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Prawne aspekty przejścia zakonnika  

z jednego instytutu zakonnego do innego 
 

S t r e s z c z e n i e 
 
Zgodnie z ogólną zasadą, zakonnik po ślubach wieczystych nie może przejść z własnego 

instytutu do innego. Jednakże, prawodawca dopuszcza trzy wyjątki od tej reguły. Artykuł traktuje 
o jednej z nich. Jest to przejście z jednego instytutu zakonnego do innego instytutu zakonnego. 
Aby to zrobić, zakonnik musi mieć pozwolenie najwyższych przełożonych obydwu instytutów, 
którzy powinni uzyskać zgodę własnych rad. Po odbyciu przynajmniej trzyletniej próby, zakonnik 
może być dopuszczony do profesji wieczystej w nowym instytucie. Jeśli zaś nie chce złożyć 
profesji lub nie został do niej dopuszczony przez kompetentnych przełożonych, powinien wrócić 
do dawnego instytutu, chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny. Do momentu złożenia profesji 
w nowym instytucie, mimo pozostawania w mocy ślubów, zostają zawieszone uprawnienia i 
obowiązki, jakie miał zakonnik w poprzednim instytucie, jednakże od chwili rozpoczęcia próby 
obowiązany jest on do przestrzegania prawa własnego nowego instytutu. Przez złożenie profesji w 
nowym instytucie następuje włączenie do niego tego członka, równocześnie wygasają poprzednie 
śluby, uprawnienia i obowiązki.  
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Legal aspects of transferring  

of a religious from one institute to another 
 

S u m m a r y 
 

According to general principle, a religious in perpetual vows cannot transfer from one institute 
to another. However, the legislator makes three exceptions to this rule. The article dealing with 
one of them. It is the transfer from one religious institute to another religious institute. To do this, 
a religious needs to be aworded a permission of the supreme moderator of each institute with the 
consent of their respective councils. After completing a probation which is to last at least three 
years, the member can be admitted to perpetual profession in the new institute. If the member 
refuses to make this profession or is not admitted to make it by competent superiors, however, the 
member is to return to the original institute unless an indult of secularization has been obtained. 
Until a person makes profession in the new institute, the rights and obligations which the member 
had in the former institute are suspended although the vows remain. Nevertheless, from the 
beginning of probation, the member is bound to the observance of the proper law of the new 
institute. Through profession in the new institute, the member is incorporated into it while the 
preceding vows, rights, and obligations cease.  
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