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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Księdza mgr. lic. Pawła Zębały  

pt.:  „Wpływ Instrukcji Dignitas connubii na orzecznictwo sądu biskupiego w Kielcach  

w latach 2005-2015”.  

(Lublin 2020.  s. 411). 

 

Nasze pokolenie przeżywa dość burzliwy okres w zakresie prowadzonych na 

różnych forach, na różnych poziomach, także z różnym skutkiem, debat społecznych 

wokół kilku kwestii najważniejszych, najbardziej fundamentalnych dla kulturowej 

kondycji współczesnego człowieka. Dyskusje te dotyczą zarówno istoty jak i praw 

osoby ludzkiej, istoty oraz praw małżeństwa i rodziny, pojęcia oraz zadań narodu  

i państwa, relacji prawa Bożego (nie tylko objawionego ale także naturalnie, rozumnie 

poznawalnego) do prawa państwowego, relacji państwo-Kościół, relacji między 

religiami i kulturami dzisiejszego świata, wielu kwestii ekonomiczno-finansowych  

w dzisiejszym świecie, itd. Także Polska znajduje się od lat w samym centrum 

niektórych z tych dyskusji, z racji chociażby na kwestię prawnej ochrony  

(lub – w wielu sytuacjach - faktycznego braku ochrony prawnej) dzieci 

nienarodzonych, czy też z racji na kwestię praw rodziny, wśród których jest także 

zagadnienie istoty oraz skutków małżeństwa jak też zagadnienie uprawnień rodziców 

w zakresie edukacji i wychowania dzieci.  

Kościół katolicki od wieków stoi w tych kwestiach na niezmiennych pozycjach, 

prezentując oraz broniąc zarówno rozumnej koncepcji osoby ludzkiej, której od 

samego poczęcia aż do naturalnej śmierci przysługuje pełna godność, a więc także 

pełna ochrona i obrona prawna, jak też rozumnej, naturalnej koncepcji małżeństwa, 

jako – z samej swej natury - nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, 

ogarniającego całość spraw wspólnego życia (z otwarciem na przyjęcie i wychowanie 

potomstwa), dla ochrzczonych mającego dodatkowo walor sakramentalny, 

uświęcający, zbawczy. Z tych właśnie racji Kościół wskazuje też bardzo precyzyjnie 

kryteria i wymogi, zarówno w zakresie jednoznaczności wyrażenia woli zawarcia 

związku małżeńskiego, jak też w zakresie formalno - prawnych wymogów ważności 

związku, a także w zakresie faktycznych (medycznych lub psychologiczno-

psychicznych) możliwości danej osoby do podjęcia zadań i obowiązków życia  

w małżeńskiej wspólnocie całego życia. Przyznaje też Kościół, prawnym 

domniemaniem ważności chroniąc trwałość każdego zawartego małżeństwa, że  

w pewnych sytuacjach związek może się jednak okazać nieważny, praktycznie samym 

małżonkom pozostawiając już ewentualną inicjatywę badania nieważności. Badanie  

z urzędu, w wyjątkowych sytuacjach także możliwe, rzeczywiście dokonuje się 

jedynie wyjątkowo. 

Od wieków stoi też Kościół katolicki na stanowisku, iż ewentualne orzeczenie 

nieważności małżeństwa może być dokonane jedynie drogą sędziowskiego 

rozpoznania i rozstrzygnięcia. Podtrzymał tę wielowiekową linię Kodeks prawa 

kanonicznego z 1983 roku. Także decyzje prawodawcze Franciszka z ostatnich lat 



zachowują tę logikę. Stąd płynie tak istotne znaczenie struktur sądowniczych Kościoła 

katolickiego, od trybunału diecezjalnego lub międzydiecezjalnego poczynając, 

poprzez trybunały metropolitalne aż po trybunały Stolicy Apostolskiej. Stąd też tak 

istotne są dla pracowników sądów kościelnych oraz dla samych wiernych kolejne 

normy prawne wydawane przez Papieża oraz ich urzędowe interpretacje  

i uszczegółowienia, wydawane przez odpowiednie dykasterie Kurii Rzymskiej.  

