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УДК [342.951:35.072.2]343.535 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577 Б.В. ЯРИНКО, арбітражний керуючий, здобувач Національного університету  біоресурсів і природокористування України,  м. Київ, Україна; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6448-9111 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ  У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ЯК СПОСІБ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ  В ПРОЦЕДУРАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  (З УРАХУВАННЯМ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ) B.V. YARYNKO, Arbitration Manager, Applicant of a Ph.D., National University of Life  and Environmental Sciences of Ukraine,  Kyiv, Ukraine; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6448-9111 ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS IN FIELD OF CONTROL  FOR THE ACTIVITY OF ARBITRATION MANAGERS AS A WAY  OF PROVIDING PUBLIC INTEREST IN PROCEDURES FOR INSOLVENCY (ACCORDING TO FOREIGN EXPERIENCE)  Постановка проблеми Процеси, які відбуваються в сучасній еко-номіці, є об’єктом державного управління та контролю, як безпосередньо, так і через сис-тему спеціально створених суспільних інсти-тутів, що дозволяють зробити економічні про-цеси саморегульованими. Таким, зокрема, є інститут правового регулювання процедур, що здійснюються у процесі відновлення пла-тоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Даний правовий інститут сприяє системному розв’язанню накопичених у дія-льності господарюючого суб’єкта протиріч і помилок, та до певної міри адекватному захи-сту інтересів кредиторів, шляхом застосуван-ня прозорих процедур управління майном та використання всіх можливостей для віднов-лення нормальної діяльності господарюючого суб’єкта задля запобігання його ліквідації як крайнього, але вимушеного заходу. Проте, держава і суспільство зацікавлені в тому, щоб не допускати різного роду зловживань у даній сфері, аби процедура банкрутства не перет-ворювалась на інструмент незаконного збага-чення, ухилення від виконання цивільно-

правових, господарських та податкових зо-бов’язань, зобов’язань по оплаті праці та реаліза-ції різного роду рейдерських схем. Дієвим запобіжником проти таких явищ може стати відпрацьована система державного контро-лю за діяльністю ключового діючого суб’єкта в сис-темі правовідносин у сфері банкрутства – арбітра-жного керуючого. Особливої важливості правовий інститут державного контролю за діяльністю арбіт-ражного керуючого набуває в умовах довготрива-лої економічної кризи, коли загострюється суспільна потреба в "перезавантаженні" економічної системи – ефективному очищенні економічних відносин від тягаря безнадійних майнових зобов’язань. Вивчення та вдосконалення поняття контролю за діяльністю арбітражного керуючого не можна недооцінювати, оскільки це дозволяє більш широ-ко та повно закласти фундамент нових якісних змін та нововведень системи адміністративно-правового статусу арбітражних керуючих. Існує як широке поняття контролю в сенсі дія-льності, що має місце в роботі усіх державних ор-ганів, так і позиції, коли контроль розглядається у вузькому контексті – як діяльність органів, наділе-них функцією контролю, що є основним видом їх 
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роботи, і які за допомогою притаманних їм форм, методів та визначених процедур здійс-нюють контроль [1], за твердженням О. Анд-рійко. Іншими словами, державний контроль – це всеохоплюючий контроль, який стосується і має місце у будь-якій сфері суспільних відно-син, а контроль за діяльністю арбітражних керуючих, співвідноситься з ним як частина з цілим. Державний контроль та нагляд за діяльніс-тю арбітражних керуючих, як і контроль та нагляд в цілому, можна характеризувати як управлінську діяльність і як правове явище, оскільки мова йде про здійснення управлінсь-ких функцій держави, шляхом їх делегування відповідним органам а також про спосіб гара-нтування правопорядку та законності у суспі-льних правовідносинах відновлення