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AKTY AUTODETERMINUJFCE
PERSONALNY STATUS PRAWNOKANONICZNY
OSÓB KONSEKROWANYCH

IdeK poniNszych rozwaNaV jest wskazanie takich czynnoZci prawnych
przewidzianych przez obowiKzujKcK ordynacj\ kanonicznK, które – dokonane
przez osoby konsekrowane – determinujK jednoczeZnie ich prawny status,
poszerzajKc lub pomniejszajKc zakres wykonywalnych praw.
Chodzi wi\c o takie czynnoZci legalne, które – osiKgnKwszy skutek – na
nowo okreZlK rzeczywisty wymiar realizacji praw, jak i obowiKzków podmiotu wzgl\dem innych osób i rzeczy w ramach jednolitego systemu norm.
Zamierzeniem piszKcego jest wskazanie aktów determinujKcych kolektywny wymiar konsekracji. Szczególna uwaga b\dzie jednakNe skierowana
na czynnoZci osób konsekrowanych dopebnionych in persona. Indult eksklaustacji i/lub odejZcia z instytutu, przejZcie profesa do innego instytutu,
popebnienie okreZlonych przest\pstw stanowiK, w opinii autora, najtrafniejszy przykbad samookreZlenia si\ podmiotu w zakresie wykonywania praw
i obowiKzków nabytych w wyniku waNnie zboNonej profesji.
W reakcji na autoderminacj\ statusu prawnokanonicznego przez podmiot,
czynnoZci kompetentnej wbadzy koZcielnej nie tyle dokonajK istotnej zmiany
stosunku materialnoprawnego osoby dziabajKcej, lecz potwierdzK zaistniaby
stan rzeczy, okreZlajKc go precyzyjnym nomen iuris.
Niniejsza praca to próba udziabu w rozwoju doktryny kanonicznej celem
jeszcze jaZniejszego zaprezentowania wybranych zagadnieV systemowych.
Artykub zostanie zrealizowany w kilku punktach traktujKcych wybrane
argumenty w celu pebnego zrozumienia kwestii: stan Nycia konsekrowanego;
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zdolnoZj bycia podmiotem prawa, zdolnoZj do dziabania; habilitas canonica;
akty autoderminujKce indywidualne i kolektywne.

I. STAN I STATUS kYCIA KONSEKROWANEGO

ObowiKzujKcy Kodeks Prawa Kanonicznego1 nie pozostawia cienia wKtpliwoZci w kwestii tych wiernych, którzy poprzez profesj\ rad ewangelicznych (przez Zluby lub inne Zwi\te wi\zy), poZwi\cajKc si\ cabkowicie
sbuNbie Bogu, rzKdzK si\ wbasnym statusem prawnokanonicznym, wynikajKcym z faktu dobrowolnego i Zwiadomego obrania stanu Nycia konsekrowanego2 w myZl kan. 207 § 23.
NaleNy podkreZlij, Ne Nycie konsekrowane poprzez profesj\ rad ewangelicznych moNe stanowij fundament okreZlajKcy stan Nycia wiernych w KoZciele tylko wtedy, gdy tak poj\ta konsekracja b\dzie przyj\ta, interpretowana, regulowana i uprzednio zaaprobowana jako trwaba forma Nycia przez
kompetentnK wbadz\ koZcielnK. Stan Nycia konsekrowanego istnieje zatem
tylko wtedy, gdy zostanK spebnione wszystkie elementy teologiczno-prawne,
o których mowa w kan. 573 § 2 i kan. 607 § 2 i 3.
NaleNy zauwaNyj, Ne znaczenie i istotnoZj profesji rad ewangelicznych
przez Zluby lub inne Zwi\ty wi\zy jest konstytutywna4, typizowana przez
ustawodawc\ w kategoriach osób konsekrowanych naleNKcych do instytutów
zakonnych (kan. 607-709), instytutów Zwieckich (kann. 710-730), uznajKc za
takie osoby równieN anachoretów (kan. 603) i dziewice (kan. 604).
BezpoZredniK przesbankK sine qua non zaistnienia wspomnianego stanu
jest spebnienie warunków, okreZlajKcych waNnoZj aktu, jakim jest profesja
1

Por. kan. 573 i kan. 588, §1; SOBÓR WATYKAtSKI II, Konstytucja dogmatyczna o KoZciele
Lumen gentium, nr 31.
2
Por. D. SHAKAL, The canonical status of members of Institutes of Consecrated Life, „Studia
Canonica” 43 (2009), s. 329; V. DE PAOLIS, Stati di vita delle persone nella Chiesa secondo il
CIC, [w:] AA. VV., Episcopato, presbiterato, diaconato, Milano 1988, s. 121-122.
3
Pomijamy kwesti\ fundamentalnego statusu osoby wynikajKcego z waNnie udzielonego
chrztu. Zarówno kan. 96, jak i kan. 204 podkreZlajK zwiKzek zachodzKcy mi\dzy sakramentem
chrztu a nabyciem statusu prawnokanonicznego, który – majKc ma uwadze wiKNKce dla prawa
okolicznoZci (stan, wiek, zamieszkanie), zakres, w jakim osoba pozostaje we wspólnocie koZcielnej, ewentualne sankcje, jak i samK pozycj\ podmiotów – moNe ulegaj modyfikacji, powodujKc
tym samym zasadniczK zmian\ tak w uprawnieniach dotyczKcych okreZlonych prerogatyw, jak
i w ich rzeczywistej realizacji w odniesieniu chojby do tria munera. Por. P. VALDRINI, Comunità,
persone, governo, Roma 2013, s. 153-154.
4
Por. V. DE PAOLIS, Stati di vita delle persone nella, s. 125-132.

