
Internetowy Przegląd
Prawniczy TBSP UJ 2017/4

ISSN 1689‒9601

Michał Szymański1

Tajemnica spowiedzi w prawie polskim –  
stan aktualny i propozycje zmian

Streszczenie:

Przedmiotem artykułu jest uregulowanie tajemnicy spowiedzi w kodeksach postępowa-
nia administracyjnego, karnego i cywilnego oraz wątpliwości wynikające z rozwiązań 
wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę. W pierwszej części tekstu przedstawio-
ne zostaną przyczyny dla których państwo neutralne światopoglądowo respektuje ist-
niejący w doktrynie chrześcijańskiej sakrament. Następnie ukazane zostaną niekonse-
kwencje polskiego systemu prawnego, który inaczej traktuje procedurę prawa cywilnego 
od procedury karnej oraz administracyjnej. Kapłan w procesie cywilnym może uchylić 
się od wyjawienia tajemnicy spowiedzi, ale nie jest do tego zobligowany przez polskie 
prawo. Poruszony zostanie również temat innych niż kapłan osób, które mogą poznać 
fakty wyznane przez penitenta, a których sumień polski system prawny w żaden sposób 
nie chroni. W szczególności warto zwrócić tu uwagę na niekorzystną sytuację tłumacza 
oraz osób niewładających językiem polskim bądź niepełnosprawnych. Ostatecznie wy-
snute zostaną dwa postulaty de lege ferenda względem polskiego ustawodawcy dotyczące 
zakazu dowodowego we wszystkich trzech procedurach oraz obejmujących inne osoby 
niż kapłan-spowiednik.

Słowa kluczowe: tajemnica spowiedzi, wolność wyznania, neutralność 
światopoglądowa, ekskomunika, procedura cywilna

I. Wprowadzenie

Sakrament pokuty i pojednania, określany też mianem sakramentu spowiedzi, jest we-
dług nauczania Kościoła katolickiego jednym z najważniejszych elementów życia chrze-
ścijańskiego. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) stanowi, że „Chrystus ustanowił 
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sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, 
którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali 
ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się 
i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament 
jako «drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski»”2. Odpuszczenie grze-
chów sprawia, że człowiek wierzący znów odzyskuje łaskę uświęcającą i tym samym 
może przystępować do Komunii Świętej, czyli przyjmować Ciało Chrystusa3 oraz mieć 
nadzieję na zbawienie. Każdy katolik zobligowany jest do wyznania swych przewinień 
przynajmniej raz w ciągu roku4.

Niezwykła intymność, jaka wiąże się z wyznawaniem swych przewinień, często 
z prywatnych aspektów ludzkiego życia, sprawia, że każdy spowiednik zobowiązany 
jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas pełnienia 
posługi. W samym Katechizmie Kościoła Katolickiego mowa jest przede wszystkim 
o wyznawaniu przewinień związanych z Dekalogiem5, który to obejmuje między in-
nymi pożycie pozamałżeńskie, krzywoprzysięstwo czy pożądanie żony bądź majątku 
innej osoby. Dlatego właśnie 

biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny 
osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod 
bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grze-
chów wyznanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiado-
mości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie 
dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się „pieczęcią sakramentalną”, ponieważ to, 
co penitent wyznał kapłanowi, zostaje „zapieczętowane” przez sakrament6.

Kary za złamanie tajemnicy spowiedzi opisane zostały w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego. Kanon 1388 § 1 stanowi, że „spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę 
sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Sto-
licy Apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie 
do ciężkości przestępstwa”7. Dodatkowo, w § 2 przewidziane zostały sankcje dla innych 
osób niż kapłan które zdradziłyby informacje pochodzące ze spowiedzi. Kodeks stano-
wi, że „tłumacz i inni, o których w kan. 983, § 2, którzy naruszają tajemnicę, powinni 
być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki”8. Przywołany przepis 
mówi o tłumaczu oraz wszystkich innych którzy uzyskali informację o grzechach9.

Zdecydowanie najsurowiej karani są za złamanie tajemnicy spowiedzi kapłani. 
Po pierwsze, kara ekskomuniki (czyli wykluczenia z grona Kościoła) ma tu charakter 

2  KKK 1146.
3  KKK 1457.
4  Ibidem.
5  Ibidem.
6  KKK 1467.
7  CIC 1388 § 1.
8  CIC 1388 § 2.
9  CIC 983 § 2.
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latae sententiae, spowiednik przestaje być członkiem wspólnoty religijnej wraz z mo-
mentem zdradzenia tajemnicy. Co ważniejsze, ekskomunika ta jest „zastrzeżona Sto-
licy Apostolskiej” co oznacza, że do powrotu przestępcy na łono Kościoła wymagana 
jest zgoda Najwyższego Trybunału Penitencjarii Apostolskiej, jednego z trzech (obok 
Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz Trybunału Roty Rzymskiej) try-
bunałów Kurii Rzymskiej.

