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APOŠTOLSKÝ	LIST	 
MOTU	PROPRIO	„O	OCHRANĚ	

NEZLETILÝCH	A	ZRANITELNÝCH	OSOB“

PLATNÉ	POUZE	PRO	ŘÍMSKOU	KURII	
A	MĚSTSKÝ	STÁT	VATIKÁN

26.	BŘEZNA	2019

Pracovní	překlad

Ochrana	nezletilých	a	zranitelných	osob	je	nedílnou	součástí	evangel-
ního	poselství,	které	jsou	církev	a	všichni	její	členové	povolaní	šířit	
ve	světě.	Vždyť	sám	Kristus	nám	svěřil	péči	a	ochranu	těch	nejmen-
ších	a	bezbranných:	„kdo	přijme	 jedno	 takové	dítě	kvůli	mně,	mne	
přijímá“	(Mt	18,5).	My	všichni	jsme	tudíž	povinni	velkoryse	přijímat	
nezletilé	a	zranitelné	lidi	a	vytvářet	pro	ně	bezpečné	prostředí,	s	pr-
vořadým	ohledem	na	 jejich	 zájmy.	To	 vyžaduje	 neustálé	 a	 hluboké	
obrácení,	ve	kterém	osobní	svatost	a	morální	závazek	mohou	přispívat	
k	věrohodnosti	evangelní	zvěsti	a	obnovovat	výchovné	poslání	církve.

Mým	 přáním	 proto	 je	 posílit	 instituční	 a	 normativní	 strukturu	
za	účelem	prevence	a	potírání	zneužívání	nezletilých	a	zranitelných	
osob,	aby	v	Římské	kurii	a	v	Městském	státě	Vatikán
 – bylo	zachováno	respektující	společenství,	vědomé	si	práv	a	potřeb	
nezletilých	 a	 zranitelných	 osob,	 které	 bude	 pozorně	 předcházet	
jakékoli	 formě	 násilí	 a	 fyzického	 nebo	 psychického	 zneužívání,	
zanedbání	 péče,	 laxnosti,	 týrání	 nebo	 zneužívání,	 ke	kterým	by	
mohlo	dojít	jak	v	mezilidských	vztazích,	tak	v	organizacích	či	sdí-
lených	prostorách;

 – ve	 všech	 uzrálo	 vědomí	 povinnosti	 oznámit	 případy	 zneužívání	
odpovědným	orgánům	a	spolupracovat	 s	nimi	na	 jejich	prevenci	
a	potírání;

 – bylo	účinně	trestně	stíháno	jakékoli	zneužívání	nebo	týrání	nezle-
tilých	a	zranitelných	osob;

2.
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 – bylo	přiznáno	právo	na	přijetí,	naslouchání	a	doprovázení	těm,	kdo	
deklarují,	že	se	stali	obětí	sexuálního	či	jakéhokoli	jiného	zneužití	
nebo	týrání,	a	také	jejich	rodinným	příslušníkům;

 – byla	poskytnuta	náležitá	pastorační	péče	a	odpovídající	duchovní,	
lékařská,	psychologická	a	právní	pomoc	obětem	a	jejich	rodinám;

 – bylo	zajištěno	právo	na	spravedlivý	a	nestranný	proces	pro	obvině-
né,	za	respektování	presumpce	neviny	a	zásady	zákonnosti	a	při-
měřenosti	trestných	činů	a	trestů;

 – byl	zbaven	svého	úřadu	odsouzený	za	sexuální	zneužití	nezletilé	
nebo	zranitelné	osoby	a	současně	mu	byla	poskytnuta	odpovídající	
pomoc	za	účelem	psychologické	a	duchovní	rehabilitace	a	za	úče-
lem	resocializace;

 – bylo	učiněno	všechno	pro	nabytí	dobré	pověsti	toho,	kdo	byl	obvi-
něn	nespravedlivě;

 – byla	poskytována	příslušná	formace	ohledně	ochrany	nezletilých	
a	zranitelných	osob.

Tímto	listem	stanovím	následující:

1.	 Příslušné	soudní	orgány	Městského	státu	Vatikán	uplatní	trestní	
pravomoc	i	v	případě	trestných	činů	uvedených	v	článku	1	a	3	zákona	
č.	297	O ochraně nezletilých a zranitelných osob	z	26.	března	2019,	
spáchaných	při	výkonu	funkce	osobami	uvedenými	v	článku	3	motu	
proprio Ai nostri tempi,	z	11.	července	2013.

