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DOKTORAT KS. STANISŁAWA ŁUPIŃSKIEGO

Dnia 14 marca 1991 r. odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Stanisława Ł u p iń sk ie g o , kapłana 
diecezji Łomżyńskiej, absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego ATK. Dokto
rant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Pozycja prawna oskarżonego 
w kanonicznym procesie karnym. Promotorem pracy był ks. prof, dr hab. Tadeusz 
Pawluk. W charakterze recenzentów wystąpili: ks. prof, dr hab. Józef Krukowski 
(KUL) i ks. prof, dr hab. Jerzy Syryjczyk (ATK).

Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem. Przedmiotem 
rozważań rozdziału pierwszego jest pozycja prawna podejrzanego w dochodzeniu 
wstępnym, w którym zwracano uwagę na subiektywny aspekt przestępstwa. 
Rozdział drugi Autor poświęcił pozycji prawnej oskarżonego we wszystkich 
czynnościach i stadiach postępowania sądowego, ustanawiając odpowiedni kata
log. W rozdziale trzecim Autor zajął się kwestią pozycji prawnej oskarżonego 
w pozasądowym postępowaniu karnym, podkreślając, że również w postępo
waniu administracyjnym prawo daje oskarżonemu możliwość korzystania 
z licznych uprawnień, które przede wszystkim chronią go przed niesprawiedliwym 
wymiarem kary. Jednym z celów pracy był zamiar ukazania praw i obowiązków 
oskarżonego w sądowym i pozasądowym postępowaniu karnym, które świadczą 
o realizacji zasady podmiotowego traktowania w obowiązującym prawie pro
cesowym.

Recenzenci podkreślali fakt, że praca przedstawia dużą wartość naukową, 
że Autor umie postawić problem i go rozwiązać.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę wyniki egza
minu doktorskiego, właściwy dla tego typu rozpraw walor naukowy, a także 
opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała ks. Stanisławowi 
Łupińskiemu stopień naukowy doktora praw prawnych.

K s. H. Stawniak SDB

DOKTORAT KS. HENRYKA BURZYŃSKIEGO

Na Wydziale Prawa Kanonicznego w dniu 27. 06. 1991 odbyła się publiczna 
obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Henryka B u r z y ń sk ie g o , kapłana 
diecezji lubelskiej, absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego ATK. Doktorant 
przedstawił Radzie Wydziału pracę pt. Struktura duszpasterstwa wojskowego 
w kościelnym prawie powszechnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof, dra hab. Ed
warda Sztafrowskiego. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: ks. prof, 
dr hab. Henryk Misztal (KUL) i ks. prof, dr hab. Julian Kałowski.
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Ks. mgr H. Burzyński będąc sam kapelanem wojskowym podjął się opraco
wania tematu ciekawego i aktualnego a to ze względu na ukazanie się konsty
tucji apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae (1986) jako pierwszego 
kompleksowego prawa powszechnego w dziedzinie duszpasterstwa wojskowego 
i ze względu na powołanie Ordynariatu Polowego Rzeczypospolitej Polskiej 
z biskupem polowym na czele (1991).

Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem, zakończenia, 
w którym Autor podsumował wyniki swych badań, oraz wykazu źródeł i lite
ratury.

Dwa pierwsze rozdziały dotyczą historii duszpasterstwa począwszy od form 
pierwotnych i przejściowych aż do całościowego uregulowania problemu po
przez wspomnianą konstytucję apostolską papieża Jana Pawła II. Dwa pozostałe 
rozdziały dotyczą pojęcia ordynariatu wojskowego i jego wewnętrznej organizacji. 
Pod względem merytorycznym dwa pierwsze rozdziały są przygotowaniem do 
analizy prawnej przeprowadzonej w dalszej części pracy.

Rozprawa zawiera bogatą bazę źródłową i literatury. Autor odniósł się kry
tycznie do poglądów kanonistów, którzy instytucję ordynariatu polowego chcie
liby widzieć jako pewien rodzaj prałatury personalnej. Ponadto praca rozwią
zuje szereg problemów prawnych związanych z naturą i funkcjonowaniem 
ordynariatu polowego.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę wyniki egza
minu doktorskiego, właściwy dla tego rodzaju rozpraw walor naukowy, a także 
opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała ks. Henrykowi 
Burzyńskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa 
kanonicznego.

K s. H. Siawniak SD B