Łagodniej traktowani są tłumacze oraz inne osoby, które poznały informacje pocho-
dzące ze spowiedzi (najprostszym do wyobrażenia sobie przykładem jest podsłuchanie, 
nawet przypadkowe, rozmowy toczonej w konfesjonale pomiędzy penitentem a spo-
wiednikiem), w ich przypadku nawet w przypadku wymierzenia kary ekskomuniki nie 
będzie ona zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

Z poniższych faktów wywnioskować należy, że sakrament pokuty i pojednania oraz 
związana z nim instytucja tajemnicy spowiedzi jest niezmiernie istotna z punktu widze-
nia osób wierzących. Warto przy tym dodać, że obecne regulacje zawarte w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego z 1983 r. są i tak bardzo liberalne w porównaniu do postanowień 
soboru laterańskiego IV który w 1215 r. ogłosił, że „tego, kto odważyłby się wyjawić 
grzech wyznany sobie na sądzie pokuty, należy nie tylko złożyć z urzędu kapłańskiego, 
ale także zamknąć w surowym klasztorze dla czynienia pokuty aż do śmierci”10.

Państwo polskie, będące w modelu tzw. przyjaznego rozdziału od Kościoła, nie 
unika przy tym pewnych uregulowań dotyczących tajemnicy spowiedzi. Ze wzglę-
du na fakt, że Polska pozostaje państwem neutralnym światopoglądowo, zaś zgodnie 
z Konstytucją oraz ustawą o z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania wszystkie kościoły i związki wyznaniowe są sobie równe, regulacje te nie 
odnoszą się wyłącznie do sakramentów sprawowanych w Kościele rzymskokatolic-
kim, lecz także do innych zarejestrowanych grup religijnych stosujących analogiczne 
formy oczyszczenia wiernego z grzechów11. Sąd Najwyższy stwierdził, że „przepis (…) 
zakazujący przesłuchiwania jako świadka duchownego, co do faktów ujawnionych mu 
na spowiedzi, nie zawiera żadnego wskazania, do jakich wyznań religijnych się odno-
si”12. Część głosów w doktrynie podkreśla przy tym, że owe związki wyznaniowe muszą 
działać legalnie13. Według przytaczanego orzeczenia spowiedź należy traktować jako 
czynność polegającą na wyznaniu grzechów kapłanowi celem ich odpuszczenia, dlatego 
nie jest możliwe rozszerzenie tejże regulacji na zwierzenia, którymi dzieli się wyznaw-
ca religii mojżeszowej z rabinem. Nie odgrywa większego znaczenia fakt czy penitent 
rozgrzeszenie uzyskał, natomiast musi mieć on charakter indywidualny14. Warto też 
odnotować, że przepisy odczytywać należy w sposób odnoszący się do każdego kapłana, 
nawet jeśli – na gruncie Kodeksu prawa kanonicznego – nie miał on uprawnień do spo-
wiadania, nie można bowiem powiedzieć – za komentarzem Grzegorczyka – że tej 

10  Konstytucje Soboru Laterańskiego IV, 21, 5.
11  J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 413.
12  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1937 r., I K 454/37.
13  D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015, s. 619; M. Jaśkowska, 
A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 436‒437.

14  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz Lex, Warszawa 2014, t. 1, s. 613.
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spowiedzi w ogóle nie było. Gwarancje te nie odnoszą się za to do osób nie posiadających 
jakichkolwiek święceń, podszywających się pod osobę duchowną, gdyż ich adresatami 
są tylko i wyłącznie kapłani15, dotyczą natomiast osób zsekularyzowanych, np. księży 
którzy zrezygnowali z kapłaństwa, lecz w jego trakcie spowiadali wiernych16, co zresztą 
odpowiada normom prawa kanonicznego17. Wywnioskować można, że polskie prawo 
traktuje pojęcie „spowiedzi” stosunkowo szeroko, tzn. nie tylko jako sakrament katolic-
ki oraz obojętnie podchodzi do „nadprzyrodzonych” skutków spowiedzi (odpuszczenia 
grzechów lub braku tej czynności przez duchownego), czy sytuacji prawnej danego 
kapłana wewnątrz jego związku wyznaniowego. Stwierdzić należy, że – z punktu wi-
dzenia wolności obywatelskich – jest to zasadna interpretacja.

Z niniejszego opisu wynika, że spowiedź polega na indywidualnym wyznaniu (rzecz 
jasna – w tajemnicy) grzechów kapłanowi, który w danej wspólnocie religijnej ma moż-
liwość dokonania pojednania pomiędzy penitentem a Bogiem, choć do pojednania 
wcale dojść nie musi. Doktryna prawa kanonicznego wskazuje na to, że kapłana nie 
obowiązuje tajemnica spowiedzi wówczas, gdy dochodzi do spowiedzi symulowanej, 
np. w celu ośmieszenia duchownego18. Prawo świeckie nie jest uprawnione do tego 
by oceniać stan psychiczny osoby która korzysta z sakramentów, w szczególności za-
uważyć należy, że mogłoby to być niebezpieczne dla wolności sumienia i wyznania 
poprzez arbitralne rozstrzygnięcia państwa w sposób dla niego korzystny.

Nie ulega wątpliwości, że informacje wygłaszane podczas spowiedzi mogłyby być 
doskonałym materiałem dowodowym dla odpowiednich służb celem wykazania winy 
oskarżonego przed sądem. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że w demokratycznym 
państwie prawa założenie w świątyni podsłuchu, celem rejestracji treści spowiedzi, 
celem wykorzystywania nagrań jako źródeł dowodowych w procesie karnym, byłoby 
bezprawne i uderzałoby w konstytucyjne prawo wolności wyznania19. W polskich re-
aliach praktyka ta kojarzyć musi się z totalitarnym obliczem komunizmu, chociażby 
z inwigilacją Kościoła katolickiego przez aparat Służby Bezpieczeństwa w PRL.