2.	 Při	zachování	zpovědního	tajemství	 jsou	osoby	uvedené	v	člán-
ku	3	motu	proprio	Ai nostri tempi,	z	11.	července	2013,	povinné	bez-
odkladně	podat	trestní	oznámení	ochránci	spravedlnosti	ustanovené-
mu	při	soudu	Městského	státu	Vatikán	pokaždé,	když	se	při	výkonu	
své	funkce	dovědí	nebo	mají	(natolik)	podložené	důvody,	aby	se	do-
mnívaly,	že	je	nezletilá	nebo	zranitelná	osoba	obětí	jednoho	z	trest-
ných	činů	uvedených	v	článku	1	zákona	č.	297,	i	pokud	k	nim	došlo	
jen	v	některém	z	těchto	případů:
	 i.	 na	území	státu;
	 ii.	 jako	újma	občanů	nebo	rezidentů	státu;
	 iii.	 	při	výkonu	funkce	státních	úředních	osob	nebo	osob	uvedených	

v	článku	3	motu	proprio	Ai nostri tempi,	z	11.	července	2013.
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3.	 Osobám	poškozeným	trestnými	činy	uvedenými	v	článku	1	záko-
na	č.	297	je	poskytována	duchovní,	lékařská	a	sociální	pomoc	včetně	
naléhavé	 terapeutické	 a	 psychologické	 pomoci,	 dále	 náležité	 právní	
informace,	a	 to	prostřednictvím	asistenční	služby	Státní	správy	pro	
zdraví	a	hygienu	governatorátu	Městského	státu	Vatikán.

4.	 Pracovní	úřad	Apoštolského	stolce	ve	spolupráci	s	asistenční	služ-
bou	Státní	správy	pro	zdraví	a	hygienu	pořádá	formační	programy	pro	
personál	Římské	kurie	a	institucí	spojených	se	Svatým	stolcem.	Pro-
gramy	se	věnují	rizikům	v	oblasti	sexuálního	zneužívání	nebo	týrání	
nezletilých	 a	 zranitelných	 osob,	 prostředkům	 identifikace	 takového	
chování	a	prevenci	útoků	a	oznamovací	povinností.

5.	 Při	výběru	a	přijímání	personálu	do	Římské	kurie	a	institucí	spo-
jených	 se	Svatým	 stolcem,	 i	 těch,	 kdo	poskytují	 spolupráci	 formou	
volontariátu,	 musí	 být	 prověřena	 způsobilost	 kandidátů	 k	 interakci	
s	nezletilými	a	zranitelnými	osobami.

6.	 Úřady	 Římské	 kurie	 a	 instituce	 spojené	 se	 Svatým	 stolcem,	
ke	 kterým	mají	 nezletilé	 nebo	 zranitelné	 osoby	 přístup,	 za	 pomoci	
asistenční	služby	Státní	správy	pro	zdraví	a	hygienu	vydají	směrnice,	
osvědčené	postupy	a	pokyny	pro	ochranu	uvedených	osob.

Ustanovuji,	aby	tento	apoštolský	list	byl	zveřejněn	formou	motu	pro-
prio	v	deníku	L’Osservatore Romano	a	následně	zařazen	do	Acta Apo-
stolicæ Sedis.

Nařizuji,	aby	vše,	co	je	zde	stanoveno,	vešlo	plně	a	trvale	v	platnost	
od	1.	června	2019,	a	ruším	také	všechna	ustanovení,	která	se	(s	tímto)	
neslučují.

Dáno	v	Římě	u	Svatého	Petra	26.	března	2019,	sedmého	roku	našeho	
pontifikátu.

FRANTIŠEK
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ZÁKON	Č.	297	 
MĚSTSKÉHO	STÁTU	VATIKÁN
O	OCHRANĚ	NEZLETILÝCH	
A	ZRANITELNÝCH	OSOB

26.	BŘEZNA	2019

SVATÝ	OTEC	FRANTIŠEK

 – s	přihlédnutím	k	Základnímu zákonu Státu Města Vatikán	z	26.	lis-
topadu	2000;

 – s	přihlédnutím	k	Zákonu o pramenech práva	 č.	LXXI	z	1.	 října	
2008;

 – s	přihlédnutím	k	motu	proprio Ai nostri tempi	z	11.	července	2013;

 – s	přihlédnutím	k	Zákonu	č.	VIII, obsahujícímu doplňkové předpisy 
pro trestní oblast,	z	11.	července	2013;

 – s	přihlédnutím	k	Zákonu č.	IX, obsahujícímu úpravy trestního zá-
koníku a procesního zákoníku,	z	11.	července	2013;

 – s	přihlédnutím	k	Úmluvě o právech dítěte, uzavřené	v	New	Yor-
ku	20.	listopadu	1989,	ratifikované	Svatým	stolcem,	také	jménem	
Městského	státu	Vatikán	a	za	něj,	20.	dubna	1990;

 – s	přihlédnutím	k	Nepovinnému protokolu Úmluvy o právech dítěte, 
o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, uzavřenému	
v	New	Yorku	 25.	 května	 2000,	 přijatému	 Svatým	 stolcem,	 také	
jménem	Městského	státu	Vatikán	a	za	něj,	24.	října	2001;

vydává	následující
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ZÁKON

Článek	1
(Působnost)

1. Tento	zákon	se	vztahuje	na	trestné	činy	uvedené	v	hlavě	II	zákona	
č.	VIII,	obsahujícího doplňkové předpisy pro trestní oblast,	z	11.	čer-
vence	2013,	jakož	i	na	trestné	činy	uvedené	v	čl.	372,	386,	389,	390	
a	391	trestního	zákoníku,	kdykoli	byly	spáchány	k	újmě	nezletilého	
nebo	subjektu	jemu	na	roveň	postavenému.

