KAROL PACHNIK

Odpowiedzialnoœæ karna duchownego
przed s¹dem powszechnym
W prawie karnym zabronione pod groŸb¹ kary jest ujawnianie lub wykorzystywanie informacji, z którymi dana osoba zapozna³a siê w zwi¹zku
z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoœci¹ publiczn¹, spo³eczn¹,
gospodarcz¹ lub naukow¹1.
Ustawodawca wobec ustalenia znamion przestêpstwa, w sposób dorozumiany dopuœci³ szeroki kr¹g podmiotów mog¹cych potencjalnie podlegaæ
odpowiedzialnoœci karnej co pozwala na podjêcie rozwa¿añ czy w katalogu
tym mieszcz¹ siê i takie podmioty jak duchowni (w szczególnoœci ksiê¿a).
W konsekwencji czy mog¹ oni ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹ na przyk³ad
za naruszenie tajemnicy spowiedzi. Podejmowane rozwa¿ania obrazowane
bêd¹ przede wszystkim regulacjami wewnêtrznymi Koœcio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej obrz¹dku ³aciñskiego.
Uwagi ogólne
Pojêcia: duchowny i tajemnica spowiedzi obecne s¹ w administracyjnej2, cywilnej3 i karnej4 ustawie procesowej. Wystêpuj¹ one w kontekœcie
tak zwanych zakazów dowodowych.
Duchowny
W polskim prawie pró¿no jednak szukaæ definicji legalnej osoby duchownej. Oprócz duchownych bez bli¿szej charakterystyki pojêcia tzw. ustawy wyznaniowe wymieniaj¹ osoby zakonne lub cz³onków zakonu oraz cz³onków diakonatu. Co wiêcej duchowni nie tworz¹ grupy jednolitej.
1
Art. 266. § 1. Kodeksu karnego: Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjêtemu
na siebie zobowi¹zaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacjê, z któr¹ zapozna³ siê
w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoœci¹ publiczn¹, spo³eczn¹,
gospodarcz¹ lub naukow¹, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
2
Art. 82 pkt 3) Kodeksu postêpowania administracyjnego.
3
Art. 261 § 2 Kodeksu postêpowania cywilnego.
4
Art. 178 pkt 2) Kodeksu postêpowania karnego.
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W krajowym ustawodawstwie wyró¿nia siê duchownych pe³ni¹cych
funkcje religijno-kultowe w sposób sta³y, a tak¿e duchownych wybieranych
na okreœlon¹ kadencjê5. Przy braku wyraŸnych wskazówek okreœlaj¹cych
cechy osoby duchownej, zagadnienie to precyzuj¹ normy prawa wewnêtrznego samych koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, np. statuty zwi¹zków wyznaniowych wpisanych do rejestru MSWiA6.
Próby zdefiniowania okreœlenia „osób duchownych” podejmowane by³y
w judykaturze. W orzecznictwie zawarto miêdzy innymi stanowisko w myœl,
którego duchownym7 jest osoba nale¿¹ca do Koœcio³a Katolickiego lub innego Koœcio³a albo zwi¹zku wyznaniowego, która wyró¿nia siê spoœród ogó³u wyznawców danej religii tym, ¿e powo³ana zosta³a do sta³ego organizowania i sprawowania kultu religijnego8. Przy czym nie zosta³a zdefiniowana
okolicznoœæ „powo³ania”. Wydaje siê jednak, ¿e chodzi tu o dokonanie swoistego aktu mianowania zgodnie z zasadami przyjêtymi w danym koœciele
lub zwi¹zku wyznaniowym. Nie wydaje siê wiêc, aby za powo³anie takie
mo¿na by³o uznaæ samozwañcze og³oszenie siê organizatorem kultu religijnego.
Wskazówki co do rozumienia przedmiotowego pojêcia osób duchownych znajduj¹ siê te¿ przyk³adowo w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych gdzie zapisano, ¿e za osobê duchown¹ uwa¿a siê duchownego oraz
cz³onków zakonów mêskich i ¿eñskich Koœcio³a Katolickiego, innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, z wyj¹tkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukoñczyli 25 roku
¿ycia9.
