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AUSTRIA 
 
Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes und für die 
Überwachung der Pflichten des Rechtsanwaltes und des 
Rechtsanwaltsanwärters 
 
Satzung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages vom 8 Oktober 
1977 
 
Artikel VIII Rechtsanwaltschaft und Öffentlichkeit 
 
§ 45 
(1) Der Rechtsanwalt wirbt vornehmlich durch die Qualität seiner 

anwaltlichen Leistung. 
(2) Werbung ist zulässig, sofern sie wahr, sachlich, in Eiklang mit Ehre und 

Ansehen des Standes, den Berufspflichten sowie der Funktion des 
Rechtsanwaltes im Rahmen der Rechtspflege ist. 

(3) Unzulässig ist insbesondere: 
a) Selbstanpreisung durch marktschreierische Werbung; 
b) vergleichende Werbung gegenüber Standesangehörigen; 
c) Mandatsakquisition unter Ausnützung einer Zwangssituation; 
d) Überlassung von Vollmachtsformularen an Dritte zwecks 

Weitergabe an einen unbestimmten Personenkreis; 
e) Nennung von Mandanten ohne deren Einwilligung; 
f) das Anbieten oder Gewähren von Vorteilen für 

Mandatszuführungen; 
g) Bezugnahme auf Erfolgs- oder Umsatzzahlen. 

 
 
 
 

 
Wytyczne wykonywania zawodu adwokata i nadzór nad przestrzeganiem 
obowiązków adwokata i aplikanta adwokackiego 
 
 
Uchwała Austriackiej Izby Adwokackiej z dnia 8 października 1977 r. 
 
 
Rozdział VIII Adwokatura i opinia publiczna 
 
§ 45 
(1) Adwokat reklamuje się przede wszystkim jakością świadczonych usług 

adwokackich. 
(2) Reklama jest dozwolona, o ile jest prawdziwa, rzeczowa, pozostaje w 

zgodzie z godnością i powagą zawodu, obowiązkami zawodowymi, jak i 
funkcją adwokata w wymiarze sprawiedliwości. 

(3) Niedopuszczalne jest w szczególności: 
a) chwalenie się poprzez krzykliwe reklamy; 
b) reklama porównawcza w stosunku do członków samorządu; 
c) pozyskiwanie klientów poprzez wykorzystanie ich sytuacji 

przymusowej; 
d) przekazywanie formularza pełnomocnictwa osobom trzecim, 

celem dalszego przekazania nieograniczonemu kręgowi osób; 
e) upublicznianie nazwisk klientów bez ich zgody; 
f) proponowanie lub wręczanie korzyści majątkowych za 

przyprowadzanie klientów; 
g) odnoszenie się do wysokości przychodów lub obrotu. 
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§ 46 
Der Rechtsanwalt hat in zumutbarer Weise dafür zu sorgen, daß 
standeswidrige Werbung für ihn durch Dritte, insbesondere durch Medien, 
unterbleibt. 
 
§ 47 
Im Umgang mit Medien hat der Rechtsanwalt die Interressen seines 
Mandanten, Ehre und Ansehen des Standes, sowie die Berufspflichten zu 
beachten. In Ausübung eines Mandates veranlaßte Veröffentlichungen in 
Medien sind zulässig, wenn die Veröffentlichung dem legitimen Interesse 
des Mandanten nicht widerspricht und von diesem ausdrücklich gestattet 
wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 46 
Adwokat ma obowiązek w rozsądny sposób zapewnić, aby nieetyczne 
reklamy dokonywane na jego rzecz przez osoby trzecie, w szczególności 
przez media, nie pojawiały się. 
 
§ 47 
W kontaktach z mediami adwokat zobowiązany jest uwzględniać interesy 
swojego mandanta, godność i powagę wykonywanego zawodu, jak również 
swoje obowiązki zawodowe. Przy wykonywaniu zlecenia, wystąpienia w 
mediach są dopuszczalne, kiedy nie sprzeciwia się im uzasadniony interes 
klienta, i są czynione po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. 
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BELGIA 
Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique 
 
 
Règlement du 25 juillet 2001 sur la publicité 
 
Article 1 
Au sens du présent règlement, on entend par: 
1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet 

la promotion du métier d’avocat. 
2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient 

les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de 
donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique 
professionnelle. 

3. Démarchage: toute forme de solicitation de clientèle, dépassant la 
simple information, consistant à offrir d’initiative un service défini ou 
personnalisé à une clientèle potentielle individualisée, en ce compris la 
mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis. 

 
 
Article 2 
La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités 
ordinales. 
La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi, du présent 
règlement, et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à la 
profession d’avocat. 
Le démarchage est interdit. 
 
 
 
 

Belgijskie Zgromadzenie Adwokackich Izb Francuskojęzycznych i 
Niemieckojęzycznej 
 
Uchwała z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie reklamy 
 
Artykuł 1 
W rozumieniu niniejszej uchwały: 
1. Reklamą funkcjonalną jest jakakolwiek komunikacja publiczna mająca 

na celu promocję zawodu adwokata. 
2. Reklamą osobistą jest jakakolwiek komunikacja publiczna, bez względu 

na użyte środki, mająca na celu przedstawienie jej autora lub 
przedstawienie informacji w sprawie charakteru lub jakości jego praktyki 
zawodowej. 

3. Akwizycją jest wszelka forma zdobywania klienta, przekraczająca ramy 
zwykłej informacji, stanowiąca ofertę określonej lub 
zindywidualizowanej usługi skierowaną do klienta potencjalnego i 
zindywidualizowanego, w tym także dostarczenie, w określone miejsce, 
określonych usług prawnych. 

 
Artykuł 2 
Reklama funkcjonalna należy wyłącznie do kompetencji władz Adwokatury. 
 
Reklama osobista jest dozwolona z poszanowaniem ustawy, niniejszej 
uchwały i całości reguł deontologicznych stosowanych do wykonywania 
zawodu adwokata. 
Akwizycja jest zabroniona. 
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Article 3 
La publicité personnelle est mise en oeuvre avec dignité, délicatesse, probité 
et discrétion. Elle doit être sincère et respectueuse du secret professionnel 
et de l’indépendance de l’avocat. 
L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments 
objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés par le conseil 
de l’Ordre ou le bâtonnier. 
Dans une affaire en cours, dont il n’a pas la charge, il est interdit àvocat de 
donner une information sans y avoir été invité. 
Sans préjudice de l’application de la loi du 21 octobre 1992 relative à la 
publicité trompeuse en ce qui concerne les profesions libérales les mentions 
comparatives sont prohibées. 
 
