№ 01-25 від 28.03.2011
Міністерство юстиції України
Щодо надання роз’яснень

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), керуючись підпунктом
14 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом
Президента України від 30 грудня 2007 року № 1396/97, просить надати роз’яснення
деяким положенням чинного законодавства.
1. Щодо застосування положень Закону України «Про виконавче провадження»
Норми попередньої редакції Закону
України «Про виконавче
провадження»
Стаття 55. Арешт та вилучення
майна боржника

Норми нової редакції Закону України
«Про виконавче провадження»,
викладеної відповідно до Закону
України від 4 листопада 2010 року
№ 2677-VІ
Стаття 57. Арешт і вилучення
майна боржника

Потребує роз’яснення

1.
Арешт
майна
боржника
застосовується для забезпечення
реального виконання рішення.
Арешт на майно боржника може
накладатися державним виконавцем
шляхом:

2. Арешт на майно боржника може
накладатися державним виконавцем
шляхом:

винесення постанови про відкриття
виконавчого
провадження,
якою
накладається
арешт
на
майно
боржника та оголошується заборона
на його відчуження;

винесення постанови про арешт
коштів та інших цінностей боржника,
що знаходяться на рахунках і вкладах
чи на зберіганні у банках або інших
фінансових установах;

винесення постанови про арешт
коштів та інших цінностей боржника,
що знаходяться на рахунках і вкладах
чи на зберіганні в банках або інших
фінансових установах;

винесення постанови про арешт
коштів, що перебувають у касі
боржника або надходять до неї;

винесення постанови про арешт
майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження;
проведення опису майна боржника і
накладення на нього арешту.
Державним
виконавцем
за
постановою
про
відкриття
виконавчого провадження або за
постановою
про
арешт
майна
боржника та оголошення заборони на
його
відчуження
може
бути

винесення постанови про арешт
майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження;
проведення опису майна боржника і
накладення на нього арешту.
3.
Постановами,
передбаченими
частиною другою цієї статті, може
бути накладений арешт у розмірі
суми стягнення з урахуванням
виконавчого
збору,
витрат,
пов'язаних
з
організацією
та
проведенням виконавчих дій та
застосованих державним виконавцем

Чи було правомірним під час
дії
попередньої
редакції
Закону
«Про
виконавче
провадження»
накладення
державним
виконавцем
арешту
на
кошти,
що
перебувають у касі боржника
або
надходять
до
неї,
враховуючи
те,
що
зазначеною редакцією такий
спосіб не передбачено?
На сьогодні такий спосіб чітко
передбачено у новій редакції
цього Закону.

накладений арешт у межах суми
стягнення
за
виконавчими
документами з урахуванням витрат,
пов'язаних з проведенням виконавчих
дій на виконання на все майно
боржника або на окремо визначене
майно боржника. У разі потреби
постанова, якою накладено арешт на
майно боржника та оголошено
заборону
на
його
відчуження,
надсилається державним виконавцем
до органу нотаріату та інших органів,
що здійснюють реєстрацію майна або
ведуть реєстр заборони на його
відчуження.
Копія
постанови
державного
виконавця про арешт коштів чи майна
боржника не пізніше наступного після
її винесення дня надсилається
боржнику та відповідно до банків чи
інших фінансових установ або
органів, зазначених у частині другій
цієї статті. Постанова державного
виконавця про арешт коштів чи майна
боржника може бути оскаржена
боржником начальнику відповідного
органу державної виконавчої служби,
якому
він
безпосередньо
підпорядкований, або до суду у 10денний строк.
Про
проведення
опису
майна
боржника і накладення на нього
арешту
державний
виконавець
складає акт опису й арешту майна
боржника. Під час проведення опису
й арешту майна боржника державний
виконавець
вправі
оголосити
заборону розпоряджатися ним, а у
разі потреби - обмежити права
користування майном або вилучити
його у боржника та передати на
зберігання іншим особам, про що
зазначається в акті опису й арешту.
Види, обсяги і строк обмеження
встановлюються
державним
виконавцем у кожному конкретному
випадку з урахуванням властивостей
майна, його значення для власника чи
володільця,
необхідності
використання та інших обставин.
Порушення заборони державного
виконавця
розпоряджатися
або
користуватися майном, на яке
накладено арешт, тягне за собою
відповідальність зберігача майна,
передбачену законом.
Арешт застосовується:
1) для забезпечення збереження майна
боржника, що підлягає наступній
передачі стягувачеві або реалізації;

