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10) Włodzimierz P a r a s z k a *  przedkładając pracę pt. Reprezentacja 
kościelnych osób prawnych na tle sytuacji Kościoła katolickiego w  PRL, 
napisaną pod kierunkiem prof. T. Dybowskiego;
11) Krzysztof S o s n o w s k a ,  przedkładając pracą pt. Problematyka  
prawno-kanoniczna obowiązywania konkordatu między Stolicą Apo
stolską a III Rzeszą Niemiecką, napisaną pod kierunkiem ks, doc. F. 
Pastemafea;
12) Tomasz S z a b  l i ń s k i ,  przedkładając .pracę pt. Uprawnienia do 
podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa przez małoletniego a problem  
zgody rodziców,  -napisaną pod kierunkiem fcs. -prof. M. Żurowskiego,
13) Bożena T o b e r a ,  przedkładając pracę pt. Stanowisko prawne dziec
ka małżeńskiego i pozamałżeńskiego w  prawie rzymskim osobowym, 
rodzinnym i spadkowym,  napisainą pod kierunkiem prof. H. K-upiszew- 
ski-ego;
14) Sławomir T o r ó j ,  przedkładając pracę pt. Duszpasterstwo chorych 
w parafii w  świetle posoborowych statutów synodów diecezjalnych  
Kościoła w  Polsce, napisaną pod kierunkiem fcs. pr-of. M. Fąfcii;
1-5) Iwona W ó j c i k ,  przedkładając pracę pt. Ewolucja przeszkody po
winowactwa i przyzwoitości publicznej w  kontekście ochrony upraw
nień indywidualnych i społecznych od 1917 r., napisaną pod kieirunkiem 
ks. prof. M. Żurowskiego;
16) Robert Z a j b t ,  przedkładając pracę pt. Ochjona zabytków sakral
nych w  świetle norm prawnych Kościoła w  Polsce po Soborze W aty
kańskim II, -napisaną pod kieirunkiem ks. prof. M. Fąki;
17) Paweł Z i e m s k i ,  przedkładając pracę pt. Rodzina zastępcza jako 
forma opieki nad dzieckiem w  polskim prawie cywilnym,  napisaną 
pod kierunkiem prof. A. Stelmachowskiego'.

H .S .

3. Doktorat Ks. M. Kiełbusa

Dnia 24 czerwca 1987 r. odlbyła się na Wydziale Praw-a Kanonicz
nego publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Mieczysława 
Kiełbusa, kapłana archidiecezji warszawskiej ,absolwenta Wydziału 
Prawa Kanonicznego ATK. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału 
rozprawę pt. Ochrona uprawnień rodziny w  prawodawstwie kościelnym  
i PRL po II wojnie światowej.  Promotorem rozprawy był ks. prof. 
dr hab. Marian Żurowski. W charakterze recenzentów wystąpili: ks. 
dcc. dr haib. Marian Stasiak (KUL) i prof. dr hab. Andrzej Stelma
chowski.

Ks. mgr Czesław Kiełbus w  swej rozpraw,ie podjął próbę całościo
wego przedstawienia i porównania oohrony wspólnotowych upraw
nień rodziny w  świetle systemu prawnego kościelnego i PRL. Ochrona 
uprawnień rodziny w  doktrynie i prawodawstwie Kościoła orientuje 
najpierw ogólnie o pryncypiach doktrynalnych odnośnie -do godności
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osoby ludzkiej rozważanych na kanwie filozofii i antropologii chrze
ścijańskiej. Zwraca następnie uwagę katalog zadań rodziny chrześci
jańskiej wynikającej z nauki soborowej i  adhortacji apostolskiej Fa- 
miliaris consortio. Dailej kreśli Autor charakterystykę praw i obowiąz
ków osób żyjących w  stanie małżeńskim i rodzinnym,- w  oparciu o II 
księgę KPK z 1983 roku (R.I.). Wychodząc z założenia, iż relacje m ię
dzy rodziną i państwem rodzą korelatywne prawa i obowiązki poddaje 
analizie ustawodawstwo PRL w aspekcie ochrony praw rodziny. Dla 
(podkreślenia specyfiki tegoż ustawodawstwa Autor ukazuje uwarun
kowania hist-orycizne jak również konwencje międzynarodowe, które 
Polska przez ratyfikcwanie bądź sygnowanie zobowiązała się prze
strzegać (R.II). Tak zasygnalizowana analiza jednego i drugiego sy
stemu prawnego wyłoniła zasadnicze różnice, ale również zbieżności. 
Nadrzędne dobro małżeństwa i rodziny domaga się wzajemnej współ
pracy Kościoła i  Państwa. Autoir ukaizał nie tylko potrzebę, ale rów
nież możliwość# współdziałania na wielu płaszczyznach w celu lepsize- 
go zabezpieczenie uprawnień rodziny polskiej (R.III.).

Novujm tej rozprawy stanoiwi ukazanie procesu ewolucji ochrony 
uprawnień rodziny na przestrzeni ostatnich 40 lat w  o-bu systemach 
prawnych; zestawienie podobieństw i różnic jakie się ujawniają m ię
dzy tymi systemami odnośnie do konkretnych rozwiązań prawnych 
dotyczących rodziny; .ukazanie możliwości współdziałania niezależnie 
od ideologii i  światopoglądu ateistycznego propagowanego przez przy
czynek w  zakresie ochrony uprawnień tak podstawowej instytucji jaką 
jest rodzina.

Rada Wydziału Prawa KanoniCiznego ATK, biorąc pod. uwagę w y
nik egzaminu doktorskiego, właściwy dla tego typu rozpraw walor 
naukowy, a także opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obro
ny, nadała fcs. M. Kiełbuso*'u stopień naukowy doktora nauk praw
nych.

H.S.

b) Doktorat Ks. H. Stawniaka

W dniu 24 czerwca 1987 r. odbyła się publiczna obrona pracy dok
torskiej ks. mgr. Henryka Stawniaka, kapłana ze Zgromadzenia K się
ży Salezjanów, absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego ATK. Dok
torant przedłożył .pracę pt. Ewolucja uprawnień i obowiązków w spól
noty życia jako przedm iotu zgody od 1917 roku, której promotorem 
był ks. prof. dr hato. Marian Żurowski, kierownik Katedry Kościel
nego Prawa Cywilnego. Recenzentami rozprawy byli: bp prof. dr 
hab. Piotr Hemperek (KUL) i ks. prof. dr hab. Edward Sztafrow- 
ski.

Przedmiotem przedłożonej pracy doktorskiej jest zgłębienie upraw
nień i obowiązków wspólnoty małżeńskiej oraz nowe ich naświetlenie 
w doktrynie Soiboiru Watykańskiego II i we współczesnym prawo