W odniesieniu do spraw o nieważność małżeństwa tak było w przypadku Kodeksu 

prawa kanonicznego z 1917 roku oraz Instrukcji Provida Mater Ecclesia z 1936 r. 

Analogiczna sytuacja zaistniała po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 

roku oraz późniejszej Instrukcji Dignitas Connubii z 2005 roku.   

Powyższe uwagi, stanowiące pozornie przydługie wprowadzenie  

do właściwego tekstu recenzji, z perspektywy piszącego te słowa są bardzo istotne, 

gdyż podpisujący się niżej należy do pokolenia, które doświadczyło jeszcze precyzji  

i skuteczności kanonicznej kultury prawnej pod rządami poprzedniego Kodeksu, a w 

kościelno-sądowej rzeczywistości praktycznie pod rządami Provida Mater, jak też 

fascynacji otwierania się na nowe przestrzenie intelektualnych pytań, dociekań, metod 

badawczo-dowodowych oraz sędziowskich rozstrzygnięć po promulgacji obecnego 

Kodeksu, w tym pewnej tęsknoty, szczególnie u starszych kanonistów, za nową 

Instrukcją, która szczegółowo i dokładnie dookreśli wiele konkretnych kwestii. 

Pamięć przywołuje gorące debaty wokół wielu praktycznych pytań z zakresu 

obowiązywalności bądź dopuszczalności poszczególnych procedur sądowych, 

uprawnień lub obowiązków uczestników postępowania, przeprowadzania  

i interpretacji dowodów, wreszcie samego wyrokowania i praw apelacyjnych. 

Wielokrotnie przydatna się stawała właściwa reguła interpretacyjna, pozwalająca na 

spójne stosowanie kanonów kodeksowych oraz przepisów samej Instrukcji. Minione 

piętnaście lat, aczkolwiek jest to jeszcze krótki czas, pozwala już na pierwszą 

retrospekcję i stawianie pierwszych pytań o charakterze naukowym oraz na 

uzyskiwanie i przyjmowanie wyników badawczych wokół pytań o skuteczność 

kanoniczno-prawną oraz pastoralno-wychowawczą przepisów Kościoła a także ich 

stosowania w konkretnych sytuacjach życia wiernych. 

To wszystko wprowadza nas w bardzo konkretny kontekst, w jakim osadzona 

jest i powinna być odczytywana także rozprawa doktorska przedstawiona przez 

Księdza mgr.lic. Pawła Zębałę, zatytułowana: „Wpływ Instrukcji Dignitas connubii na 

orzecznictwo sądu biskupiego w Kielcach w latach 2005-2015”. Promotorem rozprawy 

jest Pani Prof. KUL dr hab. Marta Greszata - Telusiewicz, doskonały znawca 

problematyki kościelnego prawa procesowego.  
 

Recenzja niniejsza, sporządzona na prośbę Rady Instytutu prawa kanonicznego 

KUL (pismo Dyrektora Instytutu z dnia 24 czerwca 2020 roku), ma odpowiedzieć, 

zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa  polskiego, na formalne pytania, dotyczące 

naukowego waloru przedstawionego zagadnienia, struktury rozprawy, umiejętności 

właściwego dobrania oraz posługiwania się przez doktoranta metodą naukową oraz 

warsztatem naukowym, a wreszcie umiejętności stawiania nowych pytań oraz 

wyprowadzania przez niego samodzielnych wniosków naukowych. Jest to więc 

generalne pytanie o umiejętność i odpowiednie przygotowanie Autora rozprawy do 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych.  



