Положення про заняття промислом
§ 34 б ПЗП
Промисел аукціоніста
Частина II (Постійний промисел)
II. (Вимога особливого нагляду або дозволів)
B. (Особи, які займаються промислом та потребують особливого дозволу)
(1) Той, хто хоче професійно займатись продажем з аукціону чужих рухомих речей, чужих земельних
ділянок або чужих прав, потребує дозволу компетентного адміністративного органу. До рухомих речей у
розумінні даної норми належать також плоди на стеблині або живі дерева.
(2) (скасовано)
(3) Дозвіл може бути пов’язаний з умовами чи вимогами, якщо це необхідне для захисту спільноти,
замовників та оферентів; за таких саме передумов допускаються пізніші включення, зміна чи доповнення
умов та вимог.
(4) У наданні дозволу слід відмовити, якщо
1. факти виправдовують припущення, що заявник не має надійності, необхідної для заняття даним
промислом. Як правило, необхідної надійності не має особа, яка протягом останніх п’яти років перед
поданням заявки була засуджена (причому вирок набув законної сили) до позбавлення волі за тяжкий
злочин або за крадіжку, розтрату, шантаж, шахрайство, зловживання довірою, відмивання грошей,
підробку документів, приховування майна, набутого злочинним шляхом, лихварство чи за порушення
закону про недобросовісну конкуренцію, або
2. заявник живе з неупорядкованими майновими відносинами; як правило, це має місце, якщо стосовно
майна заявника порушене конкурсне провадження або якщо він занесений до реєстру, який має вестись
конкурсним судом або виконавчим судом (§ 26, абзац 2 Положення про неплатоспроможність, § 915
Цивільно-процесуального кодексу).
(5) Аукціоністи з особливою фаховою компетенцією, за винятком юридичних осіб, за їхньою заявкою мають
бути офіційно призначені уповноваженим адміністративним органом у загальному плані; це відповідно
стосується співпрацівників аукціоністів. Офіційне призначення може здійснюватись щодо певних видів
аукціонів, якщо стосовно них існує потреба в аукціонних послугах. Особи, офіційно призначені згідно з
абзацом 1, повинні скласти присягу у тому, що будуть виконувати свої завдання сумлінно, без урахування
вказівок та безсторонньо.
(6) Аукціоністу забороняється:
1. на своїх аукціонах самому або через іншу особу подавати пропозиції у власних інтересах або
купувати речі, довірені йому для продажу з аукціону;
2. дозволяти родичам у розумінні § 52, абзац 1 Кримінально-процесуального кодексу або своїм
співпрацівникам подавати пропозиції на власному аукціоні або купувати речі, довірені йому для
продажу з аукціону;
3. в інтересах іншої особи на власних аукціонах подавати пропозиції або купувати речі, довірені йому
для продажу з аукціону, хіба що буде наявна письмова пропозиція іншої особи;
4. продавати з аукціону рухомі речі з кола товарів, якими він займається у своїй торговельній справі,
якщо це не є звичним;
5. продавати з аукціону речі,
a) стосовно яких він має заставне право, або
b) якщо вони належать до товарів, які пропонуються у відкритих торговельних закладах та
які є невживаними або використання яких згідно з їхнім призначенням полягає у їхньому
споживанні.
(7) У рамках роздрібної торгівлі роздрібні торгівці та виробники товарів можуть реалізовувати товари, що
ними вони займаються у своїй комерційній справі, кінцевому споживачеві шляхом аукціону лише у тому
разі, якщо вони є власниками дозволу на діяльність аукціоніста відповідно для чинних для аукціоністів
норм, або через уповноваженого ними аукціоніста.

(8) Федеральне міністерство економіки та технологій шляхом видання нормативно-правового акта за згоди
Бундесрату та з урахуванням захисту спільноти, а також замовників та оферентів може встановлювати
норми щодо
1. обсягу повноважень та зобов’язань при здійсненні діяльності аукціоніста, особливою мірою щодо
a) місця та часу проведення аукціону,
б) порядку ведення професійної діяльності, особливою мірою про прийняття, відхилення
замовлень на проведення аукціонів та їхнє виконання,
в) надання дозволів на проведення аукціонів, зобов’язання щодо повідомлення та даних
про замовників та правові відносини, що становлять підстави для проведення аукціонів,
які мають при цьому передаватись адміністративним органам з нагляду над
підприємницькою діяльністю та торгово-промисловим палатам, щодо бухгалтерського
обліку, у тому числі фіксації даних про окремі комерційні операції та про замовників;
г) заборони, скасування та припинення аукціонів у разі порушення норм, що врегульовують
аукціонну діяльність;
e) виключень стосовно діяльності власника дозволу відповідно до приписів частини ІІІ;
2. виключень з заборон абзацу 6.
(9) (скасовано)
(10) Абзаці 1 – 8 не застосовуються до
1. продажів, які згідно з законодавчою нормою здійснюються курсовими маклерами або торговельними
маклерами, які офіційно уповноважені до цього,
2. аукціонів, які проводяться органами управління або державними службовцями,
3. аукціонів, до яких в якості оферентів допускаються лише особи, які хочуть придбати товари
запропонованого виду для своєї комерційної діяльності.