Article 4 
L’avocat pourra énumérer les matières qu’il pratique habituellement. Il ne 
pourra faire état d’une spécialisation que si elle lui a été reconnue en 
application du règlement relatif aux spécialisations. 
 
Article 5 
Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle permettant 
d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son cabinet ainsi qu’une ou 
plusieurs affairs traitées par lui. L’avocat ne peut davantage faire état du 
nombre d’affaires traitées, des résultats obtenus, d’un pourcentage de 
réussite, ni de son chiffre d’affaires. 
 
Article 6 
Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou 
indirectement sur des conditions financières de son intervention qui 
seraient non conformes à la dignité de la profession, et, notamment, de se 
livrer à un quelconque bradage. 
 
 
 

Artykuł 3 
Reklama osobista jest realizowana z zachowaniem godności, wrażliwości, 
uczciwości i dyskrecji. Powinna być szczera i szanować tajemnicę zawodową 
oraz niezależność adwokata. 
Informacja przekazywana przez reklamę powinna ograniczać się do 
elementów obiektywnych, to jest takich, które mogą być oceniane i 
weryfikowane przez Radę lub dziekana. 
W przypadku sprawy w toku, której się nie prowadzi, adwokat nie może 
przedstawiać informacji, jeżeli nie został o to poproszony. 
Bez uszczerbku dla stosowania ustawy z dnia 21 października 1992 r. w 
sprawie reklamy wprowadzającej w błąd, w odniesieniu do wolnych 
zawodów, wszelkie wzmianki porównawcze są zabronione. 
 
Artykuł 4 
Adwokat może wskazać dziedziny, w ramach których praktykuje. Jednakże 
nie może to sugerować, że specjalizacja została potwierdzona w rozumieniu 
uregulowania właściwego dla specjalizacji. 
 
Artykuł 5 
Adwokat nie może formułować swojej reklamy indywidualnej w sposób 
pozwalający na identyfikację klientów adwokata lub jego kancelarii, jak też 
jednej lub kilku spraw prowadzonych przez niego. Adwokat nie może poza 
tym podawać liczby prowadzonych spraw, uzyskiwanych wyników, odsetka 
wygranych spraw, ani swoich obrotów. 
 
Artykuł 6 
Adwokat nie może opierać swojej reklamy osobistej bezpośrednio lub 
pośrednio na warunkach finansowych swojego działania, które nie byłyby 
zgodne z godnością zawodu, a mianowicie do przejawiania stosowania 
jakiejkolwiek formy dumpingu. 
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Article 7 
Chaque ordre déterminera l’obligation éventuelle de ses membres de lui 
notifier au préalable tout projet de publicité, ou de soliciter son 
autorisation. 
 
Article 8 
Le bâtonnier peut interdire la diffusion d’une publicité ou en ordonner la 
cessation si elle contrevient aux dispositions du présent règlement et ce 
sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles. 
Le bâtonnier peut imposer à l’avocat d’adresser aux personnes ayant reçu la 
publicité litigieuse un texte rectificatif qui aura été approuvé par l’Ordre. De 
même, dans l’hypotèse d’une publicité contraire au présent règlement, le 
bâtonnier peut ordonner que soit inséré, dans le délai qu’il impartit et aux 
conditions qu’il détermine, un texte rectificatif qui séra publié de la même 
manière que la publicité litigieuse aux frais du contrevenant. 
A cette fin, les avocats conservent la liste des destinataires des publicités 
effectuées et la tiennent à la disposition du bâtonnier. 
 
Article 10 
Le présent règlement ne concerne pas la présentation qu’un avocat peut 
faire de son cabinet en réponse à un appel d’offre. 
Les obligations de l’avocat lors d’un appel d’offre feront l’objet d’un 
règlement distinct. 
 
Règlement du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias 
 
Article 1 
L’avocat peut s’exprimer dans les médias, qu’ils soient écrits, 
radiophoniques, télévisuels ou autres en faisant mention de sa qualité 
d’avocat, sachant qu’il n’est pas couvert par l’immunité de la plaidoirie. 
Il s’abstient en cette circonstance de toute recherche de publicité 
personnelle, de solicitation de clientèle ou de démarchage. 

Artykuł 7 
Każda Izba określi ewentualnie obowiązek swoich członków do 
notyfikowania jej, z wyprzedzeniem, wszelkich projektów reklamy, lub 
uzyskania jej autoryzacji. 
 
Artykuł 8 
Dziekan może zakazać rozpowszechniania reklamy lub nakazać jej 
zaprzestania, jeżeli reklama jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej 
uchwały, bez uszczerbku dla ewentualnego postępowania dyscyplinarnego. 
Dziekan może nałożyć na adwokata obowiązek wysłania do osób, które 
otrzymały sporną reklamę, sprostowania zatwierdzonego przez Izbę. 
Podobnie, w przypadku reklamy sprzecznej z niniejszą uchwałą, dziekan 
może nakazać opublikowanie, w terminie i na warunkach określonych przez 
dziekana, sprostowania, które będzie opublikowane w ten sam sposób, co 
sporna reklama na koszt adwokata naruszającego zasady. 
W tym celu, adwokaci utrzymują listę odbiorców wykonanych reklam  i 
przechowują ją do dyspozycji dziekana. 
 
Artykuł 10 
Niniejsza uchwała nie dotyczy prezentacji przygotowanej przez adwokata w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Obowiązki adwokata w związku z zapytaniem ofertowym stanowią 
przedmiot odrębnej uchwały. 
 
Uchwała z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie relacji adwokatów z mediami 
 
Artykuł 1 
Adwokat może wypowiadać się w mediach, bez względu na to, czy to prasa, 
radio, telewizja czy inne, odwołując się do swojego statusu adwokata, 
wiedząc, że nie jest to objęte adwokacką wolnością słowa. 
Adwokat powstrzymuje się przy tych okazjach od szukania reklamy 
osobistej, nagabywania klientów lub akwizycji. 
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FRANCJA 
Conseil National des Barreaux 
 
Décision à caractère normatif n0 2005-003 portant adoption du règlement 
intérieur national (RIN) de la profession d’avocat 
 
Article 10: La publicité 
 
10.1 Principes généraux 
La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et 
les Ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la 
profession. 
La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public 
et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. 
La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de 
services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de 
démarchage. 
 