2.	Pro	účely	 tohoto	zákona	 je	„osobě nezletilé“	postavena	na	roveň	
„osoba zranitelná“.

3.	Za	zranitelnou	je	považována	každá	osoba	ve	stavu	nemoci,	fyzic-
kého	či	psychického	postižení	nebo	ve	stavu	zbavení	osobní	svobody,	
který	fakticky	nebo	dočasně	omezoval	její	chápání,	rozhodování	nebo	
schopnost	bránit	se	útoku.

Článek	2
(Stíhání a promlčecí lhůty)

1.	Trestné	činy	uvedené	v	článku	1	jsou	soudně	stíhatelné.

2.	Promlčecí	lhůta	trestných	činů	uvedených	v	článku	1	je	dvacet	let,	
v	případě	útoku	na	nezletilého	začíná	plynout	od	dovršení	jeho	osm-
náctého	roku	věku.

Článek	3
(Oznamovací povinnost)

1.	Úřední	 osoba,	 která	 při	 výkonu	 svých	 povinností	 obdrží	 zprávu	
nebo	má	oprávněné	důvody,	že	se	nezletilá	osoba	stala	obětí	jednoho	
z	trestných	činů	uvedených	v	článku	1,	musí	bezodkladně,	s	výjimkou	
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případu	zpovědního	tajemství,	podat	trestní	oznámení	pokaždé,	jsou-
-li	trestné	činy	páchány:

a)	 na	území	Městského	státu	Vatikán;
b)	 vůči	rezidentům	nebo	občanům	státu;
c)	 	úředními	osobami	Městského	státu	Vatikán	v	souvislosti	s	výko-

nem	jejich	funkce	nebo	subjekty	uvedenými	v	bodě	3	motu	pro-
prio Ai nostri tempi	z	11.	července	2013.

2.	Úřední	osoba,	která	nepodá	nebo	bezdůvodně	odkládá	trestní	ozná-
mení	 činu	 uvedeného	 v	 předchozím	 odstavci,	 s	 výjimkou	 případu,	
kdy	by	tím	způsobila	ještě	větší	trestný	čin,	bude	potrestána	pokutou	
v	rozsahu	od	jednoho	tisíce	do	pěti	tisíc	euro.	Pokud	je	čin	spáchán	
příslušníkem	nebo	důstojníkem	kriminální	policie,	bude	potrestán	od-
nětím	svobody	až	na	šest	měsíců.

3.	S	výjimkou	případu	zachování	zpovědního	tajemství	může	trestní	
oznámení	podat	 jakákoli	 jiná	osoba,	 i	 zcela	nezúčastněná,	která	by	
měla	poznatky	o	chování	poškozujícím	nezletilého.

4.	Pokud	by	se	řízení	týkalo	duchovního	nebo	člena	institutu	zasvě-
ceného	života	nebo	 společnosti	 apoštolského	života,	ochránce	 spra-
vedlnosti	neprodleně	po	obdržení	oznámení	informuje	ordináře	nebo	
příslušného	 vyššího	 představeného,	 aby	 mohla	 být	 přijata	 opatření	
stanovená	kanonickým	právem.

Článek	4
(Všeobecná opatření k ochraně)

Oběť	v	trestním	řízení:

a)	 	je	 informována	 o	 právech	 a	 službách,	 které	 jsou	 jí	 k	 dispozici,	
a	také,	kdykoli	o	to	požádá,	o	výsledcích	jednotlivých	fází	řízení;

b)	 	je	informována	o	přijetí	a	ukončení	jakýchkoli	dočasných	nebo	ko-
nečných	opatření	vůči	obviněnému,	omezujících	osobní	svobodu;
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c)	 	může	 přímo	 nebo	 prostřednictvím	 obhájce	 poskytnout	 důkazy,	
vyzvat	k	provedení	zvláštních	vyšetřování	a	požadovat,	aby	byla	
vyslechnuta;

d)	 	má	právo	na	ochranu	své	pověsti	a	soukromí	a	 také	na	ochranu	
osobních	údajů;

e)	 	má	právo	na	přijetí	vhodných	opatření,	aby	se	vyhnula	přímému	
kontaktu	 s	 obviněným,	 s	 výjimkou	nedotknutelných	požadavků	
řízení.

