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I. Prawo kodeksowe

Przepisy o wydaleniu z zakonu 1 m ają na uwadze w pierwszym 
rzędzie dobro społeczności zakonnej jako takiej, ale pragną także 
uchronić od krzywdy zainteresowanego zakonnika. Prawo kodek
sowe (kan. 646-668) dokładnie określa dla jakich powodów i kto 
może wydalić z zakonu, oraz jaki należy zachować przy tym  
sposób postępowania. Wydalenie z zakonu to przymusowy sposób 
opuszczenia zakonu, czyli wykluczenie z przyczyn prawnych 
i w sposób prawem  przepisany, z obowiązkiem zachowania ślu
bów. Zakonnik opuszcza społeczność zakonną przymusowo, ale 
dobrowolnie dał powód do tego wykluczenia.

Wydalenie w niektórych cięższych wypadkach następuje na mo
cy samego prawa, zwyczajnie jednak dokonuje się przez wyrok 
sądowy lub dekret, po uprzednim przeprowadzeniu procesu sądo
wego względnie administracyjnego.

Kodeks praw a kanonicznego przewiduje kilka sposobów postę
powania przy wydalaniu zakonników po ślubach wieczystych:

a) Wydalenie na mocy samego prawa, skoro zajdzie jeden z trzech 
przypadków wyliczonych w kanonie 646. Nie potrzeba do ważnoś
ci żadnego procesu ani urzędowej d ek laracji2. Jednak ze wzglę
dów praktycznych potrzebne jest stwierdzenie faktu, jak to naka
zuje kan. 646 § 2.

b) Przy zachowaniu postępowania administracyjnego, przewi
dzianego w kan. 649-653, może na podstawie dekretu nastąpić 
wydalenie zakonników, którzy złożyli śluby wieczyste w zakonie 
kleryckim  niewyjętym  albo w zakonie laickim.

c) Zakonników po ślubach wieczystych w zakonie kleryckim wy
jętym  nie można wydalić bez przeprowadzenia procesu kościelne
go (kan. 654). Dla przeprowadzenia procesu są podane norm y spe
cjalne (kan. 654—658), gdyż proces ten, chociaż w zasadzie jest

1 O bszern ie jszy  k o m en ta rz  zob. np. J . R. B a r ,  O zakonach , o oso
bach św ieckich , W arszaw a 1968 s. 261—279.

* P on t. Com m . In t. 30. V II. 1934, A  AS 26(1934) 494.
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procesem karnym, posiada niektóre znamiona postępowania ad
ministracyjnego.

W praktyce najwięcej trudności sprawiał proces jaki był wyma
gany przy wydalaniu zakonników po ślubach wieczystych z zako
nów kleryckich wyjętych. Te trudności potęgowały się, gdy zakon 
był liczny, podzielony na prowincje, nieraz daleko położone od 
centrum  zakonu.

Po roku 1966, kiedy w myśl motu proprio Ecclesiae Sanctae II, 
6 można było wprowadzić — tytułem  próby — do odnowionych 
konstytucji zakonnych naw et przepisy sprzeczne z obecnie obo
wiązującym prawem  powszechnym, ujaw niła się w zakonach kle
ryckich wyjętych dążność do uproszczenia procedury wydalania 
z zakonu, mianowicie przez zastosowanie kan. 649—653 zamiast 
kan. 654—668. Kongregacja Zakonów i Inst. Świeckich pozwalała 
na te próby, gdyż przy zachowaniu procedury przewidzianej kan. 
649—653 w wystarczający sposób były zabezpieczone wymogi 
sprawiedliwości, słuszności kanonicznej i szacunku dla osoby ludz
kiej, jak to zresztą wykazała długoletnia praktyka w zakonach 
niewyjętych. Dyspenzy udzielone niektórym  zakonom i doświad
czenia kilku ostatnich lat utorowały drogę do uregulowania kwe
stii wydalania zakonników wyjętych w sposób ogólny, przez de
kre t Kongregacji Zakonów i Inst. Świeckich.

II. Dekret z 2 marca 1974 r.

Sprawa zmiany procedury wydalania z zakonów, jako ważniej
sza i pociągająca za sobą uchylenia niektórych przepisów kodeksu 
praw a kanonicznego, po odpowiednim przygotowaniu została prze
dyskutowana na ogólnym zebraniu (in Coetu plenario) Kongre
gacji Zak. i Inst. odbytym w dniach 23—25 października 1973 r. 
Decyzję Kongregacji potwierdził pap. Paweł VI dnia 16 listopada 
1973 r., ale dekret Kongregacji został ogłoszony3 dopiero przy 
końcu m aja 1974 r. z datą 2 marca 1974 r.

Dekret w części dyspozytywnej zawiera nową normę prawną:
„Zakony ścisłe i kongregacje kleryckie wyjęte, o których w kan.
654, przy wydalaniu zakonników po ślubach uroczystych albo pro
stych wieczystych m ają stosować sposób postępowania określo
ny w kan. 649—653 dla wydalania profesów wieczystych w kon
gregacjach kleryckich niew yjętych”.

Jako konsekwencja nowej norm y prawnej przestały obowią
zywać przepisy kan. 654—668 w tym  co się odnosi do procesu, 
o ile kanony nie są powołane w kan. 649—653. I tak wiemy, że 
kan. 649 przytacza kan. 656—662, które określają przyczyny ja

* A A S 66(1974).
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kie są wymagane do wydalenia w zakonach męskich i mówią 
o sposobie stwierdzenia tych przyczyn. Dlatego powyższe kano
ny zachowują nadal swą moc prawną.

Dekretem z 2 marca 1974 r. został więc zniesiony obowiązek 
przeprowadzania procesu w zakonach kleryckich wyjętych przy 
wydalaniu zakonników po profesji wieczystej i obecnie obowią
zuje wszystkie zakony męskie tylko jeden sposób wydalania, przez 
dekret adm inistracyjny, z zachowaniem procedury przewidzianej 
w kan. 649—653.

Nowy dekret obowiązuje od chwili ogłoszenia, więc zaraz moż
na go stosować w praktyce. Z woli ustawodawcy jest on jednak 
czasowy i wydany niejako na próbę, gdyż jego moc praw na roz
ciąga się do momentu wejścia w życie odnowionego kodeksu 
praw a kanonicznego.

Należy także zauważyć, iż prawodawca nie chce ograniczać prac 
nad odnową kodeksu i nie wypowiada się jak  sprawa wydalania 
z zakonów kleryckich wyjętych będzie ostatecznie uregulowana 
w  nowym kodeksie. Jednak omawiany dekret pośrednio wska
zuje jakie są tendencje w Komisji Kodyfikacyjnej i jak prawo 
posoborowe dąży do uproszczenia i ujednolicenia powszechnego 
praw a zakonnego.

Discipline canonicae de dimissione religiosorum mutatio 

SU M M A RIUM
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