Ustawodawca prawem publicznym przyzna³ uprawnienia do œwiadczeñ
z ubezpieczenia spo³ecznego okreœlonym podmiotom m.in. osobom duchownym i na potrzeby wykonywania ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych przyj¹³ zakres podmiotowy pojêcia osób duchownych jak powy¿ej.
A wiêc pe³ni¹cych funkcje w ramach zwi¹zku wyznaniowego czy koœcio³a.
P. Borecki, Uprawnienia i obowi¹zki osób duchownych s. 1 www.racjonalista.pl/pdf.php/s,3244 (dostêpne w dniu 27.01.2010 r.).
7
W rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1992 Nr 4, poz. 16).
8
Tak oceniono w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z 6 maja
1992 r., I KZP 1/92, opubl: Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna rok 1992,
Nr 7-8, poz. 46; tezê cytowano w wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
siedziba w Poznaniu z dnia 9 maja 2007 r., IV SA/Po 555/07, opubl: Legalis.
9
Art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 137 poz. 887, tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 205 poz. 1585).
5
6
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Przy poczynionych rozwa¿aniach na temat rozumienia przedmiotowego
pojêcia w oparciu o zaprezentowane stanowiska i ich niekontrowersyjnoœæ
nale¿y uznaæ, ¿e status ksiêdza, jako duchownego, nie powinien wzbudzaæ
w¹tpliwoœci. Dlatego do przeprowadzanych ni¿ej rozwa¿añ zosta³o przyjête,
ze ksi¹dz jest osob¹ duchown¹ i wobec takiego za³o¿enia poczynione zostan¹ kolejne s¹dy.
Tajemnica spowiedzi
Do dalszych rozwa¿añ konieczna jest próba zdefiniowania pojêcia tajemnicy spowiedzi jako drugiego elementu koniecznego do okreœlenia
w kontekœcie ustalenia mo¿liwoœci podlegania odpowiedzialnoœci karnej
ksiê¿y przed s¹dami powszechnymi.
Brak jest w polskim prawie definicji legalnej tajemnicy spowiedzi. Wyró¿niæ mo¿na tajemnice ustawowo chronione10 do, których nale¿¹: tajemnica
zawodowa, przedsiêbiorstwa, handlowa, bankowa, statystyczna, wynalazcza,
skarbowa, kontroli pañstwowej, postêpowania celnego, pomocy spo³ecznej,
publicznego obrotu papierami wartoœciowymi, aktów stanu cywilnego, g³osowania, ochrona ¿ycia prywatnego, oraz sumienia i wyznania. W tej ostatniej
tajemnicy jak siê wydaje pomieszczona jest tajemnica spowiedzi.
Skoro ustawodawca nie u¿ywa definicji legalnej spowiedzi wskazówek
dla rozumienia tego pojêcia mo¿na poszukiwaæ w aktach wewnêtrznych
poszczególnych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych. Najbardziej reprezentatywnym przyk³adem w Rzeczypospolitej Polskiej ze wzglêdu na liczbê wyznawców s¹ regulacje Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
obrz¹dku ³aciñskiego.
Co do zasady spowiedŸ jest czynnoœci¹ indywidualn¹ i integraln¹, a jedynie niemo¿noœæ fizyczna lub moralna zwalnia od takiej formy spowiedzi11.
W takim wypadku pojednanie mo¿e siê dokonaæ równie¿ innymi sposobami. Dla omawianego modelu odpowiedzialnoœci karnej znaczenie ma jedynie zwyczajna forma spowiedzi, gdy¿ w tej formie wystêpuje indywidualne
wyznanie grzechów, które obejmuje tajemnica spowiedzi12.
10
Rozumienie tajemnicy ustawowo chronionej i zwi¹zane z tym ograniczenia omawia m.in. W. Œniecikowski: Ograniczenie prawa do informacji publicznej (de lege lata)
„Sam. Teryt.” 2002, nr 7-8, s. 41 i nast. oraz T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do
ustawy o dostêpie do informacji publicznej, Warszawa 2002, s. 95 i nast. s. 123 i nast.