Článek	5
(Výslech nezletilého)

Pokud	se	přistoupí	k	výslechu	nezletilého:

a)	 	nezletilý	může	být	doprovázen	svým	advokátem	a	také	dospělým,	
kterému	důvěřuje,	schváleným	autoritou	řízení;

b)	 	výslech	nezletilého,	méně	než	čtrnáctiletého,	je	veden	vždy	za	po-
moci	psychologa	a	způsobem	odpovídajícím	záměru.	Příslušník	
kriminální	policie	postupuje	stejným	způsobem	i	v	každém	jiném	
případě,	kdy	se	domnívá,	že	takový	způsob	je	vhodný;

c)	 	výpověď	je	dokumentována	také	prostřednictvím	videonahrávky,	
která	musí	být	pořízena	jako	důkaz	pro	soud.

Článek	6
(Šetření)

1.	Ochránce	spravedlnosti	vyžádá	přijetí	opatření,	byť	dočasných,	ne-
zbytných	k:

a)	 zajištění	bezpečnosti	a	fyzické	nedotknutelnosti	oběti;
b)	 zabránění	styku	vyšetřovaného	s	obětí	nebo	jinými	nezletilými;
c)	 prevenci	opakování	trestných	činů;
d)	 	ochraně	 oběti	 a	 její	 rodiny	 před	 jakýmkoli	 zastrašováním	nebo	

mstou.
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2.	Ochránce	 spravedlnosti	 v	 případě,	 kdy	 jsou	 zákonní	 zástupci	 ve	
střetu	zájmů	s	nezletilým,	požádá	samosoudce,	aby	jmenoval	zvlášt-
ního	kurátora,	který	bude	na	účet	státu	zastupovat	zájmy	nezletilého.

3.	Za	účelem	ochrany	oběti	obhájce	spravedlnosti:

a)	 	zajistí,	 aby	 vyšetřování	 probíhalo	 přednostně	 a	 za	 respektová-
ní	důstojnosti	a	fyzické	i	psychické	nedotknutelnosti	oběti;

b)	 vyslechne	bezodkladně	výpověď	oběti;
c)	 odkáže	oběť	na	asistenční	službu	uvedenou	v	článku	9.

4.	 Ochránce	 spravedlnosti,	 ve	 shodě	 se	 Správou	 pro	 bezpečnostní	
služby	a	civilní	ochranu	a	s	asistenční	službou	uvedenou	v	článku	9,	
přijme	směrnice	k	dodržování	postupů	při	úkonech	kriminální	poli-
cie,	které	se	týkají	nezletilých.

Článek	7
(Soud)

Pokud	se	v	řízení	jedná	o	jeden	z	trestných	činů,	uvedených	v	článku	
1,	soudní	autorita,	za	účelem	ochrany	nezletilého:

a)	 	může	nařídit	projednávání	za	zavřenými	dveřmi;
b)	 	stanovit,	aby	nezletilý	učinil	výpověď	prostřednictvím	videokon-

ference	nebo	za	sklem	za	použití	interního	telefonu
c)	 	v	případech,	kdy	jsou	zákonní	zástupci	ve	střetu	zájmů	s	nezle-

tilým,	jmenuje	zvláštního	kurátora,	který	na	účet	státu	zastupuje	
zájmy	nezletilého;

d)	 	je-li	obviněným	duchovní	nebo	člen	institutu	zasvěceného	života	
nebo	 společnosti	 apoštolského	 života,	 spolu	 s	 rozsudkem	 předá	
kopii	procesní	dokumentace	ordináři	nebo	příslušnému	vyššímu	
představenému,	aby	mohla	být	přijata	opatření,	stanovená	kano-
nickým	právem.
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Článek	8
(Státní správa pro zdraví a hygienu)

1.	Předseda	governatorátu	na	návrh	Státní	správy	pro	zdraví	a	hygie-
nu	vydá	směrnice	pro	ochranu	nezletilých.

2.	Státní	správa	pro	zdraví	a	hygienu	ustanoví	asistenční	službu	pro	
oběti	sexuálního	zneužívání.	Ze	svých	pracovníků	vybere	kvalifiko-
vaného	odborníka,	kterému	svěří	odpovědnost	za	koordinaci	uvedené	
služby.

Článek	9
(Asistenční služba)

Asistenční	služba:

a)	 poskytuje	službu	naslouchání;
b)	 	zajišťuje	lékařskou	a	sociální	pomoc	obětem	a	jejich	rodinným	pří-

slušníkům,	včetně	naléhavé	terapeutické	a	psychologické	pomoci;
c)	 seznámí	oběť	s	jejími	právy	a	se	způsobem	jejich	uplatnění;
d)	 zprostředkuje	oběti	podání	odvolání	soudní	autoritě;
e)	 	bude	 brát	 zřetel	 na	 názory	 a	 potřeby	 oběti,	 chránit	 její	 pověst	

a	soukromí	i	osobní	údaje;
f)	 vydá	směrnice	pro	přístup	k	nezletilým,	kteří	se	na	ni	obracejí.