Niniejszy tekst odnosi się w pierwszej mierze do problematyki skupionej wokół wy-
znawców łacińskiego katolicyzmu z racji na restrykcje, jakie przewiduje Kodeks Prawa 
Kanonicznego (a które, z racji na ratyfikowany przez Polskę konkordat, pomimo wzajem-
nej autonomii państwa i Kościoła, należy brać pod uwagę) i liczbę wyznawców tej właśnie 
religii (katolicy w Polsce stanowią ok. 90% społeczeństwa), należy jednak pamiętać, że nie 
jest to przepis stosowany tylko i wyłącznie w przypadku sakramentu katolickiego.

W artykule przedstawiam przyczyny, dla których państwo powinno regulować 
ów zakaz dowodowy, następnie regulacje zawarte w kodeksach (a także Ordynacji po-
datkowej) dotyczące tajemnicy spowiedzi i pewne wątpliwości, jakich dostarcza proce-
dura cywilna, wreszcie należy – moim zdaniem – rozważyć, czy rozsądnym jest ogra-
niczanie wspomnianego zakazu dowodowego wyłącznie do przesłuchań duchownych.

15  Ibidem, s. 614.
16  H. Dzwonkowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2014, s. 925.
17  B. Pieron, Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim, Kieleckie Studia Teologiczne 11/2012, s. 325.
18  Ibidem.
19  T. Grzegorczyk, op.cit., s. 615.
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II. Przyczyny wprowadzenia regulacji dotyczących tajemnicy spowiedzi

Rzeczpospolita Polska nie jest państwem wyznaniowym, nie jest też jednak państwem 
o charakterze antyreligijnym. Art. 25 ust. 2 Konstytucji RP deklaruje, że „władze pu-
bliczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania 
w życiu publicznym”20. Co ważniejsze „stosunki między państwem a kościołami i in-
nymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich au-
tonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współ-
działania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”21. Oznacza to w praktyce, że państwo 
polskie uznaje, że w pewnych sytuacjach należy wprowadzić regulacje, które zapewnią 
wyznawcom różnych religii możliwość pozostawania w zgodzie ze swym sumieniem. 
Przykładem takiej praktyki może być możliwość załączenia do wniosku o wydanie 
dowodu osobistego zdjęcia z nakryciem twarzy dla osób przynależących do związ-
ku wyznaniowego, który wymaga noszenia takiego ubioru22 albo regulacja z kodeksu 
karnego wykonawczego uwzględniająca wymogi religijne w diecie skazanego23. Po-
szanowanie uczuć religijnych i zasad obowiązujących we wspólnotach wyznaniowych 
wydaje się być jedną z elementarnych zasad wypływających z idei praw człowieka, 
w szczególności gdy weźmiemy pod uwagę, że dotykają one tak istotnych spraw dla 
ludzi, jak Bóg, siły wyższe czy potencjalnie istniejące, według osób wyznających daną 
doktrynę, życie wieczne. Zauważa się, że postulat ograniczenia tajemnicy spowiedzi, 
np. w przypadku przestępstw o charakterze terrorystycznym, jest nie do pogodzenia 
z polską Konstytucją, a także konkordatem i ustawą stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej24.

Również zawarty pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską konkordat 
zobowiązuje obydwa podmioty do poszanowania wzajemnej niezależności i autono-
mii25. Zdecydowanie najistotniejszy jednak jest art. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej który sta-
nowi, że „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wyko-
nuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami”26. Przepis 
ten powoduje, że prawo kanoniczne staje się autonomicznym porządkiem prawnym 
w państwie polskim. Pomimo, że prawo Kościoła katolickiego ma charakter autono-
miczny względem prawa świeckiego, to nie ulega wątpliwości, że oba porządki prawne 
oddziałują na siebie. Kanon 22 Kodeksu prawa kanonicznego mówi o konieczności 

20  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
21  Ibidem.
22  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 2016 poz. 391 j.t.).
23  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557).
24  M. Pieróg, Tajemnica spowiedzi świętej w prawie kanonicznym, polskim procesie cywilnym i karnym, 
Studia Paradyskie 2015, t. 25, s. 177‒178.

25  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lip-
ca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).

26  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 2013 nr 1169 j.t.).
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zachowywania prawa cywilnego27 o ile prawo kanoniczne inaczej nie zastrzega, bądź nie 
jest ono przeciwne prawu Bożemu. Jednocześnie Kościół stara się, dopóki jest to moż-
liwe, kształtować swe relacje pomiędzy obydwoma porządkami prawnymi w sposób 
szanujący prawodawstwo świeckie28. Pomimo szeregu wątpliwości dotyczących sto-
sunku państwa polskiego do prawa kanonicznego (Kodeks prawa kanonicznego nie 
jest aktem powszechnie obowiązującym w rozumieniu art. 87 Konstytucji), przyjąć 
by należało, że w duchu poszanowania autonomiczności Kościoła katolickiego uznaje 
się za niezbędne funkcjonowanie w polskim porządku prawnym tajemnicy spowiedzi.