Przedstawiona do recenzji rozprawa nosi tytuł: „Wpływ Instrukcji Dignitas 

connubii na orzecznictwo sądu biskupiego w Kielcach w latach 2005-2015”. We Wstępie 

do rozprawy Autor podaje cel główny rozprawy: :”pierwszoplanowym zadaniem jakie 

podejmuję w podjętych badaniach jest określenie i ukazanie jaki wpływ wywarła 

wspomniana Instrukcja Dignitas connubii na realizowane jej wskazań w spojrzeniu 

praktycznym i naukowym na orzecznictwo sądu kościelnego w diecezji kieleckiej.” (cytat 

dokładny – s.33). Nieco dalej Autor rozszerza tę perspektywę, zaznaczając, że wnioski  

z rozprawy „oprócz planowanych efektów realizacji podjętych badań, pozwalają również 

na próbę oceny pracy sądu biskupiego w Kielcach w odniesieniu do konkretnych 

kanonicznych wskazań dla trybunałów sądowych zawartych w Instrukcji procesowej 

Dignitas connubii.” (s.35). Dość ciekawie i przekonująco brzmią uwagi Autora co do 

rozumienia samego terminu ‘orzecznictwo”, użytego w tytule rozprawy (s.31-32). Nie 

budzi też wątpliwości zakres czasowy prowadzonych badań, czyli pierwsze 

dziesięciolecie obowiązywania Instrukcji, samo w sobie wystarczające do badań  

w ramach rozprawy doktorskiej. Autor jednak preferuje nie tyle samą chronologię, ile 

bardzo formalną i istotną dla sądownictwa kościelnego granicę roku 2015, w którym 

Franciszek ogłosił cząstkową, ale proceduralnie istotną reformę Kodeksu, promulgując 

Mitis Iudex Dominus Iesus. Kryterium czasu objętego badaniami nie budzi więc 

wątpliwości metodologicznej. Pozostaje jedynie pytanie, czy kryterium czasu jest 

stosowane w rozprawie według daty wniesienia sprawy,  czy jej przyjęcia, czy też –  

w odniesieniu do 2015 roku – momentu wydania wyroku? Autor przywołuje dodatkowo 

pewien kontekst czasowy, wspierający zasadność osadzenia badań właśnie w tym okresie, 

gdyż w tych latach wzmogła się dyskusja w Europie i w świecie wokół spraw małżeństwa 

i rodziny, a w Polsce wzrosła liczba wnoszonych spraw o orzeczenie nieważności 

małżeństwa, tak, że w roku 2009 Polska była nawet na pierwszym miejscu w Europie 

(por. s. 32). Niestety, nie tłumaczy Autor motywów, z racji na które zrezygnował  

z analizowania spraw o nieważność małżeństwa, które nie uzyskały w Kielcach  

w badanym okresie wyroku stwierdzającego nieważność. Badaniom poddał jedynie 

sprawy z wyrokami pozytywnymi. Chociaż dla znających realia sądowe wydaje się to  

z racji metodologicznych dość oczywiste (bardzo różne są powody wyroku:  

„nie udowodniono’, często wręcz pozamerytoryczne, a więc czysto formalno-prawne), to 

jednak ten brak należy odnotować. Tym bardziej, że w pewnym sensie Autor  

w rzeczywistości także te sprawy musiał również przebadać, chociażby na pierwszym 

etapie, aby odłożyć je w konsekwencji, z określonych racji, do innej grupy, może na inny 

czas. Szkoda więc, że o tym nie napisał wprost. Precyzyjnie natomiast i prawidłowo 

wskazuje Autor metody badawcze, jakimi będzie się posługiwał w rozprawie,  

a szczególnie historyczno – prawną metodę w rozdziale pierwszym oraz dogmatyczno - 

prawną w dalszym ciągu rozprawy, z istotnym udziałem metody analitycznej. Umiejętnie 

przygotowane i zeprezentowane faktograficzne opisy poszczególnych spraw stanowią w 

