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Dnia 5 czerwca 1989 r. odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Jana Kasińskiego, ka
płana diecezji płockiej, absolwenta Wydziału Prawa Kanonicznego ATK. 
Doktorant przedłożył Radzie Wydziału pracę pt. Przestępstwo czynnej 
zniewagi duchownych w prawie kanonicznym. Promotorem rozprawy 
był ks. doc. dr hab. Jerzy Syryjczyk. W charakterze recenzentów wy
stąpili: ks. prof, dr hab. Wojciech Góralski (KUL) i ks. doc. dr hab. 
Stanisław F. Pasternak (ATK).

Ks. J. Kasiński stosując metodę analityczno-dogmatyczną oraz histo
ryczną przedstawił zagadnienie przestępstwa czynnej zniewagi duchow
nych dotychczas niewystarczająco uwzględniane w  piśmiennictwie ka
nonicznym. Autor wykorzystał do -opracowania tematu bogate źródła 
i literaturę przedmiotu. Wychodząc od znaczenia prawnego przestęp
stwa czynnej zniewagi duchownych uwypuklono podstawy teologiczne 
i prawne na których opiera się obowiązek szczególnego szacunku wo
bec osób duchownych oraz wskazano kwalifikację prawną przestęp
stwa (R. I). Dalej Autor zajął się podmiotem biernym czynnej znie
wagi duchownych wskazując na ewolucję norm w tej materii (R. II). 
Następnie rozprawa trak tu je  o stronie obiektywnej przestępstwa czyn
nej zniewagi, a więc o elementach obiektywnych konstytuujących to 
przestępstwo (R. III). Strona subiektywna przestępstwa — stanowiąca 
R. IV — dotyczy problemu winy, poczytalności i czynników wyma
wiających od poczytalności. Wreszcie Autor koncentruje się na sank
cji karnej za przestępstwo czynnej zniewagi duchownych. Surowość 
sankcji karnych za to przestępstwo jest uzależniona przede wszystkim 

• od pozVcji prawnej i stopnia hierarchicznego osoby dotkniętej znie
wagą. (R. V)

Rozprawa ks. mgr. J. Kasińskiego stanowi cenny przyczynek do ba
dań naukowych omawianej problematyki.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego ATK, biorąc pod uwagę wyni
ki egzaminu doktorskiego, właściwy dla tego typu rozpraw walor 
naukowy, a także opinie recenzentów oraiz pozytywny wynik obrony, 
nadała ks. J. Kasińskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Ks. Henryk Stawniak SDB


