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PRAWO DO PRYWATNOŚCI W KOŚCIELE KATOLICKIM

Prywatność  obejmuje  zarówno  sferę  najgłębszych  przeżyć  człowieka,  jak  też  sprawy 

dotyczące jego życia, które dla każdej osoby są czymś najbardziej tajemniczym, i w które nikt 

nie może i nie powinien ingerować bez jej uprzedniej zgody. W Kościele Katolickim prawo 

do prywatności zostało wyrażone w kan. 220 KPK. Prawo to przysługuje nie tylko wiernym, 

ale każdemu człowiekowi,  ponieważ tak jak wszystkie prawa wypływa z godności  osoby 

ludzkiej, która ma podwójne uzasadnienie: naturalne i nadprzyrodzone. Kościół pełniąc swoją 

misję duchową wielokrotnie wkracza w sferę prywatności człowieka w różnych obszarach 

jego  życia,  a  szczególnie  podczas  sprawowania  sakramentu  pokuty.  Intymne  i  prywatne 

sprawy  wiernych  często  ujawniane  są  przy  innych  formach  realizacji  apostolskiego 

posłannictwa Kościoła, jak chociażby kierownictwo duchowe. Poszanowanie prywatności nie 

ogranicza  się  tylko  ko  kwestii  bezpośrednio  związanych  z  sumieniem,  lecz  obejmuje  też 

problemy moralne, duchowe, osobiste, które ze swej natury nie mogą być przeznaczone do 

szerszego rozpowszechniania i z tej racji w pełni uzasadnione jest objęcie szczególną ochroną 

tej sfery człowieka. 

Prawo  powszechne  Kościoła  w  sposób  ogólny  reguluje  kwestie  ochrony  prywatności 

człowieka.  Wydanie  norm stanowiących  konkretyzację  i  uszczegółowienie  podstawowego 

prawa  wiernych  pozostawiono  na  szczeblu  partykularnym  szczególnie  konferencjom 

biskupów.  Niektórzy  ustawodawcy  kościołów  partykularnych,  a  mianowicie  Konferencja 

Episkopatu Włoch, Konferencja Biskupów Austrii oraz niemieccy biskupi diecezjalni wydali 

dekrety  będące  rozwinięciem  prawno-kanonicznym  podstawowego  prawa  wiernych 

wyrażonego w kan. 220 KPK.,  które dotyczy przede wszystkim tematyki ochrony danych 

osobowych.  Również  Konferencja  Episkopatu  Polski  wybierając  drogę  prawodawstwa 

kolegialnego wskazaną w kan.  455§1 KPK. wydała  Instrukcję  dotyczącą ochrony danych 

osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce, mającą na celu uszczegółowienie i 

dostosowanie  prawa  kościelnego  do  prawa  państwowego  obejmującego  ochroną  tę  sferę 

człowieka.  Szczegółowe i  wyraźne określenie  praw zapewnia  skuteczną ich ochronę oraz 

stwarza większe możliwości wykorzystywania w praktyce. 

RIGHT TO PRIVACY IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH

Privacy involves both the sphere of deepest human experience and life matters that by each 

individual  are  kept  in  secrecy and should  not  be  interfered  with  by others  without  prior 



consent. In the Roman Catholic Church, the right to privacy is contained in Can 220 of the 

Code of Canon Law (CCL). Not only are the faithful entitled to this right but also every 

person for, as all rights, it emanates from human dignity, which is of twofold origin: natural 

and supernatural. By pursuing her spiritual mission, the Church enters human private domain 

in various realms of life, in particular during the Sacrament of Penance. Intimate and private 

matters of the faithful are often disclosed while administering different forms of the apostolic 

mission of the Church, e.g. when being involved in spiritual leadership. Respect for privacy is 

not  only limited  to  conscience-related  issues  but  also  spans  moral,  spiritual  and personal 

dilemmas, which may not, by nature, be broadly communicated; hence, special protection of 

this sphere of human activity is fully justified.  

The  universal  law of  the  Church  is  rather  generic  in  its  regulations  on  the  issue  of  the 

protection of human privacy. More detailed and specified norms to the overarching principle 

are developed at the local level by the conferences of bishops. Some legislators of particular 

churches, for ex ample, the Italian Episcopal Conference, Austrian Episcopal Conference and 

German  diocese  bishops  issued  decrees  to  supplement  the  general  right  of  the  faithful 

provided for in Can. 220 of the CCL and primarily concerning the protection of personal data. 

Likewise, the Polish Episcopal Conference had recourse to Can. 455§1 of the CCL and issued 

the document, An Instruction on the Protection of Personal Data in the Activity of the Roman 

Catholic Church in Poland, which aimed to elaborate on and adjust ecclesiastical law to state 

law, embodying the protection of this area of human life. Precise and transparent definition of 

these rights assures their effective protection and practicability. 