Článek	10
(Formace)

1.	Asistenční	služba	nabídne	nezletilým,	jejich	rodičům,	formačním	
pracovníkům,	vychovatelům	a	odpovědným	osobám	náležitou	infor-
maci	o	rizicích	v	oblasti	sexuálního	zneužívání	a	týrání	a	také	o	vhod-
ných	prostředcích	identifikace	a	prevence	takových	útoků.

2.	Pracovní	úřad	Apoštolského	stolce	ve	spolupráci	s	asistenční	služ-
bou	organizuje	 formační	programy	pro	zaměstnance	governatorátu,	



245

týkající	se	rizik	v	oblasti	sexuálního	zneužívání	a	týrání	nezletilých,	
prostředků	identifikace	a	prevence	takových	útoků,	jakož	i	oznamo-
vací	povinnosti.

Článek	11
(Přijímání zaměstnanců)

1.	Při	výběru	a	přijímání	zaměstnanců	governatorátu	i	těch,	kteří	spo-
lupracují	jako	dobrovolníci,	musí	být	prověřena	způsobilost	kandidáta	
k	jednání	s	nezletilými.

2.	Výběrová	komise	zaměstnanců	za	pomoci	asistenční	služby	vydá	
směrnice	a	definici	postupů	pro	prověření	způsobilosti	kandidátů.

Článek	12
(Účinnost)

Zákon	nabývá	účinnosti	dne	1.	června	2019.

Nařizujeme, aby originál tohoto zákona, opatřený státní pečetí, byl 
založen do archivu zákonů Městského státu Vatikán a jeho text byl 
zveřejněn, mimo Dodatku k Acta Apostolicæ Sedis, také vyvěšením na 
Nádvoří svatého Damasa (cortile San Damaso), na dveřích kanceláří 
governatorátu a ve státních poštovních úřadech a zaslán každému, 
kdo jej má zachovávat a na jeho zachovávání dbát.

Městský	 stát	 Vatikán	 26.	 března	 2019,	 sedmého	 roku	 našeho	
pontifikátu.
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SMĚRNICE	PRO	OCHRANU	NEZLETILÝCH	
A	ZRANITELNÝCH	OSOB

VIKARIÁT	MĚSTSKÉHO	STÁTU	VATIKÁN

26.	BŘEZNA	2019

SVATÝ	OTEC	FRANTIŠEK

 – v	 návaznosti	 na	 Chirograf	 svatého	 Jana	 Pavla	 II.,	 pro duchovní 
péči v Městském státu Vatikán	ze	14.	ledna	1991;

 – s	odkazem	na	zákon	č.	297	o ochraně nezletilých a zranitelných 
osob	z	26.	března	2019;

 – s	 ohledem	 na	 specifickou	 povahu	 pastoračních	 aktivit	 na	 území	
Městského	státu	Vatikán;

 – s	přáním	zavést	zvláštní	opatření	v	rámci	vikariátu	Městského	stá-
tu	Vatikán	pro		ochranu	nezletilých	a	zranitelných	osob	a	péči	o	ně;

vydává	následující
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SMĚRNICE

Úvod

Ochrana	nezletilých	a	zranitelných	osob	je	nedílnou	součástí	církev-
ního	poslání.	Vikariát	Městského	státu	Vatikán,	kterému	je	svěřena	
pastorační	péče	o	věřící	 rezidenty	státu	a	v	papežském	sídle	Castel	
Gandolfo,	se	plně	podílí	na	tomto	poslání,	pevně	zakotveném	v	pře-
svědčení,	že	každá	lidská	bytost	má	jedinečnou	hodnotu,	protože	je	
stvořena	k	Božímu	obrazu	a	k	jeho	podobě.	„Účinná	ochrana	nezle-
tilých	 a	 úsilí	 o	 zabezpečení	 jejich	 lidského	 a	 duchovního	 rozvoje,	
odpovídají	důstojnosti	lidské	bytosti,	jsou	nedílnou	součástí	evangel-
ního	poselství,	které	jsou	církev	a	všichni	její	členové	povoláni	šířit	
ve	světě“	(Chirograf	pro duchovní péči v Městském státu Vatikán	ze	
14.	ledna	1991).

A.	Působnost

Normy	kanonického	práva	a	zákony	Městského	státu	Vatikán,	týka-
jící	 se	ochrany	nezletilých	a	zranitelných	osob,	musí	být	 svědomitě	
dodržovány.

Soubor	opatření	a	postupů	obsažených	v	těchto	směrnicích	má	za	
cíl	ustanovit	a	udržovat	respektující	církevní	společenství,	vědomé	si	
práv	a	potřeb	nezletilých	a	zranitelných	osob,	vnímavé	k	rizikům	se-
xuálního	zneužívání	a	týrání	v	rámci	aktivit	vykonávaných	na	území	
vikariátu	Městského	státu	Vatikán.	Jsou	určeny:

 – kanovníkům,	koadjutorům	a	kléru	svatopetrské	baziliky;
 – farářům	 a	 koadjutorům	 farnosti	 svatého	 Petra	 a	 svaté	 Anny	
ve	Vatikánu;

 – kaplanům	a	duchovním	asistentům,	kteří	obdrželi	pastorační	po-
věření	od	generálního	vikáře;

 – kněžím,	jáhnům	a	vychovatelům	konviktu	Preseminario San Pio X;
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 – členům	 institutů	 zasvěceného	 života	 a	 společností	 apoštolského	
života,	kteří	mají	trvalý	pobyt	na	území	Městského	státu	Vatikán;

 – všem,	kdo	z	jakéhokoli	osobního	pověření	nebo	plynoucího	z	člen-
ství,	 působí	 v	 církevním	 společenství	 vikariátu	Městského	 státu	
Vatikán.

