J6іJІhІІІеНЮІ нанантажеНН~І \10Же ІІрІВКОЮПИ /(0 нена;ІСЖНОГО НИКОНаН
Н~І І Іри катними ни конакц~Ім и скоїх оGок\вкік. 

Окрім того, надання мож.тгивості приватним виконавцям здійсню

вати діяльність арбітражного керуючого не сприятиме )~"Часті кваліфі

кошших юристіn при nідборі па посаду приnатних nикошшuіn, оскL1ьки 

арбітражні керуючі будуть у бі1ьш nигідпо1tу становищі, так як :мати
муть мож.тшвість отри:мувати бі1ьший прибуток nід сумішення двох nи

юн }l\ШІhНОСЛ, ІНОуСНОЮ ЧСрІ)', МОЖе KIIJI И НаТИ на ~І KJCTh на;tаНИХ IIOCJI)-T 
саме 11ринатними никонакІ($ІМІ1. 

'3астосування обмежень на сумішення діяльності приватного в:ико

навця існує у ряді зарубіжних країн. Так, відпові.LІно до ст. 149 -'Закону 
Республіки Казахстан <•Про в:иконавче прова.LІження та статус судових 

виконавців)> від 02.04.2010 р. приnапшй судовий виконавець пе мас пра
nа займатися іншими видами оплачуnапаї дія .. 1ьrюсті, за винятком на
укової. Ш1КJJа;шш,кої aGo творчої iti~J.:JJ,нocтi. 3І'іюю ст. 6 Закону Бо.ІІІ'арії 
«Про ІІJJИІШТІІИХСУ.і~ОВИХ ВИКОІІаІІІІ.іВ» Ві,І~()].()J.2()]] р. JІepe;tGaчeІJO, ІНО 

11ринатний киконансІ(h не може Gути Оіtночасно іLСІІутатоVІ, міністром, 

мером aGo муніциІІалnним ра,;tником, 3а~імати Іюса,т(у н асржакних aGo 
муніциІІалnних органах, ІІсреGукапІ к тру;юких ні;(носинах, Jайматис}І 

юридичною практикою, бут:и нотаріусо:м, здійснювати комерційну ді

я..lьність, бути менеджеро:м або приймати участь в органах управління 

тоnщ)].fстn або кооперативів. 

Отже, падаrшя приnатпи:м викопаrщям права здійснюnати діяль

ність арбітражних керуючих :може призвести до неякісного nикопашrя 
11рофесі~іних оGон'юкік. не,Іtоніри ito інституту І Ірикатних киконанІІін, 

ІІІО, усною чсрІ'У, ні~Ік не СІІршпиVІс ІІілкищснню сфсктинності нико

нання судов:их рішень. 

Враховуючи, що право приватного виконавuя здійснюват:и діяль

ність арбітражного керуючого (розпорядника майна. керуючого сапаці

сю, лікnідатора) передбачено законопроектом. який розглядати:меться 

у Il-1ty читанні, то іспус висока й~юnірпість, шо пасдпапня дія .. 1ьrюсті 
арGітражно1·о керуючо1·о та 11ринатноп) н~ІконакІtи Gy;tc ;tо3НШІено 3а
коноіtаНІtем. Ра3О\1 3 тим неоGхі,:tно крахукати І1срскап1 та не,Іtоліки 

суміщення зазна~rених в:идів діяльності. Потрібно законодавчо закрі

пити об:меження, які унемож.тr:и:в..1ять виникнення конфлікту інтересів 

та встановлять заборону .JЛЯ пр:иватних виконавців і їх помічників на 
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НаіШНН~І ІІу6JІіЧНИХ ІІОСJІУГ ІІриму<.:ОІЮІ'О КИКОН3ННИ су;~ОКИХ ріІНСНh 

і рінrснn іннrих органік (rюса,т(оких ociG) ocoGi, ~rкій кони раніrнс на
;(а;rи iнrrri rryliriчнi rrocJryr·и ~rк крс;tитору aGo Gоржнику у crrpaкi rrpo 
банкрутство. 
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Націшшлr,Ішй ~1rіверситет <<Одеська юридичrш академія'>. 
старШИЙ НИК..Іа1 ~ач КШ]>t'і(\11-1 І(ИНЇJІhНОl'О llpOІ(t'CY 

ОСОБJІИВОСТІ ЗдІЙСІІЕІІІІЯ РОЗІІОРЯДЧИХ дІЙ 
ЗЛ УЧАСТЮ СІІІВУЧЛСІІИКІВ, ТРКПХ ОСІБ, 

ІІРІЩСТЛВІІИКІВ ТЛ ОСІБ, ЯКИМ ІІЛДЛІІО ІІРЛВО 

ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 

Яскравий прояn принципу диспоштишюсті циnільпого проuесуа.lь
ного І Ірака- І'арантокана VIOЖJIИKlCTh СТОрІН 11030КНОІ'О 1Ір0~3J(ЖСНН~І 

р(Н110рИіlЖ3ТИСИ ІІ(НОКОІ\1 та 33СО6а\Н1 33Х~Н:ту ІІрОТИ НhОГО. 

Однак при множинності осіб (співучасті) при здійсненні цих про

цесуа.lьних дій є деякі особл:ивості. Дані особливості на практиці суют 

дуже часто пе nрахоnують, шо n кіпцеnому підсумку позпачасться па 
якості правосуддя. 

Особлиnості співучасті позначаються безпосередньо nже при по
;(ачі ІІО3онної :1шrки. За сноєю суттю \1ножинністr-, осі() Е суG'єктинним 

:1't-;i[H3HH~IM 11030КНИХ КИ\101: У ІІО:ЮКНіЙ 3:НІНі KiJІhKOX ІІОЗИfШЧіК aGo 
проти кіТІькох відпові.іІачів, повинно бути зазначено, в якій частині ви

мога стосується кожного з н:их, або зазначити, шо обов'язок чи право є 

солі.іІарн:им. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у 

nипадках, встановлених .iiOronopo:м або законом. зокрема пепо.іІіТІьності 
пре.іІмета зобов'язання, паприк.,1ад, приналежпий подружжю anтo:мo

GiJІn (ст. 541 ІІК). 
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