11
Por. kanon 960 Kodeksu prawa kanonicznego – PRIMAS POLONIAE Num.
48/84/P. DECRETUM – treœæ dostêpna w LexPolonica.
12
B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postêpowaniu cywilnym, karnym
i administracyjnym, „Przegl¹d S¹dowy” nr 11-12 rok 2003 s. 129.
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Obowi¹zek dochowania tajemnicy
W prawie kanonicznym ustanowiono bezwzglêdny zakaz ujawniania13,
a tak¿e wykorzystywania14 wiadomoœci uzyskanych w spowiedzi. Z³amanie
zakazu karane jest ekskomunik¹; taka kara grozi równie¿ za zarejestrowanie przy u¿yciu instrumentu mechanicznego treœci spowiedzi15 lub za jej
publikacjê16. W literaturze wskazuje siê mo¿liwoœæ zwolnienia – przez penitenta, w celu ochrony w³asnych interesów – kap³ana z obowi¹zku zachowania tajemnicy spowiedzi17.
Tajemnicê spowiedzi18 w sposób szczególny chroni siê tak¿e w prawie
publicznym sytuuj¹c jej treœæ wœród tak zwanych zakazów dowodowych.
Ustanowiono bezwzglêdny zakaz ujawniania informacji objêtych tajemnic¹
spowiedzi wi¹¿¹cy równie¿ s¹d, który nie mo¿e nakazaæ ich ujawniania.
W tym miejscu zasygnalizowaæ trzeba kwestie problematyczne odnosz¹ce siê do przedmiotowego zakresu tajemnicy spowiedzi.
Nie ka¿da spowiedŸ musi koñczyæ siê udzieleniem rozgrzeszenia19. Poczynienia refleksji wymaga kwestia czy grzechy wyznane w trakcie spowiedzi objête s¹ tajemnic¹ sakramentu tak¿e wtedy kiedy nie zosta³o za nie
udzielone rozgrzeszenie.
13
Kanon 983. § 1. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno
spowiednikowi s³owami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny
w czymkolwiek zdradziæ penitenta. § 2. Obowi¹zek zachowania tajemnicy ma tak¿e
t³umacz, jeœli wystêpuje, jak równie¿ wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze
spowiedzi wiadomoœci o grzechach.
14
Kanon 984. § 1. Bezwzglêdnie zabrania siê spowiednikowi korzystania z wiadomoœci uzyskanych w spowiedzi, powoduj¹cych uci¹¿liwoœæ dla penitenta, nawet przy
wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeñstwa wyjawienia. § 2. Kto posiada w³adzê, nie
mo¿e w ¿aden sposób korzystaæ w zewnêtrznym zarz¹dzaniu z wiadomoœci, jakie uzyska³ o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi.
15
A wiêc nie ma pierwszorzêdnego znaczenia wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku zarejestrowania spowiedzi, czy ich upublicznienie. Ciekawe z punktu
widzenia odpowiedzialnoœci wobec regu³ ustanowionych w koœciele katolickim jest rozwa¿enie podlegania odpowiedzialnoœci za samo zarejestrowanie przy u¿yciu instrumentów mechanicznych sakramentu spowiedzi bez zapoznawania siê z zarejestrowan¹ treœci¹. Rozwa¿ania te jednak s¹ drugorzêdne w przypadku omawianej problematyki.
16
Kongregacja Nauki Wiary, dekret, 23 wrzeœnia 1988 r. AAS 80 (1988) 1367.
17
M. Jurzyk, Ochrona spowiedzi w prawie dowodowym a prawa penitenta
i duchownego, „Radca Prawny” nr 2 rok 2004 s. 69 i wskazana tam literatura.
18
Jak i tajemnicê adwokack¹, radcowsk¹ czy dziennikarsk¹.
19
Przyk³adowo kanon 982: Kto wyznaje w spowiedzi, ¿e niewinnego spowiednika
fa³szywie oskar¿y³ przed w³adz¹ koœcieln¹ o przestêpstwo nak³aniania do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu, nie powinien byæ rozgrzeszony, dopóki formalnie nie odwo³a
fa³szywego doniesienia i nie wyrazi gotowoœci naprawienia szkód, je¿eli takie wynik³y.