rozprawie dodatkowy walor poznawczy, pozwalając nadto na analityczne uwypuklenie 

istotnych w danej sprawie momentów procesowych oraz merytorycznych kryteriów 

rozstrzygania. Dochodzi tu jeszcze istotna kwestia metodologiczna, związana ze 

sposobem opisu sprawy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa o ochronie danych 

osobowych. Autor nie tylko ma pełną świadomość problemu, ale poprawnie się w tym 

obszarze porusza. Pytanie jednak pozostaje o fakt podawania nazwisk sędziów i innych 

uczestników postępowania, wyznaczanych przez trybunał do danej sprawy. Chyba 



bezpieczniej byłoby posługiwać się odpowiednimi literowymi skrótami. Tym bardziej 

szkoda, że tej ciekawej kwestii Autor nie zapowiedział we Wstępie, a jedynie 

podsumował i wytłumaczył w konkluzjach rozprawy. 

Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że postawione w rozprawie cele 

badawcze mają istotne znaczenie zarówno dla teorii kościelnego prawa procesowego jak 

też dla praktyki orzeczniczej, w tym dla określonej spójności i ujednolicenia orzecznictwa 

sądów kościelnych w danym czasie w analogicznych sprawach. Problematyka ta w pełni 

zasługuje na przebadanie w ramach rozprawy doktorskiej. 

Na rozprawę składają się trzy rozdziały, poprzedzone Kartą Tytułową, Spisem 

Treści, Bibliografią, Wykazem skrótów oraz Wstępem. Po trzecim rozdziale następuje 

Zakończenie. Ciekawym dodatkiem jest załączony Regulamin Sądu Biskupiego  

w Kielcach. Z wdzięcznością czytelnik przyjmuje też Streszczenie (Summary) w języku 

polskim oraz angielskim. Z zadowoleniem też przyjąć należy fakt, iż drugi i trzeci 

rozdział jest zwieńczony punktem: Wnioski. Szkoda, że pierwszy rozdział takiego punktu, 

chociażby krótkiego, nie ma. Z pewnym zdziwieniem czytelnik może natomiast 

przyjmować zamienne stosowanie w tekście rozprawy pojęcia: ‘rozdział’, a za chwilę,  

w odniesieniu do tej samej treści, pojęcia: ‘część’. Jeśli motywem jest jedynie chęć 

pokazania pewnej elastyczności języka, to nie jest to problem. Zresztą, dotyczy to również 

zamiennego stosowania w treści rozprawy nazw instytucji, szczególnie samego trybunału 

kościelnego w Kielcach: co pewien czas pojawia się nazwa formalna - Kielecki Sąd 

Biskupi, a potem już określenia opisowe. Kwestia ta dotyczy także określenia tegoż sądu, 

użytego w tytule rozprawy, w tytule pierwszego rozdziału oraz w Załączniku. Ciekawym 

rozwiązaniem redakcyjnym jest też kilkakrotnie przywołany w treści rozprawy zwrot – 

pisane wielką literą Sądownictwo kościelne (por. s.390-391). Ale należy tu chyba przyjąć 

kryterium elastyczności języka.  

Bibliografia, podzielona na Źródła prawa powszechnego, Źródła prawa 

partykularnego oraz Literaturę, jest zgromadzona i przedstawiona z zachowaniem 

odpowiednich standardów. Literatura obejmuje nie tylko publikacje z zakresu prawa 

procesowego, ale także z zakresu prawa małżeńskiego, w odpowiednim zakresie także 

medycyny i psychologii (ważne szczególnie w kontekście drugiego rozdziału),  

z uwzględnieniem również, co wydaje się oczywiste, publikacji z zakresu historii diecezji 

oraz trybunału kościelnego w Kielcach. Zauważalne jest nadto, że z obszaru głównego 

tematu badawczego Autor zgromadził dość obfitą literaturę dokładnie z okresu 

prowadzonych badań. To pozwala przyjąć, że uwzględnione są i zauważone w badaniach 

