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Załącznik do uchwały nr II/5/2023 

Walnego Zebrania Członków 

z dnia 16.03.2023 r. 

 

 

 

KODEKS ETYKI ADWOKATA KOŚCIELNEGO 

 

 

I. Zasady podstawowe 

 

1. Zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etyki katolickiej przystosowanych do 

zawodu adwokata kościelnego pamiętając, że salus animarum suprema lex est. 

2. Adwokat kościelny powinien wykonywać czynności zawodowe, traktując je jako 

służbę Bogu i człowiekowi, według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, 

sumiennością i gorliwością.  

Obowiązkiem adwokata kościelnego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

i osobisty rozwój duchowy tak, by charakteryzował się silną i dojrzałą osobowością 

ukształtowaną w duchu katolickim oraz rzetelnością i sumiennością tak by świadczone 

przez niego usługi i porady były na najwyższym poziomie. 

3. Naruszeniem godności zawodu adwokata kościelnego jest nie tylko takie postęowanie, 

które zostało określone a kan. 1488 – 1489 KPK i art. 110-111 DC ale także takie 

postępowanie adwokata kościelnego, które mogłoby poniżyć w opinii publicznej lub 

poderwać zaufanie stron i innych ludzi do Kościoła Katolickiego, Jego Pasterzy czy 

Instytucji. 

4. Obowiązkiem adwokata kościelnego jest przestrzeganie norm prawa kanonicznego 

(zgodnie z hierarchią źródeł prawa) i etyki katolickiej, a także wspieranie dobrego 

imienia Kościoła Katolickiego oraz godności zawodu adwokata kościelnego. 

5. Adwokat kościelny nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki katolickiej i 

godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie, gdyż jego 

postępowanie w ramach pomocy klientowi ma również na celu wykrycie prawdy 

obiektywnej o zaskarżonym małżeństwie.  

6. Adwokatowi nie wolno świadomie podawać Trybunałowi nieprawdziwych informacji 

ani przedkładać dowodów niegodziwych tj. dowodów niegodziwych samych w sobie, 

jak i w sposobie zdobycia. 

7. Adwokatowi kościelnemu nie wolno udzielać pomocy prawnej, która ułatwiałaby 

popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności 

a także naruszała doktrynę katolicką (zwłaszcza o małżeństwie i rodzinie). 

8. Adwokat kościelny odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego 

zredagowanych, nawet jeśli zostały podpisane przez jego współpracowników. 

9. Adwokat kościelny, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności 

zawodowych wolność słowa, swoje wypowiedzi i argumenty formułuje w taki sposób, 

aby broniąc interesów klienta,  uczciwie nawiązywały do meritum sprawy. 
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II. Tajemnica zawodowa adwokata kościelnego 

10. Adwokat kościelny zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed 

ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w 

związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.  

11. Adwokat kościelny, zgodnie z praktyką przyjętą przez Trybunał kościelny na terenie 

którego prowadzi swą kancelarię, zobowiąże przysięgą religijną swoich 

współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas 

wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

12. Adwokat kościelny  posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi 

środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować 

oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym 

ujawnieniem. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą 

elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej 

ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy 

wykorzystaniu tych środków. Ma stosować się do wymagań prawa kanonicznego i 

świeckiego (RODO) w tym zakresie. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej 

adwokata kościelnego jest nieograniczony w czasie. 

 

III. Relacje adwokata kościelnego z Trybunałem 

 

13. Adwokat kościelny w życzliwy sposób współpracuje z Trybunałem Kościelnym i 

obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, jak i urzędów i instytucji, przed 

którymi występuje. Adwokaci kościelni oczekują w tej kwestii wzajemności ze strony 

pracowników trybunałów kościelnych, że oni także będą w życzliwy sposób 

współpracowali z adwokatami kościelnymi. 

14. Adwokat kościelny powinien unikać publicznego demonstrowania swego osobistego 

stosunku do klienta, osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w 

postępowaniu. 

15. Zachowanie adwokata nie może rodzić u uczestników postępowania przeświadczenia, 

że ze względu na bliskie relacje adwokata kościelnego z pracownikami trybunału 

kościelnego, któraś ze stron mogłaby być lepiej traktowana. 

16. Adwokat kościelny obowiązany jest zawiadomić Trybunał kościelny, przed którym 

występuje, o niemożności wzięcia udziału w zaplanowanych czynnościach sądowych; 

jest on obowiązany usprawiedliwiać swoje niestawiennictwo. Niedopuszczalne jest, 

by niestawiennictwo adwokata kościelnego było działaniem umyślnym mającym na 

celu wydłużenie postępowania. 

17. W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa adwokat kościelny powinien bezzwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Trybunał kościelny. Adwokat stały ma obowiązek 

prowadzenia sprawy do momentu zwolnienia go przez właściwego Sędziego 

kościelnego. 
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IV. Relacja adwokata kościelnego z klientem 

18. Adwokat kościelny jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób 

odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego Trybunałowi szacunku oraz 

uprzejmości przy zachowaniu zasady prawdy obiektywnej w procesie kościelnym. 

19. Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić 

klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to możliwe. 

20. Adwokat kościelny nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów 

podanych mu przez klienta. 

21. Adwokat kościelny ma obowiązek pouczyć swego klienta o wadze składanej przez 

strony przysięgi i jej wymiarze prawnym, etycznym i religijnym oraz o możliwości 

wypowiedzenia pełnomocnictwa, gdyby postępowanie klienta powodowało dla 

adwokata konieczność udziału w grzechu. 

22. Adwokat kościelny zgodnie z art. 102 DC może reprezentować obydwoje małżonków 

w procesie kanonicznym, chyba że ich żądania są sprzeczne. W razie ujawnienia się 

sprzeczności w toku postępowania, adwokat kościelny obowiązany jest wypowiedzieć 

pełnomocnictwo tym klientom. 

23. Adwokat kościelny nie może podjąć się prowadzenia sprawy, gdy zgłasza się z nią 

osoba nieupoważniona. 

24. Adwokat kościelny jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta 

o jej postępach i wyniku. 

25. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata kościelnego w stosunku do klienta 

szczególna skrupulatność. Adwokat kościelny ma obowiązek poinformować klienta o 

wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia. 

26. Stosunek klienta do adwokata kościelnego oparty jest na zaufaniu. Adwokat 

obowiązany jest zatem wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że 

klient stracił do niego zaufanie. 

 

V. Zasada ogólna 

 

27. Wszelkie czynności prawne adwokata kościelnego tak na gruncie prywatnym jak i 

służbowym mają dawać gwarancje jego uczciwości, rzetelności oraz pełnej łączności z 

Kościołem Katolickim i jego nauką. 

 

 
Koniec 
 