AKTY AUTODETERMINUJFCE PERSONALNY STATUS OSÓB KONSEKROWANYCH

111

rad ewangelicznych, szczególnie wieczysta. Ta bowiem, powoduje definitywnK inkorporacj\ do instytutu lub konstytuuje w sposób staby charakter
Nycia przynaleNny innej formie legalnej konsekracji. Ustawodawca kodeksowy w kan. 658 warunkuje waNnoZj profesji wieczystej wiekiem kandydata, zakbadajKc równoczeZnie, Ne poprzedzajKca profesja czasowa zostaba zboNona z zachowaniem warunków ustawy, o których w kan. 656.
Stan Nycia konsekrowanego w pebni obejmuje takNe profesa czasowego,
jednakNe prerogatywy wypbywajKce z tymczasowoZci i „niestabilnoZci” obj\tej drogi, pozwalajK wnioskowaj, Ne o zupebnoZci wspomnianego stanu
moNna mówij jedynie w przypadku podmiotów definitywnie inkorporowanych do okreZlonej formy konsekracji.
Dodatkowo stan Nycia konsekrowanego okreZla zdolnoZj prawnK kaNdego
konsekrowanego, czyli stosownoZj do aktualizacji wbasnych praw i obowiKzków (prerogatyw5) nabytych w sposób staby, w efekcie dokonania aktu profesji. Nabyty status prawnokanoniczny6 wypbywa i w pewnym sensie identyfikuje si\ z wyborem stanu Nycia, równoczeZnie go dopebniajKc. MoNna
mówij o statusie funkcyjnym osób w KoZciele, kiedy te – oprócz prerogatyw
wynikajKcych ipso facto z nabytego stanu prawnokanonicznego – otrzymujK
urz\dy, zadania, licencje i inne prawa upowaNniajKce do dokonania okreZlonych czynnoZci, które – zgodnie z zasadK potestas a munere – udzielajK
podmiotowi wystarczajKcej wbadzy w danym zakresie.
Status kanoniczny okreZla wi\c zespób praw i obowiKzków (prerogatyw)
wynikajKcych ze szczególnej pozycji, jakK dziabajKcy podmiot zajmuje
wzgl\dem innych osób czy rzeczy w ramach jednolitego systemu prawnego.
Nabyty i/lub uaktualniony status okreZla nowe usytuowanie podmiotu, które
– instytucjonalnie uznane – odgrywa wiKNKcK rol\ w stosunku do innych
osób i struktur funkcyjnych ordynacji kanonicznej, jak teN przez t\ samK
moNe byj publicznie sankcjonowany.
NaleNy dopowiedziej, Ne na bazie wspomnianych praw i obowiKzków
przypisanych osobie kaNda z nich moNe/powinna dziabaj dla zbudowania
wi\kszego dobra cabej wspólnoty wierzKcych.

5

W opinii piszKcego naleNaboby posbugiwaj si\ wspomnianym terminem w odniesieniu do
caboZciowo rozumianych praw i obowiKzków osób w KoZciele, poniewaN iura et officia nadane –
uj\te poj\ciowo wedbug tradycyjnej nomenklatury prawnej – wydajK si\ byj absolutnie nieadekwatne w relacji do zadaV typowych dla koZcielnego systemu prawnego. Por. P. LOMBARDIA,
Contribución a la teoria de la persona canónica, „Ius Canonicum” 57 (1989), s. 82-83.
6
Por. P. VALDRINI, Comunità, persone, governo, s. 176.
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II. CAPACITAS AGENDI

