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XII Colloquio dei romanisti dell’Europa
Centro Orientale e dell’Asia, Irkuck
14-16 października 2009 Roku
W dniach 14-16 października 2009 r. w Irkucku odbyło się XII
Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia
zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Państwo
wego w Irkucku we współpracy z Università di Roma ‘La Sapienza’
oraz Unità di Ricerca ‘Giorgio La Pira’. W skład komitetu naukowego weszli prof. Pierangelo Catalano (Rzym), prof. Alexander Klimovič
(Irkuck), prof. Machkam Machmudov (Dušanbe), prof. Antun Malenica
(Nowy Sad), prof. Teodor Sâmbrian (Craiova) oraz prof. Aleksandr
Ševčenko (Władywostok). W konferencji wzięli udział uczeni z Chin,
Grecji, Danii, Kazachstanu, Mołdawii, Rumunii, Polski, Rosji, Serbii,
Słowenii, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy i Włoch. Językami obrad
były włoski i rosyjski. ����������������������������������������
Wygłoszono lub złożono do akt 57 referatów podzielonych na cztery sekcje tematyczne: Persona e popolo nel
sistema del diritto romano, Difesa dei diritti civili e difesa dei debi
tori, Recezione del diritto romano nel sistema giuridico attuale oraz
Necessità dell’insegnamento del diritto romano.
Z Polski w konferencji uczestniczyli wygłaszając referaty: dr Rita
Jaworska-Stankiewicz z US, dr Aldona Jurewicz z UWM, prof. dr hab.
Marek Kuryłowicz z UMCS, dr hab. Piotr Niczyporuk z UwB, prof. dr
hab. Władysław Rozwadowski z UAM, dr Marek Stus z UJ, dr Anna
Tarwacka z UKSW, prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz z UW, prof. dr
hab. Maria Zabłocka z UW oraz prof. dr hab. Jan Zabłocki z UKSW.
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Pierwszy dzień obrad poświęcony został Osobie i ludowi w systemie
prawa rzymskiego. Podjęto tematykę polityki ludnościowej, ius trium
liberorum, consortium vitae, osób prawnych, aequitas, bona fides, korzeni terminu delicta iuris grentium. Obrady drugiego dnia dotyczyły Ochrony praw cywilnych i ochrony dłużników. Poruszono kwestię
podatków, azylu, edictum de pretiis Dioklecjana, bankowości i aukcji,
odpowiedzialności akwiliańskiej. W sesji popołudniowej obrady toczyły się również wokół zagadnienia Recepcji prawa rzymskiego we
współczesnym systemie prawnym na przykładzie prawa muzułmańskiego, rosyjskiego, chińskiego, greckiego i tureckiego. Temat ten
kontynuowany był trzeciego dnia: mówiono również o recepcji prawa
rzymskiego w Polsce. Druga część obrad dotyczyła Potrzeby naucza
nia prawa rzymskiego, m.in. w ramach systemu bolońskiego, a także
aspektów etycznych i symbolicznych w nauczaniu prawa rzymskiego.
Na konferencji podjęto też decyzję o wspieraniu romanistów tureckich w walce o przywrócenie nauczania prawa rzymskiego na uniwersytetach w Turcji.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w niezapomnianej
wycieczce nad Bajkał.
Referaty zostały opublikowane w dwóch woluminach materiałów
z konferencji: XII Colloquio dei romanisti dell’Europa CentroOrienatle e dell’Asia, Irkustk 14-16 ottobre 2009. Raccolta di materia
li scientifici, Irkutsk 2009.
Anna Tarwacka*

III Seminario di studi ‘Tradizione
repubblicana romana’‘Giuramento della
plebe al Montesacro’ Rzym 15-17 grudnia 2009
W dniach 15-17 grudnia 2009 r. w Rzymie odbyło się III Seminario
di studi ‘Tradizione repubblicana romana’ na temat ‘Giuramento
della plebe al Montesacro’ zorganizowane przez Comune di Roma,
* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