Pomimo opisanych przeze mnie wcześniej restrykcji względem spowiedników ła-
miących tajemnicę spowiedzi norm prawa kanonicznego uznać należałoby, że naj-
ważniejszą przyczyną uznania przez państwo nienaruszalności tego sakramentu jest, 
podkreślana w literaturze, konieczność ochrony godności osoby wyznającej swe grze-
chy. Ciężko byłoby pogodzić konstytucyjne gwarancje godności ludzkiej oraz swobody 
sumienia i wyznania z możliwością ingerencji państwa w tak delikatną sferę życia reli-
gijnego. Pamiętać należy o tym, że penitent, pragnąc doznać duchowego oczyszczenia, 
wyznaje swoje przewinienia które często wpływają nie tylko na jego sytuację duchową, 
ale mogą również w istotny sposób ukształtować jego sytuację np. w procesie karnym. 
W szczególności pamiętać należy o tym, że bardzo często te same czyny są zarówno 
negatywnie odbierane z punktu widzenia etyki wspólnoty religijnej jak i przez system 
aksjologiczny państwa, czego rezultatem są przepisy prawa karnego29. Na gruncie prawa 
polskiego istnieje zresztą istotna regulacja wskazująca na to, że ustawodawca dostrzega 
konieczność zapewnienia intymności przy wyznawaniu grzechów a jest nią zakaz mo-
nitorowania oraz rejestrowania dźwięku zawierającego informacje pochodzące ze spo-
wiedzi który zawarty został w Kodeksie karnym wykonawczym30.

III. Ustawowe regulacje tajemnicy spowiedzi w polskim prawodawstwie – 
podobieństwa i różnice

Poszanowanie tajemnicy spowiedzi uwzględniono już w regulacjach przedwojennych. 
Kodeks postępowania karnego z dnia 19 maja 1928 r. w art. 91 stanowił, że „nie wolno 
przesłuchać jako świadka: a) duchownego – co do faktów, o których dowiedział się 
na spowiedzi”31. Art. 59 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o postępowaniu administracyjnym ujmował to jeszcze szerzej deklarując, że „nie 
mogą być badani w charakterze świadków: (…) b) duchowni co do tego, co im powie-
rzono na spowiedzi lub pod tajemnicą duchowną”32. Wreszcie, przedwojenny Kodeks 

27  Warto skądinąd zauważyć, że określenie „prawo cywilne” występujące w prawie kanonicznym odnosi 
się do całości prawa świeckiego, a nie do gałęzi prawa o takiej nazwie.

28  Ibidem.
29  B. Pieron, op.cit., s. 322.
30  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557).
31  Kodeks postępowania karnego z dnia 19 maja 1928 r. (Dz.U. 1950 nr 40 poz. 364).
32  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym 
(Dz.U. 1928 nr 36 poz. 341).
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postępowania cywilnego stanowił w art. 284, że „Świadkami nie mogą być: (…) 2) du-
chowni co do faktów, powierzonych im na spowiedzi lub pod tajemnicą duchowną”33.

Poszanowanie tajemnicy spowiedzi miało mieć nienaruszalny charakter, przynaj-
mniej według kodeksowych regulacji, także w okresie komunistycznym. Ówczesny 
Kodeks postępowania karnego deklarował, że „Nie wolno przesłuchiwać jako świad-
ków: (…) 2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”34. 
Kodeks ten, w przeciwieństwie do ustaw regulujących procedurę administracyjną i cy-
wilną, został już uchylony i w aktualnym norma opisująca tajemnicę spowiedzi znajduje 
się w art. 178 i brzmi „nie wolno przesłuchiwać jako świadków: (…) 2) duchownego 
co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”35. Z kolei pochodzący z 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że „Świadkami nie mogą być: (…) 
3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi”36.

Ordynacja podatkowa w art. 195 również stanowi, że „świadkami nie mogą być: 
(…) 3) duchowni prawnie uznanych wyznań – co do faktów objętych tajemnicą spowie-
dzi”37. Wzbudzić uwagę powinien fakt, że regulacja ta ma charakter najdokładniejszy, 
tj. nie tylko wprowadza zakaz dowodowy odnoszący się do spowiedzi, ale również 
ogranicza jej stosowanie do kapłanów legalnie działających. związków wyznaniowych 
(a zatem – nie budzi to żadnej wątpliwości – nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego). 
Jak można łatwo zauważyć ustawodawca posługuje się dwoma modelami i tak pierwszy 
z nich zakłada, że „świadkami nie mogą być…” (gdzie następuje stosowne wyliczenie), 
zaś drugi stanowi, że „nie wolno przesłuchiwać jako świadków…”. Z racji na fakt, 
że semantyczne brzmienie pierwszego modelu zdaje się być donioślejsze, można by za-
stanawiać się, czy nie należałoby dokonać korekty w ramach Kodeksu postępowania 
karnego, aczkolwiek – w obecnej sytuacji – problem ten należy traktować bardziej 
w ramach debaty akademickiej niż realnego problemu.

Wszystkie dotychczas wymienione regulacje, zarówno te obowiązujące, jak i te, 
które już utraciły swą moc, przewidywały bezwzględnie wiążącą moc tajemnicy spo-
wiedzi. Prawodawca posługiwał się w nich albo zwrotem zakładającym, że nie wolno 
przesłuchiwać takiego duchownego jako świadka co do faktów, które poznał podczas 
spowiedzi, albo że takowi spowiednicy nie mogą być w takiej sytuacji świadkami. Tym 
samym zaskoczyć może niekonsekwencja (mogąca za sobą nieść daleko idące skutki) 
występująca w obowiązującym aktualnie Kodeksie postępowania cywilnego, w którym 
umieszczono w art. 261 § 2 zdanie, że „duchowny może odmówić zeznań co do faktów 
powierzonych mu na spowiedzi”38. Jest to jedyna regulacja w polskim porządku praw-
nym, która ujmuje wykorzystanie faktów ze spowiedzi w ten sposób.

