LIÊN ĐOÀN LUẶT s ư VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG LUẬT S ư TOAN QUỐC

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do —Hạnh phúc

/QĐ-HĐLSTQ

Hà Nội, ngàyỵfj tháng 12 năm 2019

Q UYẾ T ĐỊNH

về việc

ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và ứ n g xử
nghề nghiệp luật

SU’

Việt Nam

HỘI Đ Ỏ NG LUẬ T SU TO ÀN Q UỐC
Căn cứ Luật Luật sư;
Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đuục Bộ trưởng Bộ Tư pháp phẽ
duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2015;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường
vụ Liên đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt
Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐLSTQ ngày 4/02/2016 của
Hội đồng luật sư toàn quốc);
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐLSTQ ngày 9/10/2019 của Hội đồng
Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, phiên họp thứ IX; Kết quả lấy ý kiến của Hội
đông Luật sư toàn quốc thông qua Bộ Quy tắc Đạo đức và ứ n g xử nghề nghiệp
luật sư Việt Nam theo Tờ trình số 06/TTr-BTV ngày 13/11/2019 của Ban
Thường vụ Liên đoàn;
Xét đề nghị của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam,
Q U Y Ế T ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứ n g
xử nghề nghiệp luật sư Việt N am gồm Lời nói đầu, 06 C hương và 32 Quy tắc.
Bộ Quy tắc này thay thế Quy tắc Đạo đức và ứ n g xử nghề nghiệp luật sư Việt
Nam được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua và ban hành ngày 20 tháng 7
năm 2011.
Đ iều 2. Bộ Quy tắc Đạo đức và ứ n g xử nghề nghiệp luật SU' Việt Nam là

cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư; thực hiện việc giám
sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật
sư trong phạm vi tố chức xã hội —nghề nghiệp luật sư.

Điều 3. Luật sư thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam có nghĩa vụ tuân
thủ và thực hiện Bộ Quy tắc này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải thích, hướng dẫn chi tiết
các quy tắc trong Bộ Quy tăc này.
Điều 5. ủ y viên Hội đồng luật sư toàn quốc, ủ y viên Ban Thường vụ, các
ủ y ban, Đcm vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm các
Đoàn Luật sư, các luật sư thành viên Liên đoàn, Tổng thư ký Liên đoàn và các
cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
TM. HỘI ĐÒNG LUẬT SƯ TOÀN QUÓC
Noi nhận:
-

Các Đoàn luật sư;
Bộ Tư pháp (để b/c);
Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
Lưu: VPLĐ.
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B ộ QUY TẮC
ĐẠO Đ Ứ C VÀ ỨNG X Ử N G H È NGHIỆP LUẬT s ư VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định s o

olĩỊ'l

/QĐ-HĐLSTQ ngàyA'Ẵ/ JZ/2019 của

Hội đồng luật sư toàn quốc)
LỜI NÓI ĐẰƯ
Nghê luật SU' ở Việt Nam là một nghề cao quý, bỏi hoạt động nghề nghiệp
của luật sư nhăm mục đích góp phân bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền,
thống nhất và toàn vẹn lãnh thô của Tố quốc; góp phần phát triển kinh tế - xã hội,
vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của nghề
luật sư. Luật sư phải có bôn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn;
nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; tự giác tuân thủ các quy tắc
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao
tiếp xã hội.
Bộ Quy tăc Đạo đức và Ưng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn
mực vê đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách
nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Mồi luật sư phải lấy Bộ Quy tắc Đạo đức và ứ n g
xử nghê nghiệp luật sư làm khuôn mẫu cho sự ứng xử và tu dường, rèn luyện đề
giữ gìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của luật sư, xứng đáng với sự tôn vinh của
xã hội.
C H Ư Ơ N G ỉ.
QUY TẮC CHUNG
Quy tắc 1. Sứ mệnh của luật sư
Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyên con nguửi, quyền công dân, bảo vệ quyền
và lợi ích họp pháp của các cá nhân, tô chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư
pháp, góp phân bảo vệ công lý, công băng, phát triên kinh tế - xã hội và xây dựng
nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quy tắc 2. Độc ỉập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan

Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi
ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức
nghề nghiệp.
Quy tắc 3. Giữ gìn danh dự, uy tín và phát huy truyền thống của luật sư
3.1. Luật sư coi trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của đội ngũ luật sư như bảo vệ
danh dự, uy tín của chính mình; xây dựng, cúng cố, duy trì niềm tin của khách
hàng, cộng đồng xã hội với luật sư và nghề luật sư.
3.2. Luật SU' có nghĩa vụ phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề luật sư;
thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; giữ gìn phấm chất, nhân
cách và uy tín nghề nghiệp; có thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong hành
nghề và lối sống; xúng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của xã hội đôi với luật sư và
nghề luật sư.
Quy tắc 4. Tham gia hoạt động cộng đồng
4.1. Luật sư luôn sẵn sàng và tích cực tham gia vào những hoạt động vì lợi
ích chung của cộng đồng xã hội, phù họp với nghề nghiệp của luật sư.
4.2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bàng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm
nghề nghiệp như đối với các vụ việc có nhận thù lao.
CH Ư Ơ NG II.
QUAN HỆ VỚI K H Á C H HÀNG
Mục 1. Những quy tắc CO’ bản
Quy tắc 5. Bảo vệ tốt nhất quyền và lọi ích hợp pháp của khách hàng
Luật sư có nghĩa vụ tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến
thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các biện pháp hợp pháp đê bảo vệ tốt
nhất quyền và lợi ích họp pháp của khách hàng theo quy định của pháp luật và Bộ
Quy tắc Đạo đức và ứ n g xử nghê nghiệp luật sư Việt Nam.
Quy tắc 6. Tôn trọng khách hàng
Luật sư thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý trên cơ sở yêu cầu họp pháp
của khách hàng, tôn trọng quyền, lợi ích họp pháp và sự lựa chọn của khách hàng.
Quy tắc 7. G iữ bí mât thông tin
7.1.

Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện

dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường họp được khách hàng
đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

7.2.

Luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đông nghiệp có liên quan và nhân

viên trong tố chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông
tin mà họ biết được và luật sư có trách nhiệm giải thích rồ nếu tiết lộ thì phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Quy tắc 8. Thù lao
Luật sư phải giải thích cho khách hàng những quy định của pháp luật về căn
cứ tính thù lao, phương thức thanh toán thù lao; thông báo rõ ràng mức thù lao, chi
phí cho khách hàng và mức thù lao, chi phí này phải được ghi trong hợp đồng dịch
vụ pháp lý.
Quy tắc 9. Những việc ỉuật sư không đưọc làm trong quan hệ vói khách
hàng
9.1. Nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa
thuận giữa luật sư và khách hàng.
9.2. Gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản hoặc lợi ích khác
cho luật sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư.
9.3. Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba đế thực hiện
hoặc không thực hiện công việc gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng.
9.4. Tạo ra hoặc lợi dụng các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật,
không đây đủ hoặc bất lợi cho khách hàng để gây áp lực nhằm tăng mức thù lao đã
thỏa thuận hoặc có được lợi ích khác từ khách hàng.
9.5. Sử dụng thông tin biết được từ vụ việc mà luật sư đảm nhận đế mưu cầu
lợi ích không chính đáng.
9.6. Thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ, hành vi ám chỉ để
khách hànơ biêt vê mối quan hệ cá nhân của luật sư vcri CO’ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành tô tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tô chức có thẩm quyền khác nhằm
mục đích gây niêm tin với khách hàng về hiệu quả công việc hoặc nhằm mục đích
bât họp pháp khác.
9.7. Cố ý đưa ra những thông tin làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng
và trình độ chuyên môn của mình đế tạo niềm tin cho khách hàng ký kết họp đồng.
9.8. Hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc vê nhũng nội dung nằm
ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của luật sư.
9.9. Lợi dụng nghề nghiệp đế quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách
hàng.

3

9.10.

