Республіка Польща
Ухвала № 1603/V
Національної Ради Судових Виконавців
від 6 вересня 2016 року
Кодекс професійної етики судового виконавця
Судовий виконавець є публічною посадовою особою, яка здійснює професійну
діяльність в інтересах правосуддя пов’язану з високим рівнем суспільної довіри.
Самоврядування судових виконавців, відповідно до Конституції Республіки Польща,
представляючи інтереси судових виконавців та здійснюючи контроль за належним
виконанням ними своїх обов’язків у сфері публічного інтересу та для його захисту,
приймає Кодекс професійної етики судового виконавця (далі – Кодекс етики) з
метою конкретизації принципів здійснення професійної діяльності судового
виконавця, що відображаються, зокрема, в обов’язках: чинити відповідно до вимог
права та совісті, зберігати охоронювану законом таємницю і керуватися принципами
честі, гідності та порядності.
Частина I
Загальні принципи
§ 1.
Положення Кодексу етики є обов’язковими для судових виконавців і, відповідно, для
судових оцінювачів, асесорів, для судових виконавців у відставці під час здійснення
професійної діяльності, публічної діяльності, а також у приватному житті, зокрема у
спілкуванні з оточуючими та у дружніх відносинах.
§ 2.
Порушення принципів професійної етики сприймається як поведінка, що суперечить
інтересам правосуддя, кидає тінь на повагу та високий статус професії судового
виконавця, тягне за собою дисциплінарну відповідальність відповідно до статті 71
пункту 1 Закону «Про судових виконавців та виконавчу службу».
§ 3.
1. Органи самоврядування судових виконавців здійснюють контроль за дотриманням
принципів професійної етики та стоять на сторожі поваги, гідності та незалежності
професійного самоврядування.
2. До повноважень Національної Ради Судових Виконавців належить внесення змін до
Кодексу етики та його тлумачення.
3. Кожний судовий виконавець зобов’язаний сприяти у дотриманні поваги та високого
статусу професії судового виконавця, захисті його ідентичності та незалежності.
4. У випадках, що не передбачені у Кодексі етики, судові виконавці повинні керуватися
принципами, встановленими в ухвалах самоврядування та роз’ясненнях
Дисциплінарної Комісії.
§ 4.
Судовий виконавець після його призначення на посаду на найближчих загальних
зборах Палати Судових Виконавців складає таку присягу:
„Підтверджую, що я ознайомлений із змістом Кодексу Професійної етики Судового
Виконавця та урочисто присягаюсь дотримуватися його положень”.
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§ 5.
1. Судовий виконавець, який порушив принципи професійної етики, повинен негайно
вжити заходів для усунення наслідків цього порушення або іншим способом
відшкодувати особі збитки, спричинені такими діями.
2. Оскаржений не може ухилятися від дисциплінарної відповідальності або сприяти
винесенню корисного для себе рішення іншим шляхом, ніж тим, що відповідає праву
та етиці.
3. Судовий виконавець зобов’язаний співпрацювати з Національною Радою Судових
Виконавців, Радою Палати Судових Виконавців, судовими виконавцями –
інспекторами, Дисциплінарним Уповноваженим, а також з Дисциплінарною Комісією,
зокрема негайно з’являтися на виклик, надавати доступ до приміщень канцелярії,
пред’являти реєстраційні пристрої, виконавчі акти, телеінформаційну систему, інші
документи, а у фінансовій сфері: засоби фіксування фінансових операцій в паперовому
та електронному вигляді, витяги з банківських рахунків і готівкових грошових коштів.
Частина II
Принципи професійної діяльності
Розділ I
Обов’язки судового виконавця
§ 6.
1. Судовий виконавець, як посадова особа, яка здійснює пов’язану з високим рівнем
соціальної довіри професійну діяльність, зобов’язаний чинити відповідно до норм
права та своєї совісті, складеної присяги і взятих на себе зобов’язань, принципів
суспільного співжиття, добрих звичаїв, належної ретельності та сумлінності,
