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Szanowny Panie Ministrze
W kręgu mojego zainteresowania pozostaje kwestia tajemnicy zawodowej prawnie
chronionej i jej rola w postępowaniu karnym.
W ostatnich tygodniach zagadnienie tajemnicy zawodowej prawnie chronionej
(tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, dziennikarskiej, lekarskiej, itd.) było przedmiotem
ożywionej debaty publicznej w Polsce, wywołanej w znacznej mierze przez doniesienia
medialne o planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości modyfikacji art. 180 § 2 k.p.k.
w kierunku oddającym w ręce prokuratora decyzję o zwolnieniu osoby przesłuchiwanej
z zachowania tajemnicy w postępowaniu przygotowawczym. Swemu stanowisku w tej
sprawie pozwoliłem sobie dać wyraz w skierowanym do Pana Ministra wystąpieniu z dnia 8
października br. (sygn. II.561.1.2018.MH/MM). Z satysfakcją zatem przyjąłem informację
o zaniechaniu tych zamierzeń legislacyjnych.
Na gruncie debaty publicznej powróciło jednak zagadnienie uchylenia tajemnicy w
odniesieniu do dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą. Zgodnie z art. 226
zd. 1 k.p.k. stosuje się do nich te same zakazy i ograniczenia, jakie wynikają z art. 178 –
181 k.p.k. Do uchylenia tajemnicy dokumentu zawierającego tajemnicę zawodową
określoną w art. 180 § 2 k.p.k. niezbędna jest zatem decyzja sądu. Wyjątkiem jest tu
dokumentacja zawierająca tajemnicę lekarską – jej uchylenia w postępowaniu
przygotowawczym może dokonać prokurator (art. 226 zd. 2 k.p.k.).
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Pragnę w tym kontekście zaznaczyć, że aktualność zachowują argumenty wskazane
w moim wystąpieniu skierowanym do Pana Ministra w dniu 13 czerwca 2017 r.
(nr. II.501.2.2017.MM), w którym postulowałem uchylenie art. 226 zd. 2 k.p.k. (kopię
załączam uprzejmie).
W piśmie tym podniosłem, między innymi, iż wyjątek wskazany w art. 226 zd. 2
k.p.k. de facto oznacza możliwość ominięcia przez prokuratora sądowej pieczy nad
docieraniem do wiadomości objętych tajemnicą lekarską.
W tym stanie rzeczy, zwracam się ponownie do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o
rozważenie podjęcia kroków legislacyjnych zmierzających do uchylenia art. 226 zd. 2 k.p.k.
i poinformowanie mnie o stanowisku zajętym w tej kwestii.
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