Lạm dụng các chức danh khác ngoài danh xưng luật sư trong hoạt

động hành nghề để mưu cầu lợi ích trái pháp luật.
Mục 2. Nhận vụ việc
Quy tắc 10. Tiếp nhận vụ việc của khách hàng
10.1. Khi được khách hàng yêu cầu tiếp nhận vụ việc, luật sư cần nhanh
chóng trả lời cho khách hàng biết về việc có tiếp nhận vụ việc hay không.
10.2. Luật sư không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc
tịch, tuôi tác, sức khỏe, khuyết tật, tình trạng tài sản của khách hàng khi tiêp nhận
vụ việc. Trường họp biết khách hàng thuộc đôi tượng được trợ giúp pháp lý miễn
phí thì luật sư thông báo cho họ biết.
10.3. Luật sư chỉ nhận vụ việc theo điều kiện, khả năng chuyên môn của
mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu họp pháp của khách hàng.
10.4. Luật sư có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng biết về quyền, nghĩa vụ
và trách nhiệm của họ trong quan hệ với luật sư; về tính họp pháp trong yêu câu
của khách hàng; những khó khăn, thuận lợi có thể lường trước được trong việc
thực hiện dịch vụ pháp lý; quyền khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại của
khách hàng đôi với luật sư.
10.5. Khi nhận vụ việc của khách hàng, luật sư phải ký kết họp đồng dịch vụ
pháp lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong họp đồnơ dịch vụ pháp
lý phải xác định rồ yêu cầu cua khách hàng, m úc thù lao và những nội dung chính
khác mà họp đồng dịch vụ pháp lý phải có theo quy định của pháp luật.
Quy tắc 11. Những trường hợp ỉuật sư phải từ chối khi tiếp nhận vụ
việc của khách hàng
11.1. Khách hàng thông qua người khác yêu cầu luật sư mà luật sư biết rồ
người này có biêu hiện lợi dụng tư cách đại diện cho khách hàng để mưu cầu lợi
ích không chính đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi họp pháp của khách hàng.
11.2. Khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư mà luật sư biết rồ
khách hàng có ý định lợi dụng dịch vụ đó cho mục đích vi phạm điều cấm của
pháp luật hoặc khách hàng không tự nguyện mà bị phụ thuộc theo yêu cầu của
người khác.
11.3. Có căn cứ rồ ràng xác định khách hàng đã cung cấp chứng cứ giả hoặc
yêu cẩu của khách hàng trái đạo đức, vi phạm điều cấm của pháp luật.
11.4. Vụ việc của khách hàng có xung đột về lợi ích theo quy định tại Quy
tắc 15.

Mục 3. Thực hiện vụ việc
Quy tắc 12. Thực hiện vụ việc của khách hàng
12.1. Luật sư chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng và thông
báo tiến trình giải quyết vụ việc đê khách hàng biết.
12.2. Luật sư nhận và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài liệu, hồ sơ mà
khách hàng giao cho mình theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với khách
hàng.
12.3. Khi thực hiện vụ việc, luật sư phải có thái độ úng x ử phù họp, tránh
làm phát sinh tranh chấp với khách hàng. Neu có bất đồng giữa luật sư và khách
hàng hoặc có khiếu nại của khách hàng, luật sư cần có thái độ đúng mực, tôn trọng
khách hàng, chủ động thương lượng, hòa giải với khách hàng.
12.4. Trong trường họp đang cùng thực hiện một vụ việc, nếu có sự không
thống nhất ý kiến giữa các luật sư có thể gây bất lợi cho khách hàng thì luật sư
phải thông báo để khách hàng thực hiện quyền lựa chọn.
Quy tắc 13. Từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc của khách hàng
13.1. Luật sư có thê từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường họp
sau đây:
13.1.1. Khách hàng đưa ra yêu cầu mới mà yêu cầu này không thuộc phạm
vi hành nghề luật sư hoặc trái đạo đức, trái pháp luật;
13.1.2. Khách hàng không chấp nhận ý kiến tư vấn giải quyết vụ việc đúng
pháp luật, phù hợp với đạo đức do luật sư đưa ra, mặc dù luật sư đã cố gắng phân
tích thuyết phục;
13.1.3. Khách hàng vi phạm cam kết theo hợp đồng dịch vụ pháp lý mà các
bên không thê thỏa thuận được hoặc quan hệ giữa luật sư với khách hàng bị tổn hại
không phải do lỗi của luật sư;
13.1.4. Có sự đe dọa hoặc áp lực về vật chất hoặc tinh thần từ khách hàng
hoặc người khác buộc luật sư phải làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp;
13.1.5. Có căn cứ xác định khách hàng đã lừa dối luật sư.
13.2.