плато-спроможності боржника або визнання його банкрутом. Ю. Битяк виділяє такі способи забезпечен-ня законності та дисципліни: контроль, нагляд, звернення громадян [2]. Авторський колектив під головуванням С Ківалова розглядає наве-дені категорії забезпечення законності через призму: контролю, адміністративного нагляду, звернення громадян до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами із питань за-безпечення законності [3]. Спеціальними пра-вовими засобами забезпечення законності, відображеними в роботах В. Краснова, є: пра-вові гарантії, контроль, нагляд, примус, оскар-ження, заохочення, відповідальність [4, с.124]. Контрольно-наглядова діяльність за твер-дженням Г. Бистрик – це одна з основних форм правової діяльності держави, яка здійс-нюється державою шляхом видання контроль-но-правових актів або рішень, що приймають-ся відповідними органами державної влади і має на меті забезпечення перевірки відповід-ності дій суб'єктів та об'єктів правового регу-лювання чинному законодавству, сприяння режиму законності і правопорядку [5, с.115]. В той же час, наука адміністративного пра-ва поки що обходила своєю увагою адмініст-ративні правовідносини в діяльності арбітра-жного керуючого, що є наразі завданням цієї роботи. Метою статті є на основі вивчення іноземного досвіду правового регулювання формування комплексного теоретичного уяв-лення про суб’єктів і засоби контролю у сфері діяльності арбітражних керуючих, про адміні-стративно-правовий характер відносин конт-

ролю та їх прямий взаємозв’язок з забезпеченням публічного інтересу в діяльності арбітражного ке-руючого. Дане дослідження покликане встановити характер адміністративних правовідносин щодо реалізації публічного інтересу в процедурі непла-тоспроможності через контроль за діяльністю арбі-тражних керуючих. Новизна дослідження полягає в теоретичному окресленні інституту контролю за діяльністю арбітражних керуючих як засобу реалі-зації публічного інтересу і практичних пропозиціях щодо удосконалення регулювання адміністратив-них правовідносин щодо забезпечення публічного інтересу в діяльності арбітражного керуючого. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих як предмет адміністративних правовідносин та засіб забезпечення публічного інтересу Слід зазначити, що відмежування галузевої приналежності окремих правовідносин, що реалі-зуються в межах комплексу різногалузевих право-відносин, завжди є непростим завданням, оскільки всі правовідносини спрямовані на оптимальний ступінь впорядкованості і відповідності тим суспі-льним завданням, які вирішують відповідні суспі-льні відносини. Так, найбільш абстрактним за-вданням арбітражного керуючого є те саме, що і в цілому завдання інституту правового регулювання неплатоспроможності – адекватне управління май-новими економічними відносинами, стимулювання і розвиток підприємницької ініціативи, недопущення тривалої стагнації, або сповільнення економічних відносин через накопичення безнадійної заборго-ваності, знаходження оптимального балансу між інтересами економічних суб’єктів та використання всіх можливостей для відновлення платоспромож-ності і діяльності економічних суб’єктів.  З нашої точки зору, будь-яка суспільна інститу-ція, покликана вирішувати і усувати протиріччя і конфлікти в суспільстві, підвищувати ступінь упо-рядкованості суспільних відносин, які постійно ускладнюються і удосконалюються, утворює сво-єю діяльністю, врегульованою нормами права, певний адміністративно правовий інститут. Це стосується як різного роду державних органів, ор-ганів виконавчої влади, спеціалізованих органів з особливим статусом, всього, що можна об’єднати під терміном "публічна адміністрація", і не в мен-шій мірі також і недержавних суб’єктів, таких як різ-ного роду саморегулівні громадські організації, ор-гани суддівського самоврядування, організації адвокатів, нотаріусів, експертів та їх професійні спільноти, природоохоронні, антикорупційні гро-мадські організації, організації у сфері захисту прав споживачів, органи медіації і посередництва у ви-рішенні трудових і господарських спорів, тощо.  
