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KAZNODZIEJSTWO W OPTYCE POLSKIEGO PRAWA KARNEGO 

Kaznodziejstwo jest częścią posługi wobec Słowa Bożego. Działalność ta należy wyłącznie 

do Kościoła, i jako taka jest regulowana przez prawo kanoniczne. Jednakże z tego powodu, iż 

nauczanie to, zazwyczaj głoszone jest publiczne i w miejscach publicznych, kaznodziejstwo 

podlega także prawu polskiemu. Rozważania zawarte w niniejszym artykule skupiają się na 

kaznodziejstwie w optyce polskiego prawa karnego: przestępstwa zniesławienia, zniewagi, 

obrazy uczuć religijnych i znieważenia grupy lub osoby. Katoliccy duchowni muszą być 

świadomi odpowiedzialności karnej za treść głoszoną w czasie kazań. Artykuł kończy się 

wnioskami i postulatem de lege ferenda, zmierzającym do tego, aby działalność 

kaznodziejska została  wyłączona spod karnych regulacji państwowych. W kontekście 

niebezpieczeństwa wprowadzenia do polskiego system prawnego przestępstwa mowy 

nienawiści („hate speech”), głoszenie przez Kościół katolicki własnej doktryny oraz oceny 

moralnej zachowań czy zjawisk społecznych, mogłoby by zakwalifikowane jako 

dyskryminacja. 
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PREACHING IN THE PERSPECTIVE OF POLISH CRIMINAL LAW 

Preaching the word of God is the part of the ministry of the Divine word. The activity belongs 

exclusively to the Church and is regulated by the church law. But due to the fact that the 

preaching is most often held publicly and in the public places, it is also under regime of Polish 

law. The article focuses on Polish criminal law. The catholic ministers must be aware of the 

criminal responsibility for the preaching. The paper concludes with the postulate de lege 

ferenda that preaching should be established as the circumstance that precludes penal 

responsibility. It is needed in the hazard of the fact that the law on “hate speech” would be 

introduced into polish legal system. Due to the wide definition of hate speech the teaching of 

the Church could be considered as discriminating.  
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