PowyNsze rozwaNania pozwalajK wnioskowaj, Ne osobowy status prawny
uprawnia podmiot do podejmowania ZciZle okreZlonych czynnoZci prawnych.
MajKc na uwadze podobny, jeZli nie identyczny, zakres ustaw zawartych
w kan. 96 i kan. 204, moNliwe jest rozróNnienie zdolnoZci do bycia podmiotem prawnym – wynikajKcej gbównie z waNnie udzielonego chrztu –
i zdolnoZci osoby do dziabania, tj. do wykonywania personalnych prerogatyw
modo iure præscripto.
Doktryna i komentatorzy abrogowanych norm z 1917 r. powyNsze rozróNnienie wyraNali za pomocK terminów capacitas iuridica nabyta radicaliter
i capacitas agendi wykonywana actualiter. ZwaNywszy na przedmiot rozwaNaV, pierwsza nie naleNy w szczególny sposób do tematu, kluczowa
natomiast jest ta druga, mogKca poszerzyj lub umniejszyj w sposób wzgl\dny zakres wykonywanych czynnoZci. Staje si\ to moNliwe w zaleNnoZci od
zaistnienia wiKNKcych faktów i okolicznoZci 7.
ZdolnoZj do dziabania jest cechK charakterystycznK osoby ludzkiej, niepotrzebujKcej – poza nielicznymi przypadkami – formalnej reprezentacji8.
Z natury rzeczy wspomniana capacitas agendi zaleNna jest od stopnia umiej\tnoZci poznania i chcenia, jak równieN zostaje uwarunkowana wymiarem
wolnoZci i odpowiedzialnoZci dziabajKcego. Z drugiej strony, majKc na uwadze fakt, Ne zdolnoZj do dziabania odnosi si\ do róNnorodnych aktów prawnych, wiKNKca jest istota aktu do dokonania9.
Dodatkowo naleNy podkreZlij, Ne zdolnoZj do dziabania osoby konsekrowanej – oprócz wyNej wspomnianych warunków – zaleNej b\dzie od kryteriów (okolicznoZci) regulowanych przez kan. 9610.
Poj\cie condicio iuridica (tbumaczonej doZj niekompletnie na j\zyk polski jako „pozycja”) jest terminem stosunkowo szerokim i uNywanym w doktrynie raczej dwuznacznie. MajKc na wzgl\dzie szeroko rozumianK condicio
podmiotu, ustawa stanowi, Ne kompetentna wbadza koZcielna moNe ogra7

Por. G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia. Commenatarius libri II Codicis juris canonici. Canones præliminares 87-106, Pariis–Tornaci–Romæ 1955, s. 18.
8
Por. kan. 98, §2; J. FERRER ORTIZ, ‘Capacidad de obrar’, [w:] J. OTADUY, A. VIANA,
J. SEDANO (red.), Diccionario General de Derecho Canónico, vol. I, Navarra 2012, s. 821.
9
Por. E. MOLANO, Los derechos naturales de la persona y del fielante el ordenamnete
canónico, [w:] E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA (red.), Les droits fondamentaux du chrétien
dans l’Église et dans la société: actes du IVe congrès international de droit canonique, Fribourg
1981, s. 612.
10
1. quidem eorum condicione; 2. quatenus in ecclesiastica sunt communione; 3. nisi obset
lata legitime sanctio.
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niczaj lub poszerzaj zakres posiadanych i wykonywanych personalnych
prerogatyw tak na mocy samego prawa, jak teN ab homine przy uNyciu dost\pnych dróg proceduralnych.
Stan Nycia konsekrowanego, podobnie jak inne formy Nycia asocjacyjnego, zakbada nie tylko instytucjonalnK moNliwoZj regulowania zdolnoZci
dziabania profesów, lecz takNe ta sama zdolnoZj moNe byj warunkowana
wolnK wolK podmiotów, przy czym naleNy uznaj za niewystarczajKcy element wolitywny aktu: konieczne jest, by wola dziabajKcego ukierunkowana
byba na wywobanie okreZlonych skutków prawnych 11.
Element wolitywny staje si\ nie tylko bezsprzecznK condicio aktu w sensie dotychczasowych rozwaNaV, lecz przede wszystkim czynnikiem powodujKcym radykalnK zmian\ statusu dziabajKcego, o ile istnieje ustawowy
zapis w tym wzgl\dzie12. W tym teN sensie przysbówek actualiter pozwala
precyzyjnie wskazaj zakres rzeczywistych prerogatyw profesów, które – jak
wynika z powyNszego – nie charakteryzujK si\ absolutnK niezmiennoZciK.

III. HABILITAS CANONICA

Kanon 124, okreZlajKcy istotne elementy wymagane do waNnego zaistnienia aktu wraz ze skutkami prawnymi, akcentuje zdolnoZj dziabajKcego
(habilitas).
Doktryna zauwaNa, Ne powyNszy termin jest ZciZle zwiKzany z tematem
stanów Nycia w KoZciele, rozumianych jako nieodzowny fundament wyczerpujKcego okreZlenia prerogatyw zawartych w personalnym statusie prawnokanonicznym. ZdolnoZj podmiotu do aktu jest bowiem prawnK moNnoZciK
osoby do dziabania 13. MajKc na uwadze warunki stanowione przez kan. 96,
zdolnoZj nabywa si\ w konsekwencji udzielonego sakramentu, powierzonego urz\du, otrzymanej licencji, zaistniabych faktów. Wspomniane okolicznoZci precyzujK realnK moNliwoZj dokonania czynnoZci.
Kanon 10 z kolei okreZla istnienie ustaw uniezdalniajKcych podmiot do
uskutecznienia aktu. Tak poj\te normy uZciZlajK okolicznoZci wiKNKce aktu.
11