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В наведений ряд спеціалізованих інституцій, чия діяльність має публічно-правових харак-тер і реалізується в тому числі і у вигляді від-повідних адміністративних правовідносин, у повній мірі вписується інститут арбітражного керуючого, адміністративно-правовий статус якого, особливо що стосується адміністратив-ної підконтрольності його різним суб’єктам, представляє певний інтерес. Логічно в даному контексті звернутись до досвіду з одного боку, країн ближнього зару-біжжя, що знаходяться в схожих з нами умо-вах, а з другого боку – до розвинених західних країн, що є орієнтиром в побудові цивілізова-них економічних відносин. Так, у РФ під зага-льним терміном "арбітражний керуючий" фун-кціонують три види суб’єктів, що залучаються у процедуру банкрутства на різних стадіях, але на відміну від законодавства України ро-сійська правова система знає термін "адмініс-тративний керуючий", що використовується в окремих видах процедур банкрутства [6, с.21].  Навіть суто термінологічно це відсилає нас до царини адміністративного права, діяльнос-ті держави у сфері публічного адмініструван-ня, а отже характеризує і цю особу, і частково арбітражного керуючого в трьох інших "іпос-тасях" відомих і в нашому законодавстві, як агента публічного інтересу. Відмічаються також певні правові пробле-ми щодо розмежування правового статусу тимчасового, зовнішнього, адміністративного та конкурсного керуючого та належність у них спільної якісної характеристики, що дає мож-ливість виконувати ці функції, та загальних вимог, які класифіковані як вимоги щодо ком-петентності, вимоги щодо неупередженості арбітражного керуючого, а також вимоги, при-значенням яких є вирішення проблем, безпо-середньо не пов’язаних з діяльністю арбітра-жного керуючого [7, с.5]. На цьому варто закцентувати увагу, адже висунення певних кваліфікаційних вимог – це не що інше, як форма контролю за діяльністю арбітражного керуючого, адже це по суті єди-ний учасник справи про банкрутство, до якого висуваються суворі формальні вимоги. Для того, щоб бути стороною у справі, наприклад, достатньо лише мати документи, що підтвер-джують заборгованість. Окремі процедури та вимоги контролю за  діяльністю арбітражних керуючих  в іноземному законодавстві Як зазначає Крейг Н. Аверч (Craig Н. Averch), проблемними є процедури, які забезпечують 

вибір арбітражного керуючого з урахуванням го-лосу кредиторів, маючи очевидно на увазі значний ступінь упередженості самих конкурсних кредито-рів, а як наслідок і їх креатури [8, с.29]. З цієї точки зору законодавство України є більш прогресив-ним, оскільки призначенням арбітражного керую-чого на виконання тієї чи іншої функції відбуваєть-ся господарським судом, можна сказати в розпорядчому, адміністративному порядку, в уся-кому разі це точно не акт здійснення правосуддя, і в основі його акт адміністративного розсуду суду.  Виникнення самостійного інституту адміністра-тивно-правового регулювання і контролю у діяль-ності арбітражних керуючих в США знаменував собою Акт про реформу законодавства у сфері банкрутства, який переклав обов’язки з підбору і атестації арбітражних керуючих, які до цього здій-снювались судом, на спеціальний орган виконав-чої влади, що функціонує у різних штатах. Метою, на думку Рафаеля І. Пардо (Rafael I. Pardo) та Ке-трін А. Уоттс (Kathryn A. Watts) було намагання зняти з судів функцію, яка могла вплинути на їх упередженість і фактично перекладала на суд ча-стину відповідальності за діяльність арбітражного керуючого, що є невластивою для суду функцією [9, с.14]. Очевидно, що законодавець зрозумів, що адміністрування справи про банкрутство, в тому числі кадрове забезпечення – це адміністративна функція взагалі-то суду не властива, що і зумови-ло таку міграцію і кристалізацію адміністративно-правового інституту. Ця думка цілком відповідає авторським міркуванням, згідно яких ані виконав-ча, ані судова влада не повинна приймати на себе відповідальність за економічні наслідки діяльності арбітражного керуючого, а лише контролювати відповідність процедури його діяльності законо-давству у справі (суд) та контролювати його дія-льність по всіх справах, включаючи скарги, до-тримання кваліфікаційних вимог, проходження атестацій, тощо (виконавча влада) . Значний масив норм щодо неупередженості, недопустимості конфлікту інтересів та високої від-повідальності арбітражного керуючого, як вважа-ють Юньцянь Сюй (Yongqian Xu) та Хайшинг Чжан (Haizheng Zhang), міститься в законодавстві Ки-тайської Народної Республіки, в якому подібний суб’єкт з’явився лише в 2006 році, зокрема зазна-чається, що арбітражний керуючий є представни-ком публічного інтересу, і в процедурах нікого з сторін справи не представляє, а є самостійним суб’єктом з власною функцією [10, с.98]. Як правило, федеральним керуючим може бу-ти юрист, який спеціалізуються у справах про не-спроможність [11]. Такі особливості правової сис-теми США, як "множинність юрисдикцій" і дуже 