10.2 Interdictions 
Tout acte de démarchage, tel qu’il est défini à l’article 1er du décret n0 72-
785 du 25 août 1972, est interdit à l’avocat en quelque domaine que ce soit. 
Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est 
interdite à l’avocat. 
La publicité personnelle de l’avocat ne peut être faite par voie de tracts, 
affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. 
Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées: 
- toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts 

ou fallacieux; 
- toutes mentions laudatives ou comparatives; 
- toutes mentions susceptibles de créer l’apparence d’une qualification 

professionnelle non reconnue; 

Naczelna Rada Adwokacka 
 
Decyzja normatywna nr 2005-003 przyjmująca krajowe uregulowanie 
wewnętrzne zawodu adwokata 
 
Artykuł 10: Reklama 
 
10. 1 Zasady ogólne 
Reklama funkcjonalna mająca na celu przedstawienie zawodu adwokata i Izb 
należy do kompetencji instytucji reprezentujących zawód. 
 
Reklama jest dozwolona, jeżeli dostarcza ona publiczności informacji i jeżeli 
jej realizacja szanuje podstawowe zasady wykonywania zawodu. 
Reklama obejmuje informowanie o charakterze świadczonych usług, 
jednakże nie może ona obejmować żadnej formy akwizycji. 
 
 
10.2 Zakazy 
Wszelkie formy akwizycji, zdefiniowanej w art. 1 dekretu nr 72-785 z dnia 25 
sierpnia 1972 r., są zakazane dla adwokata w każdej dziedzinie. 
Wszelkie zindywidualizowane oferty świadczenia usług, skierowane do 
potencjalnego klienta, są zabronione. 
Reklama osobista adwokata nie może być dokonywana przy pomocy ulotek, 
plakatów, filmów, audycji radiowych i telewizyjnych. 
Bez względu na użytą formę reklamy, zakazane są: 
- reklama wprowadzająca w błąd lub zawierająca niedokładne lub 
wprowadzające w błąd informacje; 
- wzmianki zachwalające lub porównawcze; 
- wzmianki, które mogą sprawiać wrażenie posiadania nieuznanych 
kwalifikacji zawodowych; 
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- toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de 
la profession d’avocat; 

- toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel; 
- toutes indications contraires à la loi. 
 
10.3. Les formes de la publicité 
L’avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa 
publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions 
du présent article. 
Sont notamment autorisés: 
- l’envoie, par voie postale ou électronique, de lettres d’informations 

générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la 
jurisprudence; 

- la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion 
d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de 
l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d’un nouvel associé, la 
participation à un goupement autorisé, l’ouverture d’un bureau 
secondaire; 

- la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d’encarts 
publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou 
leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à 
constituer un acte de concurrence déloyale; 

- la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet; 
- l’apposition d’une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, 

signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation du cabinet. 
Les projets d’encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute 
publication ou diffusion, communiqués au conseil de l’Ordre. 
 
10.4 Le contenu de la publicité 
 
10.4.1 Tout document, quel qu’en soit le support, destiné à la 
correspondance ou à la publicité personnelle de l’avocat, doit mentionner, 
de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de 

- odniesienia do funkcji lub działań bez związku z wykonywaniem zawodu 
adwokata; 
- wzmianki, które mogą stanowić naruszenie tajemnicy zawodowej; 
- wszelkie wzmianki sprzeczne z prawem. 
 
10.3 Formy reklamy 
Adwokat może wykorzystać wszystkie środki prawne pozwalające na 
zapewnienie reklamy osobistej, o ile będą przestrzegane, między innymi, 
postanowienia niniejszego przepisu. 
Są dozwolone: 
- wysyłanie, drogą pocztową lub elektroniczną, listów z ogólnymi 
informacjami na temat kancelarii, jej działalności, prawa i orzecznictwa; 
- publikacja ogłoszeń lub reklam, przeznaczona do rozpowszechniania 
informacji terminowych i technicznych, jak wprowadzenie się adwokata do 
nowego lokalu, przyjęcie nowego wspólnika, udział w autoryzowanym 
ugrupowaniu, otwarcie filii; 
- publikacja, w katalogach lub prasie, ulotek reklamowych, pod warunkiem, 
że ich wygląd, umieszczenie lub zawartość nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej ani nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji; 
- rozpowszechnianie broszur prezentujących kancelarię; 
- umieszczenie szyldu lub innego nośnika, o rozsądnych wymiarach, 
informującego na wejściu do budynku o kancelarii. 
 
 
 
Projekt reklamy lub broszury powinien być, przed publikacją lub 
rozpowszechnieniem, przedstawiony Radzie. 
 
10.4 Treść reklamy 
 
10.4.1 Każdy dokument, niezależnie od nośnika, przeznaczony do 
korespondencji lub do reklamy osobistej adwokata, powinien wymieniać, w 
sposób natychmiast widoczny lub dostępny, elementy pozwalające na jego 
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l’identifier, de le contacter ,de localiser son cabinet et de connaître le 
barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d’exercice 
à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre. 
 
10.4.2 Documents destinés à la correspondance 
Tout document destiné à la seule correspondance de l’avocat peut 
également faire mention: 
- des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, 

ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé; 
- sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels 

non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du 
cabinet; 

- des titres universitaires et des diplômes et fonctions d’enseignement 
supérieur français et étrangers; 

- des langues étrangères pratiquées; 
- des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement 

exercés; 
- de la profession juridique régementée précédemment exercés; 
- du titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en 

France, de la profession d’avocat; 
- du ou des domaine(s) du droit dans lequels l’avocat est titulaire d’un 

certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé; 
- en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le 

Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat 
spécialiste; 

- de l’indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou de 
filiales; 

- de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un 
groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la 
condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités 
professionnelles et à des conventions déposées à l’Ordre; 

- de l’organisation et des structures internes du cabinet; 
- du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l’accord 

identyfikację, na kontakt z nim, na zlokalizowanie jego kancelarii i ustalenie 
Izby, której jest członkiem, jak również, w stosownych przypadkach, 
jednostkę organizacyjną, do której przynależy lub sieć, której jest członkiem. 
 