problemy kanoniczne faktycznie w tamtym czasie dyskutowane, szczególnie  

w środowiskach polskich kanonistów. Jest też, co trzeba uczciwie przyznać, 

uwzględniony także kanon literatury kanonistycznej dla badanej tematyki. Opis 

bibliograficzny źródeł i literatury nie budzi zasadniczych zastrzeżeń. W opisie źródeł 

prawa powszechnego dość konsekwentnie stosowany jest opis według Autora. Warto 

byłoby jednak ujednolicić pisownię imienia każdego papieża, poprzez przywołanie wersji 

łacińskiej imienia, zgodnie z tekstami w Acta Apostolicae Sedis. Szkoda też, że wśród 

Źródeł Autor nie przywołał Instrukcji Provida Mater, ważnego, obecnie już historycznego 

dokumentu. Wprawdzie Instrukcja ta nie jest w rozprawie omawiana, a jedynie 

wspomniana, w porządku prawnym jest to jednak bezpośrednia ‘poprzedniczka’ Dignitas 

connubii. 



Wstęp do rozprawy zawiera wszystkie istotne dla tego elementu rozprawy treści. 

Można mieć jedynie wrażenie, że Autor z pewną nieśmiałością, chociaż formalnie 

wystarczająco, nakreśla cele naukowe samej rozprawy. Dość wyraziście i ciekawie kreśli 

natomiast Autor konteksty czasu oraz przewidywane efekty badawcze. Tu wręcz 

wyczuwa się niemal pasję redakcyjną.  

Rozdział pierwszy ma charakter historyczny, najpierw ukazując trybunał kielecki 

w kontekście historii Kościoła kieleckiego, następnie przybliżając uwarunkowania 

posługiwania tegoż trybunału w latach 205-2015, by wreszcie przejść do samej Instrukcji 

Dignitas connubii i omówienia panoramy oraz dynamiki prac, z jednej strony  

o charakterze czysto akademickim, z drugiej strony o charakterze organizacyjnym, 

prowadzonych przez polskich kanonistów – pracowników sądów kościelnych, w ścisłej 

współpracy z wybitnymi kanonistami Stolicy Apostolskiej oraz z różnych ośrodków 

studiów kanonistycznych z kraju i spoza Polski. Przegląd ten staje się dzisiaj niezwykle 

ciekawą lekturą, pokazującą pewną drogę intelektualnego i organizacyjnego wysiłku 

polskich kanonistów, który musiał równocześnie owocować praktyką orzeczniczą. Drugi  

i trzeci rozdział są ciekawą analizą poszczególnych spraw o nieważność małżeństwa w 

trybunale kieleckim w tym samym czasie. Uważna lektura pozwala rozeznać 

zróżnicowanie dynamiki oraz problematyki poszczególnych spraw. To także wskazuje na 

konieczność dodatkowego wysiłku studyjnego oraz organizacyjnego pracowników 

trybunału w zakresie praktycznej recepcji Dignitas connubii w konkretnych sprawach 

sądowych. 

 Zasadnicze wnioski i konkluzje Autor zawarł w Zakończeniu rozprawy. Aż trochę 

szkoda, z racji na walor merytoryczny zawartych tam uwag, że ten punkt nie stał się, 

krótkim wprawdzie, ale jednak samodzielnym, czwartym rozdziałem, ze wskazaniem 

walorów teoretyczno-poznawczych Instrukcji, praktycznych walorów procesowych oraz 

walorów organizacyjnych pracy trybunału. Wydaje się, że zdecydowanie wzmocniłoby to 

strukturę pracy. Ważne jest natomiast, że Autor skutecznie i dość wyraziście powraca  

w Zakończeniu do podstawowego pytania badawczego i daje kilka syntetycznych, ale 

badawczo istotnych odpowiedzi, na temat ważnych nowości, jakie pojawiły się  

w procedowaniu oraz w orzecznictwie sądu kieleckiego po wejściu w życie Instrukcji 

