Wydalenie ipso facto z powodu trwającej przez 12 miesięcy
bezprawnej nieobecności i niemożności nawiązania kontaktu
KPK, kan. 694, §1, nr 3, § 2-3
Teksty prawne:
1) List apostolski w formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka „Communis vita”, w
którym zmienia niektóre normy Kodeksu Prawa Kanonicznego, 26 marca 2019 r.
2) Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, List okólny o motu proprio „Communis vita”, Watykan, 8 września 2019 r.
3) Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, Dar wierności. Radość wytrwania, Wytyczne, Watykan, 2 lutego 2020 r.
In iure:
KPK, kan. 694, § 1. Na mocy samego prawa jest wydalony z instytutu członek, który:
1) notorycznie odstąpił od wiary katolickiej;
2) zawarł małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet tylko cywilnie;
3) bezprawnie opuścił dom zakonny, w rozumieniu kan. 665, § 2, przez dwanaście
miesięcy bez przerwy, biorąc pod uwagę niemożność stwierdzenia miejsca, w którym
przebywa dany zakonnik.
§2. W tych przypadkach przełożony wyższy wraz ze swoją radą powinien, po zebraniu
dowodów, bezzwłocznie wydać stwierdzenie faktu, ażeby prawnie stało się wiadome
wydalenie.
§3. W przypadku przewidzianym w § 1 nr 3, ta deklaracja, która ma być prawnie
ustanowiona, musi zostać potwierdzona przez Stolicę Apostolską; dla instytutów prawa
diecezjalnego potwierdzenie należy do biskupa głównego ośrodka.
Wymagane warunki:
-

-

Bezprawna nieobecność (KPK, kan. 665, § 2): brat, który opuścił klasztor bez
zezwolenia, albo nie powrócił do klasztoru po upłynięciu terminu zezwolenia
wydanego przez przełożonego wyższego (kan. 665, § 1), albo po wygaśnięciu indultu
extra claustra udzielonego przez ministra generalnego (kan. 686, § 1), albo przez
Stolicę Apostolską, w przypadku gdy biskup odmówił przyjęcia zakonnika (kan. 691693).
Niemożność nawiązania kontaktu (KPK, kan. 694, § 1, nr 3): występuje, gdy brat nie
przekazał swojemu przełożonemu adresu albo informacji o miejscu zamieszkania,
albo przynajmniej pewnych danych dotyczących skontaktowania się z nim
(Kongregacja, List okólny…, nr 1). Za osobę, z którą nie ma możności nawiązania
kontaktu, uważa się taką, której zna się tylko numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, profil w sieciach społecznościowych, adres fikcyjny (Tamże, nr 2).

-

Dwanaście miesięcy bez przerwy (KPK, kan. 694, §1, nr 3) to te, w których nie ma
możności nawiązania kontaktu z bratem. Są liczone od dnia, w którym odnotowano
niemożliwość skontaktowania się, to jest od daty ogłoszenia odpowiedniego
oświadczenia (Tamże, nr 4).

Dokumentacja wymagana od prowincji/kustodii
1) Oświadczenie o bezprawnej nieobecności (KPK, kan. 665, § 2), w którym dokładnie
określa się datę, kiedy zakonnik opuścili klasztor lub do niego nie wrócił.
2) Oświadczenie o niemożności nawiązania kontaktu, w którym, po odpowiednich
poszukiwaniach, stwierdza się niemożność dotarcia do brata pod znanym adresem
albo kontaktowania się z nim czy komunikowania. Musi to wynikać z dowodów, na
przykład z listów zwróconych ze względu na błędny adres, z oświadczenia
współbraci itp. Takie oświadczenie musi zawierać konkretną datę. Od tej daty
rozpoczyna się liczyć okres jednego roku (kan. 203, § 1).
3) Oświadczenie o wydaleniu ipso facto: po upływie dwunastu kolejnych miesięcy od
wydania oświadczenia o bezprawnej nieobecności (nr 1) i o niemożności nawiązania
kontaktu (nr 2), podczas których w żaden sposób nie zmieniła się sytuacja dotycząca
niemożności nawiązania kontaktu z zakonnikiem bezprawnie przebywającym poza
domem zakonnym, przełożony wyższy (wraz ze swoim definitorium) winien wydać
oświadczenie o zaistniałym fakcie, aby od strony prawnej wydalenie było zgodne z
normą kan. 694 (Kongregacja, List okólny…, nr 6).