Tyto	směrnice	se	vztahují	na	„osoby zranitelné“, které	jsou	posta-
veny	na	roveň	osobám	„nezletilým“.

B.	Referent	pro	ochranu	nezletilých

Generální	vikář	jmenuje	referenta	pro	ochranu	nezletilých,	který	ko-
ordinuje	realizaci	těchto	směrnic	a	dohlíží	na	jejich	uplatňování	tak,	
aby	na	území	vikariátu	bylo	zachováno	respektující	společenství,	vě-
domé	si	práv	a	potřeb	nezletilých	a	vnímavé	k	prevenci	jakékoli	formy	
násilí	či	zneužití.	Referent	bude	koordinovat	prevenční	a	formační	ak-
tivity	pastoračních	pracovníků	a	zvláštní	péči	bude	věnovat	přijímání	
a	doprovázení	těch,	kteří	deklarují,	že	se	stali	obětí	sexuálního	zneu-
žívání	nebo	týrání,	a	jejich	rodinných	příslušníků.

Referent	bude	ve	své	úloze	odborně	podporován	asistenční	služ-
bou	ředitelství	zdraví	a	hygieny	governatorátu	a	úřadu	práce	Apoštol-
ského	stolce.

C.	Pastorační	pracovníci

1.	 Při	výběru	pastoračních	pracovníků	musí	být	především	náležitě	
prověřena	způsobilost	kandidátů	k	jednání	s	mladistvými	včetně	do-
kladu	o	trestní	bezúhonnosti.

2.	 Pastorační	pracovníci	musí	projít	vhodnou	formací	ohledně	rizik	
spojených	se	sexuálním	zneužíváním	a	týráním	nezletilých	a	ohledně	
identifikace	a	prevence	 takového	 jednání.	Kromě	 toho	 jsou	povinni	
účastnit	se	formačních	programů	organizovaných	úřadem	práce	Apo-
štolského	stolce,	po	domluvě	s	asistenční	službou.
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3.	 Příležitostní	pracovníci	obdrží	informace	o	přístupu	k	nezletilým,	
jako	i	o	zakázaných	postojích.

D.	Pastorační	aktivity

1.	 Při	pastoračních	aktivitách	s	mladistvými	musí	být	jejich	ochrana	
prioritou.	Při	těchto	aktivitách	proto	musí	pastorační	pracovníci:

 – chovat	se	obezřetně	a	s	úctou	k	mladistvým;
 – předkládat	jim	pozitivní	vzory;
 – jsou-li	v	přítomnosti	nezletilých,	být	vždy	viditelnými	pro	druhé;
 – oznámit	 odpovědnému	 pracovníkovi	 jakékoli	 potencionálně	 ne-
bezpečné	chování;

 – respektovat	soukromí	mladistvého;
 – informovat	 rodiče	 nebo	 opatrovníky	 o	 navržených	 aktivitách	
a	o	jejich	organizaci;

 – používat	náležitou	obezřetnost	při	komunikaci	s	mladistvými,	a	to	
i	prostřednictvím	telefonu	a	sociálních	sítí.

2.	 Pastoračním	pracovníkům	je	přísně	zakázáno:

 – ukládat	jakékoli	tělesné	tresty:
 – navazovat	přednostní	vztah	s	jednotlivým	nezletilým;
 – ponechat	mladistvého	v	situaci	eventuálního	nebezpečí	vzhledem	
k	jeho	psychické	nebo	fyzické	bezpečnosti;

 – jednat	 s	 nezletilými	 urážlivě	 nebo	 nevhodně	 nebo	 s	 použitím	
sexuálních	narážek;

 – diskriminovat	mladistvého	nebo	skupinu	nezletilých;
 – požadovat	od	nezletilého,	aby	zachoval	tajemství;
 – obdarovávat	jednotlivého	nezletilého,	a	diskriminovat	tak	zbytek	
skupiny;

 – pořizovat	 fotografie	či	videozáznam	mladistvého	bez	písemného	
souhlasu	jeho	rodičů	nebo	opatrovníků;
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 – zveřejňovat	nebo	šířit	prostřednictvím	webových	stránek nebo	so-
ciálních	sítí	obrazový	materiál,	na	kterém	je	rozpoznatelným	způ-
sobem	zachycen	mladistvý,	bez	souhlasu	rodičů	nebo	opatrovníků.