33  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. 1932 nr 112 poz. 934).

34  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96).
35  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555).
36  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 nr 23 j.t.).
37  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 nr 201 j.t.).
38  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 nr 101 j.t.).
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Sformułowanie „może odmówić” oznacza, że – w przeciwieństwie do procedury 
karnej i administracyjnej oraz Ordynacji podatkowej – organ państwa nie jest zobo-
wiązany do nieuwzględnienia informacji, których udzieliłby kapłan łamiący tajemnicę 
spowiedzi, gdyż decyzja o ewentualnej odmowie została przesunięta na spowiednika 
i ma charakter wyłącznie fakultatywny. O takim traktowaniu tego przepisu świadczą 
również opinie przedstawiane w doktrynie. T. Ereciński w komentarzu pisze, że „du-
chowny wyznań uznanych w Polsce może odmówić zeznań co do faktów powierzonych 
mu na spowiedzi, a więc faktycznie odmówić nie tylko udzielenia odpowiedzi na za-
dane mu pytania, ale w ogóle odmówić zeznań co do faktów objętych tajemnicą spo-
wiedzi”39. T. Demendecki podobnie uważa, iż „duchowni wyznań uznanych w Polsce 
mogą odmówić zeznań co do faktów powierzonych im podczas spowiedzi (przyjmuje 
się, że również po zakończeniu sprawowania tej funkcji)”40. Żadna z tych opinii nie 
zakłada obligatoryjnego zrezygnowania z takiego środka dowodowego. B. Pieron pisze 
wyraźnie, że „Duchowny występujący w charakterze świadka, w przypadku posiadania 
informacji dotyczących danej sprawy, które powziął w czasie spowiedzi, może swo-
bodnie skorzystać z przysługującego mu prawa i zdecydować o tym, czy ma odmówić 
złożenia zeznań, czy takie zeznanie złożyć. W przypadku decyzji o złożeniu zeznań, 
w przeciwieństwie do wcześniej omówionego pierwszego modelu, sąd takie zezna-
nie przyjmie, a złożone informacje i wyjaśnienia będą stanowić dowód w sprawie”41. 
Za B. Rakoczym podkreśla, że „ze względu na zasadę autonomii i niezależności kościoła 
od państwa, która wymaga wzajemnego poszanowania, nawet w przypadku wyrażenia 
zgody przez duchownego na złożenie zeznań, sąd mając na względzie poszanowanie 
tajemnicy spowiedzi, nie powinien takich zeznań przyjąć”42. Z drugiej strony M. Pieróg 
zauważa, że „składanie zeznań przez duchownego uznano za instytucję o charakterze 
fakultatywnym, pozostawiając mu tym samym ostateczną decyzję co do wystąpie-
nia w procesie w charakterze świadka na okoliczności objęte ową tajemnicą. Decyzja 
ta podlega kontroli sądu orzekającego”43.

Zdecydowanie dziwić może taka praktyka i wskazuje ona na wielce daleko idącą nie-
konsekwencję prawodawcy. Jest ona bardzo szkodliwa z punktu widzenia przejrzystości 
przepisów prawa procesowego, może też ona – przynajmniej teoretycznie – skutkować 
sytuacją, w której to kapłan zdecydowałby się na złamanie tejże tajemnicy. Wyobrazić 
można sobie przykładowe formy zewnętrznego nacisku na kapłana by ten wyjawił pod-
czas postępowania cywilnego informacje pochodzące ze spowiedzi, takie jak chociażby 
szantaż zastosowany przed jedną ze stron względem spowiednika.

Dość powszechnym jest założenie, że istniejące w polskim prawodawstwie regulacje 
mają na celu chronić duchownego przed trudnym wyborem, który polegałby na ko-
nieczności rozstrzygnięcia moralnego dylematu polegającego na złożeniu zeznań i tym 

39  T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, War-
szawa 2012, s. 383. 

40  A. Jakubecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 350.
41  B. Pieron, op.cit., s. 331.
42  Ibidem.
43  M. Pieróg, op.cit., s. 170.
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samym zaciągnięciu na siebie ekskomuniki, bądź milczeniu i podleganiu sankcjom prze-
widzianym przez prawodawstwo świeckie. Wskazuje się też, że ustawodawca w ten sposób 
pragnie umożliwić pełnienie Kościołowi swobodne wypełnianie funkcji religijnych44. 
O potrzebie poszanowania absolutnego poszanowania tajemnicy spowiedzi przez pań-
stwo najdobitniej wypowiedział się Tadeusz Woś stwierdzając, że „tajemnica spowiedzi 
jest nienaruszalna, co koresponduje z regulacją zawartą w k.p.a., który (…) nie przewiduje 
możliwości zwolnienia od obowiązku dochowania tajemnicy spowiedzi”45.

