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Примітка: 
Текст наводиться за станом на 1 жовтня 2003 року 
 
Постанова була видана як стаття 1 V від 24 квітня 2003 року І 547 Федеральним 
міністерством економіки та праці за узгодженням з Федеральним міністерством 
внутрішніх справ, Федеральним міністерством у справах сімей, людей похилого 
віку, жінок та молоді, а також за згоди Бундесрату. Вона набирає чинності з 1 
жовтня 2003 року відповідно до статті 6, абзац 2, речення 1 даної Постанови. 
 
§ 1 Замовлення на проведення аукціону 
 
 
Аукціоніст має право проводити аукціон лише на підставі письмового договору, 
зміст якого визначається реченням 2. Договір повинний містити: 

1. ім’я та прізвище, а також адресу замовника; 
2. визначення окремих речей та прав, призначених для продажу з аукціону, 

окрім сукупностей речей, якщо замовник у тексті договору відмовився від 
визначення окремих речей; 

3. розмір винагороди, яка має бути сплачена замовником; 
4. суми, які має сплатити замовник в якості частки витрат та готівкових 

видатків, пов’язаних з проведенням аукціону, а також з оцінюванням та 
експертизами; 

5. суму, яку замовник має сплатити аукціоністу, якщо він повністю чи частково 
відкликає замовлення; 

6. дані щодо наступного: 
а) протягом якого часу аукціоніст зв’язаний замовленням; 
б) чи будуть встановлюватись мінімальні ціни та якщо так - які саме; 
в) чи продаж золотих та срібних речей може здійснюватись за цінами, 
нижчими від вартості золота чи срібла.  

 
 
§ 2 Перелік 
 

(1) Не пізніше двох тижнів перед проведенням аукціону аукціоніст повинний 
скласти перелік речей, що будуть продаватись на аукціоні, в якому речі, 
що виставляються кожним замовником, мають позначатись за єдиним 
принципом. Речі, що виставляються на продаж, мають позначатись 
прізвищем замовника або умовними словами, літерами або цифрами по 
кожному окремому номеру переліку чи по очевидному об’єднанню речей, 
що належать окремим замовникам. При об’єднанні речі, які належать 
аукціоністу, слід наводити окремо та позначати як такі. 
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(2) Чинність абзацу 1 не поширюється на аукціони за продажу поштових 
марок та аукціони з продажу монет. У разі добровільного продажу з 
аукціону  домашнього майна та майна, що залишилось у спадщину, 
адміністративним органом, компетенція якого поширюється на місце 
проведення аукціону, можуть допускатись виключення з вимог, 
наведених в абзаці 1. 

 
§ 3 Повідомлення 
 

(1) Не пізніше як за два тижні перед передбачуваним терміном проведення 
аукціону аукціоніст повинний у письмовій формі повідомити компетентний 
адміністративний орган та торгово-промислову палату, в окрузі якої має 
відбутись аукціон, та навести при цьому дані згідно з абзацом 2. У 
виняткових випадках, особливо коли йдеться про виставлені речі, що 
швидко псуються, адміністративний орган за поданням може скоротити 
зазначений строк. У разі продажу з аукціону сільськогосподарського 
інвентарю, продукції сільського та лісового господарства або 
сільськогосподарських тварин повідомлення не є необхідне. 

(2) У повідомленні мають бути наведені місце та час проведення аукціону, а 
також вид товарів, які мають продаватись з аукціону. У випадках, 
передбачених § 6, абзац 1, речення 1, необхідно зазначити привід 
проведення аукціону, а також прізвище та адресу замовника. 

(3) Новий аукціон за місцем проведення попереднього аукціону може бути 
розпочатий лише у тому разі, якщо попередній аукціон був завершений не 
менш як за п’ять днів перед цим. Жодний аукціон не може тривати довше 
від шести днів. У разі необхідності компетентний адміністративний орган в 
окремих випадках, особливо коли йдеться про продаж з аукціону земельних 
ділянок, після отримання висновку торгово-промислової палати, що має 
відповідні територіальні повноваження, може допустити виключення з 
строків, зазначених у реченнях 1 та 2. 

(4) На вимогу аукціоніст повинний: 
1) надати подальші необхідні документи та інформації; 
2) надати можливість попереднього огляду речей, які виставляються на 

аукціон; 
3) в окремих випадках представити докази того, що речі, які 

виставляються на аукціон, є вживаними або що щодо них наявні 
виключні обставини, передбачені § 6, абзац 1. 

Для реалізації повноважень відповідно до речення 1, пункти 1 – 3 
адміністративний орган може скористатись послугами торгово-промислової 
палати. Окрім цього, адміністративний орган може  вимагати від торгово-
промислової палати надати свій висновок не пізніше третього дня перед 
днем проведення аукціону. 

(5) На аукціони, які проводяться у межах роз’їзного промислу, не поширюється 
чинність § 56а, абзац 2  Положення про заняття промислом. 

 
§ 4 Огляд 
 
Аукціоніст повинний створити можливість для огляду речей, які виставляються на 
аукціон, протягом щонайменше двох годин. Компетентний адміністративний орган 
може допускати виключення, якщо аукціоніст в інший спосіб надасть учасникам 
аукціону достатню можливість для оцінки речей, які виставляються на продаж. 
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§ 5 Час проведення аукціонів та оглядів 
 

(1) У неділю та у святкові дні проводити аукціони не дозволяється. Разом з цим, 
у цей час може бути надана можливість для огляду речей, які 
виставляються на аукціон. Чинність абзацу 1 не поширюється на продаж з 
аукціону речей, швидкого псування яких слід побоюватись. 

(2) У робочі дні аукціони можуть проводитись протягом цілого дня. 
 
