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perjogról (Studia z kościelnego prawa małżeńskiego 

i procesowego), Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris 
Canonici Iniversitatis Catholicae de Petro Pazmany 

nominatae -  III. Studia, vol. 1. Tłumaczył na węgierski 
z włoskiego i łacińskiego G. Kuminetz. Szent Istvân 

Târsulat, Budapest 2000, ss. 212.

Praca, opatrzona wstępem bp. prof. dr. Piotra Erdö, rektora Kato
lickiego Uniwersytetu Piotra Pazmany w Budapeszcie, wydana w serii 
„Biblioteka Instytutu Prawa Kanonicznego” wymienionej uczelni, sta
nowi zbiór pięciu obszernych rozpraw kard. prof. dr. Zenona Grocho- 
lewskiego, długoletniego sekretarza a następnie prefekta Najwyższego 
Trybunału Sygnatury Apostolskiej, ostatnio prefekta Kongregacji Wy
chowania Katolickiego. Prace te zostały poświęcone kanonicznemu 
prawu małżeńskiemu i procesowemu, a przetłumaczenie ich na język 
węgierski zostało podyktowane chęcią inicjatorów tego przedsięwzię
cia przyjścia z pomocą trybunałom kościelnym na Węgrzech, a także 
umiożliwienia zapoznania się z cennymi publikacjami wybitnego Au
tora szerszemu kręgowi osób zainteresowanych wymienionymi obsza
rami prawa kościelnego, m.in. prawnikom świeckim.

Pierwsza praca kard. Grocholewskiego zamieszczona w zbiorze 
„Małżeństwo mieszane” (s. 13-41), opublikowana wcześniej w pracy 
zbiorowej pt. M atrimonio canonico (Bologna 1985, s. 237-256) w języ
ku włoskim, jest kom entarzem  do rozdziału VI tytułu „De m atrim o
nio” w części I księgi IV kpk. Autor omawia zawarte tam przepisy 
przybliżając czytelnikowi ten doniosły segment kościelnego prawa 
małżeńskiego. Na szczególną uwagę zasługują wywody na tem at wa
runków uzyskania dyspensy od przeszkody różnicy religii oraz zezwo
lenia ordynariusza na zawarcie przez katolika małżeństwa z osobą 
ochrzczoną, lecz należącą do innej wspólnoty wyznaniowej.

Drugi rozdział książki to praca poświęcona wykluczeniu godności sa
kramentalnej małżeństwa jako autonomicznemu tytułowi nieważności 
małżeństwa, ogłoszona w języku włoskim w „M onitor Ecclesiasticus” 
(121: 1996, s. 223-239). Godność sakram entalna małżeństwa należy do



jego istotnych elementów, stąd też -  w myśl kan. 11011 2 kpk -  wyklu
czenie go pozytywnym aktem woli skutkuje nieważnością małżeństwa. 
Studium prof. Grocholewskiego jest wnikliwe, a w wielu wątkach rów
nież oryginalne. Szczególnie interesujący jest wykład na temat intencji 
kontrahenta wykluczającego sakramentalność małżeństwa.

Rozdział trzeci stanowi artykuł na temat apelacji w sprawie o nie
ważność małżeństwa, opublikowany w języku włoskim w periodyku 
„Forum ” (6: 1993, nr 2, s. 19-64). Przedmiotem opracowania jest pro
cedura przepisana dla trybunału drugiej instancji, po przyjęciu apelacji.

Kolejną pracą Autora, stanowiącą w omawianej publikacji węgierskiej 
rozdział czwarty, jest studium na temat Najwyższego Trybunatu Sygnatury 
Apostolskiej w strukturze sądowej Kościoła, ogłoszone na lamach „Fo
rum ” (6: 1995, nr 2, s. 33-52). Po uwagach wstępnych, dotyczących wska
zanej wyższej problematyki, Autor ukazuje naturę Sygnatury Apostolskiej, 
a następnie szczegółowo omawia kompetencje trzech Sekcji wymienione
go trybunału apostolskiego, po czym referuje sprawę jego personelu.

Rozdział piąty jest pracą kard. Grocholewskiego na tem at organiza
cji i zadań trybunałów w Kościele z uwzględnieniem sprawiedliwości 
administracyjnej. Wcześniej znalazła się ona na lamach „Ephemerides 
Iuris Canonici” (48: 1992, s. 47-84). Jest to szeroki wykład kanonicz
nego prawa procesowego, w którym Autor omawia najpierw kolejno 
następujące kwestie: rodzaje trybunałów kościelnych (diecezjalne, m e
tropolitalne, międzydiecezjalne), właściwość trybunału pierwszej in
stancji, miejscowy trybunał trzeciej instancji, pracownicy trybunału 
i adwokaci, kom petencje trybunałów, trybunały Stolicy Apostolskiej. 
Następnie Autor zapoznaje czytelnika z problematyką sprawiedliwości 
administracyjnej. Na wstępie omawia normy wspólne dotyczące szcze
gółowych aktów administracyjnych, po czym omawia sprawę odwoła
nia lub poprawienia aktu administracyjnego, rekursu hierarchicznego 
oraz rekursu skierowanego do Trybunału Apostolskiego Sygnatury 
Apostolskiej. W ostatniej części pracy znalazły się cenne uwagi Autora 
na tem at teologiczno-pastoralnego posłannictwa sądów kościelnych.

„Studia z kościelnego prawa małżeńskiego i procesowego”, wydane 
w języku węgierskim, powinny stanowić cenną pomoc długoletniego 
sekretarza, a następnie prefekta Sygnatury Apostolskiej, wybitnego 
znawcy problematyki, dla kanonistów węgierskich. Uznanie należy 
również wyrazić inicjatorowi tej edycji, bp. R Erdó, rektorowi Katolic
kiego Uniwersytetu P. Pazamany w Budapeszcie.
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