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Obywatelstwo watykañskie
a zasada ius sanguinis i ius soli
Wprowadzenie
kres od 12 lutego do 10 maja 2009 roku up³yn¹³ w Watykanie pod
znakiem wystawy zorganizowanej przez Gubernatorat1, która by³a
poœwiêcona wa¿nemu dla Pañstwa Watykañskiego wydarzeniu. 11 lutego,
minê³a dok³adnie osiemdziesi¹ta rocznica z³o¿enia podpisów na dokumentach ratyfikacyjnych przez przedstawicieli w³adz w³oskich i papieskich w Sali Tronowej Pa³acu Laterañskiego, a tym samym rocznica
zakoñczenia d³ugich i ¿mudnych negocjacji papiesko-w³oskich. Ze strony
Królestwa W³och podpis z³o¿y³ Pierwszy Minister Benito Mussolini, natomiast stronê papiestwa reprezentowa³, delegowany przez papie¿a Piusa
XI, Pietro kardyna³ Gasparri – ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Z³o¿enie podpisów oznacza³o za¿egnanie ponad pó³wiecznego konfliktu i rozwi¹zanie tzw. kwestii rzymskiej.

O

Specyfika terytorium Pañstwa Miasta Watykañskiego
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e proces ratyfikacyjny trwa³ jeszcze pó³ roku2,
a w trakcie tego okresu zdarza³y siê momenty ostrych wyst¹pieñ po obu
1

Gubernator, jako szef Gubernatoratu, posiada³ watykañskie obywatelstwo i prawo sta³ego miejsca zamieszkania na terenie Watykanu. Znamiennym jest fakt, na co
wskazuje ks. Marek Solarczyk, ¿e pierwszy Gubernator by³ równoczeœnie jedyn¹
osob¹ piastuj¹c¹ tak¹ funkcjê. W latach 1929–1952 pe³ni³ j¹ markiz Camillo Serafini.
Po jego œmierci papie¿ Pius XII nie dokona³ aktu mianowania jego nastêpcy, a ostatecznie urz¹d zosta³ zniesiony w roku 2000. Obecnie na czele Gubernatoratu stoi
z urzêdu przewodnicz¹cy Komisji Papieskiej ds. Pañstwa Miasta Watykañskiego.
Zob. szerzej: M. Solarczyk, 75-lecie Pañstwa Miasta Watykañskiego, „Warszawskie
Studia Teologiczne” XVII/2004, s. 240.
2
Do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych dosz³o 7 czerwca, a dwa tygodnie
póŸniej papie¿ Pius XI uroczyœcie przej¹³ jurysdykcjê nad najmniejszym pañstwem
œwiata.
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stronach. Jednak to dzieñ 11 lutego, z racji wagi, jak¹ w³adze koœcielne
przywi¹zuj¹ do suwerennoœci swego pañstwa, jest w Watykanie obchodzony niemal tak jak w innym pañstwie rocznica odzyskania niepodleg³oœci.
Oznacza³o to pojawienie siê w Europie nowego podmiotu – Pañstwa Miasta Watykañskiego3. Pañstwo to jest nie tylko enklaw¹ na terytorium
W³och, ale i enklaw¹ na terytorium miasta – Rzymu, który jest stolic¹
pañstwa w³oskiego. Owa zale¿noœæ czyni to pañstwo, podmiotem wyj¹tkowym. To najmniejsze pañstwo œwiata powsta³o by Stolica Apostolska,
która jest odrêbnym (choæ œciœle z Watykanem powi¹zanym) podmiotem
politycznym, mog³a wykonywaæ zadania Kurii Rzymskiej i innych instytucji koœcielnych. Giorgio Napolitano, prezydent Republiki W³oskiej, pod
adresem Benedykta XVI podczas jego wizyty w Kwirynale4 4 paŸdziernika
2008 roku, skierowa³ s³owa, w których stwierdzi³, ¿e powstanie Pañstwa
Watykañskiego by³o mo¿liwe, dziêki zbie¿noœci aktywnych dzia³añ na rzecz
dobra wspólnego5. Specyfika statusu Watykanu przejawia siê równie¿
w jego ustroju politycznym – Pañstwo Miasto Watykañskie jest jedyn¹
monarchi¹ absolutn¹ i zarazem jedyn¹ monarchi¹ elekcyjn¹ w Europie.
Ma³e terytorium Watykanu (0,44 km2) nie jest wynikiem Ÿle prowadzonych negocjacji przez kardyna³a Gasparriego. By³ to zabieg celowy,
gdy¿ papie¿ zdawa³ sobie sprawê, ¿e du¿e terytorium pañstwa (jak mia³o
to miejsce w okresie funkcjonowania Pañstwa Koœcielnego) bêdzie skutkowaæ tym, ¿e tak wielkim pañstwem bêdzie trudniej zarz¹dzaæ. Tego papie¿ chcia³ unikn¹æ. Piusowi XI zale¿a³o g³ównie na tym, by Stolica
Apostolska mia³a swoj¹ siedzibê na jakimœ niezale¿nym, suwerennym terenie, tak by mog³a tam swobodnie dzia³aæ bez jakiejkolwiek ingerencji.
Papie¿ nie nalega³ by na terytorium powstaj¹cego w³aœnie pañstwa by³a
du¿a liczba mieszkañców, bo zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e musia³by
swoich poddanych obj¹æ specjaln¹ ochron¹. Ostatecznie, zgodnie z wol¹
Piusa XI, watykañskie terytorium zosta³o oczyszczone z wszelkich domów
mieszkalnych ludnoœci rzymskiej, a przez to ludnoœæ powstaj¹cego w³aœnie
3

