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DOKTORAT ks. BRONISŁAWA SITKA

Dnia 25 marca 1993 r. odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK pu
bliczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Bronisława Sitka, kapłana archi
diecezji gnieźniejskiej, absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego. D oktorant 
przedstawił Radzie Wydziału dysertację pt. Studia nad skargami popularnymi 
w rzymskim prawie przedklasycznym i klasycznym. Praca została napisana pod 
kierunkiem p. prof, dr hab. Henryka K u p i s z e w s k i e g o .  W charakterze re
cenzentów wystąpili: p. prof, dr hab. Marek K u r y l o w i c z  (UMCS i KUL) 
i p. dr hab. Jan Z a b ł o c k i  (ATK).

Celem pracy jest ukazanie skarg popularnych tak jak  widział je  pretor, a następnie 
prudentes. Nowością w stosunku do dotychczasowych badań nad skargami popular
nymi jest rozdzielenie historii i znaczenia terminu actio popularis od historii 
i znaczenia treści samych skarg. Temu zagadnieniu zostały poświęcone trzy pierwsze 
rozdziały pracy. W. I rozdz. jest ukazane tło historyczne, w którym określenie 
popularis przybrało szczególne znaczenie. Największe znaczenie terminu po
pularis pochodzi z jego związku z terminem actio, co stanowi przedmiot badań autora 
w II rozdziale. W trzecim rozdziale jest mowa o poszczególnych skargach mających 
swe źródła głównie w edykcie pretora. Skargi zostały podzielone na trzy grupy:
-  skargi chroniące wykonywanie uprawnień jurysdykcyjnych przez magistratus;
-  skargi gwarantujące bezpieczne korzystanie z miejsc, po których zwykło się chodzić;
-  skargi wspierające ius sacrurp. W czwartym rozdziale jest mowa o rodzajach 
kondemnacji, o niektórych aspektach procesowych występujących przy skargach 
popularnych i wreszcie kwestia konkurencji osób i powództw'. Piąty rozdział jest 
poświęcony prawno-teoretycznym aspektom odpowiedzialności przy delikatch sankc
jonowanych przy pomocy skarg popularnych.

Skargi popularne niejednokrotnie były już przedmiotem rozpraw naukowych, ale 
upływ czasu, „nowy” punkt widzenia na stary problem, dowartościowanie przez 
badaczy interesu chronionego przy pomocy skarg popularnych, jak również pomijanie 
całego kontekstu historycznego przy badaniach, były m. in. przyczynami podjęcia 
przez autora nowych badań.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu 
doktorskiego, właściwy dla tego typu rozpraw walor naukowy, a także opinie 
recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała ks. B. Sitkowi stopień naukowy 
d o k t o r a  prawa kanonicznego.
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