Por. V. DE PAOLIS, Atto giuridico, „Periodica” 90 (2001), s. 213; B. FERME, Gli elementi
dell’atto giuridico: essenza (e motivazioni); volontà (e dichiarazioni); forma, [w:] AA. VV.,
L’atto giuridico nel diritto canonico, Città del Vaticano 2002, s. 89.
12
Por. J. OTADUY, Actos de la autonomia privada, [w:] AA. VV., Manual de derecho canónico, Pamplona 1991, s. 341.
13
Por. I. ZUANAZZI, ‘Habilitación’, [w:] J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (red.), Diccionario
General de Derecho Canónico, vol. IV, Navarra 2012, s. 284.
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Mimo istnienia ustawy trudno w obowiKzujKcym Kodeksie o wskazanie
norm czyniKcych profesów niezdolnymi do okreZlonych aktów, poza przypadkiem wyraNonym w kan. 1191 § 2.
JednogboZna w tym wzgl\dzie doktryna uznaje za niewaNne czynnoZci
dokonane w przypadku urzeczywistnienia ustaw uniewaNniajKcych i uniezdalniajKcych14. W przypadku tych ostatnich konsekwencje aktu niewaNnego
si\gajK jeszcze dalej: akt jest nie tylko irritus, ale takNe infectus15.
Z uwagi na to, co wyNej, naleNy podkreZlij, Ne w przypadku autora aktu
zdolnoZj w sensie ogólnym – normowana przez kan. 11 (ochrzczony, katolik, pebnoletni, posiadajKcy uNywanie rozumu) – okazuje si\ cz\sto niewystarczajKca16. Podmiot winien raczej wykazaj specyficznK zdolnoZj do
dokonania aktu, którK prawo normuje tak w kwestii materii, jak i okreZlonego przedmiotu czynnoZci17, zwaNywszy na powierzonK wbadz\, kompetencje i legalnoZj w konkretnym jej dokonaniu.
Przywobany kan. 124 dodatkowo okreZla elementy strukturalne i konstytutywne podmiotowego aktu prawnego: istnienie niezb\dnych elementów
okreZlajKcych natur\ aktu 18 i zachowanie tych stanowionych – wymaganych
do waNnoZci czynnoZci.
Osoby konsekrowane wyst\pujKce z proZbK o udzielenie dyspensy od
Zlubów czy teN przedkbadajKc takK, której przedmiotem jest przejZcie do
innego instytutu Nycia konsekrowanego czy czasowe opuszczenie instytutu,
winny posiadaj naleNyte poznanie dotyczKce samej czynnoZci i ewentualnych, bezpoZrednich konsekwencji skutecznoZci dokonanego aktu. Dodatkowo profesi winni wykazaj pebnK wol\ jego dokonania, istocie aktu przypisane jest bowiem jego istnienie, bez którego nie moNna nawet przypuszczaj jakiejkolwiek jego skutecznoZci.
JednoczeZnie nie moNna zapominaj, Ne kaNdy akt prawny jest czynnoZciK
ontologicznie wynikajKcK z osobowej autonomii kaNdego ochrzczonego19.
14

ChociaN brak u L. Chiappetta i J. Gracíi Martína rozróNnienia mi\dzy poj\ciami habilitas
i capacitas, to jednak jednomyZlnie twierdzK, Ne w obydwu wypadkach akt jest irritus. Por.
L. CHIAPPETTA, Il Codice di dirtto canonico. Commento giuridico-pastorale, Napoli 1988, can. 10,
n. 87; J. GARCÍA MARTÍN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 2006, s. 75.
15
Por. M.C. HEINZMANN, Le leggi irritanti e inabilitanti. Natura e applicazione secondo il
CIC 1983, Roma 2002, s.163-164.
16
De facto kan. 11 okreZla zdolnoZj do bycia podmiotem prawnym (capacitas iuridica),
koniecznK, lecz niewystarczajKcK do skutecznego dziabania.
17
Por. kan. 1095 1°.
18
A fortiori zauwaNa si\, Ne kan. 86 deklaruje, Ne nie podlegajK dyspensie elementy konstytutywne czynnoZci.
19
Por. SOBÓR WATYKAtSKI II, Konstytucja duszpasterska o KoZciele Gaudium et spes, nr 29.
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MówiKc o aktach autodeterminujKcych personalny statut prawnokanoniczny osób konsekrowanych, naleNy podkreZlij, Ne nieodparty przymus czy
ignorancja lub bbKd co do istoty aktu 20 stanowiK ex lege powód jego niewaNnoZci (ex tunc). Natomiast ci\Nka i nieusprawiedliwiona bojaV, podst\p 21, ignorancja czy bbKd nie czyniK aktu niewaNnym, lecz ten moNe byj
uniewaNniony (ex nunc) na mocy odpowiedniego post\powania.