10.4.2 Dokumenty używane do korespondencji 
Każdy dokument przeznaczony wyłącznie do korespondencji adwokata może 
wymieniać: 
- imiona i nazwiska innych adwokatów, którzy wykonują zawód w tej samej 
kancelarii, lub, w sposób wyróżniający, tych, którzy ten zawód w niej 
wykonywali; 
- pod warunkiem uzyskania ich zgody, nazwiska i funkcje specjalistów nie-
adwokatów współpracujących w sposób stały i znaczący z kancelarią; 
- stopnie naukowe, dyplomy oraz formy studiów wyższych francuskich i 
zagranicznych; 
- języki obce, którymi adwokat się posługuje; 
- zlecenia zwykłe lub zawodowe obecnie lub uprzednio wykonywane; 
- zawód prawniczy reglamentowany uprzednio wykonywany; 
- tytuł, którego używanie jest reglamentowane zagranicą i pozwala na 
wykonywanie, we Francji, zawodu adwokata; 
- dziedzinę lub dziedziny prawa, w których adwokat legitymuje się 
certyfikatem specjalizacji otrzymanym zgodnie z przepisami i nie 
anulowanym; 
- w tym przypadku, również logo lub znaki wyróżniające, ustanowione przez 
Naczelną Radę Adwokacką, dla symbolizowania posiadania tytułu adwokata-
specjalisty; 
- wskazanie filii; 
- udział w strukturach wykonywania zawodu w ramach ugrupowań (GIE, 
GEIE), w ramach sieci, pod warunkiem, że te wzmianki odnoszą się do 
realiów biznesowych i do konwencji złożonych w Radzie; 
- organizację i strukturę wewnętrzną kancelarii; 
- logo kancelarii, zawodu i z zastrzeżeniem zgody dziekana, przynależności 
do oznaczonej Izby; 
- certyfikat „Zarządzania jakością”, zawierający wyłącznie odniesienie do 
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du bâtonnier, de celui du barreau d’appartenance; 
- de la certification <<Management de la qualité>>, comportant 

exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo 
et le nom de l’organisme certificateur et le numéro d’enregistrement 
auprès de cet organisme. 

 
10.4.3 Documents destinés à la publicité 
Tout document destiné à la publicité personnelle de l’avocat peut, outre les 
mentions autorisés pour la correspondance, faire mention: 
- de l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au 

sein du cabinet; 
- des domaines d’activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, 

l’emploi, à cette occasion, des mots <<spécialiste>>, <<spécialisé>>, 
<<spécialité>> ou <<spécialisation>>, ainsi que de tout symbole associé 
à ses mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement 
réservé aux domaines d’activité  pour lesquels l’avocat est titulaire d’un 
certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé; 

- du mode de fixation des honoraires; 
- de la participation des avocats à des activités d’enseignement juridique 

ou en lien avec la profession; 
- de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des 

correspondants à l’étranger sour réserve, pour ces derniers, qu’il existe 
avec chacun d’eux une convention déposée à l’Ordre. 

 
10.5 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels 
Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires 
professionnels commerciaux et, s’il y a lieu, dans chacune des rubriques de 
spécialités pour lesquelles il est titulaire d’un certificat régulièrement 
obtenu et non invalidé. 
Un avocat, ou un cabinet d’avocats, peut figurer dans l’annuaire du 
département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui 
du département où se trouve son bureau secondaire. 
L’avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer 

normy ISO i do przyjętego modelu, logo i nazwy podmiotu certyfikującego 
oraz numeru zarejestrowania u tego podmiotu. 
 
 
 
 
10.4.3 Dokumenty przeznaczone do reklamy 
Wszelkie dokumenty przeznaczone do reklamy osobistej adwokata mogą, 
poza elementami dozwolonymi dla korespondencji, wymieniać: 
- staż pracy w zawodzie każdego adwokata pracującego w kancelarii; 
- preferowane dziedziny, prawne lub sądowe, rzeczywiście praktykowane, z 
zastrzeżeniem, że używanie przy tej okazji słów „specjalista”, „specjalizujący 
się”, „specjalność” lub „specjalizacja”, jak też wszelkie symbole związane z 
tymi słowami w warunkach tu przewidzianych, są zarezerwowane wyłącznie 
do dziedzin działalności, dla których adwokat posiada certyfikat specjalizacji 
zdobyty zgodnie z przepisami i nie anulowany; 
- sposób określania honorarium; 
- udział adwokatów w działalności edukacyjnej w dziedzinie prawa lub 
mającą związek z wykonywaniem zawodu; 
- listę filii, w tym zagranicznych, z zastrzeżeniem dla tych ostatnich, że 
istnieje w stosunku do nich odpowiednia konwencja przedłożona w Radzie. 
 
 
 
10.5 Postanowienia uzupełniające w sprawie katalogów zawodowych 
Każdy adwokat może figurować w ogólnych rubrykach komercyjnych 
katalogów zawodowych i, w stosownych przypadkach, w rubrykach 
specjalności, dla których adwokat ma certyfikat specjalisty uzyskany zgodnie 
z przepisami i nie anulowany. 
Adwokat lub kancelaria adwokacka może figurować w katalogu okręgu, w 
którym znajduje się jego główna siedziba i, w stosownych przypadkach, w 
tych okręgach, gdzie znajduje się jego filia. 
Adwokat przynależący do stowarzyszenia międzyizbowego nie może 
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individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il 
est inscrit à titre personnel. 
 
10.6 Dispositions complémentaires relatives á la publicité par Internet 
L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de 
l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent 
d’y accéder. 
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination 
exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot <<avocat>>. 
 
L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre 
d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une 
activité relevant de celles de l’avocat, est interdite. 
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du 
présent article. 
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, 
autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce 
soit. 
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement 
ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait 
contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à 
l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages 
auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, 
et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site 
devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. 
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable au conseil de 
l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. 
L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter 
les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions 
du présent article. 

figurować w katalogach indywidualnie, chyba że w rubrykach odpowiednich 
dla izby, do których jest przypisany osobiście. 
 
10.6 Postanowienia uzupełniające w sprawie reklamy w Internecie 
Adwokat, który zakłada lub modyfikuje stronę internetową, powinien o tym 
niezwłocznie poinformować Radę, jak i zakomunikować jej nazwę domeny, 
która pozwala na wejście na stronę. 
Nazwa domeny powinna zawierać nazwisko adwokata lub dokładną nazwę 
kancelarii, która może być poprzedzona lub za którą może wystąpić słowo 
„adwokat”. 
Stosowanie nazw domeny przywołujące w sposób ogólny tytuł zawodowy 
adwokata lub tytuł mylący, nazwę dziedziny prawa lub działalności 
odnoszącej się do czynności adwokackich, jest zakazane. 
Zawartość strony internetowej powinna być zgodna z postanowieniami 
punktu 10.4 niniejszego artykułu. 
Na stronie adwokata nie może znajdować się żadne reklamy lub bannery 
reklamowe inne niż te odnoszące się do zawodu, bez względu na towar lub 
usługę, do której by się odnosiły. 
Strona adwokata nie może zawierać hiperłącza pozwalającego na 
bezpośredni lub pośredni dostęp do stron, których zawartość byłaby 
sprzeczna z podstawowymi zasadami wykonywania zawodu adwokata. 
Obowiązkiem adwokata jest upewnienie się co do tego, poprzez regularne 
odwiedzanie stron, do których odnoszą się hiperłącza na jego stronie 
internetowej, a także niezwłoczne podjęcie się ich usunięcia, jeżeli rzeczona 
strona okazałaby się sprzeczna z podstawowymi zasadami wykonywania 
zawodu. 
Obowiązkiem adwokata jest złożenie Radzie uprzedniej deklaracji o 
wszelkich hiperłączach, które ma zamiar utworzyć. 
Adwokat piszący blog lub posiadający konto na portalu społecznościowym 
powinien szanować podstawowe zasady wykonywania zawodu, jak i całość 
postanowień niniejszego artykułu. 
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HISZPANIA 
Código Deontológico adaptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía 
Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio 
 