керуватися принципами порядності, гідності, честі та збереження охоронюваної
правом таємниці.
2. Судовий виконавець повинен виконувати професійні обов’язки з найкращою волею,
знаннями, бути безстороннім, особливо шанувати права та гідність сторін щодо яких
вчиняються дії, учасників процесу та підлеглих.
§ 7.
1. Судовий виконавець має канцелярію за адресою, яка повідомляється Міністрові
юстиції.
2. Неприпустимим є створення судовим виконавцем філій, відділів, пунктів прийому
відвідувачів або інших організаційних форм.
§ 8.
1. Право інформувати в засобах масової інформації чи в іншій формі про професійну
діяльність судового виконавця та самоврядування судових виконавців мають виключно
Ради Палат Судових Виконавців, Національна Палата Судових Виконавців, голова
Національної Палати Судових Виконавців чи уповноважені ними особи, прессекретарі, Дисциплінарний Уповноважений, а також голова Дисциплінарної Комісії.
2. Судовий виконавець, професійна діяльність якого викликає зацікавлення засобів
масової інформації, може надати інформацію у потрібному обсязі, шануючи при цьому
обов’язок дотримання професійної таємниці, таким чином, щоб його висловлювання не
порушували доброго імені самоврядування судових виконавців. Судовий виконавець
зобов’язаний звернутися до відповідних органів самоврядування з метою отримання
належної підтримки щодо обсягу і форми надання інформації.
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§ 9.
При здійсненні професійної діяльності судовий виконавець підпорядковується
виключно законам, судовим рішенням, голові районного суду при якому здійснює
діяльність, а також принципам професійної етики.
§ 10.
Неупередженість судового виконавця виражається, зокрема, у прийнятті рішень на
основі об’єктивних критеріїв, незалежно від особистих переконань, упереджень,
преференцій та впливу інших осіб.
§ 11.
1. Судовий виконавець зобов’язаний постійно підвищувати свою професійну
кваліфікацію.
2. Підвищення кваліфікації полягає у самоосвіті та обов’язковій участі у навчанні,
організованому органами самоврядування, а також участі в інших конференціях та
семінарах.
3. Судовий виконавець зобов’язаний дбати про підвищення професійного рівня своїх
працівників, зокрема шляхом їх ознайомлення у необхідному обсязі з
чинним законодавством.
§ 12.
Органи самоврядування судових виконавців організовують та здійснюють нагляд за
систематичним проходженням судовими виконавцями професійного навчання.
Розділ II
Професійна діяльність
§ 13.
Судовий виконавець, як символ забезпечення конституційного права на звернення до
суду, зобов’язаний здійснювати виконавче провадження на користь кредитора з метою
здійснення правосуддя на основі виконавчого листа та норм права.
§ 14.
1. Судовий виконавець зобов’язаний піклуватися про ефективність, швидкість та
ретельність вчинюваних виконавчих дій, зокрема:
 дотримуватися встановлених строків виконавчих дій та прийняття відвідувачів,
 здійснювати нагляд за перебігом виконавчого провадження та за зверненням
сторін негайно надавати інформацію про результати виконавчого провадження,
 вчиняти дії без затримки та систематично контролювати їх перебіг,
 дбати про дотримання культури робочого місця, відповідно до високого статусу
професії,
 у фінансових справах бути особливо ретельним та відповідальним.
2. Судовий виконавець під час виконання своїх обов’язків повинен зазначити підставу
для їх вчинення, пред’явити відповідні документи, службовий ідентифікатор та
поводитися з належною особистою культурою.
3. Судовий виконавець та його працівники повинні вдягатися, поважаючи визнані
стандарти та уникати екстравагантності.
§ 15.
У випадку накладення стягнення на ту ж складову частину майна боржника двома чи
більше судовими виконавцями, гідним осуду є ненадання актів виконавчих справ
відповідному судовому виконавцю для подальшого здійснення виконавчого
провадження, або ж їх надання з безпідставним запізненням.

