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Звід правил професійної етики для судових виконавців
Чинний від 01-03-2005
Звід правил професійної етики для судових виконавців
Заступник Міністра Юстиції,
Беручи до уваги положення ст. 94 у поєднанні із ст. 57, п. 2, Закону "Про судових
виконавців",
Постановляє:
Стаття І
Звід правил професійної етики, як його визначено положеннями ст. 57, п. 2, Закону
"Про судових виконавців", приймається у такій редакції.
Звід правил професійної етики для судових виконавців
Стаття 1 (загальні положення)
Судові виконавці поводяться як належить особам відповідного професійного статусу.
Стаття 2 (незалежність та неупередженість)
Судові виконавці виконують свої службові обов'язки таким чином, щоб не ставити під
загрозу власну незалежність та неупередженість.
Стаття 3 (виконання службових обов'язків)
Судові виконавці виконують свої обов'язки таким чином, щоб забезпечити належне
виконання службових зобов'язань.
Стаття 4 (організація)
Судові виконавці слідкують за тим, щоб устрій та організація їх офісів відповідали
вимогам щодо належного виконання їх роботи. Під цим слід розуміти, що
співробітники повинні мати кваліфікації, необхідні для виконання покладених на них
завдань.
Стаття 5 (конфіденційність)
Судові виконавці опрацьовують конфіденційну інформацію, яку отримують у ході
виконання своїх службових обов'язків, не більше та не інакше ніж цього потребує
належне виконання їх службових обов'язків і те, що їм дозволено законом, а також не
передають такі дані та не повідомляють про них іншим чином.
Стаття 6 (відмова від виконання завдання; зобов'язання передати інформацію)
У разі, якщо судовий виконавець вважає за неможливе виконання покладеного на
нього завдання, він зобов'язаний одразу ж повідомити про це замовника.
Це так само стосується випадків, коли виникають сумніви або неясність щодо
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завдання.
Стаття 7 (повернення завдання)
У разі, якщо судовий виконавець бачить, що не зможе вчасно виконати завдання, він
зобов'язаний якомога швидше його повернути.
Стаття 8 (застосування тиску)
Судові виконавці не можуть чинити тиск, повідомляючи про вживання заходів, які в
дійсності не можуть вжити виходячи із поставленого перед ними завдання, положень
закону або наданих їм повноважень.
Стаття 9 (судова кореспонденція)
Судовий виконавець вповноважений використовувати у судовому процесі власне
листування із захисником протилежної сторони, якщо лише йому не відомо або він не
розуміє, що зміст останнього має конфіденційний характер і, відповідно, потребує
отримання згоди захисника протилежної сторони.
Стаття 10 (фінансові питання)
Фінансові питання опрацьовуються судовим виконавцем з особливою точністю та
обережністю. Судові виконавці намагаються не робити зайвих витрат.
Стаття 11 (розцінки; пропорційність витрат)
Судовий виконавець надає замовнику розцінки, за якими він працює. Судовий
виконавець інформує замовника, якщо кошти, пов'язані із виконанням завдання,
враховуючи усі обставини, можуть стати значно більшими.
Стаття 12 (дії судового виконавця)
Представляючись, судовий виконавець робить це з обережністю й з дотриманням усіх
вимог його професії.
Стаття 13 (безкоштовна правова допомога)
Якщо судовий виконавець має суттєві підстави вважати, що його клієнт може бути
кандидатом для надання безкоштовної правової допомоги, то він повинен вказати на це
клієнту.
Стаття 14 (підвищення рівня професійної кваліфікації)
Судовий виконавець слідкує за тим, щоб його професійні знання та практичні навички
відповідали вимогам, що визначаються суспільним та професійним розвитком.
Стаття 15
1. На цю постанову можна посилатись як на Звід правил професійної етики для
судових виконавців.
2. Правління Королівського Об'єднання Судових Виконавців (КОСВ) уповноважене
встановлювати подальші правила, пов'язані із питаннями, визначеними у цьому Зводі
правил.
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3. Подальші правила, як їх визначено положеннями п. 2, є обов’язковими лише для
членів та органів КОСВ та набирають чинності з першого дня другого місяця після дня
їх оголошення або раніше, якщо це буде визначено самим КОСВ. При цьому також
слід розуміти, що між днем оголошення та днем, коли такі правила набирають
чинності, повинен пройти принаймні один місяць.
4. Подальші правила, як їх визначено положеннями п. 2, можуть бути відмінені
рішенням Ради Членів КОСВ до моменту набрання чинності такими правилами.
Стаття ІІ
Ця постанова набирає чинності у момент, визначений положеннями ст. 57, п. 2, Закону
"Про судових виконавців".
Ця постанова (із роз'ясненням) буде опублікована у Державному Віснику.
Гаага, 9 липня 2001 року.
Заступник Міністра Юстиції,
Н.A. Калсбейк