 
Artículo 7 De la publicidad 
1. El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus 

servicios profesionales, con absoluto respecto a la dignidad de las 
personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa 
de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso 
a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las que, en 
su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo ámbito 
territorial actúe. 

2. Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella 
publicidad que comporte, entre otros supuestos: 

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones 
amparados por el secreto profesional. 

b) Afectar a la independencia del abogado. 
c) Prometer la obtención de resultados que no dependan 

exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita. 
d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio 

Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, 
o a sus éxitos o resultados. 

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o 
desgracias que carecen de plena y serena libertad para la 
elección de abogado por encontrarse en ese momento 
sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus 
herederos o causahabientes. 

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus 
actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto 
alabanza. 

Kodeks Deontologiczny dostosowany do nowego Statutu Ogólnego 
Adwokatury Hiszpańskiej, przyjęty Dekretem Królewskim nr 658/2001 z 
dnia 22 czerwca 
 
Artykuł 7 O reklamie 
(1) Adwokat może reklamować swoją działalność zawodową, pod 

warunkiem, że reklama jest godna, wierna i prawdziwa, z całkowitym 
poszanowaniem osób trzecich, obowiązującego prawa w zakresie 
ochrony konkurencji i nieuczciwej konkurencji, dostosowując się w 
każdym przypadku do norm deontologicznych uznanych w niniejszym 
Kodeksie oraz, w stosownym przypadku, tych ustalonych Okręgową 
Radę i Izbę, w których okręgu adwokat wykonuje zawód. 

(2) Przyjmuje się, że reklama narusza niniejszy Kodeks Deontologiczny, 
jeżeli między innymi: 

a) Bezpośrednio lub pośrednio ujawnia fakty, daty lub sytuacje 
objęte tajemnicą adwokacką. 

b) Wpływa na niezależność adwokata. 
c) Obiecuje uzyskanie efektów, które nie zależą wyłącznie od 

działań adwokata, który się reklamuje. 
d) Bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do klientów adwokata, 

który się reklamuje, lub do prowadzonych przez niego spraw, 
jego sukcesów lub wyników. 

e) Adwokat kieruje się bezpośrednio lub za pośrednictwem osób 
trzecich do ofiar wypadków i czynów niedozwolonych, które nie 
dysponują pełną i nieprzymuszoną wolą wyboru adwokata z 
powodu znajdowania się w tym momencie w stanie cierpienia z 
powodu niedawno doznanej krzywdy osobistej lub zbiorowej, 
lub kierując się do spadkobierców takiej osoby lub jej 
następców. 

f) Stanowi porównanie z innymi adwokatami lub z ich konkretnymi 
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g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que 
por su similitud pudieran generar confusión, ya que su uso se 
encuentra reservado únicamente a la publicidad institucional 
que, en beneficio de la profesión en general, sólo pueder 
realizar los Colegios, Consejos Autonómicos y el Consejo 
General de la Abogacía Española. 

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. 
i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que 

supongan un discrédito, denigración y menosprecio de la 
Abogacía, de la Justicia y de sus símbolos. 

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus 
servicios. 

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las 
personas, de la Abogacía o de la Justicia. 

 
Artículo 8 Competencia desleal  
1. El Abogado no puede proceder a la captación desleal de clientes. 
2. Son actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las 

normas tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal 
competencia y en especial los siguientes: 

a) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos 
contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las 
normas específicas sobre publicidad contenidas en el presente Código 
Deontológico y restantes normas complementarias. 

b) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a 
la dignidad de las personas o a la función social de la Abogacía. 

c) La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones 
deontológicas. [...] 

 
 
 
 

działaniami lub nieuzasadnione przechwalanie się. 
g) Używa godła lub symboli izbowych i innych, które przez 

podobieństwo mogą powodować pomyłkę, jako że ich użycie 
jest zastrzeżone wyłącznie do reklamy instytucjonalnej która, z 
korzyścią dla ogółu adwokatów, może być realizowana przez 
Izby, Rady okręgowe i Naczelną Radę Adwokatury Hiszpańskiej. 

h) Podżega w sposób ogólny lub konkretny do sporu lub konfliktu. 
i) Używa środków lub wyrażeń, audiowizualnych, pisemnych lub 

innych, które dyskredytują, zniesławiają i obrażają Adwokaturę, 
Wymiar Sprawiedliwość i ich symbole. 

j) Nie identyfikuje Adwokata lub Zespołu Adwokackiego, który 
oferuje swoje usługi. 

k) Używa środków lub treści naruszających godność innych osób, 
Adwokatury lub Wymiaru Sprawiedliwości. 

 
Art. 8 Nieuczciwa konkurencja 
1. Adwokat nie może zdobywać klientów w sposób nieuczciwy. 
2. Stanowią czyn nieuczciwej konkurencji wszystkie czyny, które naruszają 

prawo krajowe, jak i regionalne, które stoją na straży uczciwej 
konkurencji, a w szczególności: 

a) Użycie z bezpośrednich lub pośrednich środków reklamowych 
sprzecznych z postanowieniami Prawa o Reklamie, jak i z normami 
szczególnymi w sprawie reklamy zawartymi w niniejszym Kodeksie 
Deontologicznym, jak i z normami uzupełniającymi. 

b) Wszelkie działania stanowiące zdobywanie bezpośrednio lub pośrednio 
klientów w sposób naruszający godność osób trzecich lub rolę społeczną 
Adwokatury. 

c) Używanie osób trzecich w celu obejścia obowiązków deontologicznych. 
[...] 
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LUKSEMBURG 
Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel 
que adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013 
 
Titre 6. Relations de l’avocat avec le public 
 
Art. 6.1. Relation avec les médias 
L’avocat communique avec les médias, en respectant les principes et les 
règles de la profession et du secret de l’instruction. 
 
