Принципи нотаріальної етики
1. Професійна підготовка
Нотаріус повинен здійснювати свою професійну діяльність зі знанням справи
та відповідною юридичною підготовкою, набуваючи конкретні знання у
питаннях, що становлять інтерес для нотаріату, та враховуючи вказівки його
професійних органів. Це навчання повинно підготувати його до виконання
його основних функцій з консультування, тлумачення та застосування
закону.
Нотаріус повинен приділяти постійну увагу, зокрема, своїй професійній
підготовці, особисто брати активну участь у заходах його професійних
органів.
2.Нотаріальна контора
Нотаріус повинен там, де він має здійснювати свою службу, створити
структуру, здатну забезпечити за допомогою відповідних технологій
регулярне та ефективне функціонування нотаріальної контори.
Нотаріус зобов'язаний надавати свої послуги в нотаріальній конторі таким
чином, щоб гарантувати ефективну доступність послуги, забезпечувати свою
особисту присутність та дотримуватись графіка роботи відповідно до вимог
користувачів.
3. Відносини з колегами та професійними органами
Нотаріус повинен діяти по відношенню до своїх колег дотримуючись
принципів ввічливості, співпраці та солідарності, шляхом взаємного обміну
допомогою, послугами та консультаціями.
Нотаріус не повинен завдавати шкоду репутації професії чи колеги,
дискредитуючи його компетентність, знання або послуги іншого нотаріуса.
Нотаріус повинен, наскільки це можливо, брати участь у розвитку своєї
професії, ділячись своїми знаннями і досвідом з колегами та, в разі
необхідності, зі студентами, співпрацюючи в усіх програмах професійної
підготовки.
Нотаріус має надавати найширше сприяння своїм професійним органам, щоб
вони могли ефективно виконувати свої функції; він також повинен бути
готовий брати участь у житті професії та виконувати доручення, які на нього
будуть покладені.
Нотаріус як член професійної організації повинен виконувати свої обов'язки з
готовністю та об’єктивністю, співпрацюючи та забезпечуючи постійне і

ефективне здійснення повноважень та обов'язків, покладених на нього, а
також сприяючи духу єднання між нотаріусами.
4. Конкуренція
Згода взяти на себе професійну відповідальність означає, що нотаріус
зобов'язаний поводити себе належним чином, поважаючи вільний вибір
сторін, а також чесну конкуренцію між нотаріусами.
Нотаріус повинен утримуватися від пошуку клієнтів за допомогою інших
засобів, крім власних професійних можливостей, і в будь-якому випадку він
не може вдаватися до зменшення комісійних, а також послуг постачальників
клієнтів, ані, взагалі, інших механізмів, що не відповідають гідності та честі
професії.
5. Реклама
За винятком випадків, передбачених законом, будь-яка індивідуальна
реклама нотаріуса, що стосується його особистих якостей або діяльності, яку
він здійснює, а також будь-яка інша форма непрямої реклами, яка за своїми
специфічними методами створює подібні ефекти, забороняється.
Дозволяються суворо інформаційні форми колективної реклами, що
здійснюються за ініціативою професійних органів або, принаймні,
регламентовані ними, з дотриманням рівного ставлення до всіх нотаріусів.
6. Вибір нотаріуса
Вибір нотаріуса залишається за вільним рішенням зацікавлених сторін, крім
випадків, передбачених законодавством.
У рамках свого обов'язку неупередженості, нотаріус повинен утримуватися
від будь-якої поведінки, яка, навіть опосередковано, може вплинути на
вільний вибір зацікавлених сторін щодо нотаріуса, який буде призначений.
7. Особистий характер нотаріального втручання
Професійне обслуговування нотаріуса характеризується відносинами довіри
з користувачами. Нотаріус може використовувати допоміжні засоби та
співробітників, за умови, що це не вплине на особистий характер послуги в
цілому.
У будь-яких випадках нотаріус повинен перевірити особистість та
правоздатність сторін. Він повинен також розтлумачити їх волю.
8. Професійна таємниця
Нотаріус зобов'язаний дотримуватися професійної таємниці, як під час
надання своїх послуг, так і після цього. Крім того, він повинен піклуватися і

діяти таким чином, щоб професійна таємниця зберігалась також його
співробітниками та працівниками.
Нотаріус не зобов'язаний дотримуватись професійної таємниці лише у
зв’язку з обов'язком співпрацювати з органами державної влади, яким він
пов'язаний згідно із спеціальним правилом або внаслідок розпорядження
судового або адміністративного органу, і зокрема, органу, що відповідає за
забезпечення прозорості економічних операцій.
9. Неупередженість та незалежність
В процесі здійснення своєї професії нотаріус повинен поводити себе
неупереджено та незалежно, уникаючи будь-якого особистого впливу на
свою діяльність та будь-якої форми дискримінації по відношенню до
клієнтів.
Під час надання своїх послуг нотаріус повинен збалансувати різні інтереси
сторін і підготувати варіант рішення, єдиною метою якого є забезпечення
спільної правової безпеки сторін.
10. Старанність та відповідальність
При виконанні своїх обов'язків нотаріус повинен діяти належним та
конструктивним чином: інформувати та консультувати сторони про можливі
наслідки необхідної послуги у всіх аспектах покладеної на нього звичайної
юридичної процедури; вибирати для дії юридичну форму, найбільш
узгоджену з волею сторін; забезпечувати її законність та актуальність;
надавати сторонам відповідні роз'яснення, що необхідні для забезпечення
відповідності дії прийнятим рішенням та обізнаності сторін щодо юридичної
сили дії.
Нотаріус повинен мати можливість адекватно реагувати на ризики, пов'язані
з виконанням його функцій або, навіть, вдаватись до певних форм
страхування.
ЗАКЛЮЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ
Нотаріати - члени Міжнародного союзу нотаріату, у відповідності до
законодавства кожної країни, роблять все, що необхідно для застосування та
забезпечення, за допомогою відповідної системи санкцій, дотримання
нотаріальних правил професійної поведінки, згаданих в попередніх статтях.
Крім того, вони зобов'язані створити в кожній країні "спеціальну" комісію
для забезпечення їх дотримання.
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