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Wstęp
Profesja zakonna jest aktem prawnym, na który składa się wie
le elem entów wymaganych przez praw odawcę kościelnego, by był
to akt ważny i godziwy. M oże się jed n ak zdarzyć, że któryś z nich
zostanie niedopełniony lub go zabraknie. Z tego pow odu śluby
m ogą być wątpliwe lub w ogóle niew ażne. Prawo powszechne
Kościoła określa więc pew ne w arunki zapew niające ważność
i godziwość pełnionych aktów. K odeks Prawa K anonicznego
z 1983 roku podaje elem enty, zarów no przy składaniu profesji
czasowej, jak i wieczystej, które są wym agane do ważnego złoże
nia tych ślubów. Z tą tem atyką związane są również kwestie
uw ażnienia i wygaśnięcia złożonej profesji oraz sytuacje zakłada
jące zw olnienie z niej.
1. Warunki ważności profesji czasowej
Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku po
daje konkretne warunki, które sprawiają, że składana profesja za
konna jest ważna. N iedopełnienie któregoś z nich pociąga za sobą
nieważność ślubów zakonnych. Dlatego też kanon 656 wylicza ko
lejno warunki, których spełnienie jest konieczne do ważności pro
fesji czasowej. Są one wymagane zarówno od nowicjusza, który za
mierza złożyć pierwszą profesję, jak i od profesa pragnącego pono
wić śluby przed złożeniem profesji wieczystej. W arunki te dotyczą
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podm iotu składającego profesję, instytutu, w którym się ją składa,
oraz samego aktu profesji1.
„Do ważności profesji czasowej wymaga się, aby:
1. składający ją ukończył przynajmniej osiem nasty rok życia;
2. nowicjat został odbyty ważnie;
3. dopuszczenia dokonał w sposób wolny kom petentny przełożo
ny po wysłuchaniu głosu swojej rady, zgodnie z prawem;
4. była ona wyraźna i złożona bez przymusu, ciężkiej bojaźni lub
podstępu;
5. została przyjęta przez właściwego przełożonego, osobiście lub
przez innego”2.
Przedstawione warunki korespondują z przeszkodami powodu
jącymi nieważność przyjęcia do nowicjatu. D latego w wielu wypad
kach dotyczących profesji należy odnosić się do norm regulujących
przyjęcie do nowicjatu3.
Pierwszym warunkiem potrzebnym do ważnego złożenia ślubów
czasowych jest odpowiedni wiek osoby pragnącej rozpocząć życie za
konne. Prawo kanoniczne wymaga, aby kandydat do złożenia pierw
szych ślubów miał ukończone osiemnaście lat życia. Podany wiek sta
nowi najniższą i wystarczającą granicę wiekową do podjęcia takiego
zobowiązania, jakim są śluby zakonne4. Przeszkoda wieku opiera się
na prawie naturalnym, gdyż do podjęcia życia zakonnego potrzebny
jest pewien stopień rozwoju umysłowego i odpowiednia dojrzałość
psychiczna. „Istnieje uzasadnione domniemanie, iż w wieku poniżej
osiemnastu lat nie można przyjąć poważnych zobowiązań wynikają
cych z profesji, szczególnie ze ślubu czystości i posłuszeństwa”5.
Wymóg wieku osiem nastu lat bardzo jasno koresponduje z prze
szkodą wieku do ważności nowicjatu. Nieważnie zostaje do niego
przyjęty ten, „kto nie ukończył jeszcze siedem nastu lat”6. Nowicjat
1Por. J . R . B a r, J . K a t o w s k i , Prawo o instytutach życia konsekrowanego, W arszawa
1985, s. 114.
2 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP I I promulgatus. Kodeks Prawa
K anonicznego, przekład polski zatw ierdzony przez K onferencję E piskopatu, Pallottinum 1984 (dalej: KPK), kan. 656.
3 Por. tam że, kan. 643.
4 Por. J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 115.
5 B. W. Z u b e r t. Kom entarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga II: L u d
Boży. Część III: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, L u
blin 1990, s. 146.
6 KPK, kan. 643, § 1 ,1 °.
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jest natom iast miejscem, gdzie kandydat przygotowuje się do złoże
nia pierwszych ślubów zakonnych. Czas jego trw ania w większości
instytutów zakonnych wynosi jeden rok. Z atem osoba przyjęta
w wieku siedem nastu lat po rocznym okresie formacji w nowicjacie
jest w odpowiednim wieku, aby ważnie złożyć śluby. U stalenie wie
ku osiem nastu lat, jako potrzebnego i wystarczającego do złożenia
pierwszych śłubów, związane jest osiągnięciem przez kandydata
pełnoletności7. D opiero bowiem „osobie pełnoletniej przysługuje
pełne wykonywanie jej upraw nień”8. N atom iast osoba m ałoletnia,
wykonując swoje upraw nienia, jest zawsze uzależniona od władzy
rodziców albo opiekunów1’. Nabycie pełnoletności umożliwia więc
kandydatowi do profesji czasowej pełne wykonywanie jego wła
snych uprawnień, czyli wypełnienie wszystkich zobowiązań wynika
jących ze złożonych ślubów.
O d przeszkody braku odpowiedniego wieku do złożenia pierw
szej profesji istnieje możliwość uzyskania dyspensy. Dyspensa ta
może być udzielona jedynie przez Stolicę A postolską na prośbę
proszącego, który ma podać odpowiednie motywy swojej prośby.
Wydaje się jednak trudnym przedstawienie odpowiednich powo
dów ubiegania się o taką dyspensę10. Nie m a bowiem potrzeby, aby
przyspieszać złożenie pierwszych ślubów przez obniżanie wieku
kandydata do profesji. Trzeba jednak tutaj zaznaczyć, że „ewentu
alne uzyskanie dyspensy od przeszkody wieku do nowicjatu nie za
wiera w sobie dyspensy od przeszkody do ważności profesji czaso
wej”11. W wypadku uzyskania dyspensy od wieku, potrzebnego do
ważnego rozpoczęcia nowicjatu, będzie więc potrzeba prosić o ko
lejną dyspensę od wieku, tym razem od przeszkody braku wieku do
złożenia pierwszej profesji zakonnej.
Każdy instytut zakonny może natom iast podnieść wymagany
wiek do złożenia pierwszej profesji zakonnej. Wymagania wyższe,
jeśli chodzi o granicę wieku, m ogą dotyczyć godziwości, a nawet
ważności ślubów. „Prawo wewnętrzne może żądać wieku wyższego,
i to do ważności profesji, do czego upoważnia owo dodane „«przy-

7 Por. tam że, kan. 97, § 1.
"Tam że, kan. 98, § 1.
’ Por. Małoletni, w: M. Si t a r z, Słownik prawa kanonicznego, W arszawa 2004, s. 107.
10 Por. B. W. Z u b e r t , Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 146.
" Tamże.
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najm niej»”12 - twierdzi kanonista Franciszek Bogdan. Taka możli
wość podyktowana jest wynikami badań z zakresu psychologii i bo
gatym doświadczeniem wielu instytutów. Wiek osiem nastu lat bo
wiem, a co za tym idzie, nabycie pelnoletności, nie zawsze idzie
w parze z rozwojem psychicznym człowieka. Dążenie do podnosze
nia granicy wieku jest więc uzasadnione, choćby z tego względu, że
„dzisiaj dojrzałość psychiczna i uczuciowa przychodzi z pewnym
opóźnieniem w stosunku do epok minionych. Dzisiejsze środowi
sko i organizacja życia konsekrowanego żądają mocnych osobowo
ści”13. Powoduje to, że nie każdy kandydat pragnący złożyć śluby
czasowe będzie zdolny do wypełnienia wszystkich zobowiązań wy
nikających z profesji zakonnej. Jednakże „podwyższenie wieku nie
powinno dzisiaj nastręczać trudności, ponieważ wiele osób nieco
później wybiera życie zakonne”14. D latego określenie wieku osiem 
nastu lat jako m inimalnego i wystarczającego do złożenia pierwszej
profesji wydaje się najbardziej optymalne.