Art. 6.2.  Publicité et papier à en-tête 
6.2.1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par: 
1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet 

la promotion de la profession d’avocat. 
2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient 

les moyens utilisés, ayant pour objet de faire connaître son auteur ou de 
donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique 
proféssionnelle. 

6.2.2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules 
autorités ordinales. Le Bâtonnier, ou son délégué, a seul qualité pour 
s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre. 
6.2.3. La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la Loi, du 
présent règlement et de l’ensemble des règles déontologiques applicables à 
la profession d’avocat. 
L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments 
objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifies. 
 
6.2.4. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la 
clientèle de l’avocat ou de son étude ainsi qu’une ou plusieurs affaires 
traitées par lui, sauf pour l’avocat d’avoir obtenu l’accord préalable de son 
client. 

Statut wewnętrzny Adwokatury Luksemburga, przyjęty przez Naczelną 
Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. 
 
Tytuł 6. Relacje adwokata ze społeczeństwem 
 
Art. 6.1. Relacje z mediami 
Adwokat kontaktuje się z mediami z poszanowaniem zasad i reguł 
wykonywania zawodu i tajemnicy adwokackiej. 
 
Art. 6.2. Reklama i korespondencja 
6.2.1. W rozumieniu niniejszych przepisów: 
1. Reklama funkcjonalna to wszelka komunikacja publiczna mająca na celu 

promowanie zawodu adwokata. 
2. Reklama osobista to wszelka komunikacja publiczna, bez względu na 

użyte środki, mająca na celu przedstawienie jej autora lub przekazanie 
informacji o charakterze i rodzaju jego działalności zawodowej. 

 
6.2.2. Reklama funkcjonalna należy wyłącznie do kompetencji władz 
Adwokatury. Wyłącznie Dziekan, lub jego przedstawiciel, jest uprawniony do 
wypowiadania się publicznie w imieniu Adwokatury. 
6.2.3. Reklama osobista jest dopuszczalna z poszanowaniem Ustawy, 
niniejszego statutu oraz całości zasad deontologicznych mających 
zastosowanie do wykonywania zawodu adwokata. 
Informacja przekazana przy pomocy reklamy powinna ograniczać się do 
elementów obiektywnych, to znaczy takich, które mogą być oceniane i 
weryfikowane. 
6.2.4. Zakazana jest wszelka reklama osobista pozwalająca na identyfikację 
klientów adwokata lub jego kancelarii, jak również jednej lub kilku spraw 
prowadzonych przez niego, za wyjątkiem przypadku uzyskania przez 
adwokata uprzedniej zgody klienta. 
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6.2.5. Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement 
ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui 
seraient non conformes à la dignité de la profession. 
6.2.6. Les règles sus-énoncées s’appliquent également au papier à lettres, au 
courrier électronique, aux cartes de visite professionnelles, aux plaques, aux 
plaquettes, au site Internet (y compris les liens hypertexte à partir ou vers 
les sites Internet), ainsi que tout document destiné à des tiers. 
6.2.7. Exceptionnellement, l’avocat peut indiquer des affaires traitées pour 
un client, en cas de réponse à un appel d’offres ou à une demande 
d’information de la part d’une publication professionnelle, à condition 
d’avoir obtenu l’accord préalable de son client ou que l’affaire soit 
notoirement connue du public ou que le client ait rendu lui-même publique 
l’affaire. Sont seuls à considérer comme publication professionnelles les 
annuaires et répertoires traitant de la profession d’avocat. Des revues ne 
sont pas à considérer comme annuaires ou répertoires au sens qui précède. 
6.2.8. Seules les noms des membres de l’étude qui sont inscrits au tableau 
de l’Ordre des Avocats peuvent figurer sur le papier à en-tête de l’étude, 
accompagnés les cas échéant de leur titre professionnel exact. 
L’avocat peut toujours indiquer ses titres universitaires et faire état de ses 
activités préférentielles. Il ne peut cependant pas faire état sur le papier à 
en-tête, d’activités qui ne sont pas des activités juridiques. 
 
 
6.3. Sites Internet 
6.3.1. L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine qui serait 
exclusivement la reproduction d’un terme générique évocateur de la 
profession ou du barreau ne sont pas autorisés, sauf si l’avocat y associe un 
terme distinctif tel que, par exemple, le nom de l’avocat ou de l’association 
à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé. 
6.3.2. Le site Internet peut mentionner l’ensemble des collaborateurs, 
avocats ou non de l’étude à condition qu’aucune confusion de puisse exister 
quant à leurs qualifications professionnelles respectives ainsi que leur 
éventuelle inscription à un barreau. 

6.2.5. Adwokat nie może opierać swojej reklamy osobistej bezpośrednio lub 
pośrednio na warunkach finansowych świadczenia przez niego usług, które 
byłyby niezgodne z godnością wykonywania zawodu. 
6.2.6. Zasady wskazane powyżej stosuje się jednakowo do papeterii, poczty 
elektronicznej, wizytówek zawodowych, szyldów, stron internetowych 
(włączając w to hiperłącza do lub ze stron internetowych), jak również do 
wszystkich dokumentów skierowanych do osób trzecich. 
6.2.7. Wyjątkowo, adwokat może wskazać sprawy prowadzone dla klienta, 
w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub na zapytanie 
informacyjne ze strony czasopisma zawodowego, pod warunkiem 
otrzymania uprzedniej zgody od tego klienta lub w przypadku, gdy sprawa 
jest powszechnie znana opinii publicznej lub też klient sam upublicznił swoją 
sprawę. Za czasopisma zawodowe mogą być wyłącznie uznawane katalogi 
zajmujące się wykonywaniem zawodu adwokata. Czasopisma nie są 
uważane za katalogi w powyżej opisanym znaczeniu. 
6.2.8. Tylko nazwiska członków kancelarii, które są wpisane na listę Rady 
Adwokackiej, mogą być wymienione na papierze korespondencyjnym 
kancelarii uzupełnione, w stosownych przypadkach, o dokładny tytuł 
zawodowy. 
Adwokat może zawsze wskazać na swój tytuł uniwersytecki, jak i 
preferowane dziedziny działalności. Nie może jednakże wskazywać na 
papierze firmowym działalności, które nie stanowią działalności prawniczej. 
 