Luật sư phải từ chôi tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường họp

sau đây:
13.2.1. Có căn cứ xác định khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của luật SU'
đê thực hiện hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức;
13.2.2. Phát hiện vụ việc thuộc trường họp quy định tại Quy tắc 11;
5

13.2.3. Các trường họp phải từ chối do quy định của pháp luật hoặc trường
họp bất khả kháng.
Quy tắc 14. Giải quyết khi luật sư đon phương chấm dứt thực hiện dịch
vụ pháp lý

Khi đon phương chấm dút thực hiện dịch vụ pháp lý theo Quy tắc 13, luật
sư cần có thái độ tôn trọng khách hàng, thông báo bằng văn bản cho khách hàng
trong thời hạn họp lý đê khách hàng có điêu kiện tìm luật sư khác, đồng thời giải
quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến việc chấm dút họp đồng dịch vụ pháp
lý đã ký kết.
Quy tắc 15. Xung đột về lọi ích
15.1. Xung đột về lợi ích là trường họp do ảnh hưởng từ quyền lợi của luật
sư, nghĩa vụ của luật sư đối với khách hàng hiện tại, khách hàng cũ, bên thứ ba dẫn
đến tình huống luật sư bị hạn chế hoặc có khả năng bị hạn chế trong việc thực hiện
nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích họp pháp của khách hàng, nghĩa vụ giữ
bí mật thông tin của khách hàng.
Luật sư không được nhận hoặc thực hiện vụ việc trong trường họp có xung
đột về lợi ích, trừ trường họp được phép theo quy định của pháp luật hoặc theo
Quy tắc này.
15.2. Trong quá trình thực hiện vụ việc, luật sư cẩn chủ động tránh đê xảy ra
xung đột về lợi ích. Nêu phát hiện có xung đột về lợi ích xảy ra ngoài ý muốn của
luật SU' thì luật sư cần chủ động thông báo ngay với khách hàng để giải quyết.
15.3. Luật sư phải từ chôi tiêp nhận vụ việc hoặc từ chối tiếp tục thực hiện
vụ việc trong các trường họp sau đây:
15.3.1. Vụ việc trong đó các khách hàng có quyền lợi đối lập nhau;
15.3.2. Vụ việc trong đó khách hàng mới có quyền lợi đối lập với khách
hàng hiện tại; vụ việc khác của khách hàng là người đang có quyền lợi đối lập với
khách hàng hiện tại trong vụ việc luật sư đang thực hiện.
15.3.3. Vụ việc trong đó khách hàng mới có quyền lợi đối lập với khách
hàng cũ trong cùng một vụ việc hoặc vụ việc khác có liên quan trực tiếp mà trước
đó luật sư đã thực hiện cho khách hàng cũ;
15.3.4. Vụ việc của khách hàng có quyền lợi đối lập với quyền lợi của luật
sư hoặc cha, mẹ, vợ, chông, con, anh, chị, em của luật sư;
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15.3.5. Vụ việc mà luật SU' đã tham gia giải quyêt với tư cách người tiên
hành tố tụng, cán bộ, công chức khác trong cơ quan nhà nước, trọng tài viên, hòa
giải viên;
15.3.6. Vụ việc của khách hàng do cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của
luật sư đang cung cấp dịch vụ pháp lý có quyền lợi đối lập với khách hàng của luật
sư;
15.3.7. Trường họp luật sư không được nhận hoặc thực hiện vụ việc cho
khách hàng quy định tại Quy tắc 15.3 này, luật sư khác đang làm việc trong cùng
tổ chức hành nghề luật sư cũng không được nhận hoặc thực hiện vụ việc, trừ
trường hợp tại Quy tắc 15.3.4 và 15.3.6.
15.4.

Luật sư vẫn có thê nhận hoặc thực hiện vụ việc trong các trường họp

tại Quy tăc 15.3, nếu có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng, trừ các trường
họp sau đây:
15.4.1 Các trường họp bị cấm theo quy định của pháp luật;
15.4.2 Các vụ án, vụ việc tố tụng, vụ việc khiếu nại hành chính, vụ việc giải
quyêt tranh chấp theo thủ tục trọng tài, hòa giải thương mại;
15.4.3 Trường họp tại Quy tắc 15.3.5.
Mục 4. Kết thúc vụ việc
Quy tắc 16. Thông báo kết quả thực hiện vụ việc