Wyraz „Watykan” zazwyczaj jest u¿ywany w tekstach publicystycznych, jako
synonim s³ów „papiestwo”, „Stolica Apostolska” lub „Kuria Rzymska”. „Watykan”
jest form¹ uproszczon¹ od wyra¿enia Pañstwo Miasta Watykañskiego (Stato della Città
del Vaticano). W wielu opracowaniach wystêpuj¹ równie¿ formy takie jak: Pañstwo
Watykañskie czy Pañstwo Miasto Watykan, które to s¹ formami stylistycznymi oficjalnej nazwy pañstwa koœcielnego.
4
Kwiryna³ to z jednej strony najwy¿sze z siedmiu wzgórz Rzymu, a z drugiej
– obecna siedziba najwy¿szych w³adz w³oskich.
5
„L’Osservatore Romano”, nr 310 z 18 lutego 2009 r.
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pañstwa zosta³a ograniczona do niezbêdnego minimum, tj. do osób pozostaj¹cych w s³u¿bie Stolicy Apostolskiej.
Powstanie nowego pañstwa musia³o poci¹gn¹æ za sob¹ promulgowanie aktów prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie nowych struktur pañstwowych. I tak, w 1929 roku i w latach kolejnych powstawa³y akty
stanowi¹ce niejako blok konstytucyjny ustroju politycznego Watykanu6.
Akty te podlega³y nowelizacjom. Ustawê Zasadnicz¹ Miasta Watykañskiego z 1929 roku w 2000 roku zast¹pi³a nowa konstytucja promulgowana
przez Jana Paw³a II. 24 czerwca 1969 roku papie¿ Pawe³ VI promulgowa³
ustawê, która regulowa³a ustrój Papieskiej Komisji do spraw Pañstwa
Miasta Watykañskiego i ustala³a jej kompetencje7. W 2002 roku Jan
Pawe³ II promulgowa³ ustawê o Rz¹dzie Pañstwa8. Od pierwszego stycznia 2009 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o Ÿród³ach prawa9, która uchyla poprzedni¹ z 1929 roku.
Ludnoœæ Pañstwa Miasta Watykañskiego
Ludnoœæ zamieszkuj¹ca Watykan to przede wszystkim duchowni, którzy pracuj¹ w Kurii Rzymskiej oraz organach i instytucjach pañstwowych.
Ponadto, to ma³e pañstwo-miasto zamieszkuj¹ osoby œwieckie, które pracuj¹ w instytucjach koœcielnych i œwieckich, w tym tak¿e ¿o³nierze Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Pañstwo Miasto Watykañskie zamieszkuj¹
dwie kategorie osób. S¹ nimi obywatele oraz osoby posiadaj¹ce pozwolenie na pobyt. Watykan od pocz¹tku uzyskania podmiotowoœci, tj. od
1929 roku, pozostawa³ pañstwem odseparowanym od zewn¹trz. Traktat
Laterañski zapewnia³ w³¹czenie watykañskiej linii kolejowej do infrastruktury w³oskich linii10, jednak ten sam traktat stanowi³ o utworzeniu
6