штрафів, на все майно боржника або
на окремі предмети. Копії постанови,
якою накладено арешт на майно
боржника та оголошено заборону на
його
відчуження,
державний
виконавець надсилає органам, що
здійснюють реєстрацію майна або
ведуть реєстр заборони на його
відчуження.
4. Копії постанови державного
виконавця про арешт коштів чи
майна боржника надсилаються не
пізніше наступного робочого дня
після її винесення боржнику та
банкам чи іншим фінансовим
установам або органам, зазначеним у
частині другій цієї статті. Постанова
державного виконавця про арешт
коштів чи майна боржника може бути
оскаржена в десятиденний строк у
порядку,
встановленому
цим
Законом.
5. Про проведення опису майна
боржника і накладення на нього
арешту
державний
виконавець
складає акт опису та арешту майна
боржника. Під час проведення опису
та
арешту
майна
боржника
державний виконавець має право
оголосити заборону розпоряджатися
ним, а в разі потреби - обмежити
права
користування
майном,
здійснити опечатування або вилучити
його у боржника та передати на
зберігання іншим особам, про що
зазначається в акті опису та арешту.
Вид, обсяг і строк обмеження
встановлюються
державним
виконавцем у кожному конкретному
випадку з урахуванням властивостей
майна, його значення для власника чи
володільця,
необхідності
використання та інших обставин.
6. Порушення заборони державного
виконавця
розпоряджатися
або
користуватися майном, на яке
накладено арешт, тягне за собою
передбачену
законом
відповідальність зберігача майна.
7. Вилучення арештованого майна з
передачею його для реалізації
здійснюється у строк, встановлений
державним виконавцем, але не
раніше ніж через п'ять днів після
накладення арешту. Продукти та інші
речі,
що
швидко
псуються,
вилучаються і передаються для
продажу негайно після накладення
арешту.
8. Виявлені під час опису цінні

2) для виконання рішення
конфіскацію майна боржника;

про

3) при виконанні ухвали суду про
накладення арешту на майно, що
належить відповідачу і знаходиться у
нього чи в інших осіб.
Вилучення арештованого майна з
передачею його для реалізації
провадиться у строк, встановлений
державним виконавцем, але не
раніше, ніж через п'ять днів після
накладення арешту. Продукти та інші
речі,
що
швидко
псуються,
вилучаються і передаються для
продажу негайно після накладення
арешту.

папери, ювелірні та інші побутові
вироби із золота, срібла, платини і
металів
платинової
групи,
дорогоцінного каміння і перлів, а
також лом і окремі частини таких
виробів, на які накладено арешт,
підлягають обов'язковому вилученню
і не пізніше наступного робочого дня
передаються на зберігання установам
Національного банку України, які
зобов'язані
прийняти
їх
на
безоплатній основі. Арешт на цінні
папери накладається в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів
України.

Цінні папери, ювелірні та інші
побутові вироби із золота, срібла,
платини і металів платинової групи,
дорогоцінних каменів і перлів, а
також лом і окремі частини таких
виробів, виявлені при опису, на які
накладено
арешт,
підлягають
обов'язковому вилученню і негайно
передаються на зберігання установам
Національного банку України. Арешт
на цінні папери накладається в
порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Державний виконавець зобов'язаний
подбати про забезпечення умов
реалізації майна боржника, які не
ущімлюють його законних інтересів.

2.

Щодо застосування положень Закону України «Про кредитні спілки»

Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України «Про кредитні спілки»
кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберігати таємницю щодо рахунків,
внесків та інших фінансових операцій, здійснених членами кредитної спілки.
Довідки видаються особисто членам кредитної спілки (їх представникам) лише
щодо їх рахунків, внесків та інших фінансових операцій за відповідною заявою, а
також судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх справ,
іншим правоохоронним органам та органам державної податкової служби у випадках
та в порядку, передбачених законом.
У разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески та рахунки
видаються спадкоємцям, нотаріусам та консульським установам іноземних держав, у
провадженні яких знаходяться справи про спадщину.
Враховуючи викладене, просимо надати роз’яснення чи має право кредитна
спілка та її посадові особи надавати державній виконавчій службі доступ до
інформації щодо коштів членів кредитної спілки, які надходять до каси кредитної
спілки?

3.
даних»

Щодо застосування положень Закону України «Про захист персональних

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних»:
володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом
або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка
затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих
даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове,
добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених
повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках
персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням,
зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей
про фізичну особу.
Згідно зі статтею 11 Закону «Про захист персональних даних» підставами
виникнення права на використання персональних даних є:
1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
Суб'єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження
стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази
персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його
повноважень.
2. Володілець бази персональних даних може доручити обробку персональних
даних розпоряднику бази персональних даних відповідно до договору в письмовій
формі.
3. Розпорядник бази персональних даних може обробляти персональні дані лише
з метою і в обсязі, визначених у договорі.
Статтею 25 Закону «Про захист персональних даних» передбачено обмеження
прав, передбачених статтями 8, 11 і 17 цього Закону, здійснюється лише в інтересах:
1) національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
2) захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи
прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою
боротьби із злочинністю;

3) забезпечення суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними,
зведеною знеособленою інформацією щодо персональних даних відповідно до
законодавства.
2. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої
повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України.
З огляду на викладене, просимо надати роз’яснення чи мають право органи
державної влади під час або з метою здійснення своїх повноважень мати доступ до
персональних даних, згоду на обробку яких не отримано?
З повагою,
Президент ВАКС

В. Волковська