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сильна судова система зумовили появу уніка-льної практики вирішення справ про реоргані-зацію і банкрутство, що представлена зако-ном – Кодексом про банкрутство 1979 року, який входить Титулом 11 до Зводу федера-льних законів США [12]. Інститут арбітражного управління Велико-британії побудований за принципом саморе-гулювання. Практикуючий спеціаліст з не-спроможності співпрацює з боржником або його кредиторами на договірних засадах. Та-кож, як зазначають Кемпсон Е. (Kempson E.) та Ю.В. Чорна, за неможливості підприємству найняти практикуючого спеціаліста або відсу-тності у нього коштів на покриття судових ви-трат судом буде призначено офіційного керу-ючого – державного службовця [13; 14, с.57]. У Великобританії владними повноважен-нями у сфері банкрутства наділена Служба у справах про неспроможність. Вона є виконав-чим агентством Департаменту торгівлі та промисловості Великобританії та виконує свої функції через офіційних управляючих. Офі-ційні управляючі є державними службовцями та працюють при судах. Служба діє в Англії та Уельсі на підставі Закону Великобританії "Про неспроможність", Закону Великобританії "Про дискваліфікацію директорів компанії" 1986 року та Закону Великобританії "Про компанії" 1985 року. Інститут арбітражного управління Великобританії заслуговує особливої уваги. Так британському конкурсному процесу відомі два види керуючих: перші є державними слу-жбовцями; другі – самозайняті особи – прак-тикуючі спеціалісти з неплатоспроможності [14, с.57].  Право на здійснення професійної діяльно-сті у сфері неплатоспроможності фізичні осо-би можуть отримати двома способами, які передбачають: – отримання ліцензії однієї з кількох про-фесійних організацій, членом якої є така особа. Факт членства є обов’язковою умовою отримання ліцензії. Професійні організації об’єднують представників певної професії на певній території, і їхній офіційний статус має бути визнаний уповноваженим державним органом. – отримання права на здійснення діяльно-сті від уповноваженого державного органу. Цей спосіб використовують, якщо фізична особа не може бути членом професійних ор-ганізацій (не є одним із представників профе-сії, які об’єднані в такі організації) [15]. 

Адміністративно-правові засоби контролю  за діяльністю арбітражних керуючих в Україні В Україні правове становище органів держав-ного контролю за діяльністю арбітражних керую-чих, повноваження, функції контролюючих органів, а також їх розмежування визначаються Законом [16], та Порядком контролю за діяльністю арбіт-ражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) [17].  Особа, яка бажає надавати професійні послуги у сфері неплатоспроможності, зобов’язана склас-ти іспит і мати гарантію компенсації збитків, запо-діяних її професійною діяльністю. Регулювання і контроль професійної діяльності у сфері неплато-спроможності здійснюється через інститути само-регулювання і державні інститути, зокрема через уповноважений державний департамент, до скла-ду якого входять і представники професійних ор-ганізацій.  У перевірках діяльності арбітражного керуючо-го беруть участь представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних ор-ганів з можливістю залучення найбільш досвідче-них і висококваліфікованих арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, лікві-даторів) у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства [18].  Крім того, до кола завдань арбітражного керую-чого входять такі форми реалізації публічного інте-ресу як погашення податкових, трудових і соціаль-них зобов’язань боржника, надання обґрунтованих відповідей на депутатські звернення і запити, звер-нення громадян і громадських організацій, узго-дження та затвердження своїх організаційно-розпорядчих дії в господарському суді, врахуван-ня позиції органів місцевого самоврядування і до-тримання законодавчо визначених процедур при вирішенні долі об’єктів соціального призначення в межах територіальної громади. В свою чергу, по кожному з комплексів перерахованих правовідно-син щодо забезпечення публічного інтересу арбіт-ражний керуючий є підконтрольним відповідним суб’єктам контрольних повноважень. Звідси існує необхідність постійного державного контролю за неухильним слідуванням арбітражного керуючого приписам законодавства. Специфічні права і обов’язки в межах адміністративного права і специфіка адміністративної відповідальності, включаючи всі її аспекти, дає підстави вести мову про самостійний правовий інститут контролю за діяльністю арбітражного керуючого. Дані правовідносини за своїм змістом вклада-ються в предмет адміністративного права в частині здійснення управлінської і організаційної діяльності 
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в суспільстві, створення і забезпечення нале-жної роботи важливих соціальних інститутів. Висновки Проведене дослідження дозволило сфор-мулювати кілька тезових висновків, що є логі-чним наслідком опрацювання вихідних даних дослідження. 1. Адміністративно-правовий інститут кон-тролю за діяльністю арбітражного керуючого є пов'язуючою організаційною ланкою, за до-помогою якої інтегруються приватні інтереси господарюючих суб’єктів і публічний інтерес здійснення ефективної державної політики у сфері неплатоспроможності як загальна мета правовідносин у сфері банкрутства. 2. Метою діяльності арбітражного керуючо-го у справі про банкрутство є законне і одно-часно найбільш ефективне вирішення госпо-дарської справи про банкрутство, та задоволення прав і законних інтересів сторін у справі та інших осіб, права і законні інтереси яких пов’язані з даною справою, а також до-тримання публічного інтересу.  3. Досягнення цієї мети можливе за умови забезпечення розвитку адміністративно-пра-вових відносин контролю за діяльністю арбіт-ражного керуючого з боку органів держави та інститутів громадянського суспільства . 4. Особливим компонентом адміністратив-но-правового статусу арбітражного керуючого є його інституціональна взаємодія з органами 