Dodatkowych komplikacji dodaje fakt, że istnieje pogląd głoszący, iż spowiednik 
który zdradza tajemnicę spowiedzi, mógłby ponosić odpowiedzialność karną za ujaw-
nienie informacji, z którymi się zapoznał i zobowiązany był owych tajemnic strzec46. 
Art. 266 § 1 k.k. stanowi, że „kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zo-
bowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z peł-
nioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub 
naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2”. Warto zauważyć, że obowiązek zachowania informacji pochodzących ze spo-
wiedzi (traktowanej w sposób szerszy niż tylko w ramach wyznania rzymsko-katolic-
kiego) wynika nie tylko z ustaw regulujących sytuację kościołów i związków wyzna-
niowych w Polsce, ale przede wszystkim jest konsekwencją przyjętego zobowiązania, 
które zaciąga na siebie ksiądz (lub inna osoba duchowna) pełniąc posługę spowiednika. 
Nie ulega zaś większej wątpliwości, że kapłana można traktować w tym kontekście bądź 
jako osobę wykonującą daną pracę, bądź (czy wręcz – przede wszystkim) jako osobę 
pełniącą konkretną funkcję społeczną. Rozsądnym wydaje się być pytanie, czy kapłan 
ujawniając zdobyte na spowiedzi informacje nie popełnia w tym momencie przestęp-
stwa, co implikowałoby możliwością wznowienia postępowania na podstawie art. 303 
§ 1 pkt. 2 k.p.c. Problem ten z pewnością zasługuje na oddzielną analizę.

Stwierdzić należy, że ochrona tajemnicy spowiedzi na tym polu w polskim systemie 
prawnym, z racji na uwarunkowania procedury cywilnej, ma charakter niekomplet-
ny, a przede wszystkim niekonsekwentny, gdyż ciężko konsekwentnym nazwać wyłom 
wewnątrz systemu proceduralnego, który uderza w jednolitość prawa odnoszącego się 
do jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do swobody sumienia 
i wyznania. Ciężko jest wskazać racjonalne argumenty przemawiające za tym, by przed 
sądem, gdy stosowany jest Kodeks postępowania cywilnego, kapłan mógł jedynie od-
mówić zeznań. W szczególności nie ma wątpliwości, że duchowny podczas sprawowania 
posługi może poznać fakty z życia penitentów, które dla prawa cywilnego mogą mieć 
niezmiernie istotne znaczenie, a które to fakty mogłyby nieść o wiele dalej idące skutki 
dla wiernego niż, przykładowo, poniesienie odpowiedzialności karnej. Dla wielu osób, 
przykładowo, utrata praw rodzicielskich czy bycie uznanym za spadkobiercę niegodnego 
(art. 928 § 1 k.c.) odziedziczenia fortuny może być o wiele większym ciosem niż wyrok 
karny. Trudno więc byłoby argumentować to faktem, że prawo karne dotyka wolności 

44  W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 241.
45  T. Woś, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015, s. 261.
46  K. Pachnik, Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, Prokurator. Kwartalnik 
Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 3‒4/2011, s. 52‒59.



Michał Szymański

82 

osobistej człowieka i dlatego ochrona penitenta miałaby być silniejsza niż w przypadku 
prawa cywilnego. Taka teza z całą stanowczością byłaby nieuprawniona. Jest to, najpraw-
dopodobniej, legislatorska pomyłka, lecz mogąca nieść za sobą poważne skutki.

IV. Problem chronionego prawnie podmiotu

Kolejnym wartym zauważenia problemem jest fakt, że w świetle regulacji kodeksowych, 
jedyną osobą uprawnioną do zachowania informacji zdobytych w drodze spowiedzi jest 
osoba duchowna posługująca podczas owego sakramentu. Tymczasem wiedzę w ten 
sposób mogą zdobyć inne osoby – Kodeks Prawa Kanonicznego wspomina tu „tłuma-
czy” i „innych”.

Tłumacz w rozumieniu CIC nie jest tym samym co tłumacz przysięgły w prawie 
polskim, jest to każda osoba, która pośredniczy pomiędzy penitentem a duchownym ce-
lem możliwości porozumienia się pomimo barier w komunikacji (językowej czy z racji 
na niepełnosprawność). Możliwym jest (i tak się często zdarza), że tłumaczem nie jest 
tłumacz przysięgły, tym samym nie mogłyby mieć dla takiej osoby zastosowania regu-
lacje dotyczące tłumacza przysięgłego obligujące go do zachowania tajemnicy. Z kolei 
tłumacz przysięgły, który pośredniczyłby pomiędzy spowiednikiem a spowiadającym 
się, jest zobligowany do zachowania tajemnicy na mocy art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego47, niemniej jednak panuje 
w doktrynie pogląd, że może on zostać przez sąd lub prokuratora z takiej tajemnicy 
zwolniony48. Nie ulega żadnej wątpliwości, że osoba spowiadająca się przy pomocy 
językowej osoby trzeciej stawiana jest w gorszej sytuacji procesowej.

