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W naszych czasach dobro wspólne jest coraz bardziej zagrożone przez przestępczość 

ponadnarodową i zorganizowaną, przez niewłaściwe wykorzystanie rynku i gospodarki, a 

także przez terroryzm. 

Konieczne jest zatem, aby społeczność międzynarodowa przyjęła odpowiednie instrumenty 

prawne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości poprzez promowanie 

międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych. 

Stolica Apostolska, działając również w imieniu i na rzecz Państwa Watykańskiego, 

ratyfikując liczne konwencje międzynarodowe w tej dziedzinie, zawsze twierdziła, że takie 

porozumienia stanowią środek skutecznego zwalczania działalności przestępczej, która 

zagraża godności ludzkiej, dobru wspólnemu i pokojowi. 

Pragnąc teraz potwierdzić zobowiązanie Stolicy Apostolskiej do współpracy w tych celach, 

niniejszym Listem Apostolskim w formie motu proprio I nakazuję, aby: 

1. Właściwe organy sądowe Państwa Watykańskiego sprawują jurysdykcję karną również w 

celu: 

a) przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu, podstawowym interesom lub 

dziedzictwu Stolicy Apostolskiej; 

b) wskazane przestępstwa: 

- w ustawie Państwa Watykańskiego nr VIII z dnia 11 lipca 2013 r. ustanawiającej normy 

uzupełniające w sprawach karnych; 

- w ustawie Państwa Watykańskiego nr IX z dnia 11 lipca 2013 r. zawierającej zmiany w 

Kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego; 

popełnione przez osoby, o których mowa w pkt 3 poniżej, w trakcie wykonywania ich 

obowiązków; 



 
 

c) do każdego innego przestępstwa, którego represja jest wymagana przez umowę 

międzynarodową ratyfikowaną przez Stolicę Apostolską, jeżeli sprawca przebywa w 

Państwie Watykańskim i nie jest ekstradowany za granicę. 

2. Przestępstwa, o których mowa w pkt 1, są oceniane zgodnie z ustawodawstwem 

obowiązującym w Państwie Watykańskim w chwili ich popełnienia, bez uszczerbku dla 

ogólnych zasad porządku prawnego dotyczących stosowania prawa karnego w czasie. 

3. Dla celów watykańskiego prawa karnego z "urzędnikami publicznymi" utożsamia się: 

a) członków, urzędników i pracowników różnych organów Kurii Rzymskiej i instytucji z nią 

związanych; 

b) legaci papiescy i personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej; 

c) osoby pełniące funkcje przedstawicielstwa, administracji lub kierownictwa, a także 

osoby, które sprawują, nawet w rzeczywistości, zarządzanie i kontrolę nad podmiotami 

bezpośrednio zależnymi od Stolicy Apostolskiej i wpisanymi do rejestru kanonicznych osób 

prawnych prowadzonego w Gubernatorstwie Państwa Watykańskiego; 

d) każdą inną osobę sprawującą mandat administracyjny lub sądowniczy w Stolicy 

Apostolskiej, na stałe lub tymczasowo, za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, niezależnie od 

jej szczebla hierarchicznego. 

4. Jurysdykcja, o której mowa w pkt 1, rozciąga się również na odpowiedzialność 

administracyjną osób prawnych wynikającą z przestępstwa, regulowaną prawem Państwa 

Watykańskiego. 

5. Jeżeli ta sama czynność jest dokonywana w innych państwach, stosuje się przepisy 

dotyczące zbieżności jurysdykcji obowiązujące w Państwie Watykańskim. 

6. Pozostaje bez uszczerbku dla przepisów sztuki. 23 ustawy nr CXIX z dnia 21 listopada 

1987 r., która zatwierdza system sądowniczy Państwa Watykańskiego. 

Postanawiam o tym i ustalam, pomimo wszelkich przepisów przeciwnych. 

Postanawiam, że niniejszy List Apostolski w formie motu proprio zostanie promulgowany 

poprzez publikację w L'Osservatore Romano i wejdzie w życie 1 września 2013 r. 

Wygłoszony w Rzymie, z Pałacu Apostolskiego, 11 lipca 2013 r., w pierwszym okresie jego 

pontyfikatu. 
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