H istoria życia zakonnego poświadcza, że przed definitywnym
wcieleniem kandydata do danej wspólnoty zakonnej stosowano za
wsze jakiś okres próbny, zwany nowicjatem. Odbycie takiego okre
su jest więc warunkiem ważnej profesji15. Tak właśnie stanowi Ko
deks Prawa K anonicznego z 1983 roku, wymagając, aby nowicjusz,
przygotowując się do złożenia swojej pierwszej profesji, ważnie
odbył swój nowicjat. Nowicjat można uznać za ważny, jeśli trwa
„dwanaście miesięcy spędzonych we wspólnocie now icjatu”16, za
tem „wszystkie okoliczności wpływające na nieważność nowicjatu
powodują również nieważność profesji”17. W arunek ten pokazuje,
że nieważność jednego aktu powoduje nieważność innych aktów
następujących po nim. Logika tego wymogu jest więc zgodna z na
turą i celem samego nowicjatu. Jego nieważność, choćby wynikała
tylko z niedopatrzenia, pociąga za sobą nieważność następującej
po nim profesji. Z tych też powodów, pod sankcją nieważności,
niezbędne jest ukończenie nowicjatu. „Do ważności profesji czaso
12 F. B o g d a n, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskie
go, Poznań 1988, s. 222.
13 E. G a m b a r i. Życie zakonne p o Soborze Watykańskim II, K raków 1998, s. 303.
14 B. W. Z u b e r t , Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 146.
15 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 181.
16 K P K kan. 648, § 1.
17 B. W. Z u b e rt . Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 146.
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wej wymaga się, aby nowicjat został odbyty ważnie”18. Raz ważnie
odbyty nowicjat, po którym nastąpiło ważne złożenie profesji, nie
wymaga ponownego odbywania. Może się bowiem zdarzyć, że profes poprosił o zwolnienie od ślubów zakonnych i uzyskał je. Po
pewnym czasie jednak, za zgodą zakonnych władz, wraca do insty
tutu, w którym żył. Sytuacja taka nie wymaga pow tarzania jeszcze
raz kanonicznego nowicjatu. Istnieje wówczas możliwość dopusz
czenia do ponowienia profesji19.
W wypadku niew ażnie odbytego nowicjatu nie jest możliwe
udzielenie dyspensy, gdyż same racje praw ne tej normy praktycz
nie wykluczają taką ew entualność. Jedynie w wyjątkowych wypad
kach, gdyby istotne form alności zostały niespełnione przez prze
łożonych, jed n ak bez jakiejkolwiek winy nowicjusza, taka dyspen
sa byłaby możliwa, a naw et celowa20. Wynika z tego, że kandydat
do złożenia profesji musi mieć zawsze ważnie odbyty nowicjat.
D opiero wtedy m oże się ubiegać o dopuszczenie do profesji za
konnej oraz ważnie ją złożyć21.
Kolejnym warunkiem wymaganym przez prawo kanoniczne do
ważnego złożenia ślubów czasowych jest dopuszczenie do nich przez
kom petentnego przełożonego. Jest to spowodowane tym, że profe
sja zakonna jest aktem wcielającym kandydata to konkretnej rodzi
ny zakonnej. Dlatego wymagane jest dopuszczenie do niej i przyję
cie jej przez właściwego przełożonego. Kom petentnym przełożo
nym dopuszczającym do ślubów jest przełożony wyższy, który musi
jednocześnie, podejm ując taką decyzję, działać w sposób wolny. D o
puszczenie do ślubów zakonnych jest aktem zarządu wewnętrznego,
który wynika z władzy zwyczajnej i jest dokonany przez właściwego
przełożonego22. Prawo własne każdego instytutu określa, czy do
puszczenie to należy do przełożonego generalnego, czy też do prze
łożonego prowincji, oraz czy rada w tym wypadku posiada głos decy
dujący, czy tylko doradczy23. Najczęściej prawo to czyni kom petent
nym przełożonego wyższego danej części instytutu, który przy do
'* KPK, kan. 656, 2°.
IVPor. B. W. Z u b e r t , Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 146.
20Tamże.
21 Por. F. B o g d a n, Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 222.
22 Por. J. R. B a r , J. K ą l o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 115.
23 Por. E. G a m b a r i, Życie zakonne..., dz. cyt., s. 305; B. W. Z u b e r t, Komentarz do
Kodeksu..., dz. cyt., s. 147.

58

KS. MAREK SAJ

[6 ]

puszczaniu do pierwszej profesji podejm uje decyzję po wysłuchaniu
zdania właściwej rady24. Tak też sugeruje znany kanonista Bronisław
Wenanty Zubert, uważając, że przy dopuszczaniu do profesji czaso
wej zdanie rady winno być raczej doradcze, a ostateczna decyzja po
zostawiona przełożonem u25. Jednakże inny kanonista, Franciszek
Bogdan, uważa, że dopuszczenie to winno się odbyć nie tylko po wy
słuchaniu głosu rady, ale za jej zgodą26. Również autorzy książki Pra
wo o instytutach życia konsekrowanego są zdania, że taka decyzja
winna być podjęta po wyrażeniu zgody właściwej rady, co powinno
być uwzględnione w konstytucjach instytutu27.
Z prawem dopuszczania kandydata do złożenia profesji zakonnej
wiąże się sprawa delegacji. Otóż, o ile przełożony, o którym wspo
m niano powyżej, może delegować kogoś do przyjęcia samego aktu
profesji, to nie może delegować nikogo do podjęcia decyzji o do
puszczeniu do niej28. Zakaz ten nie dotyczy jego zastępcy, bo zalicza
ny jest on do przełożonych wyższych29. Choć prawo własne może do
takiego aktu upoważnić i wikariusza, to jednak w zasadzie powinien
on być dokonywany przez przełożonego prowincji, ze względu na
wielką wagę takiej decyzji30. Przyznanie tego prawa przełożonym
prowincji jest motywowane tym, iż mogą oni wydać najlepszy sąd
z powodu częstszych kontaktów z osobami, które są brane pod uwa
gę, oraz dzięki zrozum ieniu środowiska, w którym żyją31.
Każdy człowiek jest wolny w wyborze stylu życia, dlatego też ni
komu nie wolno stosować wobec drugiego jakiegokolwiek przymu
su w tej kwestii32. Kolejnym warunkiem umożliwiającym ważne zło
żenie profesji czasowej jest zatem wolność w podejm owaniu decy
zji33. Nieważnie składają śluby czasowe ci, którzy czynią to pod
wpływem przymusu fizycznego czy psychicznego lub pod wpływem
podstępnego działania34. Akt tak wielkiej wagi, jakim jest wejście na
21 Por. KPK. kan. 656, 3°; E. G a m b a r i, Życie zakonne..., dz. cyt., s. 305.
25 Por. B. W. Z u b e rt . Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 147.
26 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 223.
27 Por. J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 115.
28 Por. B. W. Z u b e r t, Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 146.
29 Por. KPK. kan. 620.
10 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 223.
31 Por. E. G a m b a r i , Zycie zakonne..., dz. cyt., s. 305.
32 Por. KPK, kan. 219.
33 Tamże, kan. 656, 4°.
34 Por. Przymus, w: M. S i t a r z , Słownik..., dz. cyt., s. 148.
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drogę życia zakonnego, musi być dokonany z dostatecznym roze
znaniem i wolnością zarówno ze strony składających profesję, jak
i przyjmujących ją 35. „Profesja, która jest wolnym wyborem nowego
stanu życia, powinna być aktem świadomym, dobrowolnym, w pełni
odpowiedzialnym i odpowiednio dojrzałym, dzięki refleksji i pano
waniu nad sobą, zdobytym poprzez sum ienne ćwiczenie”3fl - twier
dzi Elio Gam bari.
