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Stolica Apostolska 

Głowa państwa i rządu: Papież Benedykt XVI 

Kara śmierci: abolicja na wszystkie przestępstwa na wszelkiego rodzaju czyny o charakterze przestępnym  

 

Stolica Apostolska nie wywiązała się wystarczająco ze zobowiązań międzynarodowych w związku 

z ochroną dzieci. Stolica Apostolska mimo ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach dziecka nadal nie w pełni 

realizuje zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony praw dziecka. 

 

Kontrola Międzynarodowa 

Stolica Apostolska w maju wysłała swoje wstępne sprawozdania do protokołów fakultatywnych do Konwencji 

ONZ o prawach dziecka, które miały być rozpatrywane przez Komitet Praw Dziecka.  Jednakże do końca roku, 

Stolica Apostolska nie przedstawiła drugiego okresowego raportu do Konwencji ONZ o prawach dziecka 

(1997), ani wstępnego raportu do Konwencji ONZ o zapobieganiu tortur (2003).  

 

Prawa Dzieci – reakcja na wykorzystywanie dzieci 

Kwestie dotyczące rosnących dowodów na powszechne wykorzystywanie seksualne dzieci przez duchownych 

w ciągu ostatnich dziesięcioleci oraz trwały brak odpowiedniej reakcji ze strony Kościoła Katolickiego na te 

przestępstwa, pojawiały się w różnych krajach. Brak reakcji na wykorzystywanie seksualne dzieci przez 

duchownych objawiał się między innymi w nieusuwaniu sprawców z ich stanowisk w trakcie oczekiwania na 

właściwe śledztwo, braku współpracy z organami sądowymi  w celu postawienia sprawców przed wymiarem 

sprawiedliwości, oraz braku zapewnienia ofiarom zadośćuczynienia. 

Papież odwołał się do przypadków wykorzystywania w czasie wizyty w krajach, w których je odnotowano: 

Irlandii, na Malcie, w Wielkiej Brytanii, i wyraził ubolewanie. Potwierdził, że powinny zostać wprowadzone 
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„tylko kary” odcinające sprawcom dostęp do młodych ludzi oraz podkreślił, że w celu niedopuszczenia do 

podobnych przypadków w przyszłości, powinno się poprawić edukację i selekcję kandydatów do kapłaństwa.  

W marcu, w liście do katolików w Irlandii, papież dodał, że “niesłuszna obawa o reputację Kościoła 

i unikanie skandali” zaowocowało „zaniechaniem w zastosowaniu sankcji przewidzianych przez kanoniczne 

prawo karne  w celu ochrony godności każdej osoby”. 

Zachęcał biskupów do pełnego wdrożenia norm prawa kanonicznego w odpowiedzi na wykorzystywanie dzieci 

i „kontynuowania współpracy z władzami świeckimi w zakresie podejmowanych przez nie działań.” 

Zmiany w prawie kanonicznym opublikowane w maju, uznały za przestępstwo pornografię dziecięcą i 

wykorzystywanie osób niepełnosprawnych umysłowo przewidując za to sankcję w postaci wydalenia lub 

usunięcia z urzędu. 

Prawo kanoniczne nie zwiera zobowiązania władz kościelnych do zgłaszania władzom świeckim przypadków 

popełnienia przestępstwa. Tajność jest obowiązkowa w trakcie postępowania. 

 

W listopadzie, przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przeprowadzili „apostolskie wizytacje” w Irlandii 

w celu weryfikacji „skuteczności procedur zastosowanych w odpowiedzi na przypadki wykorzystania 

i form wsparcia udzielonego ofiarom.”  Wyniki wizytacji mają być przedstawione w 2011 roku. 

 