W jego sk³ad nale¿y zaliczyæ: Ustawê Zasadnicz¹ Miasta Watykañskiego
z 7 czerwca 1929 roku, ustawê o Ÿród³ach prawa z 7 czerwca 1929 roku, ustawê o obywatelstwie i pobycie w Pañstwie Watykañskim z 7 czerwca 1929 roku, ustawê o ustroju administracji z 7 czerwca 1929 roku, ustawê o ustroju gospodarczym z 7 czerwca
1929 roku oraz ustawê o porz¹dki publicznym z 7 czerwca 1929 roku. W. Jakubowski,
O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobra¿enia instytucji politycznych Pañstwa Miasta Watykañskiego, Warszawa 2005, s. 221.
7
Ustawa o Rz¹dzie Pañstwa Miasta Watykañskiego z 24 czerwca 1969 roku.
8
Ustawa o Rz¹dzie Pañstwa Miasta Watykañskiego z 16 lipca 2002 roku.
9
Ustawa o Ÿród³ach prawa z 1 paŸdziernika 2008 roku.
10
Traktat zapewnia³ te¿ zainstalowanie w Watykanie, na koszt pañstwa w³oskiego, po³¹czeñ telefonicznych, telegraficznych, radiotelegraficznych, pocztowych. W zamian za to
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przez Stolicê Apostolsk¹ wejœæ do Watykanu, co powodowa³o odciêcie terytorium watykañskiego od powszechnego i nieograniczonego dostêpu
z zewn¹trz.
Terytorium Watykanu nie jest w pe³ni otwarte dla ludzi zainteresowanych zwiedzaniem tego niewielkiego pañstwa koœcielnego. Poza praktycznie wolnym wstêpem do Muzeów Watykañskich, Kaplicy Sykstyñskiej,
Bazyliki œw. Piotra czy te¿ na Plac œw. Piotra, wstêp do pozosta³ych posiad³oœci papieskich jest œciœle ograniczony. Je¿eli ktokolwiek (pojedynczy pielgrzym albo grupa pielgrzymkowa) chce przekroczyæ terytorium
pañstwa, poza wy¿ej wymienionymi miejscami, wówczas konieczne jest
okazanie specjalnej przepustki. Jest ona wa¿na codziennie do pó³nocy, poniewa¿ od tej godziny do rana Watykan zamyka swoje granice.

Pozwolenie na pobyt
Kategoria osób posiadaj¹cych pozwolenie na pobyt obejmuje oko³o
350 osób (czyli oko³o 40% ludnoœci Watykanu)11. Przepustki nie s¹ wymagane od osób, które posiadaj¹ paszport wraz z wiz¹ wydan¹ przez
kompetentn¹ w³adzê, któr¹ zazwyczaj jest przedstawiciel dyplomatyczny
Stolicy Apostolskiej. ¯adna z przepustek nie uprawnia do przebywania na
terytorium Watykanu w godzinach wskazanych w przepisach porz¹dkowych, co oznacza, ¿e po pó³nocy osoby posiadaj¹ce przepustki i zezwolenia
musz¹ opuœciæ terytorium Watykanu. Przepisy precyzuj¹, ¿e kardyna³owie, którzy nie s¹ rezydentami12 (wraz z osobami towarzysz¹cymi),
cz³onkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy
Apostolskiej, dygnitarze Domu Papieskiego (wraz z tzw. rodzin¹ papiesk¹), urzêdnicy i robotnicy Gubernatoratu i innych s³u¿b pañstwowych, gwardziœci w ramach s³u¿by i inne osoby wymienione w przepisach
porz¹dkowych, s¹ zwolnione z obowi¹zku posiadania przepustki i zezwolenia na przebywanie w Watykanie13. Art. 9 akapit 1 Traktatu LaterañskieStolica Apostolska mia³a utworzyæ na swój koszt wejœcia do Watykanu. Szczegó³owo te
kwestie oba pañstwa rozwi¹za³y póŸniej poprzez zawarcie szeregu konwencji.
11
Dane za: Population, http://www.vaticanstate.va/EN/State_and_Government/General_Informations/Population.htm, dostêp 20.05.2010 r.
12
Termin „rezydent” jest tutaj rozumiany jako osoba zamieszkuj¹ca stale dane terytorium.
13
W. Jakubowski, Ustrój Pañstwa Miasta Watykañskiego, w: Systemy polityczne
wybranych pañstw, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2004, s. 219–220.
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go reguluje podleg³oœæ osób, które posiadaj¹ dokument potwierdzaj¹cy
sta³e zamieszkanie na terytorium Watykanu: „suwerennej w³adzy Stolicy
Apostolskiej podlegaj¹ wszystkie osoby maj¹ce sta³e zamieszkanie w Pañstwie Miasta Watykañskiego. Tego sta³ego zamieszkania nie traci siê
przez fakt czasowego zamieszkania w innym miejscu, któremu nie towarzyszy utrata mieszania w tym¿e Pañstwie albo te¿ gdy z innych okolicznoœci nie wynika rezygnacja z tego zamieszkania”14. Cytowany artyku³
stanowi równie¿, ¿e z chwil¹ niepodlegania suwerennej w³adzy Stolicy
Apostolskiej i utraty statusu osoby posiadaj¹cej dokument sta³ego zamieszkania, osoba ta traktowana jest zgodnie z przepisami prawa w³oskiego. Gdyby natomiast zdarzy³o siê, ¿e osoba z chwil¹ utraty statusu stawa³a
siê apatryd¹ (bezpañstwowcem), Traktat Laterañski stanowi, ¿e jest ona
wówczas traktowana tak jakby by³a obywatelem w³oskim. Osoby nale¿¹ce do rodziny obywateli watykañskich mog¹, od w³adz administracyjnych, dostaæ zgodê na pobyt czasowy na terenie pañstwa. Pozwolenie
takie nie mo¿e byæ wydane wiêcej ni¿ jednej osobie na jednego mieszkañca. Mo¿e byæ ono wydane tak¿e: „cz³onkom rodziny […], krewnym i powinowatym […], je¿eli ich pobyt jest niezbêdny dla obywatela Watykanu
potrzebuj¹cego opieki lub pomocy w prowadzeniu domu […], krewnemu,
gdy obywatel Watykanu jest obowi¹zany do œwiadczenia alimentacyjnego, ale nie jest w stanie siê zeñ wywi¹zaæ poza w³asnym domem. Pozwolenie mo¿e wreszcie otrzymaæ s³u¿ba domowa zatrudniona w rodzinie
obywatela Watykanu lub osoby maj¹cej prawo sta³ego pobytu”15.
Ustawa o obywatelstwie i zamieszkaniu z 7 czerwca 1929 roku (Legge
Pontificia 7 giugno 1929 – Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno) precyzuje, ¿e pozwolenie wygasa w trzech przypadkach:
– je¿eli chodzi o ma³¿onka – z chwil¹ orzeczenia separacji ma³¿eñstwa,
uniewa¿nienia albo rozwi¹zania;
– co do córek – od momentu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego;
– co do synów – od chwili osi¹gniêcia przez nich 25 roku ¿ycia16.
Ustawa przewiduje jednak wyj¹tek od ostatniej regu³y. W przypadku,
gdy osoba nie jest zdolna do pracy i przez to musi pozostawaæ na utrzymaniu obywatela watykañskiego, pozwolenie zostaje przed³u¿one.
14