W związku z powyższym rodzi się szereg wątpliwości. Po pierwsze, sytuacja taka 
ma charakter dyskryminujący względem osoby wierzącej, która nie może porozu-
mieć się z kapłanem. Przykładowo można tu wskazać osobę religijną nieposługującą 
się językiem polskim (przykładowo będącą obcokrajowcem), która nie jest w stanie 
bez pośrednictwa tłumacza (rozumianego zarówno w sposób szeroki, jak i wyłącznie 
jako tłumacza przysięgłego) skorzystać z jednej z najważniejszych, według nauczania 
Kościoła katolickiego, praktyk religijnych. Analogicznie sytuacja taka godzi w osoby 
niepełnosprawne, które nie mogą wyznać swych grzechów kapłanowi inaczej niż przy 
pomocy osoby trzeciej (przykładowo – osoba niema komunikująca się z duchownym 
dzięki pomocy tłumacza języka migowego). Można by też dopatrywać się dyskrymina-
cji na tle materialnym – osoba niezamożna, której nie stać na pośrednictwo tłumacza 
przysięgłego i korzystająca z pomocy językowej osoby innej niż tłumacz przysięgły, nie 
może liczyć nawet na to, że w przypadku ewentualnego postępowania (np. karnego) jej 
tajemnice będą przynajmniej chronione tak, jak w przypadku skorzystania z transla-
torskich usług tłumacza przysięgłego. Powyższe przykłady wskazują na to, że wolność 
sumienia i wyznania narażona jest na różnorakie ograniczenia, uderzając w osoby 
z innych kręgów kulturowych, niepełnoprawne czy ubogie.

47  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2016 nr 1222 j.t.).
48  M. Mazuryk, M. Kaczocha, Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz, LEX 2011.
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Kolejnym faktem godnym zauważenia jest fakt, że o faktach ze spowiedzi mogą 
dowiedzieć się osoby trzecie. Prostym do wyobrażenia jest przykład, kiedy penitent 
wyznaje swe winy zbyt donośnym głosem, wynikiem czego o jego grzechach dowiaduje 
się osoba trzecia, bądź kiedy osoba stojąca w kolejce najzwyczajniej w świecie podsłu-
chuje toczoną w konfesjonale rozmowę. W komentarzu Grzegorczyka czytamy, że „je-
żeli zatem treść spowiedzi dociera do innych osób, to nie jest to już kwestia ochrony 
prawnej wolności konstytucyjnej (…) gdyby zaś z uwagi na akustykę miejsca spowiedzi 
przekazywane podczas niej treści docierały do innych osób, to jest to wprawdzie nadal 
informacja płynąca wprost z tajnej spowiedzi, ale nie obejmuje jej zakaz przesłucha-
nia tych osób, gdyż nie dotyczy ich art. 178 pkt 2 k.p.k.”49. Zakaz przesłuchiwania 
duchownego co do faktów o których dowiedział się podczas spowiedzi ma charakter 
bezwarunkowy, natomiast nie ma żadnej podstawy kodeksowej która uzasadniałaby 
niewykorzystanie jako świadka osoby która spowiedź podsłuchała. Warto zauważyć, 
że choć to penitent powinien być zainteresowany odpowiednią dyskrecją spowiedzi, 
to sprawowanie tego sakramentu może odbywać się w warunkach uniemożliwiających 
zachowanie należytej dyskrecji, w szczególności gdy odbywa się ona w stanie zagro-
żenia życia. Wartym odnotowania jest również fakt, że art. 178 pkt 2 k.p.k. odnosi się 
do tych kapłanów, którzy występują w roli świadka, natomiast nie miałby zastosowa-
nia w sytuacji w której spowiednik sam stałby się osobą podejrzaną czy oskarżonym. 
Jakkolwiek, na gruncie przepisów prawa kanonicznego, jest on zobowiązany do zacho-
wania tajemnicy i – teoretycznie – może on skorzystać z prawa do odmowy składania 
wyjaśnień, to w świetle polskiej procedury karnej mógłby on, z pozycji oskarżonego, 
wyjawić informacje które uzyskał na spowiedzi. Sytuacja ta jest podobna do opisanego 
wcześniej problemu związanego z Kodeksem postępowania cywilnego – kapłan nie jest 
zobligowany na gruncie polskiego prawa procesowego do zachowania tajemnicy której 
powinien on, z racji na dobro wolności religijnej osób trzecich, dochować.

W tym pierwszym przypadku, podobnie jak przy tłumaczu, warto zauważyć, że ko-
nieczność wyjawienia grzechów przed sądem łączyć się będzie z odpowiedzialnością 
karną przewidzianą w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Drugi z przykładów, dotyczący 
podsłuchiwania treści sakramentu przez osoby stojące w kolejce, jest z kolei idealną ilu-
stracją faktu, która dotyczy rzecz jasna również wielu innych sytuacji, że korzystanie 
z wolności religijnej przez osoby spowiadające się może prowadzić do negatywnych dla 
nich skutków. Wydaje się, że ustawodawca, mając w pamięci swobodę praktyk religijnych 
powinien mieć na względzie to, że wierny spowiadając się za pośrednictwem tłumacza, 
u księdza w podeszłym wieku i z wadą słuchu bądź po prostu przy dużych kolejkach 
do konfesjonału, nie powinien obawiać się, że wyjawiona przez niego tajemnica zostanie 
później rozpowszechniona na sali sądowej. Wbrew powszechnemu wyobrażeniu sakra-
ment ten nie zawsze odbywa się w warunkach dyskrecji i w konfesjonale, chęć uzyskania 
rozgrzeszenia często może dotknąć osobę wierzącą w warunkach ekstremalnych.