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Na gruncie prawa publicznego wypada zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e brak
rozgrzeszenia z punktu widzenia wyznania grzechów ma charakter drugorzêdny20. Trzeba jednak skontestowaæ, ¿e w omawianej sytuacji nie mo¿na
te¿ mówiæ o niedope³nieniu21 spowiedzi. Obowi¹zek zachowania tajemnicy
spoczywa na duchownym bez wzglêdu na okolicznoœæ udzielenia albo nie
udzielenia rozgrzeszenia penitentowi. Kluczowym jest wiêc sam udzia³
w sakramencie pokuty i pojednania.
Przes³anki karalnoœci czynu
Po rozwa¿eniu zawartoœci okreœlanych pojêæ osoby duchownej i tajemnicy spowiedzi mo¿na przyst¹piæ do zasadniczych rozwa¿añ nad kwestiami
odpowiedzialnoœci karnej, za naruszenie przez ksiêdza obowi¹zku dochowania powierzonej mu tajemnicy.
W artykule 266 § 1 Kodeksu karnego, ustawodawcza wprowadzi³ karalnoœæ naruszenia dobrowolnie przyjêtego na siebie obowi¹zku dyskrecji.
W tym zakresie kodeks karny nie odsy³a do innych regulacji co pozwala
przyj¹æ, i¿ w omawianej regulacji przedmiotem ochrony jest stosunek zaufania istniej¹cy pomiêdzy dysponentem informacji a jej depozytariuszem,
w sytuacji gdy ten ostatni pe³ni okreœlon¹ rolê spo³eczn¹ (tj. zapoznaje siê
z informacj¹ w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoœci¹ publiczn¹ itp.). Rola ta – jak siê przedstawia w nauce prawa – przes¹dza o wiêkszych mo¿liwoœciach uzyskania okreœlonych informacji od ich dysponentów22.
Dodatkowo w polskiej tradycji ugruntowane jest przekonanie o istnieniu obowi¹zku dyskrecji kap³ana w odniesieniu do uzyskanych podczas spowiedzi informacji. Wynika to tak¿e z formy spowiedzi (mówienie szeptem,
zakrywanie ust itp.).
W takim przypadku obowi¹zek dochowania tajemnicy wywodziæ mo¿na
nie tylko z obowi¹zków na³o¿onych na duchownego przez wewnêtrzne regulacje danej wspólnoty religijnej23 (zob. np. 983 kanon kodeksu prawa kano20
B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postêpowaniu cywilnym, karnym
i administracyjnym, „Przegl¹d S¹dowy” nr 11-12 rok 2003, s. 129.
21
Jak to okreœli³ B. Rakoczy, tam¿e.
22
W. Wróbel, Komentarz do art. 266 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:]
A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Æwi¹kalski, M. D¹browska-Kardas, P. Kardas,
J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks
karny. Czêœæ szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze,
2006, wyd. II Lex.
23
Tam¿e.
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nicznego), lecz wynika on równie¿ z przyjêcia na siebie przez spowiednika
takiego zobowi¹zania, które per facta concludentia wywodzone jest ju¿
z samych z okolicznoœci wys³uchania spowiedzi.
Nie ulega w¹tpliwoœci i nie jest to kontrowersyjne, ¿e udzielenie przez
duchownego sakramentu spowiedzi rodzi po jego stronie zobowi¹zanie dochowania tajemnicy.
Po takiej ocenie nie mo¿na jeszcze dokonaæ spostrze¿enia, ¿e uprawnionym jest stawianie tezy o odpowiedzialnoœci karnej duchownych za naruszenie tajemnicy spowiedzi.
Dla ustalenia podlegania odpowiedzialnoœci karnej relewantnym jest
ustalenie czy dzia³alnoœæ spowiednika zawiera siê w hipotezie normy prawnej wywiedzionej z art. 266 § 1 kodeksu karnego24.