Cyt.: W. Jakubowski, Podstawowe akty ustrojowe Pañstwa Miasta Watykañskiego, Pu³tusk–Warszawa 2004, s. 110.
15
Cyt.: W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza..., op. cit., s. 173.
16
Ustawa o obywatelstwie i zamieszkaniu z 7 czerwca 1929 roku (Legge Pontificia 7 giugno 1929 – Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno), art. 4.
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Specyfika obywatelstwa watykañskiego
Osobn¹ kategoriê osób przebywaj¹cych w Watykanie stanowi¹ obywatele tego pañstwa. Stanowi¹ oni oko³o 60% ludnoœci zamieszkuj¹cej
Watykan17. Oczywistym wydaje siê byæ geneza instytucji obywatelstwa
watykañskiego. Jego powstanie by³o logicznym nastêpstwem uzyskania
przez Stolicê Apostolsk¹ na mocy Traktatu Laterañskiego, pe³nej i niepodzielnej w³adzy sprawowanej na terytorium Pañstwa Miasta Watykañskiego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w czasach kiedy istnia³o jeszcze Pañstwo
Koœcielne jego obywatele byli narodowoœci w³oskiej. Jednak z chwil¹
przyst¹pienia do negocjacji zwieñczonych podpisaniem uk³adów laterañskich, zaistnia³a potrzeba wytworzenia specjalnego rodzaju obywatelstwa, które nie jest przyznawane w oparciu o klasyczne zasady nabywania
pierwotnego ius soli (prawo ziemi) oraz ius sanguinis (prawo krwi). Prawo ziemi stanowi podstawê przyznawania obywatelstwa przede wszystkim w pañstwach Ameryki Po³udniowej18. Zgodnie z t¹ zasad¹ dziecko
urodzone na terytorium danego pañstwa automatycznie nabywa obywatelstwo w³aœciwego terytorialnie pañstwa. Prawo krwi jest zasad¹ historycznie m³odsz¹ (wywodzi siê z XIX wieku i jest zwi¹zane z okresem
wojen napoleoñskich). Prawo to stosowane jest obecnie przede wszystkim
w pañstwach zachodnioeuropejskich19. Zgodnie z t¹ zasad¹ o obywatelstwie dziecka decyduje przynale¿noœæ pañstwowa rodziców (lub rodzica
w zale¿noœci od prawodawstwa konkretnego pañstwa). Nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e ani urodzenie siê dziecka na terytorium Pañstwa Watykañskiego,
ani posiadanie przez jego rodziców obywatelstwa watykañskiego, nie
powoduje automatycznego nabycia obywatelstwa watykañskiego i nie
wp³ywa bezpoœrednio na przyznanie tego obywatelstwa dziecku. T¹ specyficzn¹ formê okreœla siê jako ius officii.
Enumeratywna lista osób uprawnionych do posiadania obywatelstwa
watykañskiego zawarta jest we wspomnianej wczeœniej ustawie o obywatelstwie i zamieszkaniu z 7 czerwca 1929 roku. Ustawa, w artykule pierwszym stanowi, ¿e pierwsz¹ kategori¹ podmiotów, którym przys³uguje
omawiane obywatelstwo s¹ kardyna³owie, których obywatelstwo wynika
te¿ z Traktatu Laterañskiego, zgodnie z którym kardyna³owie rezyduj¹cy
17