IV. AKTY AUTODETERMINUJFCE

Analiza powyNszych argumentów pozwala zagb\bij si\ w meritum niniejszych rozwaNaV. Zgodnie z metodologicznymi zaboNeniami pracy naleNy
podkreZlij, Ne ustawodawstwo koZcielne zakbada istnienie czynnoZci prawnych, których sam fakt materialnego zaistnienia powoduje – mechanicznie
i automatycznie – okreZlone skutki. Konsekwencje mogK poszerzaj, umniejszaj lub cz\Zciowo uchylaj zakres wykonywanych prerogatyw. Nie moNna
zatem wykluczyj, Ne podmiot bezpowrotnie utraci zdolnoZj do dokonywania
okreZlonych czynnoZci, gdyN wczeZniejszy(e) akt(y) okaNe(K) si\ bezsprzecznie warunkujKcy(e) waNne i skuteczne dokonywanie innych22.
Wynika wi\c z tego, Ne tak ustawodawca, jak i kompetentna wbadza, za pomocK wbaZciwych sobie instrumentów prawnych, mogK okreZlaj i ksztabtowaj zakres
prerogatyw wiernych. O ile bardziej rzeczywisty jest wpbyw wolnej woli osób
w tym zakresie, urzeczywistniony przez odpowiedzialnK i rozumnK decyzj\23.
1. AKTY W@ACIWE FORMALNEJ KONSEKRACJI (ZBIOROWE I INDYWIDUALNE)
MówiKc o aktach autodeterminujKcych status prawnokanoniczny osób
konsekrowanych, naleNy odnieZj si\ do tych czynnoZci, których dokonanie
implikuje intencj\ dziabania wraz z wystarczajKcK wiedzK podmiotu co do
20

Por. kan. 125 §1 i kan. 126.
Prawo osób Nycia konsekrowanego w przypadku przyj\cia do nowicjatu (kan. 643 § 1, 4°
i 5°), jak i zboNenia pierwszej profesji zakonnej (kan. 656, 4°, kan. 1191 § 2 i 3) stanowi co
innego, okreZlajKc niewaNnoZj czynnoZci.
22
Na temat autodeterminacji podmiotu – w ramach jednego systemu prawnego – dokonujKcej
si\ na skutek intencyjnego dziabania podmiotu pisab juN O. Robleda, definiujKc akt prawny jako
„un acto de la volutad, externo, dirigido a producir determinados efectos juridicos”. O. R OBLEDA,
La nullidad del Acto juridico, Roma 1964, s. 7.
23
Nieodzownym elementem prawnego samookreZlenia si\ osoby jest wzbudzona intencja
wywobania okreZlonych skutków prawnych. Por. O. ROBLEDA, De conceptu actus iuridici, „Periodica” 4 (1962), s. 424.
21
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istoty aktu. Ten sam zmieni i zmodyfikuje – relatywnie zasadniczo –
osobowo-prawnK i instytucjonalnK pozycj\/relacj\ profesa.
W pierwszej kolejnoZci naleNy wspomniej o czynnoZciach o charakterze
kolektywnym. Z uwagi na ich niewielkK liczb\ podkreZla si\ ich specyficzny
charakter, odnoszKcy si\ do potencjalnej moNliwoZci powobania do istnienia
nowych rzeczywistoZci o charakterze asocjacyjnym. Te same mogK formalizowaj i zapewnij koniecznK stabilnoZj „doZwiadczeniom” duchowym, duszpasterskim czy nawet charytatywnym, przyjmujKc postaj stowarzyszeV czy
wr\cz nowych instytutów Nycia konsekrowanego czy stowarzyszeV Nycia
apostolskiego (IkK/SkA) w myZl kan. 589.
JednakNe dla potrzeb niniejszego tematu najbardziej znaczKcy jest fakt, Ne
IkK/SkA mogK stanowij prawo wbasne, do którego przestrzegania zobowiKzujK
si\ w sposób dobrowolny wszyscy czbonkowie, szczególnie ci pleno iure. ZasadnoZj powyNszego wynika z kan. 586 § 1, sankcjonujKcego zasad\ sbusznej
autonomii kaNdego IkK/SkA. UpowaNnione do tego zadania kapituby24 sK najlepszym wyrazem wspóbodpowiedzialnoZci profesów o dobro KoZcioba i wbasne25.
JeZli chodzi o charakter liczebny aktów autodeterminujKcych, zdecydowana wi\kszoZj ma jednak charakter indywidualny.
NaleNy podkreZlij, Ne nie chodzi tylko o proZb\ niektórych wiernych
dotyczKcK przyj\cia do IkK i/lub SkA. Instancja tego rodzaju moNe spotkaj
si\ z negatywnK odpowiedziK kompetentnego przeboNonego. Odrzucona proZba o przyj\cie w Naden sposób nie mogbaby stanowij podstawy do sformubowania nawet remonstracji.
ZnaczKcy zatem staje si\ sam moment przyj\cia w charakterze czbonka,
wzgl\dem którego – chojby bez formalnego nadania statusu osoby konsekrowanej 26 – moNna stosowaj niektóre ustawy, jak np. kan. 703. DecydujKcym aktem staje si\ jednak profesja, która powoduje przyj\cie wszystkich
zobowiKzaV personalnego statusu kanonicznego i nabycia zdolnoZci do
wykonywania aktów prawnych actualiter 27.
24