Art. 6.3. Strony internetowe 
6.3.1. Rejestracja i korzystanie z nazwy domeny, która będzie stanowiła 
wyłącznie odtworzenie ogólnej nazwy sugerującej zawód lub adwokaturę 
nie są dozwolone, chyba że adwokat połączy je z nazwą wyróżniającą, taką 
jak, na przykład, nazwisko adwokata lub nazwa spółki, do której adwokat 
przynależy, w stosownym przypadku również w formie skróconej. 
6.3.2. Strona internetowa może wymieniać wszystkich współpracowników 
kancelarii, czy są adwokatami czy nie, pod warunkiem, że nie będzie możliwa 
żadna wątpliwość co do ich kwalifikacji zawodowych, jak też ich ewentualnej 
przynależności do adwokatury. 
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6.4. Liens de correspondance organique 
6.4.1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens 
de correspondance qui impliquent au courant de relations professionnelles, 
sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être 
assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger. 
6.4.2. Le papier à lettres contiendra la mention <<correspondant(s)>> suivie 
de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. 
Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse 
complète et des coordonnées de communication. 
6.4.3. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le 
Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit 
mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de 
correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur 
dissolution. 
Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de 
correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par 
le mandant. 
Le contrat ne doit impliquer aucune subordination. 
 
6.5. Activités Préfèrentielles 
6.5.1. Le Conseil de l’Ordre tient une liste des activités préfèrentielles qui est 
destinée à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires 
données, à des avocats qui acceptent normalement ce genre de mandat. 
Cette liste ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer. Les 
activités y renseignées relèvent de la seule responsabilité de l’avocat 
concerné et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les 
organes de l’Ordre. 
6.5.2. Nul ne pourra se réclamer à titre individuel de plus de cinq activités 
préférentielles. 
6.5.3. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser ou supprimer l’inscription d’une 
activité préférentielle lorsqu’elle manque manifestement de fondement 
quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui 
qui s’en prévaut. 

6.4. Powiązania w ramach sieci 
6.4.1. Adwokat może utrzymywać z adwokatami z innych izb powiązania 
sieciowe, które wpływają na przebieg relacji zawodowych, jednakże 
powiązania te nie mogą być kojarzone ze spółką lub przedsiębiorstwem 
zagranicznym. 
6.4.2. Papier firmowy powinien zawierać wzmiankę <<sieć>>, po której 
następuje określenie adwokatów i innych izb oraz miejsca ich siedziby. Te 
wzmianki mogą być uzupełnione przez wskazanie pełnego adresu oraz 
danych kontaktowych. 
6.4.3. Powiązania sieciowe powinny być przedmiotem pisemnej umowy. 
Rada Adwokacka może zażądać jej okazania. Umowa powinna wymieniać 
warunki, jakim strony poddają powiązania w ramach sieci, czas trwania 
porozumienia i warunki jego rozwiązania. 
Umowa powinna zawierać wzajemne zobowiązanie, że powiązania sieciowe 
nie powinny naruszać prawa klienta do swobodnego wyboru adwokata. 
Umowa nie powinna powodować żadnego podporządkowania. 
 
 
 
6.5. Preferowane dziedziny 
6.5.1. Rada Adwokacka prowadzi listę dziedzin preferowanych, która jest 
przeznaczona aby społeczeństwa mogło się kierować, w zakresie 
wymienionych dziedzin, do adwokata, który zajmuje się zawodowo 
sprawami danego typu. 
Lista ta zawiera tylko adwokatów, którzy wyrazili wolę, aby się na niej 
znaleźć. Dziedziny wskazywane są na wyłączną odpowiedzialność danego 
adwokata i nie stanowią przedmiotu kontroli wiedzy ze strony Rady. 
6.5.2. Nikt nie może deklarować indywidualnie więcej niż pięciu dziedzin 
preferowanych. 
6.5.3. Rada Adwokacka może odmówić lub zawiesić wpis jednej z dziedzin 
preferowanych, jeżeli w sposób oczywisty nie znajduje ona oparcia zarówno 
w działalności naukowej, jak i w praktyce zawodowej adwokata, który ją 
deklaruje. 
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NIEMCY 
Bundesrechtsanwaltsordnung, 01.08.1959 
 
§ 43b 
Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt, soweit sie über die berufliche 
Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung 
eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist. 
 
Berufsordnung vom 1.7.2006 
 
Zweiter Abschnitt: Besondere Berufspflichten im Zusammenhang mit der 
Werbung 
 
§ 6 Werbung 
(1) Der Rechtsanwalt darf über seine Dienstleistung und seine Person 
informieren, soweit die Angaben sachlich unterrichten und berufsbezogen 
sind. 
(2) Die Angabe von Erfolgs- und Umsatzzahlen ist unzulässig. Hinweise auf 
Mandate und Mandanten sind nur in Praxisbroschüren, Rundschreiben und 
anderen vergleichbaren Informationsmitteln oder auf Anfrage zulässig, 
soweit der Mandant ausdrücklich eingewilligt hat. 
(3) Der Rechtsanwalt darf nicht daran mitwirken, dass Dritte für ihn 
Werbung betreiben, die ihm selbst verboten ist. 
 
§ 7 Benennung von Teilbereichen der Berufstätigkeit 
(1) Unabhängig von Fachanwaltsbezeichnungen darf Teilbereiche der 
Berufstätigkeit nur benennen, wer seinen Angaben entsprechende 
Kenntnisse nachweisen kann, die in der Ausbildung, durch Berufstätigkeit, 
Veröffentlichungen oder in sonstiger Weise erworben wurden. Wer 
qualifizierende Zusätze verwendet, muss zusätzlich über entsprechende 
theoretische Kenntnisse verfügen und auf dem benannten Gebiet in 

Ustawa prawo o adwokaturze, 1 sierpnia 1959 r. 
 
§ 43b 
Adwokat może korzystać z reklamy o tyle, o ile rzeczowo informuje ona , 
zarówno co do formy jak i treści, o jego zawodowej aktywności i nie jest 
nakierowana na udzielenie mu konkretnego zlecenia. 
 
Kodeks etyki zawodowej z dnia 1 lipca 2006 r. 
 
Rozdział drugi: Szczególne obowiązki powiązane z reklamą 
 
 
§ 6 Reklama 
(1) Adwokat może informować o sobie i swoich usługach, o ile informacje są 

obiektywne i powiązane z wykonywaniem zawodu. 
(2) Niedopuszczalne jest podawanie liczby wygranych ani danych sprzedaży. 

Informacje o zleceniach i mocodawcach są dopuszczalne wyłącznie w 
broszurach, biuletynach i innych podobnych środkach informacyjnych 
lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o ile zleceniodawca wyraźnie 
na to zezwolił. 