Dane za: Population..., op. cit.
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa
2005, s. 257–258.
19
Ibidem.
18
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w Rzymie oraz na terytorium Pañstwa Miasta Watykañskiego s¹ obywatelami Watykanu ze wszystkimi skutkami prawnymi20. Drug¹ kategori¹ s¹
osoby, które zamieszkuj¹ na sta³e Pañstwo Watykañskie. Kategoria ta zawiera w sobie ka¿d¹ osobê zamieszkuj¹c¹ Watykan ze wzglêdu na posiadan¹ godnoœæ lub sprawowany urz¹d. S¹ nimi: dostojnicy koœcielni,
urzêdnicy lub inni pracownicy. Obywatelstwo przys³uguje wszystkim
pracownikom urzêdów, je¿eli obowi¹zek ich rezydowania wynika z innych
przepisów. Kategoria ta obejmuje osoby sprawuj¹ce swój urz¹d w Domu
Papieskim. Zezwolenie na pobyt wydaje sam papie¿, b¹dŸ – na jego wyraŸne polecenie – sekretarz stanu. Kolejnymi osobami uprawnionymi do
posiadania obywatelstwa watykañskiego s¹:
– przedstawiciele dyplomatyczni Stolicy Apostolskiej w pañstwach trzecich21;
– inne osoby, które uzyska³y od suwerena pozwolenie na sta³y pobyt;
– ma³¿onek (ma³¿onka) obywatela, a tak¿e dzieci, wstêpni i rodzeñstwo22;
– cz³onkowie Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej.
Osoby urodzone na terytorium Watykanu nie nabywaj¹ obywatelstwa
zgodnie z zasad¹ ius soli. Kategoria ta nie nabywa obywatelstwa ipso iure,
ale przys³uguje im prawo zamieszkiwania na terytorium Watykanu. Wówczas mog¹ zostaæ uznane przez w³adze za cz³onka rodziny, która jest
utrzymywana przez obywatela watykañskiego i w tym momencie taka
osoba mo¿e otrzymaæ obywatelstwo watykañskie23.
Profesor Jan Czaja zauwa¿a, ¿e istniej¹ dwa sposoby interpretowania
takiej sytuacji, w której obywatel innego pañstwa otrzymuje obywatelstwo Pañstwa Miasta Watykañskiego. Wed³ug pierwszej teorii, osoba
taka z chwil¹ przyjêcia obywatelstwa watykañskiego traci obywatelstwo
20