ZachowujKc hierarchiczny charakter prawa wbasnego, mówimy o konstytucjach, statutach
generalnych lub prowincjalnych i regulaminach.
25
Por. D. ANDRÉS, I Capitoli religiosi. Autonomia, potestà e rappresentanza con particolrae
riguardo al diritto di petizione, [w:] P. GHERRI (red.), Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, Roma 2010, s. 170-177; Y. SUGAWARA, Autonomia degli Istituti di vita
consacrata, „Periodica” 90 (2001), s. 419-420.
26
Mowa o postulantach, nowicjuszach.
27
Pomija si\ kwesti\ skbadania dodatkowych Zlubów o charakterze prywatnym czy czysto
duchowym (kan 1192 §1), dlatego Ne te nie nadajK dodatkowych prerogatyw skbadajKcemu ani teN
nie pomniejszajK ich zakresu co do wolnego wykonywania.
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Zgodnie z tym, co stwierdzono wczeZniej, naleNaboby wspomniej równieN
o takich czynnoZciach, których przedmiotem jest dyspensa od Zlubów zakonnych i/lub innych formalnie uznanych przez KoZciób Zwi\tych wi\zów czy
przyrzeczeV (kan. 691-692), jak równieN pozwolenie na czasowe przebywanie poza domem zakonnym na warunkach okreZlonych przez prawo powszechne i wbasne (kan. 665 §1).
Dodatkowo zakres nadanych przez status kanoniczny prerogatyw moNe
ulec relatywnie radykalnej zmianie za kaNdym razem, kiedy profes zdecyduje si\ dokonaj przejZcia do innego instytutu czy obrania innej formy konsekracji, uznanej przez KoZciób (kan. 684-685). Analogiczna w skutkach
bybaby takNe sytuacja profesa czasowo opuszczajKcego instytut w myZl kan.
686 § 1 i 2. W obydwu przypadkach osoba zachowuje, przynajmniej virtualiter, swój status, który jednak – w zaleNnoZci od okolicznoZci – nie identyfikuje si\ w pebni z regularnK sytuacjK konsekrowanego. W przypadku
eksklaustracji reguluje to kan. 687, natomiast w sytuacji przejZcia do innego
Instytutu – kan. 684 § 4.
Warto odnotowaj, Ne na skutek wolnego dziabania profes moNe cabkowicie utracij osobowy status prawny. PowyNsza sytuacja moNe zaistniej po
otrzymaniu indultu odejZcia zwalniajKcego z wszelkich obowiKzków wynikajKcych z profesji (czasowej i wieczystej). Wspomniane factispecies ustawodawca reguluje w kan. 688 i 691-692.
Identyczny zanik statusu osoby konsekrowanej nast\puje w konsekwencji
wydalenia z instytutu ipso facto 28. Kodeks sankcjonuje, Ne nast\pstwem
dokonania jednego z czynów przest\pczych – taksatywnie wyliczonych
w kan. 694 § 1 – profes automatycznie zostaje wydalony. Zadaniem kompetentnego przeboNonego jest zadeklarowanie zaistniabego faktu – notorycznego odst\pstwa od wiary i/lub zawarcia lub usibowania zawarcia mabNeVstwa, chojby cywilnego – celem wydania dekretu (dyspensy sui generis)
pozbawiajKcego profesa nabytych prerogatyw.
NaleNy dodatkowo wspomniej, Ne wydalenie ope legis zachodzi niezaleNnie od wystarczajKcej wiedzy lub ignorancji samego profesa, jak i jego
przeboNonego. Jak podkreZla doktryna, wydalenie jest równoczesne zaistniabym faktom29. Kompetentna wbadza, nawet jeZli nie zgromadziba materiabu
dowodowego i/lub nie zadeklarowaba zaistniabych faktów – na skutek otrzy28

Ustawa nie stosuje si\ do nowicjuszy, poniewaN Kodeks nie przypisuje im formalnie statusu osoby konsekrowanej, nawet jeZli prowadzK de facto Nycie zakonne.
29
Por. D. ANDRÈS, Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice
di diritto canonico, Roma 2008, s. 663.
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mania pewnej informacji o popebnieniu czynu zabronionego – nadal winna
uwaNaj wydalenie za waNne.
Z perspektywy podj\tego tematu aktami autodeterminujKcymi status zakonników sK wi\c czyny wymienione przez kan. 694 § 1, podporzKdkowane co do
skutecznoZci – jak kaNdy akt – przepisom ustaw wyraNonych w kan. 125-126.
2. „ZEWN TRZNE” WZGL DEM kYCIA KONSEKROWANEGO
Przymiotnik „zewn\trzne” posiada odniesienie do tych czynnoZci prawnych, które ex natura rei nie przynaleNK do prerogatyw statusowych osób
konsekrowanych. NaleNy sprecyzowaj, Ne nie naleNK do tych aktów te, których realizacja jest obowiKzkowo zwiKzana ze statusem profesów, jednakNe
ich dokonanie wpbywa autodeterminujKco na rzeczywiste wykonywanie
przysbugujKcych im praw. Nie moNna zatem wykluczyj, Ne profesi nie dopuszczK si\ okreZlonych czynnoZci skutkujKcych znaczKcK zmianK wbaZciwego sobie statusu prawnego.
Indywidualnym aktem autodeterminujKcym jest wi\c sakrament Zwi\ceV
przyj\ty tak w stopniu diakonatu, jak i prezbiteratu, przy wczeZniejszym
domniemaniu waNnoZci jego przyj\cia i udzielenia30. Czbonkowie IkK/SkA –
prócz posiadanego statusu powstabego na skutek profesji rad ewangelicznych
– przyjmujKc stan duchowny, nabywajK okreZlone prawa i obowiKzki. Dwa
róNne statusy nie sK jednak niekompatybilne: kaNdy z nich zakbada odmienne
ródbo pochodzenia (hierarchiczne i charyzmatyczne) i okreZla równoczeZnie
róNne zadania, nie powodujKc jednak rozbieNnoZci.
Nie tylko akty sakramentalne mogK stanowij przyczyn\ sprawczK (causa
efficiens) ograniczonego i/lub cabkowicie odebranego statusu kanonicznego.
Popebnienie niektórych przest\pstw ze skutkiem automatycznie zaciKgni\tej
kary, tj. bez dodatkowej interwencji jakiejkolwiek wbadzy koZcielnej, moNe
skutkowaj zaciKgni\ciem kar latæ a iure. Wspominane sankcje, zwbaszcza te
najci\Nsze, powodujK nie tylko zakaz czynnego i biernego udziabu w sprawowaniu sakramentów, sakramentaliów oraz wykonywania urz\dów/posbug czy
wykonywania aktów rzKdzenia31. Dodatkowo zmieniajK w istotny sposób
osobowy status ekskomunikowanego profesa, powodujKc niewaNnoZj czynnoZci na skutek wymierzenia lub zadeklarowania cenzury32.
30