Kandydat pragnący złożyć profesję zakonną powinien postępo
wać w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu, ciężkiej bojaźni
czy podstępu. Te trzy rodzaje bezprawnych działań, które ograni
czają wolność człowieka, stanowią przeszkodę do ważnego złożenia
profesji zakonnej37. Gdyby jednak przymus, bojaźń lub podstęp
trwały aż do m om entu składania profesji i w czasie jej składania,
wówczas profesja taka byłaby nieważna38. W arunek wolności jest
analogiczny do ważnego przyjęcia do nowicjatu, dlatego też podob
nie się go rozpatruje39. Wszystko zatem, co by tę wolność ogranicza
ło lub podważało, unieważnia profesję. Z tego też względu obrzęd
złożenia profesji musi zawierać w sobie wyraźne oświadczenie kan
dydata, dotyczące jego wolnej woli w podejm owaniu zobowiązań
wynikających ze ślubów4“.
Skoro składana profesja zakonna ma być aktem wolnym, warto
w tym miejscu, choćby tylko bardzo ogólnie, przyglądnąć się sytu
acjom, które tę wolność ograniczają. Przeciw wolnemu złożeniu
ślubów zakonnych może wystąpić przymus drugiej osoby. Przymus
jest aktem zewnętrznym wywartym na osobę, którem u nie można
się w żaden sposób oprzeć41. Chodzi nade wszystko o przymus fi
zyczny, czyli o napór sił fizycznych od zewnątrz, którem u nie można
się oprzeć, a więc o przem oc stosowaną na sferę cielesną człowie
ka, której nie m ożna uniknąć42. Nieważne są więc śluby zakonne
składane pod wpływem przymusu fizycznego, jednakże musi on być

55 Por. Przeszkody kanoniczne do nowicjatu, w: J. R. B a r, Poradnik kanonicznego pra
wa zakonnego, W arszawa 1986, s. 103.
36 E. G a m b a r i , Życie zakonne..., dz. cyt., s. 303.
37 Por. KPK, kan. 656, 4°.
38 Por. Przeszkody kanoniczne do nowicjatu, w: J. R. B a r, Poradnik..., dz. cyt., s. 103.
39 Por. J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 115.
40 Por. E. G a m b a r i , Życie zakonne..., dz. cyt., s. 304.
41 Por. KPK, kan. 125, § 1.
42 Por. Przeszkody kanoniczne do nowicjatu, w: J. R. B a r , Poradnik..., dz. cyt., s. 103.
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absolutny i obiektywny, gdyż tylko wówczas akt prawny uważa się
za niedokonany43. Przymus, o którym tutaj mówimy, niekoniecznie
musi być zastosowany wobec składającego profesję. M oże być tak
że zastosowany wobec przełożonego przyjmującego profesję. W te
dy również będzie ona nieważna44.
Profesja zakonna zostanie również uznana za nieważną, gdy jest
składana pod wpływem bojaźni. Bojaźń to stan psychiczny wywoła
ny z kolei przymusem moralnym. M a on miejsce wówczas, gdy na
stępuje napór na sferę wewnętrzną człowieka, powodując jej „znie
wolenie”45. Zgodnie z norm am i ogólnymi Kodeksu Prawa K ano
nicznego z 1983 roku, akt prawny dokonany pod wpływem ciężkiej
i niesprawiedliwej bojaźni jest ważny, chyba że prawo zastrzega
inaczej. Prawo powszechne Kościoła daje możliwość unieważnienia
takich aktów wyrokiem sędziego46. Działanie w ten sposób wymu
szone czyni profesję zakonną nieważną47.
Trzecią z kolei przeszkodę ograniczającą wolność w złożeniu
ważnej profesji zakonnej stanowi podstęp. Jest to rozmyślne działa
nie lub jego zaniechanie, którego celem jest wprowadzenie kogoś
w błąd i skłonienie go do czynności prawnej48. Takie podstępne
działanie będzie stanowiło przeszkodę wówczas, gdy spowoduje
powstanie błędu co do istoty samego aktu praw nego49. Błąd jest za
tem przekonaniem niezgodnym z obiektywnym stanem rzeczy,
z którego osoba nie zdaje sobie sprawy50. Podstęp ma więc wprowa
dzić kogoś właśnie w taki błąd. Każdy akt prawny dokonany na sku
tek podstępu jest rozum iany podobnie jak działanie pod wpływem
ciężkiej bojaźni51. Nieważne jest zatem złożenie ślubów zakonnych
spowodowane podstępem 52.
Przeszkoda pow stała wskutek przym usu, ciężkiej bojaźni i pod
stępu ustaje dopiero wtedy, gdy zostanie zaniechany przymus
i podstęp oraz ustąpi bojaźń. Po ustaniu tych przeszkód można
43 Por. B. W. Z u b e r t , Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 119.
44 Tamże.
45 Tamże.
* Por. KPK, kan. 125, § 2.
47 Tamże, kan. 656, 4°.
* Tamże, kan. 643, § 1,4°; kan. 125, § 2.
^ Por. B. W. Z u b e r t , Kom entarz do K odeksu..., dz. cyt., s. 119.
50 Z ob. B łąd, w: M. S i t a r z , Słow nik..., dz. cyt., s. 28.
51 Por. KPK, kan. 125, § 2.
52 Tamże, kan. 656, 4°.
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podjąć nową, dobrow olną i świadomą decyzję, a także wolę złoże
nia ślubów zakonnych. O d powyższych przeszkód nie m ożna uzy
skać dyspensy, poniew aż „żadna władza ludzka nie m oże uzupeł
nić aktu woli”53.
O statnim w arunkiem wymaganym przez Kodeks Prawa K ano
nicznego z 1983 roku do ważnego złożenia profesji czasowej jest
jej publiczne złożenie i przyjęcie. „C harakter publiczny profesji,
jak i przyjęcie publicznego ślubu polega właśnie na przyjęciu przez
instytut, działający z upoważnienia Kościoła”54. N ade wszystko
kandydat musi ją złożyć w sposób wyraźny. W yraża się to przez wy
liczenie trzech ślubów, każdego z osobna, wobec upraw nionego
przełożonego. Z atem akt ten winien być zrozum iały dla wszyst
kich, wyrażony zew nętrznie słowami, znakam i równoznacznymi
lub pisem nie55. Zasadniczo śluby zakonne są składane przez wypo
wiedzenie form uły profesji wobec przełożonego, co stanowi o wy
razistości tego aktu. Wyklucza to zatem - spotykaną dawniej profesję milczącą, gdy kandydat do życia zakonnego przyłączał się
tylko do grona zakonników, stając się jednocześnie jednym z ni
ch56. Zasadnicze obrzędy, które należy zachować przy składaniu
profesji, czyli wypowiedzenie form uły profesji wobec przełożone
go, stanowią o ważności profesji, stąd mówimy tutaj o obowiązku
wyraźnego jej składania57. M a to pokazać wolę profesa związania
się ślubami z danym instytutem 58. W szelkie inne związane ze złoże
niem profesji zakonnej cerem onie wykonane w sposób niedokład
ny nie powodują jej nieważności.
Po złożonym ślubowaniu profes składa swój akt profesji na ręce
przyjmującego59. Kom petentny przełożony, który działa osobiście
albo przez swojego delegata, przyjmuje śluby w imieniu Kościoła
oraz instytutu i włącza profesa do danego instytutu60. Delegacja do
przyjęcia ślubów zakonnych musi być wyraźna. M oże być ona okre

51B. W. Z u b e r t , Kom entarz do K odeksu..., dz. cyt., s. 120.