Khi kết thúc vụ việc, luật sư cần thông tin cho khách hàng biết về kết quả
thực hiện vụ việc và thanh lý họp đồng theo thỏa thuận.
CH ƯƠ NG III.
Q U A N HỆ VỚI ĐÒNG NG H IỆ P
Quy tắc 17. Tình đồng nghiệp của luật sư
17.1. Trong giao tiêp, hành nghề luật sư, luật sư phải tôn trọng lẫn nhau,
không phân biệt tuổi tác và thời gian hành nghề.
17.2. Luật sư không để kết quả thắng, thua trong hành nghề làm ảnh hưởng
đến tình đồng nghiệp của luật sư.
Quy íắc 18. Tôn trọng và hợp tác vói đồng nghiệp
18.1. Luat su co y tiìiĩc ton trong, hop tcic Va giup đo đon 2, ĩì£,hìicp trong
hành nghê cũng như trong cuộc sống; góp ý kịp thòi khi thây đồng nghiệp làm
điều sai trái, ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp luật sư.
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18.2.

Trường họp các luật sư có quan điểm khác nhau khi bảo vệ quyền và

lợi ích họp pháp của cùng một khách hàng trong cùng vụ việc, luật sư cần trao đổi
để tránh xảy ra mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp và quyền lợi của
khách hàng.
Quy tắc 19. Cạnh tranh nghề nghiệp
Luật sư không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng
đến quyền và lợi ích họp pháp của đồng nghiệp.
Quy tắc 20. ứ n g xử khi có tranh chấp quyền lợi vói đồng nghiệp
20.1. Trường họp có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp, luật sư cần
thưong lượng, hòa giải đế giữ tình đồng nghiệp; chỉ thực hiện việc khiếu nại, khởi
kiện đông nghiệp khi việc thương lượng, hoà giải không có kết quả.
20.2. Trước khi khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp, luật sư cần thông báo cho
Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi mình là thành viên và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật
sư nơi đông nghiệp là thành viên biết để có thể hòa giải.
Quy tắc 21. Những việc iuật

SU’

không được làm trong quan hệ vói đồng

nghiệp
21.1. Có lời nói, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín
của đồng nghiệp hoặc gây áp lực, đe dọa đồng nghiệp.
21.2. Thông đông, đưa ra đề nghị với luật SU' của khách hàng có quyền lợi
đôi lập với khách hàng của mình đế cùng mưu cầu lợi ích cá nhân.
21.3. Tiếp xúc, trao đối riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi vói khách
hàng của mình để giải quyết vụ việc khi biết khách hàng đó có luật sư mà không
thông báo cho luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho
khách hàng đó biết.
21.4. Thuê, trả tiền môi giới khách hàng hoặc môi giói khách hàng cho đồng
nghiệp đê nhận tiền hoa hồng.
21.5. Thực hiện các hành vi nhằm mục đích giành giật khách hàng như:
21.5.1. So sánh năng lực nghê nghiệp, phân biệt vùng, miền hoạt động hành
nghê của luật sư hoặc tô chức hành nghề luật sư này với luật sư, tổ chức hành nghề
luật sư khác;
21.5.2. Xúi giục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc về cho
mình hoặc xúi giục khách hàn 2, khiếu nại, tố cáo luật sư đồng nghiệp;
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21.5.3.

Trực tiếp hoặc sử dụng các nhân viên của mình hoặc người khác làm

người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng trước trụ sỏ' các cơ quan tiến hành tố tụng, trại
tạm giam, cơ quan nhà nước và các tô chức khác.
21.6. Áp đặt hoặc cố tình chi phối làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách
quan trong hành nghề của đồng nghiệp có quan hệ phụ thuộc với luật sư như quan
hệ thây - trò, cấp trên - cấp dưới, huyết thống, thân thuộc.
21.7. Có hành vi tạo thành phe, nhóm giữa các luật sư đế cô lập đồng nghiệp
trong quá trình hành nghề.
21.8. Thực hiện việc liên kết, liên danh, thành lập nhóm luật sư hoạt động
trái với quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và
Bộ Quy tắc đạo đức và ứ n g xử nghề nghiệp luật sư.
Quy tắc 22. ứ n g xử của luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư
22.1. Luật sư tôn trọng, cư xử đúng mực với đồng nghiệp, nhân viên trong
tổ chức hành nghề luật sư.
22.2. Luật sư trong tô chức hành nghê luật sư có biện pháp họp lý trong
phạm vi nhiệm vụ, quyên hạn của mình đê đảm bảo tô chức hành nghề luật sư, các
thành viên trong tố chức tuân thủ Bộ quy tắc; chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu
trách nhiệm về hành vi vi phạm trong tổ chức hành nghề luật sư nếu:
22.2.1. Yêu cầu thực hiện hành vi vi phạm hoặc đồng ý với hành vi vi phạm
đã xảy ra;
22.2.2. Biết hành vi vi phạm đã xảy ra trong khi có thê tránh được hoặc
giảm nhẹ hậu quả nhưng đã không có biện pháp khắc phục.
Q uy tắc 23. ứ n g x ử của ỉuật SU’ hành nghề vói tư cách cá nhân