Inne sakramenty, jak Eucharystia, pokuta czy namaszczenie chorych, nie powodujK zasadniczych zmian statusowych.
31
Por. kan. 1331 § 1 n. 1-3.
32
Por. kan. 1331 § 2 n. 1-5.
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Nie komentujKc konsekwencji innych kar poprawczych – zaciKgni\tych
przez sam fakt ich popebnienia – naleNy jedynie dopowiedziej, Ne ustawodawca koZcielny przewidziab równieN karanie interdyktem, jak i suspensK
latæ sententiæ33.
Nacisk na wspomniane kary staje si\ tym bardziej wymowny i zasadny,
Ne dyspozycja kan. 96 wyranie stanowi, iN zbiór praw i obowiKzków wbaZciwych kaNdemu wiernemu okreZla si\, mi\dzy innymi, od momentu naboNenia
na podmiot konkretnych sankcji karnych34.

IV. SKUTKI PRAWNE

ZaboNenia niniejszego artykubu, jak i analiza aktów autodeterminujKcych
personalny status osoby konsekrowanej wskazaby, Ne uskutecznienie okreZlonych czynnoZci legalnych, zachowujKc warunki ich skutecznoZci i waNnoZci,
powoduje okreZlenie nowego statusu lub relatywnie powaNnK jego zmian\ –
korzystnK lub negatywnK dla dziabajKcego – lub teN zupebnK jego utrat\,
nierzadko nieodwracalnK.
Pod wzgl\dem prawnym najbardziej interesujKce sK hipotezy modyfikacji
statusu powstabe na skutek ograniczonego zakresu dokonywania okreZlonych
czynnoZci czy teN czasowego zawieszenia w korzystaniu z wszystkich prerogatyw gwarantowanych przez ustawodawc\. Taki stan rzeczy wiKNe si\
z personalnymi decyzjami osoby konsekrowanej decydujKcej si\ czasowo
opuZcij swój instytut, odbyj czas próby w innym – celem definitywnego
przejZcia – jak równieN moNe byj konsekwencjK automatycznego zaciKgni\cia kary latæ a iure za popebnienie czynów zakazanych prawem.
W tym wzgl\dzie naleNy wspomniej, Ne dodatkowymi konsekwencjami
tak zaciKgni\tych niektórych cenzur sK nieprawidbowoZci ex delicto uniemoNliwiajKce dopuszczenie kandydata do przyj\cia Zwi\ceV. Kanon 1041
normuje, Ne zabrania si\ przyjmowania Zwi\ceV tym ochrzczonym m\Nczyznom, którzy dopuZciliby si\ przest\pstwa apostazji, herezji lub schizmy
(2°) lub dobrowolnie spowodowaliby przerwanie ciKNy effectu secuto (4°)35.
Wszelkie czynnoZci dokonane post factum przez wbadz\ koZcielnK b\dK
miej wybKcznie charakter deklaratywny.
33

Por. odpowiednio: kan. 1370 § 2, kan. 1378 § 2 1° i 2°, kan. 1390 § 1, kan. 1394 § 2, kan.
1378 § 2 1° i 2°, kan. 1370 § 2, kan. 1394 § 1 i kan. 1383.
34
Kan. 87 CIC 1917 stanowi: „obex ecclesiasticæ communionis vinculum impediens”.
35
Ta sama nieprawidbowoZj b\dzie odnosij si\ takNe do wykonywania przyj\tych Zwi\ceV,
co reguluje kan. 1044 §1 2° i 3°.
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ZAKOtCZENIE

