
Оскарження єпископа за статеві зловживання 

Філадельфійська Архиєпархія вживає заходи для надання допомоги тим, хто вважає, що був 
підданий статевому зловживанню конкретно з боку єпископа Української Католицької Церкви, чи 
взагалі, будь-якого єпископа Католицької Церкви. Для цього Архиєпархія користується: Catholic 
Bishop Reporting System.  Заява на єпископа може  бути подана онлайн через 
ReportBishopAbuse.org , чи за номером телефону:  1-800-276-1562. Це безпечна й захищена, та 
конфіденційна платформа. 

Архиєпархія користується послугами третьої сторони, яка має  збирати скарги/ заяви і передавати 
інформацію  відповідній церковній владі.  

• Convercent, Inc. - є провайдером третьої сторони, яка збирає і  пересилає інформацію 
відповідній церковній владі, що має повноваження розслідувати такі справи.  Компанія не 
залучається до розслідування.  Отже, щоб електронно скласти скаргу на єпископа, просимо 
обов’язково сконтактуватися  з нею через: ReportBishopAbuse.org , чи за номером 
телефону: 1-800-276-1562. 

 

• Зловживання  з боку єпископа можуть полягати в: 

Присилуванні когось до виконання або заохочення статевого акту через примус, залякування, 
чи зловживання своїм становищем. 
 
Здійсненні статевого акту з неповнолітньою або вразливою (незахищеною)  особою.  
 
Виробництві, демонструванні, володінні і розповсюдженні дитячої порнографії, чи залученні 
або змушуванні  неповнолітніх або вразливих осіб до участі в порнографічних діях. 
 

Це може стосуватися також єпископа чи духовної особи (адміністратора), який керує 
(Архи)єпархією в відсутність єпископа, і який у виконанні своїх повноважень і обов’язків, умисно 
втручається в церковне, або цивільне розслідування  заяви про статеве зловживання, здійснене 
духовною особою, чи членом релігійного інституту. 

 
• Звертаючись із скаргою  слід подати: 

 
Ім’я Єпископа, якого оскаржується; 
 
Характер  звинувачення, місце, де це відбулося, часові рамки. Будь-яку, чи всю інформацію, що 
включає ім’я іншої задіяної  сторони, дату, час, відомі обставини і будь-яку корисну 
інформацію, що допоможе в оцінці фактів. 

 
• Коли скарга буде подана: 
 
Особа, яка подала скаргу, отримає номер доступу і особистий пароль, через який можна буде 
прослідкувати статус скарги. Можна буде скористатися й автоматичним повідомленням про 



статус скарги, але також можливий і конфіденційний засіб зв’язку для надання додаткової 
інформації. 
 
Скарга передається відповідній церковній владі. У випадку Української Католицької Церкви, 
Митрополит Борис Ґудзяк буде повідомлений про скаргу на  винного єпископа. Якщо 
оскаржується Митрополит, тоді повідомлення надсилається найстаршому  єпископу.  У 
випадку Української Католицької Церкви - це Преосвященний Владика Павло Хомницький, 
ЧСВВ, зі Стемфордської Єпархії.  
 
Заява також буде переслана мирянину, який призначений допомагати Єпископу при 
отриманні таких заяв.  
 
Деякі заяви, особливо які стосуються неповнолітніх, будуть передані до відповідних 
правоохоронних органів. 
 
Розглядають заяву Митрополит (або найстарший єпископ)  та призначений мирянин. 
 
Митрополит надсилає  звіт до Апостольського Нунція разом з вихідною оцінкою.  
 
Апостольський Нунцій надсилає і оцінку Митрополита,  і заявлену скаргу, зроблену тим, хто 
висуває звинувачення, до відповідного департаменту Святого Престолу. 
 
Впродовж 30-ти днів Святий Престол приймає рішення про необхідність формального 
відкриття слідства. Якщо рішення буде ствердне, тоді призначається єпископ, який 
наглядатиме за слідством. 
 
Якщо призначається офіційне слідство, воно проводиться кваліфікованими експертами, до 
яких включаються миряни. Слідство повинно бути завершене впродовж 90 днів.  
 
Як тільки слідство надішле висновки Святому Престолу,  започатковується процес, що має 
прийняти остаточне рішення. 
 
• Через цю систему не подаються скарги щодо: 
 
Богословських чи літургійних питань, призначень духовенства, церковних перенесень чи 
закриттів. 
 
Заяви щодо статевих зловживань  духовенства, чи персоналу церкви.  Такі заяви подаються до  
Archeparchy’s Victim’s Assistant Coordinator (Архиєпархіяльного координатора допомоги 
скривдженим). 
 
Даний  сервіс не буде контактувати з правоохоронними органами у випадку подання заяви. 
 
ReportBishopAbuse.org                                                                                             Call: 1-800-276-1562  