3.	 Pastorační	 aktivity	 se	 mají	 konat	 v	 prostorách	 přizpůsobených	
věku	a	stupni	vývoje	nezletilých.	Nakolik	je	to	možné,	pastorační	pra-
covníci	musí	věnovat	zvláštní	pozornost	tomu,	aby	mladiství	nevstu-
povali	 do	 skrytých	a	nekontrolovaných	míst	 a	na	 těchto	místech	 se	
zdržovali.

4.	 Eventuální	nevhodné	chování	nebo	šikana,	které	by	se	měly	ode-
hrávat	mezi	mladistvými,	třebaže	by	v	nich	nebyly	známky	trestného	
činu,	se	musí	řešit	neprodleně,	s	rozvahou,	moudrostí	a	citem,	a	musí	
o	nich	být	informováni	rodiče	nebo	opatrovníci.	

E.	Informovaný	souhlas	rodičů	nebo	opatrovníků

1.	 Zcela	 nezbytný	 je	 písemný	 souhlas	 rodičů	 nebo	 opatrovníků	
s	účastí	nezletilých	na	pastoračních	aktivitách.	Rodiče	a	opatrovníci	
obdrží	 informace	o	připravované	aktivitě	a	 jména	 i	kontaktní	údaje	
odpovědných	pracovníků.

2.	 Písemný	souhlas	rodičů	a	opatrovníků	je	také	vyžadován	pro	po-
řizování	fotografií	nebo	videozáznamů	nezletilých,	pro	zveřejňování	
fotografií	nebo	videí,	na	kterých	jsou	zachyceni,	a	také	pro	kontakto-
vání	mladistvého	například	telefonem	nebo	na	sociálních	sítích.

3.	 Souhlas	rodičů,	který	obsahuje	citlivé	údaje,	musí	být	uchováván	
s		pozorností	a	péčí.

F.	Postup	při	oznámení	o	údajném	případu	 
sexuálního	zneužití	nebo	týrání

1.	 Ti,	 kdo	 deklarují,	 že	 se	 stali	 obětí	 sexuálního	 zneužívání	 nebo	
týrání	v	církevním	prostředí,	a	 jejich	 rodinní	příslušníci	mají	právo	
na	přijetí,	 naslouchání	 a	doprovázení.	Generální	vikář	 je	vyslechne	
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buď	přímo,	nebo	prostřednictvím	referenta	pro	ochranu	nezletilých,	
a	postará	se	o	zajištění	odpovídající	duchovní	asistence,	přičemž	bude	
chránit	jejich	pověst	a	soukromí	i	osobní	údaje.	Generální	vikář	může	
svěřit	duchovní	doprovázení	obětí	a	jejich	rodinných	příslušníků	kva-
lifikovanému	knězi.

2.	 Kromě	 toho	 bude	 obětem	 poskytnuta	 lékařská	 a	 sociální	 péče	
včetně	 bezprostřední	 terapeutické	 a	 psychologické	 pomoci,	 potřeb-
ných	právních	informací	za	využití	asistenční	služby	Správy	pro	zdra-
ví	a	hygienu.

3.	 Pastorační	pracovníci,	spolupracovníci	a	dobrovolníci,	kteří	se	do-
vědí	o	případu	sexuálního	zneužití	nebo	týrání	nezletilého,	informují	
generálního	 vikáře	 buď	 přímo,	 nebo	 prostřednictvím	 referenta	 pro	
ochranu	nezletilých,	a	to	s	výjimkou	zachování	zpovědního	tajemství.

4.	 Generální	vikář	nebo	referent	požádá	autora	oznámení,	aby	učinil	
oznámení	písemně,	i	proto,	aby	mohlo	být	předáno	ochránci	spravedl-
nosti	ustanovenému	při	soudu	Městského	státu	Vatikán.	Autor	ozná-
mení	obdrží	podnět,	aby	trestný	čin	oznámil	přímo	ochránci	sprave-
dlnosti	ustanovenému	u	soudu	Městského	státu	Vatikán.

5.	 Pokud	 by	 předpokládaným	 pachatelem	 skutků	 byl	 klerik	 nebo	
člen	 institutu	 zasvěceného	 života	 nebo	 společnosti	 apoštolského	 ži-
vota,	generální	vikář	poté,	co	obdrží	zprávu,	ji	bezodkladně	sdělí	pří-
slušnému	ordináři	nebo	vyššímu	řeholnímu	představenému.

6.	 Pokud	zpráva	o	trestném	činu	není	jednoznačně	podložená,	gene-
rální	vikář	ji	oznámí	ochránci	spravedlnosti	ustanovenému	při	soudu	
Městského	státu	Vatikán	a	odvolá	údajného	pachatele	z	pastoračních	
aktivit	vikariátu.

