
 

O VATICANO, A EXCEPCIÓN DAS MONARQUÍAS EUROPEAS 

O minúsculo estado vaticano presenta uns trazos que fan del unha excepción. 

O xefe do estado Vaticano é, ademais, o bispo de Roma e a máxima autoridade da Igrexa católica. 

A singularidade da monarquía vaticana 

O estado do Vaticano, fundado en 1929, é o estado máis pequeno do 

mundo.É o único estado europeo que ten unha monarquía electiva 

teocrática, ademais de ser a última monarquía absolutista que queda no 

Mundo. A elección do Papa corresponde ao Sacro Colexio de cardeais 

(institución non electa formada por membros designados polo propio Papa), 

reunidos en Conclave. Ademais de xefe absoluto do estado vaticano. 

Exercendo todos os poderes de forma absoluta, o Papa é tamén a Cabeza 

Suprema da Igrexa católica. 

O Vaticano está na zona oeste da cidade de Roma, sobre a marxe dereita do 

río Tíber. O edificio máis Destacado é a Basílica de San Pedro.Comprende tamén, en réxime de 

extraterritorialidade, as restantes basílicas papais: San Xoán de Letrán, San Paulo Extramuros e a 

Basílica de Santa María a Maior na mesma cidade de Roma e, fóra da cidade, o palacio de 

Castelgandolfo, residencia de verán do Papa. 

No Vaticano, a verdade relixiosa anteponse aos dereitos das persoas. De feito, o Vaticano non asinou a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos; non acepta a igualdade de dereitos de homes e mulleres, 

que non son admitidas en toda a xerarquía, nin a liberdade de expresión e ensino sen os seus particulares 

recortes, nin as garantías xurisdicionais nos xuízos e medidas disciplinarias. Ata 2002, de 104 convenios 

de Nacións Unidas en defensa e promoción dos dereitos humanos, o goberno vaticano, a Santa Sede, 

unicamente subscribiu 12 (menos que Cuba, China, Irán ou Ruanda). A Santa Sede non ratificou ningunha 

das convencións sobre a supresión das discriminacións baseadas na sexualidade,a ensinanza, o emprego e 

a profesión, nin as relativas á protección dos pobos indíxenas, os dereitos dos traballadores, os dereitos 

das mulleres... En definitiva, o Vaticano aseméllase moito máis a un estado totalitario, a unha monarquía 

absoluta represora e sexista que a un estado de Dereito. 

No entanto, a Igrexa católica e o seu goberno, a Santa Sede, contribúe á paz e á xustiza en sintonía coas 

Nacións Unidas e participa nas discusións da Asemblea Xeral, pero sen dereito a voto. 

Os idiomas oficiais son o latín e o italiano.A moeda, segundo un acordo subscrito coa Unión Europea, é o 

euro. 
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ANALIZA E COMENTA  

 Onde está situado o Estado 

do Vaticano? 

 Que tipo de goberno rexe 

no Vaticano? Quen o 

preside? 

 Busca información para 

elaborar un breve informe 

sobre o réxime político 

dalgún estado europeo de 

pequeno tamaño (Mónaco, 

Liechtenstein, 

Luxemburgo). 