W tym aspekcie rozwa¿enia wymaga czy duchowny zapozna³ siê z informacjami w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ lub czy mo¿na przyj¹æ, ¿e zapoznanie siê z informacjami nast¹pi³o w zwi¹zku z pe³nion¹ przez duchownego funkcj¹. Dla uzasadnienia odpowiedzialnoœci karnej zajœæ musi co najmniej jedna ze wskazanych przes³anek25.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e wykonywanie obrz¹dków religijnych jest elementem
zjawiska spo³ecznego, jakim jest religia.
Umow¹ miêdzynarodow¹ – Konkordatem – ustanowiono: Przestrzegaj¹c prawa do wolnoœci religijnej, Pañstwo (Rzeczpospolita Polska) zapewnia
Koœcio³owi Katolickiemu, bez wzglêdu na obrz¹dek, swobodne i publiczne
pe³nienie jego misji, ³¹cznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarz¹dzaniem
i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego26.
Wype³nianie misji mo¿na uto¿samiaæ z prowadzeniem dzia³alnoœci27,
czy wêziej dzia³alnoœci spo³ecznej. Choæ dostrzec trzeba, ¿e dzia³alnoœæ Koœcio³a Katolickiego nie jest dzia³alnoœci¹ na rzecz spo³eczeñstwa.
Ponadto zastrze¿enia mo¿e budziæ konfrontacja tak rozumianego pojêcia dzia³alnoœci spo³ecznej z jej upowszechnionym znaczeniem odnosz¹cym
siê do dzia³alnoœci charytatywnej czy filantropijnej. Przyjmuj¹c taki zakres
definiensa za w³aœciwy nale¿a³oby odrzuciæ zapatrywanie na wykonywanie
przez kap³ana dzia³alnoœci spo³ecznej. Poprawniejszym by³oby pos³ugiwanie
Patrz przypis 1.
Pozosta³e przes³anki, o których mowa w art. 266 § 1 k.k. mo¿na ze wzglêdu na
ich treœæ odrzuciæ. Wyjaœniæ trzeba, ¿e dzia³alnoœæ spowiednika ze wzglêdu na jej indywidualny charakter nie mo¿e byæ uznana za dzia³alnoœæ publiczn¹.
26
Art. 5 Konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
27
Jednym z synonimów „misji” jest „apostolstwo”.
24
25
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siê okreœleniem dzia³alnoœci religijnej, przy czym pojêcia te nale¿a³oby
uznaæ za autonomiczne zakresowo.
Rozwa¿aj¹c przes³ankê „pe³nienia funkcji” przez duchownego udzielaj¹cego spowiedzi zauwa¿yæ nale¿y mo¿liwoœæ w¹skiego rozumienia pojêcia
sprowadzaj¹cego siê do przyjêcia, ¿e funkcj¹ jest jedynie okreœlone stanowisko w strukturze koœcio³a (na przyk³ad stanowisko biskupa). Pogl¹d taki
nie ma jednak umocowania, a nawet jest sprzeczny z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi odnosz¹cymi siê do omawianej problematyki.
Odnosz¹c siê do regulacji normatywnych trzeba podnieœæ, ¿e duchowni
oraz osoby zakonne koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych, ustanowione wed³ug przepisów prawa wewnêtrznego koœcio³a lub innego zwi¹zku
wyznaniowego, korzystaj¹ z praw i podlegaj¹ obowi¹zkom na równi z innymi obywatelami we wszystkich dziedzinach ¿ycia pañstwowego, politycznego, gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego.
S¹ oni tak¿e w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów ustaw zwolnieni
z obowi¹zków niemo¿liwych do pogodzenia z pe³nieniem funkcji duchownego lub osoby zakonnej28. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ funkcja ta nie musi mieæ charakteru funkcji publicznej.
Podsumowanie
Jak wynika z powy¿ej przedstawionych rozwa¿añ ustawodawca ukszta³towa³ stan prawny, w którym dzia³alnoœæ osób duchownych jest pe³nieniem
funkcji. Powy¿sze zosta³o ustanowione w aktach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego.
W takim ujêciu karalne bêdzie ujawnienie informacji pozyskanych podczas spowiedzi.