Dignitas connubii. Dla przykładu, ogromnie istotne wydaje się stwierdzenie  

o ograniczeniu ilości wprowadzanych w formule sporu tytułów nieważności, co 

skutkowało większym dynamizmem postępowania, a przez to skróceniem czasu trwania 

procesu, a czego źródłem jest fakt rzetelniejszego prowadzenia poradnictwa 

przedsądowego, co nakazuje Instrukcja. Podobnie rzecz się ma z postawą zajmowaną  

w procesie przez obrońcę węzła. Kwestia ta, wielokrotnie dyskutowana na różnych 

zjazdach i konferencjach, obecna też w publikacjach, tu znajduje wreszcie precyzyjne 

interpretacje i odpowiedzi, potwierdzone faktami, w duchu Dignitas connubii. Odrębną 

kwestią stała się możliwość wprowadzania zastępcy obrońcy węzła. Kolejną kwestią, 

pozornie poboczną, ale również konkretnie wpływającą na bieg postępowań, jest sposób 

organizacji pracy kancelarii trybunału. To tylko małe ilustracje, dla potwierdzenia 

rzeczywistych wyników badawczych. Tego się w dotychczasowej literaturze, w takim 

ujęciu, nie spotka.    

 Kwestie budzące pewien niedosyt formalny, związane z błędami literowymi, ze 

zmienną pisownią nazw i tytułów, z postulatem jeszcze głębszego uporządkowania 

kryteriów opisów bibliograficznych źródeł, zostały już wyżej wskazane. Nie zniżają 



oceny merytorycznej rozprawy, ale w przypadku przygotowania rozprawy, nawet we 

fragmentach, do druku, wydają się konieczne do głębszego przemyślenia  

i uwzględnienia. Warto tu wskazać także pewien szczegół, który - jak się wydaje - 

Autorowi ‘umknął’. Skoro Autor przyjął bowiem granicę czasową: rok 2015, z racji na 

promulgację Mitis Iudex Dominus Iesus, to powinien zamknąć badane sprawy na 

momencie samej promulgacji, a jeśli ten moment jest przekraczany, to należałoby 

wskazać, dlaczego Autor w danym przypadku wychodzi poza tę granicę czasową. Dla 

przykładu, omawiając sprawy, w których „trybunał Kielecki kierował się wskazaniami 

wypływającymi z Listu apostolskiego Papieża Franciszka „Mitis Iudex Dominus 

Iesus”, którego postanowienia zaczęły obowiązywać z dniem 8 grudnia 2015 roku” 

(por. s. 108; s. 180; s. 271; s.326).   

Autor wskazuje też pewne obszary, w których, po przeprowadzonych przez 

siebie badaniach i uzyskanych odpowiedziach, sam odczuwa niedosyt intelektualny, 

pobudzenie ciekawości i inspirację do dalszych badań. Wskazuje tu m.in. zasadność 

dalszych badań porównawczych w zakresie historyczno - prawnym, dla bardziej 

formalnego porównania pracy sądu kieleckiego z okresu przed Instrukcją Dignitas 

connubii oraz po jej ogłoszeniu. Można byłoby tę kwestię jeszcze rozszerzyć, o czysto 

historyczne studium porównawcze: jak silne zmiany nastąpiły w orzecznictwie 

kościelnym tego trybunału po ogłoszeniu Provida Mater oraz po ogłoszeniu Dignitas 

connubiii. Słusznie też Autor wzmiankuje o potrzebie kontynuacji badań 

porównawczych z zakresu wpływu Dignitas connubii na orzecznictwo i działalność 

innych sądów kościelnych w Polsce, najpierw w ramach tej samej apelacji kościelnej 