Traktat Laterañski, art. 21.
Zwi¹zana jest z tym historia ksiêdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka – nuncjusza apostolskiego w Polsce, który posiadaj¹c obywatelstwo watykañskie jako obywatel pañstwa obcego nie podlega polskim procedurom lustracyjnym i dlatego dopiero
na jego wniosek IPN móg³ wszcz¹æ procedury badania dokumentacji zgromadzonej
w archiwach. Zob. szerzej: A. Grajewski, J. Myszor, Lustrowanie nuncjusza,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn200903-nuncjusz.html, dostêp 28.02.2010 r.
22
To prawo przys³uguje jednak tylko wtedy, gdy osoby te pozostaj¹ z obywatelem
watykañskim we wspólnym gospodarstwie domowym. Cz³onkowie rodziny obywatela, musz¹ ponadto posiadaæ pozwolenie na pobyt sta³y w Pañstwie Mieœcie Watykañskim.
23
W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza…, op. cit., s. 173.
21
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rodzime. Natomiast gdy taka osoba utraci urz¹d czy przestanie pe³niæ
okreœlon¹ funkcjê w organach Stolicy Apostolskiej lub Pañstwa Watykañskiego, która wymaga posiadania obywatelstwa watykañskiego, odzyskiwa³aby obywatelstwo pierwotne. Problem pojawia siê jednak w takiej
sytuacji, w której ustawodawstwo pañstwa, z którego dana osoba pochodzi, przewiduje automatyczn¹ utratê obywatelstwa z chwil¹ otrzymania
obywatelstwa pañstwa drugiego. Wówczas osoba ta zostawa³aby apatryd¹
(jednak zgodnie z przepisami Traktatu Laterañskiego, by³aby traktowana
jako obywatel w³oski, ale tylko dla w³oskiego systemu prawnego) i musia³aby przejœæ specjaln¹ procedurê odzyskiwania utraconego obywatelstwa b¹dŸ uzyskiwania go na nowo. Wed³ug drugiej teorii, dana osoba
z chwil¹ przyjêcia obywatelstwa watykañskiego nie traci obywatelstwa
pierwotnego, a jedynie staje siê ono bierne wzglêdem obywatelstwa
watykañskiego. Z chwil¹ zaprzestania pe³nienia funkcji w strukturach
administracyjnych Watykanu albo Stolicy Apostolskiej (tj. utraty obywatelstwa watykañskiego), obywatelstwo pierwotne na powrót stawa³oby
siê czynne24.
Watykan posiada najstarsz¹, ale zarazem najmniejsz¹, istniej¹c¹ nieprzerwanie od piêciu wieków armiê – Papiesk¹ Gwardiê Szwajcarsk¹,
która de iure jest armi¹ powo³an¹ do obrony suwerena Pañstwa Miasta
Watykañskiego, a nie pañstwa (jego granic czy te¿ bezpieczeñstwa) jako
takiego. Wœród szeœciu podstawowych warunków stawianym kandydatom do s³u¿by w „niebiañskiej armii”, s¹: ochrzczenie w wierze rzymskokatolickiej, pozostawanie w stanie bez¿ennym, niekaralnoœæ, odpowiedni
wzrost, pozytywna opinia ukoñczenia szko³y dla rekrutów, odbycie zasadniczej s³u¿by wojskowej w Szwajcarii oraz obywatelstwo szwajcarskie.
Gdy zostan¹ przyjêci do s³u¿by w obronie bezpieczeñstwa Biskupa
Rzymskiego, automatycznie otrzymuj¹ obywatelstwo watykañskie, a razem
z tym wszelkie prawa przys³uguj¹ce obywatelowi tego ma³ego pañstwa.
Obywatelstwo to, a wraz z nim prawa wi¹¿¹ce siê z jego posiadaniem,
wygasa z chwil¹ zakoñczenia s³u¿by w Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej i wówczas gwardzista na powrót otrzymuje obywatelstwo szwajcarskie.
Utrata obywatelstwa nastêpuje poprzez akt wydawany przez papie¿a
i ustaje ono przede wszystkim w przypadku zrzeczenia siê obywatelstwa
i œmierci. Pozosta³ymi przypadkami s¹: zaprzestanie rezydowania w Wa-

24

J. Czaja, Prawnomiêdzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 150.
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tykanie lub w Rzymie danego kardyna³a, któremu z mocy prawa owo obywatelstwo przys³uguje, oraz zaprzestanie sprawowania urzêdu, które
wymaga³o posiadania owego obywatelstwa by ów urz¹d móg³ byæ wykonywany25. Ponadto, obywatelstwo watykañskie dana osoba traci jeszcze
z dwóch powodów: utraty wa¿noœci lub cofniêcia pozwolenia na pobyt
w Watykanie26.

Prawa i obowi¹zki obywateli Watykanu
Prawo watykañskie nie reguluje precyzyjnie katalogu obowi¹zków
i praw obywatela Pañstwa Miasta Watykañskiego. Co do obowi¹zków, to
obywatele watykañscy nie maj¹ na³o¿onego przymusu p³acenia podatków, a jedynie uiszczaj¹ na rzecz pañstwa niewielkie œwiadczenia. Prawa
obywatela Watykanu w sposób oczywisty s¹ ograniczone, bo nie posiadaj¹ oni ani biernego ani czynnego prawa wyborczego. Co prawda czêœæ
z obywateli – kardyna³owie bêd¹cy rezydentami s¹ zarazem cz³onkami
Kolegium Kardynalskiego uprawnionego do wyboru g³owy pañstwa watykañskiego, to jednak owo prawo wyborcze nie wynika z samej istoty posiadania obywatelstwa a z innych aktów prawnych27. Podobnie sytuacja
ma miejsce w przypadku biernego prawa wyborczego. G³ow¹ pañstwa
watykañskiego mo¿e zostaæ ka¿dy ochrzczony w wierze rzymskokatolickiej, nie¿onaty i pe³noletni, œwiecki lub duchowny mê¿czyzna (czyli
w tym te¿ i pewna grupa obywateli Watykanu). Równie¿ i w tym przypadku dochodzi do zbiegu przepisów, a mo¿liwoœæ wybrania przez Kolegium
Kardynalskie obywatela watykañskiego jest równie prawdopodobne jak
obywatela ka¿dego innego pañstwa.