Dodaæ te¿ trzeba, ¿e w zwi¹zku z pos³u¿eniem siê przez ustawodawcê
ogólnym pojêciem wykonywania funkcji nieaktualnymi bêd¹ przedstawione
w nauce prawa uogólniane spostrze¿enia29, ¿e w omawianym przepisie
kodeksu karnego nie wymieniono dzia³alnoœci religijnej ani wykonywania
funkcji religijnych (obok dzia³alnoœci publicznej, spo³ecznej, gospodarczej
28
Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoœci sumienia
i wyznania (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 29, poz. 155, tekst jednolity: Dz. U.
2005 r. Nr 231 poz. 1965).
29
A. W¹sek, Komentarz do art. 266 kodeksu karnego. Kodeks karny. Komentarz do czêœci szczegó³owej Legalis z przywo³aniem W. Wróbel, Niektóre problemy
ochrony tajemnicy w projekcie Kodeksu karnego, PK.K 1996, Nr 14-15, s. 30 (na tle
projektu k.k.).
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lub naukowej), a zatem objêcie tym przepisem duchownego naruszaj¹cego
tajemnicê spowiedzi by³oby wyk³adni¹ rozszerzaj¹c¹.
Przytoczone zastrze¿enia odnosi³y siê do projektu treœci art. 266 kodeksu karnego z roku 1996, o treœci innej ni¿ obecnie obowi¹zuj¹ca. Wypada
te¿ podnieœæ, ¿e granice karalnoœci nie s¹ wyznaczane przez przepis a przez
wyinterpretowan¹ z niego normê prawn¹.
Odnosz¹c siê do zakresu znaczenia „ujawniania informacji” w doktrynie
postuluje siê, aby przez ujawnianie rozumieæ nie tylko przekazywanie informacji za pomoc¹ jêzyka, ale równie¿ gestu, mimiki czy innego znaku30,
a wiêc szerzej ni¿ mog³oby to wynikaæ z potocznego rozumienia pojêcia. Nie
jest to oczywiœcie zamkniêty katalog czynnoœci, które mo¿na uznaæ za przekazywanie informacji31.
Problematyczne jest czy karze za omawiane przestêpstwo bêdzie mog³a
podlegaæ tak¿e ka¿da osoba nie bêd¹ca spowiednikiem ale za niego siê
podaj¹ca. Ujêcie dopuszczaj¹ce penalizacjê wynika z okolicznoœci faktycznego pe³nienia funkcji spowiednika oraz powstania dorozumianego zobowi¹zania wywiedzionego z charakteru spowiedzi. Jednak wydaje siê, ¿e ka¿dorazowo nale¿a³oby rozwa¿yæ czy mo¿na uznaæ, ¿e dana osoba zapozna³a
siê z wiadomoœciami w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹.
Samo ujawnienie tajemnicy spowiedzi decyduje o ponoszeniu odpowiedzialnoœci prawnej, jednak nie oznacza automatycznego poci¹gniêcia do
odpowiedzialnoœci32 karnej. Omawiany czyn karalny œcigany jest na wniosek pokrzywdzonego i to od niego zale¿y mo¿liwoœæ poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci. Wy³¹czenie karalnoœci zajdzie w przypadku stanu wy¿szej koniecznoœci, znikomej szkodliwoœci spo³ecznej czy braku winy (ujawnienia informacji w stanie uniemo¿liwiaj¹cym swobodne pokierowanie
zachowaniem).
dr Karol Pachnik
Adwokat
30
E. Plebanek, M. Rusinek, Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialnoœæ karna, „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych”, z. I
rok 2007 s. 74 i wskazana tam literatura.
31
Spostrze¿enie takie jest konieczne szczególnie wobec postêpuj¹cej ewolucji
w stronê tzw. Spo³eczeñstwa informatycznego.
32
Szerzej o ró¿nicach pomiêdzy podleganiem odpowiedzialnoœci a poci¹ganiem
do odpowiedzialnoœci R. Ingarden: Ksi¹¿eczka o cz³owieku, O odpowiedzialnoœci i jej
podstawach ontycznych, Kraków 1973.
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