23.1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không đế bị chi phối bởi các
yêu câu, quy định nội bộ của cơ quan, tô chức đê làm trái pháp luật, Quy tắc Đạo
đức và ứ n g xử nghề nghiệp luật sư.
23.2. Trong phạm vi công việc được phân công phụ trách, nếu phát hiện cán
bộ, nhân viên của CO' quan, tổ chức chuẩn bị hoặc đang có hành vi vi phạm pháp
luật hoặc vi phạm quy định nội bộ của cơ quan, tô chức có khả năng gây thiệt hại
đến lợi ích của CO’ quan, tô chức, thì luật sư cần giải thích và đưa ra ý kiến để
ngưòi đó từ bỏ ý định hoặc dừng hành vi vi phạm.
Trong trường hợp cần thiết, luật sư cần báo cáo với người có thẩm quyền
trong CO’ quan, tô chức về hành vi vi phạm.
Quy tắc 24. Quan hệ VÓI ngưòi tập sự hành nghề luật sư

24.1. Luật sư hướng dẫn phải tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, đối xử tôn
trọng với người tập sự hành nghề luật sư.
24.2. Luật sư hướng dẫn không được làm nhũng việc sau đây:
24.2.1. Phân biệt đối xử với những nguủi tập sự hành nghề luật sư;
24.2.2. Đòi hỏi tiền bạc, lợi ích khác từ người tập sự hành nghề luật sư;
24.2.3. Lợi dụng tư cách luật sư hướng dẫn đê buộc người tập sự hành nghề
luật sư phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự nhằm phục vụ cho lợi ích
cá nhân của luật SU' hướng dẫn;
24.2.4. Xác nhận không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của
Liên đoàn LuậL sư Việt Nam vào Nhật ký tập sự hành nghề luật sư và Hồ sơ thực
hành đê người tập sự hành nghề luật SU' được tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành
nghề luật sư.
Quy tắc 25. Quan hệ của luật sư với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư
25.1. Luật sư có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín, chấp hành Điều
lệ, nghị quyết, quyêt định, quy định, quy chế, nội quy của Liên đoàn Luật sư, Đoàn
Luật sư.
25.2. Mọi ý kiến đóng góp của luật sư với Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư
phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, m ang tính chất xây dựng, góp phần vào
việc phát triến tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư và nghề luật sư.
C H Ư Ơ N G IV.
Q UAN HỆ VỚI CO QUAN, N G Ư Ờ I TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Quy tắc 26. Quy tắc chung khi tham gia tố tụng
26.1. Luật sư phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên
quan trong quan hệ với các CO' quan tiến hành tô tụng; có thái độ họp tác, lịch sự,
tôn trọng những người tiến hành tố tụng m à luật sư tiếp xúc khi hành nghề; chủ
động, tích cực thực hiện các quyên và nghĩa vụ của luật sư khi tham gia tố tụng
theo quy định của pháp luật.
26.2. Khi cân trao đôi ý kiến về nghiệp vụ với người tiến hành tố tụng,
nhũng người hoặc CO’ quan có thẩm quyền khác, luật sư phải giữ tính độc lập của
nghề nghiệp luật sư để góp phần vào việc bảo vệ công lý, công bằng xã hội.
Quy tắc 27. ứ n g xử tại phiên tòa
27.1.