54 F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 223.
55 Por. B. W. Z u b e r t , Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 147; Profesja zakonna, w:
M. S i t a r z , Słownik..., dz. cyt., s. 142.
56 Por. J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 115.
57 Tamże, s. 117.
58 Por. KPK, kan. 655, 4°.
59 Por. F. B o g d a n, Prawo zakonów ..., dz. cyt., s. 223.
“ Por. E. G a m b a r i , Życie zakonne..., dz. cyt., s. 306.
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ślona w prawodawstwie instytutu albo za każdym razem udzielana
osobno przez właściwego przełożonego. Profesja ma być jednak
przyjęta, i to do jej ważności, przez prawowitego przełożonego lub
jego delegata. W razie zaistnienia jakiejś przeszkody delegat nie
może wyznaczyć na swoje miejsce kogoś innego, chyba że został do
tego upoważniony przez dającego mu delegację. Zlecenie to musi
być dokonane w sposób wyraźny, a nie tylko domniemany'’1. Prawu
własnemu instytutów pozostawiono ustalenie, kto jest przełożonym
kom petentnym do przyjęcia profesji. Prawodawca stwierdza je d 
nak, że ci wszyscy, którzy mają prawo dopuszczania do profesji,
mają również prawo jej przyjmowania62. Ponadto takie prawo mają
„wszyscy ich zastępcy, przełożeni miejscowi, jeżeli tak stanowi pra
wo własne, oraz wszyscy prawnie delegowani”63. Niezależnie jednak
od tego, kto będzie przyjmował profesję, musi go do tego upraw
niać prawo własne instytutu albo kom petentny przełożony, i musi
to czynić w ich imieniu64.
O prócz kom petentnego przełożonego przyjmującego profesję
czasową lub wieczystą, prawo wymaga jeszcze dwóch wyznaczonych
świadków. Z takiego prawnego wydarzenia sporządzany jest doku
m ent, który winni podpisać składający i przyjmujący śluby, a także
dwaj obecni świadkowie65. Pismo to, jak każdy inny dokum ent doty
czący instytutu, powinno zostać zachowane w archiwum danego
zgrom adzenia66.
Istotna w profesji zakonnej jest sama jej form uła, która winna
zawierać wymagane przez prawo elementy. Nie może w niej za
braknąć istotnych cech ślubów publicznych, do których zaliczamy:
wymienienie trzech rad ewangelicznych, akceptacja i rozum ienie
prawa własnego instytutu, nazwiska składającego i przyjmującego
profesję, a także okres czasu, na jaki zaciąga się zobowiązanie. Jej
tekst, właściwy dla każdego instytutu zakonnego, powinien być za
twierdzony przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego
61 Por. KPK, kan. 137, § 3.
62 Por. KPK, kan. 656, § 3, § 5.
Ł’ B. W. Z u b e r t, Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 147.
64 Por. tam że.
“ Por. J. R. B a r , J. K a ł o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 117; F. B o g d a n ,
Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 228.
“ Por. F. B o g d a n. Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 228; Litteare professionis, w: M. D a n i 1u k, K. K 1a u z a, Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego, Lublin 1994, s.
186.
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i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Do tej formuły m ożna dołą
czyć również inne stosowne do okoliczności teksty, które jednak
nie zmienią w niczym sensu całej profesji, czyli wymaganych przez
prawo elementów'’7.
Oprócz powyżej omówionych warunków, prawo własne może
ustalić jeszcze inne, nawet bardziej wymagające od powszechne
go68. Zwracają na to uwagę między innymi Joachim Rom an Bar
i Julian Katowski, ale nie ma to podstawy normatywnej w obecnie
obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego69.
O statnim wreszcie warunkiem wymaganym do godnego złożenia
pierwszej profesji jest odbycie kilku dni rekolekcji. Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 roku nie wspomina o potrzebie rekolekcji
przed składaniem profesji zakonnej, pozostawiając tę kwestię
praw dopodobnie prawu własnem u70. Kanoniści zgodnie twierdzą,
że taki czas bezpośredniego i intensywnego przygotowania ducho
wego jest konieczny przed dokonaniem tak ważnego aktu71. „Aby
dopom óc kandydatowi dokonać tak ważnego aktu z możliwie naj
lepszymi dyspozycjami, profesja czasowa, a tym bardziej wieczysta,
wymaga bezpośredniego i bardzo intensywnego przygotowania,
a nawet ćwiczeń duchowych (rekolekcji), które jakkolwiek nie są
obecnie przepisane przez prawo, to jednak doskonale odpowiadają
duchowym potrzebom kandydata”72.
2. Warunki ważności profesji wieczystej
Zgodnie z ich nazwą, śluby czasowe składane są na pewien okre
ślony prawem czas. Po jego upływie profes może poprosić o do
puszczenie go do złożenia profesji wieczystej. Podobnie jak przy
ślubach czasowych, także i tutaj prawodawca podaje warunki, które
trzeba spełnić, by w sposób ważny złożyć śluby wieczyste.
Unorm ow anie warunków ważności złożenia profesji wieczystej
jest celowe i słuszne, gdyż w większości istniejących dzisiaj instytu
6’ Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 227-228.
“ Por. E. G a m b a r i , Życie zakonne..., dz. cyt., s. 305.
w Por. J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 117; B. W. Z u b e r t . Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 151.
10 Por. B. W. Z u b e rt, Komentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 151.
71 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 214; E. G a m b a r i , Życie zakonne...,
dz. cyt., s. 305.
72 E. G a m b a r i, Życie zakonne..., dz. cyt., s. 305.
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tów zakonnych po upływie określonego czasu składa się śluby wie
czyste. N iektóre wymagania pokrywają się tutaj z wymaganiami
profesji czasowej. Są to:
- dopuszczenie w sposób wolny przez kom petentnego przełożo
nego po wysłuchaniu głosu swojej rady;
- złożenie profesji wyraźnie, bez przymusu, ciężkiej bojaźni
i podstępu;
- przyjęcie ślubowania przez właściwego przełożonego73.
Oprócz tych trzech wymagań, które omówiliśmy powyżej, do
ważności profesji wieczystej prawo powszechne Kościoła domaga
się jeszcze innych. N ade wszystko wymaga ważnie złożonych wcze
śniej ślubów czasowych. Z atem wszystkie wymagania co do ważno
ści ślubów czasowych, które były wówczas stawiane przed profesem, są wymagane również od kandydata do ślubów wieczystych74.
Pomimo wymogu minimum trzech lat od pierwszej profesji,
przełożony ma prawo dla słusznej przyczyny pozwolić na przyspie
szenie ślubów wieczystych75. Jest to tzw. antycypacja, która nie m o
że jednak przekroczyć trzech miesięcy76. Jak zauważa Franciszek
Bogdan, „nawet w przypadku takiego prawowitego antycypowania
profesji wieczystej, do jej ważności wymagane są pełne dwa lata
i dziewięć miesięcy profesji czasowej, tak dalece, że nawet brak jed 
nego dnia z tego okresu powodowałby nieważność profesji wieczy
stej”77. Powody takiego term inu profesji nie są podawane. W ystar
czają jakiekolwiek słuszne racje. Podjęcie decyzji o tym pozosta
wione jest osądowi właściwego przełożonego78.
Następnym warunkiem do ważności tej profesji jest właściwy
wiek składającego śluby wieczyste. Prawo Kościoła wymaga od kan
dydatów do profesji wieczystej ukończonych przynajmniej dwudzie
stu jeden lat. W arunek ten jest logiczną konsekwencją dwóch innych
wymogów stawianych przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 ro
ku. Pierwszym była potrzeba ukończenia osiem nastego roku życia
do ślubów czasowych79, natom iast drugim jest minimum trzyletni
75 Por. KPK, kan. 656, 4°.
74Tamże, kan. 656; kan. 658.