Wreszcie, nie sposób nie przywołać faktu, że raz na jakiś czas opinia publiczna in-
formowana jest o „fałszywym księdzu” który „spowiadał” wiernych. Jak wspomniałem 

49  T. Grzegorczyk, op.cit., s. 615.
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we wcześniejszej części tekstu taka osoba, niebędąca kapłanem, nie jest adresatem 
norm, które nakładają na nią tajemnicę spowiedzi. Ciężko nie zauważyć, że ratio le-
gis niniejszych przepisów, mające na celu ochronę osób wierzących, nakazywałoby 
raczej uwzględnienie sytuacji wiernych którzy padli ofiarą takowej manipulacji i nie 
tylko mogą przeżywać różnego rodzaju rozterki duchowe, ale również narażone byłyby 
na osłabienie ich sytuacji procesowej tylko z racji na fakt, że padły ofiarą perfidii, pod-
stępu osoby udającej kapłana. Nie ulega większej wątpliwości, że nie jest obowiązkiem 
osoby wierzącej upewnienie się za każdym razem czy osoba, którą spotyka w konfe-
sjonale, posiada ważne święcenia kapłańskie.

V. Postulaty de lege ferenda

Aktualny stan prawny uznać należy za niechroniący w pełni osoby wierzące przed 
ingerencją państwa w ich prywatność. Jest to sytuacja, w moim odczuciu, niedopusz-
czalna i należy ją skorygować celem lepszej ochrony praw obywatelskich. Poniżej pragnę 
zaprezentować kilka propozycji które mogłyby doprowadzić do znaczącej poprawy 
poziomu polskiego prawa procesowego i przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Po pierwsze, należy dokonać zmian w Kodeksie postępowania cywilnego celem 
zobligowania sądów do nieprzesłuchiwania kapłanów z informacji, które uzyskali oni 
w drodze pełnienia obowiązków spowiednika. Nie istnieją żadne argumenty przeciw 
temu, by w Kodeksie postępowania cywilnego nie powielono treści znajdującej się ak-
tualnie w Kodeksie postępowania karnego. Biorąc pod uwagę aktualną systematykę 
Kodeksu cywilnego, najrozsądniejszym wydawałoby się utworzenie nowej jednostki 
wewnątrz ustawy, zanumerowanej art. 261a.

Po drugie, mając na względzie dobro osób wierzących, należałoby rozszerzyć ochro-
nę informacji wyjawionych podczas spowiedzi poprzez analogiczny zakaz dowodowy 
(którego adresatem byłby sąd bądź – w przypadku Kodeksu postępowania administra-
cyjnego – organ administracji publicznej) oraz możliwość uchylenia się od składania 
zeznań w takim zakresie przez osoby trzecie, które w inny sposób pozyskały wiedzę 
na temat treści grzechów wyjawionych przez penitenta. Niewątpliwą zaletą takiego roz-
wiązania byłby również fakt, że w takiej sytuacji nie byłoby już potrzeby dokonywania 
zmian w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Rozsądnym wydawałoby się wyłączenie stosowania przepisów w sytuacji, w której 
osoba spowiadająca się mogła z łatwością zapobiec niekorzystnemu dla niej skutkowi. 
Przykładowo takie przepisy można by stosować w sytuacji, gdy wyznawanie grzechów 
miało charakter w sposób jednoznacznie zbyt głośny, albo gdy penitent mógł domyślić 
się, że ma do czynienia z osobą podszywającą się pod kapłana (np. osoby z obszarów 
wiejskich należące do małych parafii, doskonale znające swoich pasterzy).

Kolejnym postulatem, który wysnuwam, jest rozszerzenie ochrony tajemnicy spo-
wiedzi na kapłanów, którzy stali się osobami podejrzanymi lub oskarżonymi. Stosowny 
zakaz można by umieścić w ramach art. 175 kodeksu postępowania karnego.

Te zmiany sprawiłyby, że osoby wierzące mogłyby korzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania w sposób, który zapewniałby im należytą ochronę ze strony państwa 
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a także pozostawałyby w zgodzie z aksjologią polskiego ustroju i z duchem idei praw 
człowieka. Niniejsza korekta nie miałaby charakteru ideologicznego i nie powinna być 
traktowana w żaden sposób jako próba „klerykalizacji” polskiego prawa, przeciwnie, 
w pewien sposób ograniczyłaby wręcz ona prawa osób duchownych w ramach polskiego 
systemu prawnego, zapewniając jednocześnie swobodę religijną każdej osobie.

*  *  *

The Confessional Privilege in Polish Law - Current Status and Ideas to Reform

The article is to regulate the seal of confession codes of conduct in the administrative, criminal 
and civil law and concerns arising from the changes introduced by the Polish legislator. In 
the first part of the text will be presented reasons for which ideologically neutral state respects 
the existing doctrine of the Christian sacrament. Then shown are inconsistencies Polish legal 
system that treats different procedure civil law of criminal procedure, and administrative. 
Priest in civil proceedings may decline to reveal the seal of confession but is not obligated 
to do so under Polish law. It will be moved a problem about other than the priest people 
can learn the facts confessed by the penitent, and whose conscience Polish legal system in 
no way protects. In particular, it is worth paying attention here to the unfavorable situation 
of the translator and people who do don’t speak Polish or disabled. Finally, it will be drawn from 
two postulates de lege ferenda terms to Polish legislator regarding the prohibition of evidence 
in all three procedures and involving persons other than the priest-confessor.

Key-words: seal of confession, freedom of religion, the ideologically neutrality, 
excommunication, civil procedure