7.	 V	případě	písemné	a	odůvodněné	námitky	ze	strany	oběti	nebo	
jejího	právního	zástupce,	nebo	při	odmítnutí	podat	písemné	oznáme-
ní,	nepředá	generální	vikář	oznámení	ochránci	spravedlnosti,	pokud,	
po	předchozím	vyslechnutí	referenta	pro	ochranu	nezletilých,	nebude	
přesvědčený	o	tom,	že	oznámení	je	nutné	pro	ochranu	oběti	nebo	ji-
ných	nezletilých.
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8.	 V	 případech,	 které	 spadají	 do	 kompetence	 generálního	 vikáře,	
aniž	by	tím	poškodil	probíhající	vyšetřování	civilních	orgánů,	gene-
rální	vikář	osobně	nebo	prostřednictvím	kněze	kompetentního	v	ob-
lasti	procesních	práv	a	disponujícího	moudrostí	 rozlišování,	vykoná	
předběžné	šetření	podle	kánonu	1717	CIC.	Takové	šetření	je	prioritní.

9.	 Pokud	 to	 vyžadují	 okolnosti,	 může	 příslušný	 ordinář	 delegovat	
pravomoc	k	předběžnému	šetření	generálnímu	vikáři.

10.	V	procesu	bude	ověřena	míra	trestního	jednání,	osobní	údaje	a	věk	
oběti,	 způsobená	 škoda	 a	 případné	 propojení	 se	 svátostným	 forem.	
Mohou	být	shromážděny	dokumenty,	důkazy	a	svědectví	z	různých	
oblastí	a	prostředí,	ve	kterých	vyšetřovaný	působil.	Generální	vikář	
může	využít	výpovědí,	svědectví,	dokumentů	a	odborných	posudků	
civilních	orgánů	i	případných	rozsudků	nebo	rozhodnutí	v	předmětu	
vyšetřování,	 vydaných	 státními	 soudními	 orgány.	 Generální	 vikář	
může	 k	 tomuto	 účelu	 pozastavit	 proces	 až	 do	 ukončení	 civilního	
vyšetřování.

11.	V	průběhu	vyšetřování	bude	dbáno	na:

a)	úsilí	o	uzdravení	každého	účastníka	řízení;
b)	bezodkladné	a	účelné	zaznamenání	výpovědi	oběti;
c)	odkázání	oběti	na	asistenční	službu	Správy	pro	zdraví	a	hygienu;
d)		ozřejmění	práv	oběti	a	způsobu	jejich	uplatnění,	včetně	možnosti	

předložení	důkazů	a	vyžádání	přímého	výslechu	nebo	za	pomoci	
prostředníka;

e)		informování	oběti,	kdykoli	o	to	požádá,	o	výsledcích	jednotlivých	
fází	vyšetřování;

f)		vedení	 oběti	 k	 tomu,	 aby	 využila	 odborné	 asistence	 občanských	
i	církevních	poradců;

g)	ochranu	oběti	a	její	rodiny	před	zastrašováním	nebo	pomstou;
h)	obranu	dobré	pověsti	a	soukromí	i	ochranu	osobních	údajů	oběti.

12.	Musí	být	vždy	zaručena	presumpce	neviny	tím,	že	bude	chráněna	
pověst	vyšetřovaného.	Kromě	případu,	kdy	přetrvávají	vážné	důvody	
o	opaku,	je	vyšetřovaný	v	pravý	čas	informován	o	obžalobě	na	svou	
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osobu,	aby	se	mohl	účinně	bránit.	Je	veden	k	tomu,	aby	využil	pomoci	
občanských	i	církevních	poradců.	Bude	mu	nabídnuta	také	duchovní	
a	psychologická	asistence.

13.	Tam,	kde	je	důvod	se	domnívat,	že	by	se	zločiny	mohly	opakovat,	
musí	být	bezodkladně	přijato	ochranné	opatření.

14.	Pokud	z	vyšetřování	vyplyne	pravděpodobnost,	že	došlo	k	trest-
nému	 činu,	 předloží	 generální	 vikář	 kauzu	 příslušnému	 dikasteriu.	
V	opačném	případě	vydá	generální	vikář	dekret	odůvodňující	odlože-
ní	případu	a	ve	svém	archivu	uchová	dokumenty	dokládající	provede-
né	úkony	a	důvod	přijatého	rozhodnutí.

15.	Kdokoli	bude	shledán	vinným	z	trestného	činu	uvedeného	v	člán-
ku	1	zákona	č.	297	o ochraně nezletilých a zranitelných osob	z	26.	
března	2019,	bude	zbaven	svých	pověření;	bude	mu	nabídnuta	přimě-
řená	pomoc	po	psychologické	 a	 duchovní	 stránce	 se	 záměrem	 jeho	
sociálního	znovu	začlenění.

Stanovuji tímto dodržování těchto směrnic ad	experimentum po dobu 
tří let.

Dáno	v	Římě	u	Svatého	Petra	26.	března	2019,	sedmého	roku	našeho	
pontifikátu.

FRANTIŠEK