75 Tamże, kan. 657, § 3.
76 Tamże.
77 F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 225.
78 Por. E. G a m b a r i , Zycie zakonne..., dz. cyt., s. 304.
75 Por. KPK, kan. 656, 1°.
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okres profesji czasowej80. Termin „przynajmniej”, podobnie jak przy
profesji czasowej, daje prawo przełożonym instytutu do podwyższe
nia tego wieku. Poszczególne instytuty, zgodnie z własnym prawem,
mogą wymagać wyższego wieku od kandydatów. Przy podwyższeniu
wieku profesji wieczystej będzie także odpowiednio podwyższony
wiek profesji czasowej lub wydłużony czas jej trwania81.
Obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego do podsta
wowych trzech lat od pierwszej profesji do ważności profesji wie
czystej daje możliwość wydłużenia trwania profesji czasowej do
sześciu lats:. Z atem prawo własne instytutu zakonnego, nadając
przeszkodzie wieku większy zakres, będzie wymagało dłuższego
okresu profesji czasowej pod sankcją jej nieważności83. Wymóg od
powiedniego wieku uwzględnia współczesne warunki życia, czyli
rozwój psychiczny i dojrzałość człowieka. Dlatego też zbyt wczesne
składanie ślubów wieczystych nie jest pożądane, ponieważ należy
kierować się przy tym przede wszystkim odpowiednio dojrzałą oso
bowością, konieczną w życiu konsekrowanym - twierdzi Bronisław
W enanty Z ubert84. Jednak, by sztucznie nie wydłużać tego czasu
próby, prawo kanoniczne stawia jako maksymalną granicę sześciu
lat między ślubami czasowymi a wieczystymi*5. Może się jednak cza
sem zdarzyć, że i te sześć lat będzie niewystarczające do podjęcia
właściwej decyzji. Wyszło tem u naprzeciw prawo, stanowiąc, że „je
śli (...) wydaje się to wskazane, kom petentny przełożony może
zgodnie z własnym prawem przedłużyć okres profesji czasowej, tak
jednak, by okres, w którym zakonnik jest związany ślubami czaso
wymi, nie przekroczył dziewięciolecia”86.
Z tak ważnego wydarzenia, jakim jest złożenie ślubów wieczystych,
sporządza się odpowiedni akt87. M a on zawierać takie same dane jak
podobny dokum ent świadczący o profesji czasowej. Wydarzenie to
należy również odnotować w księdze chrztów każdego z profesów®.

“ Tamże, kan. 658, 2°.
B. W. Z u b e r t. Komentarz do K odeksu..., dz. cyt., s. 150.
82 Por. KPK, kan. 655.
83 Por. B. W. Z u b e rt . K omentarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 150.
“ Tamże, s. 151.
85 Por. KPK, kan. 655.
“ Tamże, kan. 657, § 2.
87 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 228.
“ Por. KPK, kan. 535, § 2.
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3. Uważnienie profesji zakonnej
Powyżej podaliśmy warunki, które trzeba spełnić przy składaniu
profesji czasowej i wieczystej, by była ona ważna w świetle przepi
sów prawa kościelnego. Przy tym tem acie w arto również zwrócić
uwagę na uważnienie profesji zakonnej, a także na sytuację, gdy
śluby zakonne ulegają wygaśnięciu. Kolejne zagadnienie to pro
blem zwolnienia ze ślubów zakonnych, bo i taka sytuacja może
mieć miejsce w życiu radam i ewangelicznymi.
Bywają sytuacje, że po założeniu profesji zakonnej okazuje się,
że dokonano tego w sposób nieważny, czyli nie wywołała ona za
mierzonych skutków prawnych. Profesję taką trzeba więc uważnie.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku nie zawiera żadnych po
stanowień na ten tem at, dlatego rozstrzygnięcie tego problem u na
leży oprzeć na ogólnych norm ach prawnych89.
Nieważność profesji, zarówno czasowej, jak i wieczystej, może
być spowodowana różnymi czynnikami. Jeżeli profesja była składa
na bez zgody samego kandydata, wówczas aby ją uważnie, należy
zwrócić się do Stolicy Apostolskiej. „W przeciwnym zaś razie, po
usunięciu przeszkody lub wyrażeniu zgody, trzeba będzie ponowić
profesję według ogólnych przepisów”90. Nie m a znaczenia, czy prze
szkody do jej ważności spowodowane zostały w sposób świadomy,
czy też pochodzą z niedopatrzenia. Nieważność aktu złożenia ślu
bów zakonnych może zatem pochodzić z przyczyny zewnętrznej,
którą będzie przeszkoda, albo wewnętrznej, gdy zabraknie zgody
kandydata91. Niezależnie więc od źródeł pochodzenia tych braków,
do uważnienia ślubów zakonnych można podejść w dwojaki spo
sób92. Nieważność wynikła przez przeszkodę wymaga do uważnie
nia form alnego aktu wydanego przez Stolicę A postolską lub dys
pensy od przeszkody i złożenia nowej profesji93. Sanacja uważniająca profesję wieczystą, wydana przez Stolicę Apostolską, zwalnia
z obowiązku ponawiania zgody, byleby ona nadal trwała, tak ze
strony kandydata, jak i instytutu94. Skutki kanoniczne cofają się do
“ Tamże, kan. 19; J. R. B a r , J. K a t o w s k i , Prawo o instytutach..., dz. cyt., s. 123;
K onwalidacjaprofesji, w: J. R. B a r , Poradnik..., dz. cyt., s. 41.
90 E. G a m b a r i , Zycie zakonne..., dz. cyt., s. 313.
91 Por. B. W. Z u b e r t , Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 151.
n Por. F. B o g d a n. Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 231.
93 Por. B. W. Z u b e r t . K om entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 151.
54 Tamże.
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m om entu złożenia nieważnej profesji, czyli prawo w tym wypadku
działa wstecz95. Drugim środkiem zaradczym jest uzyskanie dyspen
sy od przeszkody lub jej usunięcie i ponowne złożenie ślubów za
konnych96. W inno się ono odbywać z zachowaniem wszystkich for
malności wymaganych przy każdych ślubach zakonnych. Powody
wcześniejszej nieważności muszą być jednak znane zarówno profesowi, jak i instytutowi97. Fakt uważnienia i ponownego składania
profesji zakonnej w tym wypadku należy odnotować w aktach98. N a
tom iast nieważność spowodowana brakiem wewnętrznej zgody zo
staje uważniona przez wyrażenie jej przez profesa oraz, jeżeli jest
nadal zachowana, przez instytut99.
W tym miejscu należy również wspomnieć o tzw. profesji wątpli
wej100. Wątpliwość może zachodzić wtedy, gdy przeciw ważności pro
fesji przemawiają istotne, lecz nieprzesądzające powody101. W takim
wypadku należy dążyć do usunięcia wątpliwości. Jeżeli jest to nie
możliwe, trzeba wówczas zastosować podobne rozwiązania jak w wy
padku profesji złożonej nieważnie, a więc ponownie złożyć śluby lub
odwołać się do Stolicy Apostolskiej102. Jednakże dopóki wątpliwość
będzie istniała, profes uważany jest za członka instytutu ze wszystki
mi prawami i obowiązkami, dlatego nie można go z niego usunąć103.
4. Wygaśnięcie i zwolnienie z profesji zakonnej
Jeszcze inną kwestią jest możliwość rozwiązania prawnych więzi
profesa z instytutem zakonnym. Może mieć bowiem miejsce praw
ne przejście zakonnika z jednego instytutu do drugiego'“ , wystąpie
nie z instytutu po wygaśnięciu ślubów105, legalne z niego wystąpie
nie106 oraz wydalenie z instytutu107.

“ Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 231.
* Por. B. W. Z u b e r t. Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 151.
,7 Por. F. B o g d a n , Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 231.