W trosce o jasnoZj konkluzji naleNy odwobaj si\ do sformubowanych we
wst\pie zaboNeV metodologicznych.
Wykazano, Ne przedmiotem zainteresowania pracy nie sK akty rzKdzenia,
a raczej akty osób przynaleNKcych do stanu konsekrowanego. Wspomniane
czynnoZci mogK miej charakter kolektywny, lecz szczególnie wiKNKcymi –
wzgl\dem prawnokanonicznej ordynacji – sK gbównie akty indywidualne.
Niniejszy artykub postawib sobie za cel poszukiwanie takich aktów osób
konsekrowanych, które przez sam fakt ich dokonania i/lub popebnienia samookreZlajK wbasny status prawnokanoniczny. Skutki dokonania wspomnianych
czynnoZci znajdujK pewnK analogi\ do konsekwencji cenzur zaciKganych
latæ sententiæ.
NaleNy zauwaNyj, Ne mechanizm autodeterminacji zakbada i koniecznie
implikuje poczytalnoZj podmiotu dziabajKcego, uwzgl\dniajKc dyspozycje
kan. 125-126. Istnieje domniemanie, Ne dokonywanie okreZlonych czynnoZci
z takim skutkiem jest dziabaniem w pebni Zwiadomym i dobrowolnym, w przypadkach zaZ popebnienia istotnych dla argumentu przest\pstw wyklucza si\
dziabanie nieumyZlne, zakbadajKc wol\ ich popebnienia (dolus). PowyNsze
elementy stajK si\ niezb\dnymi przesbankami do rzeczywistego zaistnienia
aktu, ale takNe do jego skutecznoZci – tak poczKtkowej, jak i definitywnej36.
Zakres poj\cia „autodeterminacja” okazuje si\ zatem podstawowK treZciK
zawartK w akcie prawnym.
BezpoZrednim celem i zarazem zaboNeniem artykubu byba idea precyzyjniejszego wyodr\bnienia i uZciZlenia podmiotowych aktów prawnych –
w sensie powodowania przez nie efektów ipso facto – niN bardziej ich
systematycznej klasyfikacji, których in abundantia dokonaba doktryna
w oparciu o róNnorodne kryteria37. Wedbug autora opisowy charakter tak
poj\tych aktów prawnych osób konsekrowanych nie ma szerszego zastosowania metodologicznego. Zaproponowana perspektywa okreZla akty osób ze
wzgl\du na ich funkcjonalnK pozycj\ wzgl\dem innych podmiotów, jak
i cabej wspólnoty wierzKcych.

36

Por. P. GHERRI, Il concetto ammninistrativistico di „efficacia“, [w:] J. WROCEtSKI, M. STO(red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Atti del XIV Congresso
Internazionale di Diritto Canonico, Warszawa 2012, s. 304-307.
37
Por. E. LABANDEIRA, Tratado de derecho administrativo canónico, Pamplona 1993, s. 303304; F. D’OSTILIO, Prontuario del Codice di diritto canonico, Città del Vaticano, 1998, s. 101.
K@OSA
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AKTY AUTODETERMINUJFCE
PERSONALNY STATUS PRAWNO-KANONICZNY
OSÓB KONSEKROWANYCH
Streszczenie
Przedmiotem artykubu jest problematyka dotyczKca autodeterminacji podmiotowego statusu
prawnokanonicznego osób konsekrowanych. W trosce o kompletnoZj argumentu autor dokonab
analizy niezb\dnych poj\j, takich jak: status osobowy, zdolnoZj dziabania i dokonywania
okreZlonych aktów prawnych. Analiza norm kodeksowych wykazaba, Ne urzeczywistnienie niektórych aktów moNe dokonaj powaNnej modyfikacji statusu profesów – tak pozytywnej, jak
i dziabajKc na niekorzyZj dziabajKcego – nie wykluczajKc jednoczeZnie cabkowitej utraty zagwarantowanych przez Kodeks prerogatyw.
Przyj\ta metodologia pozwoliba stwierdzij, Ne ustawodawca koZcielny przewidziab istnienie
takich aktów prawnych, których dokonanie automatycznie okreZla nowK pozycj\ (nowy status
osobowy): otrzymanie indultu opuszczenia Instytutu, wydalenie, o którym w kan. 694, jak równieN popebnienie okreZlonych ustawK kar.
Streccid Przemysdaw Michowicz OFMConv
S"owa kluczowe: capacitas agendi, habilitas, prerogatywy, indult, eksklaustracja, wydalenie ipso
facto.

ACTS OF SELF-DETERMINATION
IN RELATION TO THE PERSONAL LEGAL STATUS
OF CONSECRATED PERSONS
Summary
The main purpose of this paper was to propose a new methodological approach to the
doctrine concerning the identification of the legal acts with aim to establish more precisely the
new and/or changed functional position of the consecrated persons regarding the entire Church.
The Author demonstrated that the canon law system provides acts whose fulfilment automatically determines the legal status of the agent, changing significantly, the prerogatives of that
person. Self-determined acts can be divided into collective and individual. However, the interest
of this paper has identified the most relevant ones last: transfer to another Institute, indult of
exclaustration, indult of definitive departure, dismissal from Institute.
Summarised by Przemysdaw Michowicz OFMConv
Key words: capacity to act, habilitas, prerogatives, indult, exclaustration, dismissal ipso facto.