3

Республіка Польща
Розділ III
Чесна конкуренція
§ 16.
Дотримання принципу порядності у професійній конкуренції є важливим обов’язком
судового виконавця.
§ 17.
Судовому виконавцеві заборонено застосовувати рекламу у будь-якому вигляді, у тому
числі й особисту.
§ 18.
Судовий виконавець зобов’язаний утримуватися від будь-яких форм неналежної
професійної конкуренції, зокрема від:
безпосереднього чи опосередкованого впливу на здійснюваний кредитором вибір
судового виконавця,
 встановлення надмірно високої оплати за здійснення юридичного представництва
у виконавчому провадженні,
 використання послуг посередників, які професійно чи в іншій формі залучають до
стягнення заборгованості кредиторів,
 здійснення іншої ідентифікації судового виконавця та канцелярії ніж та, яка
зазначена у відповідних правових нормах,
 інспірування або редагування судовим виконавцем інформації засобів масової
інформації щодо здійснюваної ним чи іншими судовими виконавцями
професійної діяльності,
 укладення у будь-якій формі договорів з кредиторами чи їх представниками, що
стосуються здійснення виконавчого провадження,
 участь у будь-якій формі у колекторських підприємствах чи підприємствах, які
здійснюють торгівлю заборгованостями.
§ 19.
1. Судовий виконавець має право інформувати про свою професійну діяльність та
діяльність своєї канцелярії виключно за допомогою власної інтернет-сторінки.
2. Інформація про професійну діяльність та діяльність канцелярії не може:
 порушувати гідності професії судового виконавця,
 порушувати професійну таємницю,
 вводити в оману,
 мати характер пропозиції (оферти), а також будь-яким іншим способом схиляти
до подання заяв про здійснення виконавчого провадження,
 стосуватися інших судових виконавців або канцелярій судових виконавців,
 містити будь-які оціночні чи порівняльні елементи,
 інформувати про сторони та учасників виконавчих проваджень, уповноважених
осіб або про здійснювані виконавчі провадження,
 стосуватися інших судових виконавців чи фірм.


Частина III
Правила поведінки у позаробочий час
Розділ I
Робота в самоврядуванні
§ 20.
Виконання обов’язків у керівних органах організацій самоврядування судових
виконавців є правом та обов’язком кожного судового виконавця.

4

Республіка Польща
§ 21.
Обраний до органів самоврядування судовий виконавець зобов’язаний брати участь у
їх роботі з найбільшою старанністю.
§ 22.
Національна Рада Судових Виконавців та Ради Палат Судових Виконавців піклуються
про добре ім’я професії судового виконавця та оточують його повагою у суспільстві.
§ 23.
Особлива увага органів самоврядування спрямована на судових виконавців, судових
виконавців у відставці та членів їхніх сімей, якщо цього вимагають їхні життєві
обставини.
§ 24.
Судовий виконавець шанує органи самоврядування, підпорядковується їхнім рішенням
та співпрацює з ними у всіх справах, що стосуються професійної діяльності.
§ 25.
Судовий виконавець зобов’язаний брати участь у Національному З’їзді Судових
Виконавців та в загальних зборах судових виконавців Палат Судових Виконавців.
§ 26.
Рада Палати Судових Виконавців зобов’язана без зволікань розглянути подані судовим
виконавцем зауваження та пропозиції.
Розділ II
Відносини з колегами
§ 27.
Керуючись інтересами правосуддя та професійною солідарністю, судові виконавці
повинні надавати взаємні поради, допомогу у виконанні професійної діяльності та
поглиблювати професійну інтеграцію.
§ 28.
Судовий виконавець по відношенню до інших членів самоврядування судових
виконавців повинен дотримуватися принципів рівності, порядності, лояльності,
товариськості, взаємної зичливості та поваги.
§ 29.
Непорозуміння між судовими виконавцями повинні вирішуватися перш за все
органами самоврядування судових виконавців.
§ 30.
Судовий виконавець не може публічно коментувати професійної діяльності іншого
члена самоврядування судових виконавців та повинен дбати про те, щоб цього не
робив ніхто з його працівників.
§ 31.
Судовий виконавець має право, у тактовній формі, звернути увагу іншому членові
самоврядування судових виконавців, який порушує принципи професійної етики, а в
особливо обґрунтованих випадках повідомити про порушення органи самоврядування
судових виконавців.
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