Procedura i zatwierdzenie Stolicy Świętej
Minister/kustosz wysyła dokumentację do ministra generalnego, który za
pośrednictwem prokuratury przekazuje ją do Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w celu potwierdzenia wymaganego
przez kan. 694 § 3.

Fac simile n.1
Prot. __/___

Data
Oświadczenie o bezprawnej nieobecności
i o niemożności nawiązania kontaktu
(KPK, kan. 665, § 2 i kan. 694, § 1, nr 3,)

Do współbraci Prowincji/Kustodii
Do Biskupa diecezji … (ostatnia diecezja pobytu zakonnika)

Minister prowincjalny/Kustosz prowincjalny, po konsultacji z definitorium w dniu
…/……/…., w oparciu o powiadomienie gwardiana klasztoru w …………………..,
OŚWIADCZA, że
Fr. ………………………………..
a)
bezprawnie przebywa poza domem zakonnym (kan. 665, § 2) od dnia
…/…/…., w którym opuścił klasztor / nie wrócił do klasztoru po upływie terminu
pozwolenia: extra domum (kan. 665, § 1) /extra claustra (kan. 686, § 1)
b) niemożliwe jest nawiązanie kontaktu ze względu na niepozostawienie przez
niego żadnego adresu i biorąc pod uwagę liczne próby skontaktowania się z
nim.
Każdy, kto posiada dane kontaktowe fr. …………….., niech go powiadomi, aby
natychmiast skontaktował się z niżej podpisanym i aby wrócił do klasztoru, oraz niech
natychmiast powiadomi niżej podpisanego, przekazując dane kontaktowe wspomnianego
brata.
Po upływie dwunastu miesięcy fr. .............. zostanie uznany za wydalonego ipso facto
z Zakonu na podstawie KPK, kan. 694, § 1, nr 3, § 2. Oświadczenie to zostanie następnie
potwierdzone przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, zgodnie z kan. 694, § 3.
In fede,
Fr. …………………..
Minister/Kustosz prowincjalny
Fr. …………………..
Sekretarz prowincji/kustodii

Fac simile n. 2
Prot. __/___

Data
Oświadczenie o wydaleniu ipso facto
z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
fr. ……………………., kapłana
z powodu trwającego dwanaście miesięcy bez przerwy
bezprawnego pobytu poza domem zakonnym
i niemożności nawiązania kontaktu
(KPK, kan. 665, § 2 i kan. 694, § 1, nr 3, §§ 2-3)

Fr. ………… urodzony dnia …/…/…….. w ………., złożył śluby czasowe dnia
…/…/……, śluby wieczyste dnia …/……/………; przyjął święcenia diakonatu dnia
…/…/…, przyjął święcenia kapłańskie dnia …/……/…………
Fr. ………. od dnia …/…/….. przebywa bezprawnie, według kan. 665, § 2, poza
klasztorem w …………….; od tego samego dnia/ od …/…/... nie ma możności
nawiązania z nim kontaktu, gdyż nie zostawił żadnego adresu, jak wynika z załączonego
oświadczenia z dnia …/…/....
Pomimo prób podjętych przez niżej podpisanego i przez współbraci z
prowincji/kustodii, z zakonnikiem nie było możności nawiązania kontaktu przez
dwanaście kolejnych miesięcy.
Biorąc to wszystko pod uwagę, po upływie dwunastu kolejnych miesięcy bezprawnej
nieobecności i niemożności nawiązania kontaktu, niżej podpisany fr. ……………, minister
prowincjalny, za zgodą definitorium z dnia …/…/...
OŚWIADCZA, że
Fr. ………………………..
z Prowincji/Kustodii ………………………
jest wydalony ipso facto z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
z powodu trwającego dwanaście miesięcy bez przerwy
bezprawnego pobytu poza domem zakonnym
i niemożności nawiązania kontaktu
(KPK, kan. 665, § 2 i kan. 694, § 1, nr 3, §§ 2-3)
Jeśli jest kapłanem: Fr. ……… jest suspendowany od władzy wykonywania święceń, zgodnie z
KPK, kan. 701, dopóki nie znajdzie biskupa, który przyjmie go lub zezwoli mu na wykonywanie
władzy święceń, zgodnie z kan. 693.

In fede,
Fr. …………………..
Minister/Kustosz prowincjalny
Fr. …………………..
Sekretarz prowincji/kustodii