§ 6 Виключення з заборони певних видів діяльності 
 

(1) Заборона продажу з аукціону товарів, які пропонуються для придбання у 
відкритих закладах торгівлі та є невживаними або використання яких згідно 
з їхнім призначенням полягає у їхньому споживанні (§ 34 б, абзац 5, пункт 5, 
літера б Положення про заняття промислом), є не чинною, якщо речі, що 
виставляються на продаж з аукціону: 

1) належать до складу спадщини або конкурсної маси; 
2) реалізуються у зв’язку з припиненням комерційної діяльності; 
3) реалізуються шляхом публічних торгів на підставі законодавчої норми  

(§ 383, абзац 3 Цивільного Кодексу). 
В окремих випадках після заслуховування торгово-промислової палати, 
повноваження якої поширюються на місце проведення аукціону, 
компетентний адміністративний орган може допустити інші виключення, 
якщо не існує побоювань щодо того, що продаж з аукціону може завдати 
відчутної шкоди реалізації порівняльних товарів у роздрібній торгівлі. 

(2) У випадках, передбачених абзацом 1, речення 1, аукціоніст не має права 
проводити аукціон, якщо: 

1) аукціон знаходиться у просторовому або часовому зв’язку з іншим 
заходом з продажу, хіба що мова йде про розпродаж товарів 
внаслідок ліквідації магазину, або 

2) речі, які виставляються на продаж, були перевезені до іншої 
територіальної громади з метою продажу з аукціону; це правило не 
застосовується, якщо аукціоніст доведе, що йдеться про інше 
придатне місце у розумінні § 383, абзац 2 Цивільного Кодексу. 

Адміністративний орган, до сфери повноважень якого належить місце 
проведення аукціону, може в окремих випадках за наявності передумов, 
передбачених абзацом 1, речення 2, допускати виключення. 

 
§ 7 Передача права на майно, придбане на аукціоні 
 
Аукціоніст може передати право на майно,  лише якщо після триразового 
повторення найвищої пропозиції не було подано ще вищої пропозиції. 
 
§ 8 Бухгалтерський облік 
 

(1) Відповідно до встановлених принципів бухгалтерського обліку аукціоніст 
повинний робити записи щодо кожного замовлення на продаж з аукціону та 
його виконання, а також збирати документи та квитанції. Записи мають 
робитись невідкладно та німецькою мовою. § 239, абзаці 2 – 4 
Торговельного кодексу чинний відповідно. 

(2) Записи, документи та квитанції мають зберігатись у канцелярії аукціоніста 
протягом трьох років. Строк зберігання розпочинається з завершенням 
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календарного року, протягом якого слід було вести записи, збирати 
документи та квитанції. 

(3) Якщо з норм торговельного або податкового права випливають обов’язки 
щодо ведення бухгалтерського обліку, які порівняльні з обов’язками, 
передбаченими абзацом 1, особа, яка займається даним видом діяльності, 
може посилатись на цей бухгалтерський облік; обов’язки щодо зберігання, 
передбачені абзацом 2, у цьому випадку чинні відповідно. 

 
§ 9 Заборона, скасування та переривання аукціону 
 
Компетентний адміністративний орган може повністю або частково заборонити 
аукціон або скасувати чи перервати розпочатий аукціон, якщо аукціоніст порушує 
або порушив § 34 б, абзац 6 чи 7 Положення про заняття промислом або § 2, 
абзац 1 або §§ 3 – 5 та 6, абзац 2 даної Постанови. 
 
§ 10 Злочини та адміністративні правопорушення 
 

(1) Адміністративне правопорушення у розумінні § 144, абзац 2, пункт 1 
Положення про заняття промислом скоює той, хто навмисне або з 
недбалості 

1) всупереч § 1, речення 1 проводить аукціон без письмового договору; 
2) всупереч § 2, абзац 1, речення 1 не виготовляє перелік, виготовляє 

його невірно, неповно, не у встановленому порядку або несвоєчасно; 
3) всупереч § 3, абзац 1, речення 1 не подає повідомлення, подає його 

невірно, неповно, не у встановленому порядку або несвоєчасно; 
4) всупереч § 3, абзац 3, речення 1 розпочинає новий аукціон, 
5) всупереч § 3, абзац 4, речення  не подає документ або інформацію чи 

подає їх несвоєчасно, не надає можливості попереднього огляду чи 
надає її несвоєчасно, або не надає доказів чи надає їх несвоєчасно; 

6) всупереч § 5, абзац 1, речення 1 проводить аукціон у неділю або у 
святковий день; 

7) всупереч § 8, абзац 1, речення 1 чи 2 не робить запис або робить 
його невірно, неповно, не у встановленому порядку чи несвоєчасно, 
або ж 

8) всупереч § 8, 2, речення не зберігає запис, документ чи квитанцію або 
не зберігає їх щонайменше протягом трьох років. 

(2) Адміністративне правопорушення у розумінні § 145, абзац 2, пункт 8 
Положення про заняття промислом скоює той, хто навмисне або з 
недбалості скоює діяння, зазначене у абзаці 1, у межах роз’їзного промислу. 

(3) Адміністративне правопорушення у розумінні § 146, абзац 2, пункт 11 
Положення про заняття промислом скоює той, хто навмисне або з 
недбалості скоює діяння, зазначене у абзаці 1, у межах роботи на 
виставках, ярмарках чи ринках. 

(4) Той, хто внаслідок зазначеного у абзаці 1 діяння піддає загрозі життя або 
здоров’я іншої особи або чужим речам значної вартості, підлягає покаранню 
відповідно до § 148, пункт 2 Положення про заняття промислом. 

 
 
 
 