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18. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny [Approval of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (02.07.2014 No 228). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, (54). 1455 (in Ukr.). Надійшла 29.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Яринко Б. В. Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду). Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 149–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_15.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577  Відмічається, що окрім господарсько-правових завдань арбітражний керуючий в кожній окремій справі скеровує свої дії на оптимальне забезпечення завдань економічного розвитку, найбільш повне і ефективне погашення податкових зобов’язань боржника, а також зобов’язань по виплатах трудового і соціального характеру. Аналогічні завдання і ме-ханізми відмічаються і при аналізі іноземного законодавства, та передбачають активний контроль процедур кваліфі-кації таких осіб та їх діяльністю у справах про банкрутство. Обґрунтовується висновок, згідно якого через контроль ді-яльності арбітражного керуючого реалізується публічний інтерес держави в сталому розвитку економічних відносин. Ключові слова: арбітражний керуючий; публічний інтерес; контрольна діяльність; адміністративні правовідносини  *** Ярынко Б.В. Административные правоотношения в сфере контроля за деятельностью арбитражных управляющих как способ обеспечения публичного интереса в процедурах не-платежеспособности (с учетом зарубежного опыта)  Отмечается, что помимо хозяйственно-правовых задач арбитражный управляющий в каждом отдельном производст-ве направляет свои действия на оптимальное обеспечение задач экономического развития, наиболее полное и эф-фективное погашение налоговых обязательства должника, а также обязательств по выплатам трудового и социаль-ного характера. Аналогичные задачи и механизмы, в иностранных юрисдикциях отмечаются и при анализе иностранного законодательства, и предусматривают активный контроль процедур квалификации таких лиц и их дея-тельностью по делам о банкротстве. Обосновывается вывод, согласно которого через контроль деятельности арбит-ражного управляющего реализуется публичный интерес государства в устойчивом развитии экономических отношений. Ключевые слова: арбитражный управляющий; публичный интерес; контрольная деятельность; административ-ные правоотношения *** Yarynko B.V. Administrative Legal Relations in the Field of Control over the Activities of Arbitration Managers as a Way to Ensure Public Interest in Insolvency Proceedings (Taking into Account Inter-national Experience) The place and role of administrative legal relations in the field of control over the activity of arbitration managers as a tool for securing public interest in bankruptcy proceedings are analyzed. It is noted that in addition to the economic and legal tasks of the arbitration manager, this person in each individual case directs his actions to optimally ensure the objectives of eco-nomic development, the most complete and effective repayment of tax liabilities of the debtor, as well as obligations for the payment of labor and social character. Similar tasks and mechanisms are noted in the analysis of foreign legislation and provide for active monitoring of the procedures for the qualification of such persons and their activities in bankruptcy cases. In addition, the tasks of the arbitrator include such forms of realization of the public interest as repayment of tax, labor and social obligations of the debtor, the provision of substantiated responses to deputy appeals and requests, appeals of citizens and public organizations, approval and approval of their organizational and administrative actions in economic court, taking into account the position of local self-government bodies and observance of legally determined procedures in resolving the share of social objects within that local community. In turn, for each of the complexes of the listed legal relations regarding the provision of public interest, the arbitration manager is controlled by the respective subjects of control powers. Hence, there is a need for constant state control over the strict adherence to the rules of the arbitration management. Specific rights and obligations within the limits of administrative law and the specifics of administrative liability, including all its aspects, give grounds to speak about an independent legal institution controlling the activities of the arbitrator. This legal relationship in its content is included in the subject of administrative law in terms of management and organizational activities in society, the creation, and maintenance of the proper work of important social institutions. As a result of the analysis, the conclusion is substantiated that the state's public interest in the sustainable development of economic relations is realized through control over the activity of the arbitration manager. Keywords: arbitration manager; public interest; control activity; administrative legal relations




