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QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
CỦA LIÊN MINH CÔNG CHỨNG LA-TINH QUỐC TẾ

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ
1.1 Công chứng viên hành nghề phải có trình độ chuyên môn
và được đào tạo bài bản về pháp lý, đồng thời phải không
ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực
liên quan đến ngành nghề và tuân theo định hướng của các
tổ chức nghề nghiệp. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng phải tập trung chuẩn bị cho công
chứng viên đủ khả năng thực hiện một số chức năng cơ bản như tư vấn, giải thích và áp
dụng luật.
1.2. Công chứng viên phải không ngừng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, bằng cách tích
cực tham gia vào các hoạt động do tổ chức nghề nghiệp tiến hành.
2. Văn phòng công chứng
2.1. Tại nơi làm việc, công chứng viên phải làm sao để cho văn phòng công chứng của
mình hoạt động đều đặn và hiệu quả dựa trên việc ứng dụng công nghệ phù hợp.
2.2. Công chứng viên phải luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tại văn phòng của mình
bằng cách thường xuyên có mặt và tuân thủ giờ giấc làm việc phù hợp với yêu cầu của
khách hàng.
3. Quan hệ với đồng nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp
3.1. Công chứng viên phải cư xử với đồng nghiệp trên tinh thần tôn trọng các nguyên
tắc lịch sự, hợp tác và đoàn kết bằng cách giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với
nhau.
3.2. Công chứng viên không được làm tổn hại uy tín của ngành nghề hay của đồng
nghiệp bằng cách dèm pha về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc các dịch
vụ do công chứng viên khác cung cấp.
3.3. Trong chừng mực có thể, công chứng viên phải tham gia phát triển ngành nghề
thông qua việc trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với đồng nghiệp và nếu cần, với cả
sinh viên và tham gia vào mọi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức.
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3.4. Công chứng viên phải tích cực phối hợp hoạt động với các tổ chức nghề nghiệp để
hỗ trợ các tổ chức này hoạt động hiệu quả ; ngoài ra, công chứng viên luôn sẵn sàng
tham gia hoạt động chuyên môn và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3.5. Công chứng viên là hội viên một tổ chức nghề nghiệp phải đầu tư thời gian hoàn
thành nhiệm vụ, trên tinh thần khách quan, hợp tác và đảm bảo thực hiện thường xuyên
quyền và nghĩa vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
công chứng viên.
4. Cạnh tranh
4.1. Khi được giao nhiệm vụ, công chứng viên phải có nghĩa vụ cư xử đúng mực, tôn
trọng quyền tự do lựa chọn của các bên cũng như cạnh tranh lành mạnh với đồng nghiệp.
4.2. Công chứng viên không được tìm kiếm khách hàng bằng cách khác ngoài việc thông
qua uy tín về khả năng chuyên môn của mình và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không
được tìm cách giảm thù lao công chứng, cũng như liên hệ với các dịch vụ câu kéo khách
hàng hay sử dụng những phương thức không phù hợp với lương tâm và danh dự nghề
nghiệp nói chung.
5. Quảng cáo
5.1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, công chứng viên không được tiếp thị
bản thân dưới bất kì hình thức nào, dù là về phẩm chất cá nhân hay hoạt động chuyên
môn, cũng như mọi hình thức quảng cáo gián tiếp mà thông qua những phương thức cụ
thể, có thể dẫn đến kết quả tương tự.
5.2. Chỉ được quảng cáo tập thể nhằm mục đích thông tin, theo đề xuất hoặc quy định
của các tổ chức nghề nghiệp, trên nguyên tắc đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các công
chứng viên.
6. Lựa chọn công chứng viên
6.1. Các bên đương sự hoàn toàn có quyền lựa chọn công chứng viên, trừ các trường
hợp do pháp luật quy định.
6.2. Để đảm bảo nghĩa vụ khách quan, công chứng viên phải tránh mọi hành vi, dù là
gián tiếp, có thể gây ảnh hưởng đến việc tự do lựa chọn công chứng viên của đương sự.
7. Tính độc lập trong hoạt động của công chứng viên
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7.1. Hoạt động chuyên môn của công chứng viên dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa
công chứng viên và người sử dụng dịch vụ công chứng. Công chứng viên có thể yêu
cầu trợ lí hoặc cộng tác viên hỗ trợ nếu việc đó không ảnh hưởng đến tính độc lập của
hoạt động công chứng.
7.2. Trong bất kì trường hợp nào, công chứng viên đều phải tiến hành xác minh danh
tính và năng lực chủ thể của các bên. Đồng thời, công chứng viên phải hiểu rõ nguyện
vọng của họ.
8. Bí mật nghề nghiệp
8.1. Công chứng viên có nghĩa vụ đảm bảo bí mật nghề nghiệp, cả trong khi tác nghiệp
trong một vụ việc cũng như sau đó. Ngoài ra, công chứng viên có nghĩa vụ đảm bảo là
cộng sự và nhân viên của mình cũng tôn trọng bí mật nghề nghiệp.
8.2. Công chứng viên chỉ được tiết lộ bí mật nghề nghiệp trong trường hợp phải hợp
tác với cơ quan công quyền theo một quy định nào đó hoặc theo lệnh của cơ quan tư
pháp hay hành chính, và đặc biệt là của cơ quan giám sát tính minh bạch trong giao
dịch kinh tế.
9. Tính khách quan và độc lập
9.1. Công chứng viên phải thể hiện sự khách quan và độc lập khi hành nghề, không vì
lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc cũng như tránh mọi hình thức phân
biệt đối xử với khách hàng.
9.2. Trong khi hành nghề, công chứng viên phải đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên,
và phải tìm ra phương án đảm bảo được an toàn pháp lý chung cho các bên.
10. Cẩn trọng và trách nhiệm
10.1. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công chứng viên phải nghiêm túc và có thiện chí :
cung cấp thông tin và tư vấn cho các bên về những hệ quả của dịch vụ công chứng được
yêu cầu ở mọi khía cạnh của thủ tục pháp lý thông thường; lựa chọn hình thức pháp lý
của văn bản công chứng phù hợp nhất với nguyện vọng của các bên; đảm bảo tính hợp
pháp và tính thích đáng của văn bản đó ; giải đáp thắc mắc theo yêu cầu sao cho văn
bản công chứng phù hợp với quyết định của các bên và các bên nhận thức được giá trị
pháp lý của văn bản công chứng đó.
10.2. Công chứng viên phải chịu trách nhiệm thích đáng về những rủi ro có thể xảy ra
trong quá trình hành nghề, thậm chí công chứng viên phải mua một số loại hình bảo
hiểm trách nhiệm.
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TỔNG KẾT

Các ngành công chứng thành viên của Liên minh Công chứng La-tinh Quốc tế, trên cơ
sở tuân thủ luật pháp của nước mình, phải làm mọi việc cần thiết để các quy tắc đạo đức
nghề nghiệp công chứng viên quy định tại các điều trên có thể được áp dụng và có hiệu
lực thi hành trên cơ sở một hệ thống chế tài hợp lý.
Ngoài ra, ở mỗi nước, ngành công chứng có nhiệm vụ thiết lập một ủy ban “theo vụ
việc” (ad hoc) có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy tắc đó.
Bộ quy tắc này được Đại hội các ngành công chứng thành viên Liên minh Công chứng
La-tinh Quốc tế thông qua tại Ciudad de Mexico, Mê-hi-cô ngày 17 tháng 10 năm 2004.
SOURCE: Lớp bồi dưỡng Công chứng viên, Nhà Pháp luật Việt – Pháp. TP.HCM/11/2010.
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