Центр комерційного права
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
(проект)
Стаття 1.
У своїй діяльності приватний виконавець повинен дотримуватись таких
принципів: верховенство права; законність; незалежність; справедливість;
неупередженість;
об’єктивність;
обов’язковість
виконання
рішень;
диспозитивність; гласність та відкритість виконавчого провадження та його
фіксування технічними засобами; розумність строків виконавчого
провадження; співмірність заходів примусового виконання рішень та обсягу
вимог за рішеннями.
Стаття 2.
Взаємини між приватними виконавцями повинні ґрунтуватися на засадах
товариського партнерства, взаємоповаги і взаємодопомоги; у стосунках між
собою приватні виконавці повинні уникати проявів недоброзичливого
ставлення один до одного; об’єктивна публічна критика недоліків у роботі
колег має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю;
приватний виконавець має утримуватись від критичних зауважень, образливих
для інших колег, органів професійного саморегулювання та органів влади
(водночас критичні зауваження, зроблені в дусі поваги, є допустимими).
Стаття 3.
Поведінка приватного виконавця повинна бути тактовною та сприяти
підвищенню авторитету, поваги та довіри до професії; етика його поведінки
базується на загальноприйнятих цінностях і визначається відповідальністю
перед суспільством; приватний виконавець повинен протидіяти отриманню
результатів, що суперечать принципам гуманізму; має бути прикладом
законослухняності, взірцем добропорядності, вихованості і культури; під час
виконання своїх обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, який
відрізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю; не використовувати
авторитет професії у рекламних або пропагандистських цілях; не допускати дій,
висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету
професії, викликати негативний резонанс; має докладати всіх зусиль до того,
щоб його поведінка була бездоганною.
Стаття 4.
Приватний виконавець має уникати конфлікту інтересів; не допускати
вчинення дій чи бездіяльності, які можуть створити враження про наявність
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такого конфлікту; не повинен отримувати будь-яку винагороду або ж інші
вигоди за свою діяльність, окрім винагороди, розмір якої встановлено
законодавством або ж угодою із стягувачем.
Стаття 5.
Приватний виконавець повинен з повагою ставитися до діяльності
представників громадськості та засобів масової інформації щодо висвітлення
роботи приватних виконавців, а також сприяти їм в отриманні достовірної
інформації; утримуватися від висловлювань, міркувань та оцінок з питань, які
не належить до його компетенції; дотримуватися етики публічних виступів і
вимог щодо надання конфіденційної інформації; письмові та усні виступи
приватного виконавця мають бути достовірними та виваженими, а дискусії
вестися у коректній формі.
Стаття 6.
Приватний виконавець зобов’язаний вживати усіх можливих заходів для
набуття рівня знань і навичок, необхідного та достатнього для ефективного
виконання своїх обов’язків; регулярно здійснювати підвищення кваліфікації;
вчасно ознайомлюватись зі змінами в законодавстві; застосовувати в своїй
діяльності кращі світові та вітчизняні практики.
Стаття 7.
Для забезпечення довірливих відносин із іншими учасниками
правовідносин,
приватний
виконавець
зобов’язаний
дотримуватись
конфіденційності та не розголошувати третім особам інформацію, отриману
ним у зв’язку з виконанням своїх функцій; забезпечувати дотримання
конфіденційності помічниками та технічним персоналом.
Стаття 8.
Приватний виконавець зобов’язаний вживати усіх можливих та законних
заходів для забезпечення виконання рішення; забезпечити однакове ставлення
до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів
ввічливості та поваги до їх прав; надавати перевагу застосуванню медіації для
пошуку взаємоприйнятних способів розв’язання конфлікту та переконання
боржника добровільно виконати рішення.
Стаття 9.
Приватний виконавець зобов’язаний утримуватись від дій, які
безпідставно збільшують тривалість виконавчого провадження; у випадку,
якщо законодавство зобов’язує приватного виконавця вчинити окремі дії
протягом певного строку, приватний виконавець зобов’язаний намагатися
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вчинити такі дії якомога швидше з метою забезпечення оперативного
виконання рішення; зазначене правило застосовується і у випадку, коли
законодавство не встановлює строків вчинення дій приватним виконавцем;
приватний виконавець повинен утримуватись від витрат, які не є розумно
необхідними для виконання рішення, або ж розмір яких не є обґрунтованим.
Стаття 10.
У випадку відчуження майна боржника приватний виконавець
зобов’язаний забезпечити відкритість для можливих покупців усієї інформації,
що стосується продажу майна та їх рівний доступ до такого майна боржника.
Щодо майна боржника приватний виконавець має діяти як розумний добрий
господар, зокрема вчинити всі розумні дії задля продажу майна за найвищою
ціною.
Стаття 11.
Приватний виконавець не повинен вести недобросовісну конкуренцію,
зокрема, характеризуючи свою кваліфікацію; надавати необґрунтовані обіцянки
щодо результатів стягнення; займатися індивідуальною рекламою, у тому числі
через засоби масової інформації.
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