Luật sư phải chấp hành nội quy phiên tòa, nội quy phòng xử án, tuân

theo sự điêu khiển của chủ tọa và hội đồng xét xử; tôn trọng người tiến hành tố

tụng, luật sư đồng nghiệp và những người tham gia tố tụng khác; có thái độ ứng xử
đúng mực lchi tranh tụng tại phiên tòa; có thiện chí, họp tác khi giải quyết các tình
huống phát sinh ảnh hưởng đến trật tự hoặc tiến trình giải quyết vụ việc tại phiên
tòa.
27.2. Trong luận cứ bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của khách
hàng, luật sư phải tôn trọng sự thật khách quan, đưa ra n hững tài liệu, chứng cứ
pháp lý giúp cho việc giải quyết vụ án được khách quan, đúng pháp luật.
27.3. Truức những hành vi sai trái, thái độ thiếu tôn trọng luật sư hay khách
hàng của luật sư tại phiên tòa cũng như trong quá trình tố tụng, luật sư luôn giữ
bình tĩnh và thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu thỏa đáng, họp lệ, đúng pháp luật.
Quy tắc 28. N h ữ n g việc ìuật SU’ không đirọc làm tro n g quan hệ với các
CO’ q u an tiến h à n h tố tụ n g và người tiến hành tố tụ ng

28.1. Phát biểu những điều biết rõ là sai sự thật trên phương tiện thông tin
đại chúng hoặc nơi công cộng về những vấn đề có liên quan đến vụ việc mà mình
đảm nhận hoặc không đảm nhận nhằm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ
quan tiên hành tô tụng và người tiến hành tố tụng.
28.2. Phản ứng tiêu cực bằng hành vi tự ý bỏ về khi tham gia tố tụng.
28.3. Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.
C H Ư Ơ N G V. Q UAN HỆ VỚI CÁC c o Q U A N N H À NƯỚC,
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
Quy tắc 29. ứ n g x ử của luật SU’ trong quan hệ v ó i các CO’ quan nhà nước

khác

29.1. Khi tiêp xúc, làm việc vói các CO’ quan nhà nước khác với tư cách đại
diện ngoài tô tụng, luật sư tư vấn hoặc thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách
hàng, luật sư phải tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan
nhà nước và quy định phù hợp của Chương IV Bộ Quy tắc này.
29.2. Trong quan hệ với CO' quan nhà nước khác để thực hiện công việc cho
khách hàng, luật sư cần có thái độ lịch sự, tôn trọng, kiên quyết từ chối những
hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật, trái đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.
29.3. Luật sư có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng các quv định pháp luật
vê khiếu nại, tô cáo; khuyên nghị khách hàng tránh việc khiếu nại, tố cáo trái pháp
luật, gây tốn kém thời 2,ian, tiên bạc của Nhà nước, người dân và ảnh hưởng đến
quản lý nhà nước vê trật tự an toàn xà hội.
Quy tắc 30. ứ n g x ử trong quan hệ vói các tố chức, cá nhân khác

Khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân khác, luật sư có thái độ ứng
xử đúng mực, không được có lời nói, việc làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích họp
pháp của các tô chức, cá nhân đó.
CHƯƠNG VI. CÁC QUY TẮC KHÁC
Quy tắc 31. Thông tin, truyền thông
31.1. Khi cung cấp thông tin cho báo chí, phương tiện thông tin đại chúng,
sử dụng m ạng xã hội, luật sư phải trung thực, chính xác, khách quan.
31.2. Luật sư không được sử dụng báo chí, phương tiện thông tin đại chúng,
mạng xã hội đế cố ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động CO' khác
hoặc tạo dư luận nham bảo vệ quyền lợi không họp pháp của khách hàng hoặc phát
ngôn eây ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng.
31.3. Luật sư không được viết bài, phát biêu trên báo chí, phương tiện thông
tin đại chúng, tại nơi công cộng, sử dụng mạng xã hội đê nói xấu, công kích, bài
xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các luật SU’ đồng nghiệp; gây tổn
hại đến danh dự, uy tín của luật sư, nghề luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật
sư Việt Nam.
Quy tắc 32. Quảng cáo
32.1. Khi quảng cáo vê hoạt động hành nehê luật sư, luật sư không được
cung cấp những thông tin không có thật hoặc thông tin gây hiểu nhầm. Luật sư
phải chịu trách nhiệm khi cam kết trong quảng cáo về chất lượng dịch vụ luật sư.
32.2. Luật sư không được thực hiện việc quảng cáo làm ảnh hưởng đến danh
dự, uy tín của đội ngũ luật sư, nghề luật s ư . / v ^
TMỢĨỌĨÌXỐNG

luật sư to à n qu ố c

/^ /h ọ Ĩđ o u g ^ ^ t
ịsi lu ậ t sư A ã v ?
\ A toan quô^
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^ ^ " I b ữ ạ t s i r Đ ỗ Ngọc Thịnh
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