(np. metropolii) a potem także w skali całej Polski. Nie jest bowiem tajemnicą, że 

pewien styl pracy i orzecznictwa poszczególnych środowisk kanonistów, np. na terenie 

jednej apelacji, czy też wokół jednego ośrodka studiów prawa kanonicznego, itp., ma 

prawo nie tylko się wytwarzać, ale z biegiem lat także stabilizować i przynosić owoce, 

bardziej lub mniej pozytywne. Są to rzeczywiście ciekawe zagadnienia, tym bardziej, 

że Franciszek dokonał również wspomnianej już wyżej reformy niektórych norm 

kodeksowych w zakresie sądownictwa kościelnego.  

  

Patrząc na całość rozprawy należy także wyrazić szacunek wobec Autora za 

zauważalną troskę o stronę redakcyjną całego tekstu. Dotyczy to przede wszystkim 

aspektu redakcji technicznej, ale zauważalne jest także w zakresie stylistyki 

redakcyjnej i precyzji prowadzenia myśli. Warto rozważyć możliwość przygotowania 

do druku, jeśli nie całej rozprawy, to przynajmniej jej fragmentów. Publikacja tego 

rodzaju wyników badawczych, silnie osadzonych w praktyce orzeczniczej, może stać 

się interesującym impulsem, inspirującym dla innych, by podejmować analogiczne 

badania w kolejnych trybunałach. Zaowocować to może poszerzeniem wiedzy 

teoretycznej jak też pogłębieniem praktycznej formacji sądowej.   

Ocena merytoryczna rozprawy jest jednoznacznie pozytywna. Rozprawa jest 

napisana dobrym językiem polskim, stylistyka jest generalnie poprawna i precyzyjna, 

zaś myśl Autora jest jednoznaczna. Przywołując całość wyżej przedstawionych 

refleksji, ocen i uwag, z przekonaniem trzeba stwierdzić, że lektura rozprawy 

potwierdza i przekonuje, że postawione cele naukowe zostały przez Autora 

zrealizowane. Nie ma wątpliwości ani co do zasadności tematu pracy, ani - 

zakreślonego przez Autora i skutecznie zrealizowanego - celu badawczego. Dość 



trudne metodologicznie zagadnienie zostało zaprezentowane systematycznie  

i całościowo oraz ciekawie wyinterpretowane. Równie jednoznacznie pozytywna 

ocena dotyczy strony formalnej rozprawy, czyli ujęcia tytułu rozprawy, struktury całej 

monografii oraz sposobu prezentacji wniosków. Lektura rozprawy potwierdza też 

zasadność przyjętych metod badawczych jak też skuteczne ich zastosowanie. Uwagi 

krytyczne, w niniejszym tekście zawarte, nie podważają merytorycznej wartości ani 

pozytywnej oceny końcowej rozprawy.  

 

Ostateczna ocena przedstawionej do recenzji rozprawy doktorskiej Księdza 

mgr.lic. Pawła Zębały jest więc w pełni pozytywna. Rozprawa stanowi istotny wkład 

w naukę prawa kanonicznego. Autor poprawnie wskazuje cele badawcze oraz zakreśla 

obszar prowadzonych badań, przeprowadza odpowiednią argumentację i proponuje 

logiczne wnioski. Rozprawa potwierdza więc umiejętność Autora samodzielnego 

opracowania postawionej tezy naukowej. Tym samym rozprawa odpowiada w pełni 

wymogom stawianym rozprawie doktorskiej w obecnych przepisach prawa polskiego 

(ustawa  z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, ze zm.,  

w związku z ustawą z 3 lipca 2018 r., oraz Statutem KUL), tak pod względem 

merytorycznym jak i formalnym. 

 

W świetle powyższego stawiam wniosek wobec Rady Instytutu prawa 

kanonicznego KUL o przystąpienie do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Abp dr hab. Andrzej Dzięga  

 

Szczecin, 26 października 2020 roku  