(3) Adwokat nie może pozwolić, aby inni za niego wykonywali reklamy, 
które jemu są zabronione. 

 
 § 7 Wskazanie dziedzin preferowanych 
(1) Niezależnie od oznaczenia adwokat-specjalista można wskazać 

preferowane dziedziny działalności zawodowej tylko wówczas, kiedy 
adwokat może wykazać stosowną wiedzę, która została nabyta w drodze 
wykształcenia, poprzez praktykę zawodową, publikacje lub w inny 
sposób. Kto używa informacji o dodatkowych kwalifikacjach, musi 
dodatkowo posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną, a także w 
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erheblichem Umfang tätig gewesen sein. 
(2) Benennungen nach Absatz 1 sind unzulässig, soweit sie die Gefahr einer 
Verwechslung mit Fachanwaltschaften begründen oder sonst irreführend 
sind. 
(3) Die vorstehenden Regelungen gelten für 

Berufsausübungsgemeinschaften nach § 9 entsprechend. 
 
§ 7a Mediator 
Als Mediator darf sich bezeichnen, wer durch geeignete Ausbildung 
nachweisen kann, dass er die Grundsätze des Mediationsverfahrens 
beherrscht. 
 
§ 8 Kundgabe beruflicher Zusammenarbeit 
Auf eine berufliche Zusammenarbeit darf nur hingewiesen werden, wenn sie 
in einer Sozietät, in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit) 
mit sozietätsfähigen Personen im Sinne des § 59a 
Bundesrechtsanwaltsordnung oder in einer auf Dauer angelegten und durch 
tatsächliche Ausübung verfestigten Kooperation erfolgt. Zulässig ist auch der 
Hinweis auf die Mitgliedschaft in einer Europäischen Wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung. 
 
§ 9 Kurzbezeichnungen 
Bei gemeinschaftlicher Berufsausübung, soweit sie in einer Sozietät, 
Partnerschaftsgesellschaft oder in sonstiger Weise (Anstellungsverhältnis, 
freie Mitarbeit) mit sozietätsfähigen Personen im Sinne des § 59a 
Bundesrechtsanwaltsordnung erfolgt, darf eine Kurzbezeichnung geführt 
werden. Diese muss bei der Unterhaltung mehrerer Kanzleien einheitlich 
geführt werden. 
 
§ 10 Briefbögen 
(1) Auf Briefbögen müssen auch bei Verwendung einer Kurzbezeichnung die 
Namen sämtlicher Gesellschafter mit mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen aufgeführt werden. Gleiches gilt für Namen anderer Personen, 

wymienionej dziedzinie być aktywnym zawodowo. 
(2) Określenia na podstawie ust. 1 są niedopuszczalne, o ile utrwala lub 

wprowadza w błąd co do posiadania tytułu adwokata-specjalisty. 
(3) Powyższe uregulowania mają odpowiednie zastosowanie do 

wykonywania zawodu w ramach spółek. 
 
 
§ 7a Mediator 
Jako mediator może się określać każdy, kto może wykazać poprzez 
odpowiednie wykształcenie, że opanował podstawy postępowania 
mediacyjnego. 
 
§ 8 Deklarowanie współpracy zawodowej 
Można powoływać się na współpracę zawodową tylko wtedy, kiedy działa 
się w ramach stałej i faktycznej współpracy w ramach spółki lub w inny 
sposób (umowa o pracę, zlecenie) z osobami, które mogą utworzyć spółkę w 
rozumieniu § 59a ustawy prawo o adwokaturze. Dopuszczalne jest także 
powoływanie się na członkostwo w Europejskim Zgrupowaniu Interesów 
Gospodarczych.  
 
 
§ 9 Skróty 
Przy wspólnym wykonywaniu zawodu, o ile jest on wykonywany w spółce, w 
spółce partnerskiej lub w inny sposób (umowa o pracę, zlecenie) z osobami, 
które mogą utworzyć spółkę w rozumieniu § 59a ustawy prawo o 
adwokaturze, mogą być używane skróty. W przypadku prowadzenia większej 
ilości kancelarii, skróty powinny być stosowane jednolicie. 
 
 
§ 10 Papier firmowy 
(1) Na papierze firmowym powinny być podane, nawet poprzez 

zastosowanie skrótu, nazwiska wszystkich wspólników z przynajmniej 
jednym pełnym imieniem. To samo znajduje zastosowanie do nazwisk 
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die in einer Kurzbezeichnung gemäß § 98 enthalten sind. Es muss 
mindestens eine der Kurzbezeichnung entsprechende Zahl von 
Gesellschaftern, Angestellten oder freien Mitarbeitern auf den Briefbögen 
namentlich aufgeführt werden. 
(2) Bei beruflicher Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Berufe sind 
die jeweiligen Berufsbezeichnungen anzugeben. 
(3) Werden mehrere Kanzleien unterhalten, so ist für jeden auf den 
Briefbögen Genannten seine Kanzleianschrift anzugeben. 
(4) Ausgeschiedene Kanzleiinhaber, Gesellschafter, Angestellte oder freie 
Mitarbeiter können auf den Briefbögen nur weitergeführt werden, wenn ihr 
Ausscheiden kenntlich gemacht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innych osób, które są wskazane na podstawie §98. Na papierze 
firmowym powinni zostać wskazani wspólnicy, zatrudnieni lub 
współpracownicy w liczbie odpowiadającej nazwie skróconej. 

(2) W przypadku współpracy zawodowej z członkami innej grupy 
zawodowej, powinny zostać wskazane odpowiednie tytuły zawodowe. 

(3) W przypadku prowadzenia większej liczby kancelarii, na papierze 
firmowym każda powinna wskazywać adres swojej siedziby. 

(4) Byli właściciele kancelarii, wspólnicy, zatrudnieni oraz współpracownicy 
mogą być wskazani na papierze firmowym w dalszej kolejności tylko 
wówczas, jeżeli ich odejście zostanie odpowiednio zaznaczone.  



20 
 

SZWAJCARIA 
Schweizerische Standesregeln 
 
Art. 16 Werbung 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen für sich werben.  
Diese Werbung soll der Wahrheit entsprechen, das Berufsgeheimnis wahren 
und einen sachlichen Bezug zur beruflichen Tätigkeit aufweisen. 

Szwajcarski Kodeks Etyki Zawodowej 
 
Art. 16 Reklama 
Adwokaci mogą się reklamować. 
Reklama powinna być zgodna z prawną, przestrzegać tajemnicy zawodowej, 
a także odnosić się do faktycznie wykonywanej działalności zawodowej. 

 


