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zewnętrznego czynu współudziału w obrzędach akatolickich pociągało za 
sobą podejrzenie o herezję. Nowa regulacja prawna nie przewiduje instytucji 
podejrzenia o herezję, a czyn zakazanego komunikowania in sacris dokona
ny bez winy umyślnej nie pociąga za sobą skutku karnego. Ostatni rozdział 
ks. Piotr S a w с z u к poświęcił omówieniu zagadnienia sankcji karnej za 
przestępne współuczestnictwo in sacris. Aspekt historyczny tego zagadnienia 
został wyraziście uwydatniony, by na jego tle ukazać obecnie przewidzianą 
sankcję kamą. Jest nią kara nieokreślona, obligatoryjna. Autor wspomniał też 
na marginesie, iż prawodawca Kodeksu dla Kościołów Wschodnich Katolic
kich z 1990 r., przewiduje za to przestępstwo sankcję fakultatywną, co 
świadczy o jeszcze znaczniejszym złagodzeniu dyscypliny karnej w tej materii.

Rozprawa jest dziełem prekursorskim i w pełni oryginalnym, zasługują
cym na udostępnienie szerszemu kręgowi odbiorców, zwłaszcza środowisku 
prawniczemu i działaczom ruchu ekumenicznego. Stanowi poważny wkład 
do poznania zagadnień związanych z communicatio in sacris w kanonicznym 
prawie karnym. Recenzenci podkreślali staranność w przeprowadzeniu 
badań i umiejętne wykorzystanie zebranego materiału oraz swobodne 
poruszanie się w problematyce pracy.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę wyniki 
egzaminu doktorskiego, właściwy dla tego rodzaju rozpraw walor naukowy, 
a także opinie recenzentów oraz pozytywny wynik publicznej obrony, nadała 
ks. mgr Piotrowi S a w c z u k o w i  stopień naukowy doktora nauk praw
nych w zakresie prawa kanonicznego.

Ks. Józef Wroceński SCJ

Doktorat Pani Magdaleny Jakimowicz

Dnia 27 czerwca 1996 r. odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego 
ATK publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny J a k i 
m o w i c z ,  absolwentki i asystentki Wydziału Prawa Kanonicznego ATK. 
Doktorantka przedłożyła Radzie Wydziału pracę pt. Problemy ekologii 
w prawie wspólnoty Europejskiej. Promotorem rozprawy był ks. prof, dr hab. 
Remigiusz S o b a ń s k i .  W charakterze recenzentów wystąpili: Pani prof, 
dr hab. Renata S z a f a r z  (PAN) i ks. prof, dr hab. Jerzy S y r y j c z y k  
(ATK).

Pani M. J a k i m o w i c z  w oparciu o teksty traktatowe Wspólnoty 
Europejskiej, które wydają się tworzyć nowy system prawa, poddała 
gruntownej analizie problemy współczesnej ekologii. Praca chociaż dotyczy 
prawa międzynarodowego napisana została z punktu widzenia teorii prawa, 
dlatego też Autorka nie zajmowała się szczegółowymi kwestiami dotyczący
mi np. ochrony wody czy powietrza, ale założeniami polityki wspólnotowej
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odnoszącej się do ochrony środowiska naturalnego. W rozprawie Doktoran
tka ukazała wzajemne powiązania prawa traktatowego, prawa kanonicz
nego i problemów ekologii, co stanowi niewątpliwie o wartości pracy.

Składa się ona z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym nakreślone 
zostały podstawy prawne polityki ekologicznej z uwzględnieniem jej rozwoju 
w aspekcie historycznym. Dalej Autorka omówiła akty prawne i kompeten
cje organów Wspólnoty Europejskiej tworzące politykę ekologiczną (rozdz. 
II). W kolejnym (III) rozdziale zaprezentowała i poddała krótkiej analizie 
tzw. Zieloną Księgę oraz pięć Programów Ochrony Środowiska Natural
nego. Kwestie związane z zasadą odpowiedzialności za szkody ekologiczne 
to problematyka rozdziału czwartego. Rozdział następny został poświęcony 
omówieniu uprawnień Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ochrony 
środowiska naturalnego. Rola tegoż trybunału jest dość specyficzna. Wyroki 
trybunału stanowią raczej interpretację istniejącego prawa. Nie jest on 
natomiast instytucją jego egzekwowania. Ostatni rozdział ukazuje koniunk- 
cje pomiędzy prawem kanonicznym, prawem europejskim i problemami 
ekologicznymi. Prawo kanoniczne nie jest obojętne wobec zagadnień 
nowych w kulturze prawnej Europy. Do tego typu zagadnień Doktorantka 
zaliczyła tworzenie się prawa ogólnoeuropejskiego i objęcie regulacją prawną 
zagadnień ekologicznych.

Rozprawa została opracowana w oparciu o sporą ilość źródeł prawa 
wspólnotowego i prawa kanonicznego, stanowi cenny przyczynek do badań 
naukowych omawianej problematyki. Ukazane w pracy powiązanie prawa 
kanonicznego, prawa wspólnotowego z problemami ekologii świadczy o jej 
nowatorskim charakterze. Recenzenci podkreślali staranność i dokładność 
przeprowadzonych 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 publicznej obrony, nadała 
Pani mgr Magdalenie J a k i m o w i c z  stopień naukowy doktora nauk 
prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Ks. Józef Wroceński SCJ