98 Por. B. W. Z u b e r t . K omentarz do K odeksu..., dz. cyt., s. 152.
«T am że.
““ Tamże.
101 Por. F. B o g d a n, Prawo zakonów ..., dz. cyt., s. 232.
102 P or. K onwalidacjaprofesji, w: J. R. B a r , Poradnik..., dz. cyt., s. 41.
103 Por. F. B o g d a n. Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 232.
,M Por. KPK, kan. 684-685.
",5 Tamże, kan. 688-689.
106Tamże, kan. 691-693.
m Tamże, kan. 694-704.
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Przejście z jednego instytutu do innego polega na wystąpieniu
z własnego, w którym złożyło się śluby zakonne, a wstąpieniu do in
nego instytutu zakonnego, instytutu świeckiego lub stowarzyszenia
życia apostolskiego108. Kandydat, wybierając stan zakonny w jed 
nym instytucie, nie powinien z zasady przechodzić do innego. Skła
dając śluby zakonne, został bowiem inkorporowany do konkretnej
rodziny zakonnej. Dlatego też powody, ze względu na które profes
decyduje się na zmianę instytutu, winny być istotne109.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku stanowi, że „zakonnik
po ślubach wieczystych nie może przejść z własnego do innego in
stytutu bez zezwolenia najwyższych przełożonych obydwu instytu
tów, którzy winni uzyskać zgodę własnej rady”110. Jak widać, praw o
dawca przewiduje taką możliwość tylko dla profesów po ślubach
wieczystych. Nie wspom ina natom iast nic o profesach czasowych,
gdyż nie m a takiej potrzeby. Oni, chcąc zmienić instytut na inny,
proszą o zwolnienie z profesji czasowej. Wówczas, niezłączeni już
z poprzednim instytutem, mogą wstąpić do innego111.
Profesi wieczyści, mając taką możliwość, powinni podać odpo
wiednie motywy swego zamiaru. Prawo kanoniczne nie wylicza po
wodów takiej decyzji, ale poleca sprawdzić właściwość intencji, któ
rymi kieruje się osoba pragnąca wystąpić z jednego, a wstąpić do
drugiego instytutu112. Przejście do innego instytutu jest natom iast
nieważne, jeżeli profes zataił swą wcześniejszą przynależność do in
stytutu, z którym łączą go jeszcze złożone w nim śluby113.
Definitywne wcielenie do nowego instytutu następuje jednak do
piero po złożeniu w nim profesji wieczystej. Kodeks Prawa Kano
nicznego z 1983 roku stwierdza, że „własne prawo winno określić
czas i sposób próby, jaka powinna poprzedzić złożenie przez zakon
nika profesji w nowym instytucie”114. Stawia on jednak warunek, aby

"* Por. Przejście z zakonu, w: M. S i t a r z , Słownik..., dz. cyt., s. 145. Szerzej na tem at
przechodzenia profesa z jednego instytutu zakonnego do innego zob. B. W. Z u b e r t,
Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 198-203.
,tw Por. Przejście z zakonu do zakonu, w: J. R. B a r. Poradnik..., dz. cyt., s. 92; B. W.
Z u b e r t , K omentarz do K odeksu..., dz. cyt., s. 199.
KPK, kan. 684, § 1.
111 Por. Przejście z zakonu do zakonu, w: J. R. B a r , Poradnik..., dz. cyt., s. 92.
112 Por. F. B o g d a n, Prawo zakonów..., dz. cyt., s. 320.
113 Por. KPK, kan. 643; Przejście z zakonu, w: M. S i t a r z, Słownik..., dz. cyt., s. 145.
114 KPK, kan. 684, § 4.
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był to okres przynajmniej trzech lat115. W czasie trwania okresu próby
kandydat jest zobligowany stosować się do prawa i stylu życia instytu
tu, do którego chce przynależeć116. Śluby zakonne złożone w po
przednim instytucie nadal pozostają w mocy, choć na okres trwania
próby zostają zawieszone prawa i obowiązki z nich wypływające117.
Przejście nie narusza samej profesji, bo zakonnik jest nadal osobą
oddaną Bogu i Kościołowi, natom iast zmienia się tylko jego przyna
leżność do danego instytutu zakonnego. D opiero po odbyciu próby
następuje profesja wieczysta w nowym instytucie. Wówczas wygasają
wcześniejsze śluby, uprawnienia i obowiązki nabyte w poprzednim
instytucie, a następuje wcielenie do nowego118. Elio Gam bari uważa,
że „śluby wygasają na mocy faktu przejęcia ślubów poprzedniego in
stytutu i zastąpienia ich ślubami nowego instytutu”119. Natomiast jeśli
profes nie składa ślubów wieczystych w nowym instytucie, to jest zo
bligowany do powrotu do instytutu, gdzie jest inkorporowany120.
Z kolei wystąpienie z instytutu po wygaśnięciu ślubów ma miejsce
wtedy, gdy profes czasowy decyduje się nie ponawiać ślubów na ko
lejny przewidziany w prawie czas, nie przystępuje do profesji wieczy
stej lub jest przez kom petentną władzę niedopuszczony do pono
wienia tej profesji121. Śluby czasowe w instytutach zakonnych najczę
ściej składane są na jeden rok. Po upływie tego okresu profes może
prosić o ponowienie ślubów czasowych lub - pod koniec trzeciego
roku życia ślubami - o złożenie profesji wieczystej. Przełożony da
nego instytutu może jednak nie dopuścić do składania powyższych
ślubów122. Decyzja taka powinna być dobrze umotywowana. Argu
m entem wystarczającym do niedopuszczenia do ponowienia ślubów
może być choroba fizyczna lub psychiczna, jeśli, zdaniem biegłych,
uniezdalnia ona członka do prowadzenia życia w instytucie123. C ho
1,5 Por. tam że, kan. 684, § 2.
116 Por. E. G a m b a r i , Zycie zakonne..., dz. cyt., s. 691.
117 Por. KPK, kan. 685, §1.
Tamże, kan. 685, § 2.
119 E. G a m b a r i, Zycie zakonne..., dz. cyt., s. 692.
I2,‘ Por. KPK, kan. 684, § 2.
m Tamże, kan. 688, § 1; kan. 689, § 1; Wyjście z instytutu, w: M. S i t a r z , Słownik...,
dz. cyt., s. 198.
122 Por. KPK, kan. 688, § 1.
123Tamże, kan. 689, § 2; K ongregacja Z akonów i Instytutów Świeckich, D ek ret doty
czący spowiedzi zakonników oraz niedopuszczenia z pow odu choroby do złożenia ślu
bów D um canonicarum , 8 grudnia 1970, nr II.
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roba, gdy została nabyta z powodu zaniedbania ze strony instytutu
lub z powodu wykonywanej w nim pracy, nie jest wystarczającym
powodem do niedopuszczenia124. Jeżeli w trakcie trwania ślubów
czasowych zakonnik stał się niepoczytalny, również nie może być
usunięty z instytutu, choćby nie był w stanie ponowić profesji125. Jeśli
natom iast profes czasowy przygotowujący się do złożenia ślubów
wieczystych zostanie uznany za niezdatnego do ich złożenia, winien
być usunięty z instytutu126.
Prawo powszechne Kościoła przewiduje także legalne opuszcze
nie instytutu zakonnego zarówno przez profesów czasowych, jak
i wieczystych. Takie przejście zakonnika do stanu świeckiego nazy
wa się sekularyzacją. Jest więc ona pozwoleniem udzielonym przez
kom petentną władzę kościelną na stały pobyt poza dom em zakon
nym z jednoczesnym zupełnym zwolnieniem ze ślubów oraz ich
skutków127. Z akonnik pragnący przejść z instytutu do stanu świec
kiego winien poprosić o indult sekularyzacyjny, którego, wyłącznie
z ważnych przyczyn, może udzielić kom petentny przełożony. W in
stytutach działających na prawie papieskim jest nim Stolica A po
stolska, zaś na prawie diecezjalnym - biskup diecezji, w której znaj
duje się dom instytutu128.