25
Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ sytuacjê, w której obowi¹zek posiadania obywatelstwa obejmuje sêdziów zasiadaj¹cych w watykañskich s¹dach: w S¹dzie Apelacyjnym, Trybunale Pierwszej Instancji, S¹dzie Kasacyjnym oraz jako Jednoosobowy
Sêdzia Pañstwa Miasta Watykañskiego. I tak, gdy przechodz¹ na emeryturê (z regu³y
w wieku 75 lat) trac¹ obywatelstwo z mocy prawa. Ustawa o obywatelstwie i zamieszkaniu…, op. cit., art. 6 pkt c i art. 1 pkt b.
26
Ibidem, art. 6.
27
Tymi aktami s¹: Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Konstytucja Apostolska
Universi Dominici Gregis wydana przez Jana Paw³a II w roku 1996 wraz z modyfikacjami wprowadzonymi przez Benedykta XVI w Motu Proprio De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis z 11 czerwca 2007 r.
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Watykañski paszport i dowód to¿samoœci
Paszport watykañski 31 grudnia 2005 roku posiada³o 558 osób28, a spoœród nich 246 posiada³o podwójne obywatelstwo (z w³oskim). S¹ nimi:
– papie¿29;
– 58 kardyna³ów;
– 293 cz³onków duchowieñstwa, którzy s³u¿¹ jako wys³annicy dyplomatyczni za granic¹ (nuncjatury apostolskie);
– 62 duchownych, którzy pracuj¹ w Watykanie;
– 101 funkcjonariuszy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej;
– 43 osoby œwieckie.
Papie¿, o ile wczeœniej nie posiada³ obywatelstwa watykañskiego,
uzyskuje prawo do jego posiadania z chwil¹ jego oficjalnego wyboru na
Stolicê Piotrow¹. Tym samym, otrzymuje paszport oznaczony numerem
pierwszym.
Osoby legitymuj¹ce siê obywatelstwem watykañskim posiadaj¹ paszport zagraniczny i legitymacjê s³u¿bow¹ z charakterystycznym herbem na
ok³adce (tiara i klucze w watykañskim herbie). Podobne uprawnienia
przys³uguj¹: wiceprzewodnicz¹cym, sekretarzom kongregacji, i innych
centralnych urzêdów papieskich, rektorom niektórych wy¿szych uczelni
pontyfikalnych, a tak¿e nielicznej grupie najwy¿szych urzêdników œwieckich zatrudnionych w Watykanie jak: dyrektor poczty, cz³onkowie Papieskiej Akademii Nauk czy cz³onkowie tzw. Domu Papieskiego30.
28

S¹ to najnowsze oficjalne dane. Holy See Press Office – Vatican citizenship,
http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/informazione_generale/cittadini-vaticani_en.html, dostêp 11.03.2009 r.
29
Papie¿ Jan Pawe³ II posiada³ obywatelstwo polskie, a z chwil¹ wyboru na Stolicê Piotrow¹ dodatkowo naby³ obywatelstwo watykañskie, nie trac¹c tym samym obywatelstwa pierwotnego. Z tego powodu jego nazwisko by³o zawarte na liœcie osób
uprawnionych do g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podobnie
sytuacja wygl¹da z papie¿em Benedyktem XVI, który nabywaj¹c obywatelstwo watykañskie, w myœl przepisów niemieckich nie utraci³ obywatelstwa pierwotnego, jednak
na odpowiedni wniosek by³aby taka sytuacja mo¿liwa. Taka konstrukcja obywatelstwa watykañskiego doprowadza do doœæ kuriozalnej sytuacji, w której w³adca jednego pañstwa posiada obywatelstwo, a tym samym prawa wyborcze w pañstwie drugim
(czyli teoretycznie papie¿ móg³by byæ najwa¿niejsz¹ osob¹ w dwóch pañstwach
– w Watykanie jako g³owa Koœcio³a rzymskokatolickiego i suweren Pañstwa Miasta
Watykañskiego oraz w pañstwie pochodzenia – na przyk³ad prezydentem Republiki
Federalnej Niemiec).
30
Z. Morawski, Watykan z daleka i bliska, Warszawa 1978, s. 165.
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Mimo posiadania przez prawie po³owê obywateli Watykanu obywatelstwa w³oskiego, ich status (w relacjach Watykan–W³ochy) niewiele ró¿ni
siê od osób posiadaj¹cych jedynie obywatelstwo watykañskie. W³osi
nie potrzebuj¹ okazywania paszportu by przekroczyæ granicê watykañsko-w³osk¹ podobnie jak obywatele Watykanu nie potrzebuj¹ okazywania
paszportu by przekroczyæ tê sam¹ granicê. W stosunku do W³och i innych
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej (ostatnio tak¿e w stosunku do
pañstw cz³onkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu)
Watykan prowadzi politykê ruchu bezwizowego. Innymi pañstwami, spoza Unii Europejskiej, w stosunku do których prowadzona jest polityka
ruchu bezwizowego to Kanada oraz Republika San Marino. Watykan wydaje jedynie paszporty dyplomatyczne i s³u¿bowe.
Zgodnie z artyku³em 11 ustawy o obywatelstwie i zamieszkaniu
z 7 czerwca 1929 roku, obywatele watykañscy musz¹ uzyskaæ dowód
to¿samoœci, wydany przez Gubernatorat zgodnie z zasadami okreœlonymi
przez akty wykonawcze. Posiadaj¹cy ów dokument mog¹ przekroczyæ
granicê w³osko-watykañsk¹ bez dodatkowych formalnoœci. Ustawa przewiduje zwolnienie z tego obowi¹zku kardyna³ów – rezydentów pracuj¹cych w Rzymie wraz z ich œwit¹. Zwolnienie to dotyczy te¿ osób
wymienionych w aktach wykonawczych wydawanych przez Gubernatorat31.
Pe³en rejestr obywateli i osób rezyduj¹cych Pañstwa Miasta Watykañskiego jest prowadzony przez Gubernatorat pañstwa. Znajduj¹ siê w nim
podstawowe dane osobowe obywateli wraz ze wskazaniem tytu³u okreœlaj¹cego ich stanowisko, odpisy pozwoleñ na pobyt na terytorium Watykanu, odpisy decyzji o cofniêciu pozwolenia na pobyt, odpisy deklaracji
o zrzeczeniu siê z w³asnej woli sta³ego pobytu, a tak¿e dokumenty stwierdzaj¹ce utratê obywatelstwa32.

Podsumowanie
Rozwa¿ania na temat obywatelstwa watykañskiego nale¿y skonstatowaæ w stwierdzeniu, ¿e jest to specyficzna forma obywatelstwa, którego
nabycie nie tylko nie podlega jednej z klasycznych zasad ius soli oraz ius
sanguinis, ale i nie stanowi po³¹czenia tych dwóch zasad, które to rozwi¹zanie jest coraz czêœciej stosowane we wspó³czesnych systemach
31
32

Ustawa o obywatelstwie i zamieszkaniu…, op. cit., art. 11.
W. Jakubowski, O Roma felix. Geneza…, op. cit., s. 172.
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prawnych33. Obywatelstwo watykañskie opiera siê na zasadzie ius officii,
której treœæ mo¿na sprowadziæ do zdania, ¿e nie przys³uguje ono osobie
urodzonej na terytorium Watykanu, ani osobie urodzonej z obywateli Pañstwa Watykañskiego, a jest œciœle zwi¹zane z wykonywan¹ przez t¹ osobê
funkcj¹ i wraz z ukoñczeniem jej pe³nienia traci ta osoba obywatelstwo
i wszelkie prawa z tym zwi¹zane. Rozwi¹zanie to stanowi rzadko spotykan¹ w praktyce formê zwi¹zania obywatela z pañstwem.
Summary
In 2009 we passed the eightieth anniversary of Peter Cardinal Gasparri signing an
agreement with the Italian Government, represented by Prime Minister Benito Mussolini. The documents signed by the parties led to the establishment of the smallest state
in the world – the Vatican City. The Lateran Treaty led to the exclusion of 44 hectares
from Italian territory and their transfer to the jurisdiction of the Pope. This led to a situation when it was necessary to determine the status of the persons on the territory of the
newly established state. Thus, a formula emerged of a residence permit and citizenship
of the Vatican. Of course, it was necessary to define the categories of people using both
formulas. The intention of the author of this article was to indicate that the acquisition
of citizenship of the Vatican cannot be classified in any of the traditional categories of
ius sanguinis and ius soli. It is a specific form of citizenship, which could be called
functional citizenship. The persons eligible for citizenship of the Vatican fall into several categories, with particular emphasis on those serving in the Papal Swiss Guard.
The subject of the article are the rights and obligations of citizens of the Vatican and
Vatican documents (identity card or passport).

33
Jest to spowodowane chêci¹ unikniêcia sytuacji, w której dana osoba na w skutek utraty obywatelstwa stawa³aby siê apartyd¹ (bezpañstwowcem).