W ystąpienie z instytutu zakonnego jest związane z dyspensą od
ślubów zakonnych. Jeżeli oczekiwanie na wygaśniecie ślubów cza
sowych może okazać się nieroztropne, wtedy trzeba poprosić o dys
pensę od tych ślubów129. Prośba o zwolnienie ze ślubów wieczystych
może mieć miejsce jedynie z bardzo ważnych powodów130. W wy
padku profesa wieczystego dyspensa jest możliwa pod warunkiem,
że nie ma on święceń. Duchowny może być dyspensowany od ślu
bów wieczystych tylko wtedy, gdy ma być bezpośrednio inkardynowany do diecezji bez uprzedniego okresu próby131. Gdyby jednak
chciał przejść do diecezji, a ta wyznaczyłaby mu okres próbny,
124 Por. KPK, kan. 689, § 2.
125 Tamże, kan. 689, § 3.
126 Tamże, kan. 657, § 1.
127Tamże, kan. 684, § 2. W ięcej na ten tem at zob. w: W. K i w i o r, Procedura obowią
zująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydaleniu z instytutu życia zakonnego, w: For
macja zakonna, red. J. W. G o g o l a , t. 2, K raków 1998, s. 151-162.
128 Por. KPK, kan. 691, § 2; W. K i w i o r , Procedura..., dz. cyt., s. 159.
125 Por. KPK, kan. 692.
130Tamże, kan. 691, § 1.
I3' Tamże, kan. 693.
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wówczas - będąc jeszcze członkiem swojego instytutu - ma on obo
wiązek zachowywać zobowiązania wynikające z profesji wieczystej,
które dadzą się pogodzić z obecnym stanem życia132. Gdy jednak nie
zostanie on ostatecznie inkardynowany, zobowiązany jest wówczas
do powrotu do instytutu zakonnego133.
U sunięcie z instytutu zakonnego to kolejny sposób zwolnienia
z profesji134. To już nie dobrowolne, ale przymusowe opuszczenie
rodziny zakonnej, czyli wykluczenie z instytutu z powodu przyczyn
przewidzianych praw em 135. W ydalenie z instytutu zakonnego jego
członka jest radykalnym rozwiązaniem, które m a charakter karny
lub niezawiniony, jeśli chodzi o profesów czasowych, a spowodowa
ne jest troską i chęcią ochrony poszczególnych zakonników, ale też
całego instytutu136. Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia trzy
sposoby wydalenia z instytutu zakonnego: wydalenie na mocy sa
mego praw a137, zaistnienie wypadków wymagających wydalenia138
oraz wypadki, w których profes może być wydalony139.
Profes m oże zatem zostać usunięty z instytutu zakonnego mocą
sam ego praw a, gdy dopuścił się apostazji, herezji lub schizmy140.
Prawo Kościoła wymaga, aby to odstąpienie od wiary katolickiej
było notoryczne, czyli chodzi tu o okoliczności, w jakich się doko
nało, sposób jego wyrażenia, a także o jego rozgłoszenie141. Po
dobnie wydalonym może być zakonnik usiłujący zawrzeć m ałżeń
stwo, naw et tylko cywilne142. Jednakże na mocy kanonu 1088, ślub
czystości jest przeszkodą zrywającą, dlatego też profes wieczysty
może jedynie usiłować zawrzeć m ałżeństw o143. W takich wypad
132Tamże, kan. 687.
133Tamże, kan. 265.
134Tamże, kan. 694-704; por. także B. W. Z u b e r t , Komentarz do K odeksu..., dz. cyt.,
s. 218; Dymisja zakonnika, w: M. D a n i 1u k, K. K I a u z a, Podręczna encyklopedia..., dz.
cyt., s. 106-108; Wydalenie z instytutu,w . M. S i t a r z , Słownik..., dz. cyt., s. 198.
135 Por. KPK, kan. 694-696; kan. 703; Wydalenie, w: J. R. B a r , Poradnik..., dz. cyt.,
s. 130; W. K i w i o r , Procedura..., dz. cyt., s. 163-183.
'* Por. P. S t a s i ń s k i , Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, w: „Prawo K ano
niczne” 40 (1997), nr 1-2, s. 147.
137 Por. KPK, kan. 694, § 1.
138 Tamże, kan. 695.
lw Tamże, kan. 696.
140Tamże, kan. 694, § 1,1°.
141 Por. P. S t a s i ń s k i , Przyczyny wydalenia..., dz. cyt., s. 151.
142 Por. K P K kan. 694, § 1, 2°.
143 Tamże, kan. 1088.
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kach, po zebraniu dowodów, przełożony wyższy w porozum ieniu
ze swoją radą m a jak najszybciej wydać oświadczenie o tym fak
cie144. A kt prawny przełożonego nie jest tutaj wyrokiem skazują
cym na wydalenie, lecz jedynie form alną deklaracją zaistniałego
faktu. Decydującym dowodem o zawartym m ałżeństw ie będzie
dokum ent stwierdzający ten fakt, bo wydalenie nastąpiło już
w m om encie dokonania czynu145.
Prawo kodeksowe podaje wypadki, gdy zakonnik dopuścił się
pewnych wykroczeń i ciężkich przestępstw, w konsekwencji któ
rych instytut zakonny winien usunąć takiego profesa146. Są to prze
stępstwa przeciw życiu i wolności człowieka, czyli zabójstwo, prze
rwanie ciąży, okaleczenie, zranienie, a także porw anie lub zatrzy
m anie siłą czy podstępem 147. Ich regulacja praw na zawarta jest
w części szczegółowej praw a karnego. Przewidziane za te przestęp
stwa są kary ekspiacyjne obligatoryjne148. K anon ten przewiduje
także inne wypadki, w których profes winien być usunięty z insty
tutu zakonnego. Należy zatem wydalić zakonnika konkubinariusza
oraz tego, który trwa przez dłuższy czas w innym zewnętrznym
grzechu przeciw szóstem u przykazaniu Bożem u, wywołując przez
to zgorszenie149. Inne występki - opisane przez kanon 1395, § 2 naruszające ślub czystości nie obligują do usunięcia, ale decyzja
w tej sprawie pozostaw iona jest przełożonym 150. Spowodowane to
jest tym, że często przestępstw a takie są jednorazow e i tajne,
a z drugiej strony, nie zawsze zakonnik winny tych czynów ma peł
ną poczytalność swego działania. Dlatego też Kodeks dopuszcza
możliwość złagodzenia kary151.
Wreszcie trzecia sytuacja, gdy profes może być wydalony z instytu
tu zakonnego z przyczyn poważnych, zewnętrznych, poczytalnych
i potwierdzonych przez prawo. Kodeks Prawa Kanonicznego wylicza
je taksatywnie, pozostawiając jednak prawu własnemu instytutów za
konnych możliwość ustanowienia innych. Należą więc do nich:
144Tamże, kan. 694, § 2.
145 Por. B. W. Z u b e r t, Kom entarz do Kodeksu..., dz. cyt., s. 222.
144 Por. KPK, kan. 695, § 1; P. S t a s i ń s k i , Przyczyny wydalenia..., dz. cyt., s. 153-154.
147 Por. KPK. kan. 1397; kan. 1398.
148 Tamże, kan. 1336.
I4ł Tamże, kan. 1395, § 1.
150Tamże, kan. 695, § 1; kan. 1395, § 2.
151 Por. P. S t a s i ń s k i , Przyczyny wydalenia..., dz. cyt., s. 163.
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- habitualne zaniedbywanie obowiązków życia konsekrowanego,
zawartych w prawie powszechnym i własnym instytutu, zaciągnię
tych m ocą profesji;
- powtarzające się naruszanie ślubów czystości, ubóstwa i posłu
szeństwa;
- uporczywe nieposłuszeństwo, w ważnych sprawach, prawnym
nakazom przełożonych;
- wielkie zgorszenie wywołane przez zawinione postępow anie
profesa;
- uporczywe popieranie, bronienie i szerzenie doktryn potępio
nych przez Kościół;
- publiczne przyjmowanie ideologii ateistycznych i materialistycznych;
- bezprawne opuszczenie wspólnoty i przebywanie ponad pół ro 
ku poza dom em zakonnym;
- inne podobnie poważne powody uwzględniające ogólne wa
runki, a określone w prawie partykularnym 152.
Procedura wydalenia przymusowego nakazuje przełożonem u
wyższemu zebranie dowodów, a po poinform owaniu zainteresow a
nego przekazanie tych akt przełożonem u najwyższemu153. D opiero
on może wydać dekret wydalający, który do swej ważności musi być
zatwierdzony przez Stolicę A postolską154. W ydalenie zawsze odby
wa się na drodze administracyjnej i składa się z dwóch etapów. Naj
pierw w procesie wydalenia zakonnika z instytutu przełożony wi
nien w porozum ieniu ze swoją radą omówić powody wydalenia.
N astępnie ma on obowiązek zebrać dowody, które mają potwier
dzić autentyczność czynów profesa155. Po tym z kolei „powinien
upom nieć członka na piśmie lub wobec dwóch świadków, z wyraź
nym zagrożeniem wydalenia, które nastąpi, jeśli się nie poprawi,
precyzując wyraźnie przyczynę wydalenia i dając mu pełną możli
wość obrony”156. Takie napom nienie należy wystosować dwukrotnie
w odstępie przynajmniej piętnastu dni, by przez to dać mu możli
wość poprawy157. D opiero wówczas przełożony wyższy przesyła
152 Por. KPK, kan. 665, § 2; kan. 696, § 1.
153 Tamże, kan. 695, § 2.
154Tamże, kan. 699, § 1; kan. 700.
155 Tamże, kan. 699, § 1.
156Tamże, kan. 697, 2°.
157 Por. tam że.
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wszystkie akta do swojego zwierzchnika w danym instytucie zakon
nym. D okum enty te winny być podpisane przez niego, jak i notariu
sza, a także ma się w nich znajdować caia korespondencja z profesem, z którym toczy się proces o wydalenie158. Jednocześnie sam
wyższy przełożony, który przeprowadził dochodzenie, powinien
również przesłać swoją opinię wraz z opinią swojej rady159.
O stateczne rozstrzygnięcie należy do przełożonego najwyższe
go, który w porozum ieniu ze swoją radą, po zbadaniu dowodów
oraz dokładnej analizie argum entów i obrony, m oże wydać d e 
kret wydalający160. D ekret taki musi uzyskać potw ierdzenie Stoli
cy A postolskiej, której należy przesłać decyzję przełożonego
i wszystkie akta dotyczące spraw y161. O d tego m om entu zakonnik
jest zwolniony ze ślubów zakonnych oraz ze wszystkich obowiąz
ków wynikających z profesji162.
O prócz powyższej procedury istnieje także możliwość natych
miastow ego w ydalenia z dom u zakonnego w wypadku, gdy m iało
m iejsce duże zgorszenie zew nętrzne albo wielka szkoda grożąca
instytutow i163. W takiej sytuacji decyzję o wydaleniu z dom u za
konnego podejm uje przełożony wyższy, jeśli natom iast każda
zwłoka grozi niebezpieczeństw em , to decyzję taką m oże podjąć
naw et przełożony wspólnoty, jed n ak za zgodą swojej rady164.
Konsekwencją takiej decyzji będzie wydanie dek retu stw ierdzają
cego w ydalenie, jeśli przyczyną zgorszenia albo bardzo poważnej
szkody były przestępstw a pow odujące wydalenie na mocy samego
p raw a165; wszczęcie postępow ania zm ierzającego do wydalenia,
jeśli przyczyną zgorszenia albo poważnej szkody były przestęp
stwa przew idziane w kanonach 695, § 1 i 696, § 1; przekazanie
sprawy do Stolicy A postolskiej, jeśli nie m ożna prow adzić p ro ce
su, albo nie uważa się go za konieczny, albo nie w iadom o jak d a
lej postępow ać166.
158 Tamże, kan. 697, 3°.
159 Por. E. G a m b a r i , Życie zakonne..., dz. cyt., s. 709; B. W. Z u b e r t , Komentarz do
Kodeksu..., dz. cyt., s. 227.
'“ Por. KPK, kan. 699, § 1 .
161 Tamże, kan. 700.
162 Por. W. K i w i o r , Procedura..., dz. cyt., s. 181.
163 Por. KPK, kan. 703.
164Tamże.
Tamże, kan. 694, § 1; kan. 751.
Tamże, kan. 703.
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Zakończenie
Profesja zakonna, czyli ślubowanie trzech rad ewangelicznych:
czystości, ubóstw a i posłuszeństw a, należy do istotnych elem en
tów życia zakonnego, do tego stopnia, że bez niej nie m ożna m ó
wić o życiu zakonnym. O prócz doniosłego znaczenia teologiczne
go jest ona aktem prawnym, na który składa się wiele elem entów.
M oże się zatem zdarzyć, że któryś z nich zostanie niedopełniony
lub go zabraknie. Z tego powodu śluby m ogą być wątpliwe lub
w ogóle nieważne. Prawo powszechne Kościoła określa więc pew
ne w arunki zapew niające ważność pełnionych aktów. K odeks P ra
wa K anonicznego z 1983 roku podaje elem enty, zarów no przy
składaniu profesji czasowej, jak i wieczystej, które są wymagane
do ważnego i godziwego złożenia tych ślubów. W życiu ślubow a
nymi radam i ewangelicznymi mogą zdarzyć się także kwestie do
tyczące uw ażnienia profesji zakonnej, wygaśnięcia i ew entualnego
zwolnienia z niej.
Le condizion i per la v alid ité di una p rofessione religiosa
L a p ro fe s sio n e re lig io sa , cio è il v o to d e i tre consigli evangelici: c a stità , pov e rtà e o b b e d ie n z a , è u n o degli e le m e n ti e sse n zia li d e lla v ita re lig io sa , a tal p u n to ehe se n z a di essa n o n si p u ô p a rla re di v ita relig io sa. O ltre a d a v e re u n a g ra n 
de rile v an z a teo lo g ica , e ssa è u n a tto g iu rid ico , c o stitu ito d a v ari e le m e n ti. Puô,
d u n q u e , s u c c e d e re eh e u n o di essi n o n sa rà a d e m p iu to o sa rà m a n c a to , p e r cui
i voti p o tr a n n o e sse re c o n sid e ra ti dub b i o p p u r e invalidi. Il d iritto u n iv e rsa le d e l
la C h iesa d efin isce p e rc iô le c o n d iz io n i e h e g a ra n tis c o n o la v a lid ità degli a tti
em essi. Il C odice di D iritto C a n o n ico d el 1983 o ffre e le m e n ti e h e, al m o m e n to
deU ’e m issio n e d ei voti sia te m p o ra li eh e p e rp e tu i, so n o rich iesti p e r la lo ro vali
d ità . Il p re s e n te saggio c o n sid é ra le q u e stio n i re la tiv e aile c o n d iz io n i rich ieste
da lla C h iesa p e r u n a v a lid a e le c ita p ro fe s sio n e re lig io sa , n o n c h è le q u e stio n i
c o n c e rn e n ti la su a c o n v a lid a z io n e , la sc a d e n z a d el te m p o p e r il q u a le fu em e ssa
o p p u re l’e v e n tu a le d isp e n sa d a essa.

