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S p raw ozd an ie  z m ięd zyn arod ow ego  sem in ariu m  
praw a k arn ego  i k rym in o log ii 

-  P oli tyka  k arn a  iv świetle  nowych l i tewskiego  
oraz  polskiego Kodeksów Karnych

W dniach 25-26 maja 2001 r. w Wilnie w Sali Konferencyjnej 
Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej odbyło się międzynarodo
we seminarium prawa karnego i kryminologii, którego tematem była 
Polityka karna w świetle nowych litewskiego oraz polskiego kodeksów 
karnych. Organizatorem seminarium była Katedra Prawa Karnego Wy
działu Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. W seminarium wzięli udział 
profesorzy, docenci i doktoranci Katedry Prawa Karnego Wydziału Pra
wa Uniwersytetu Wileńskiego, doktorzy i doktoranci Katedry Prawa 
Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pracownicy 
naukowi Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Obecni byli również przedstawiciele Uni
wersytetu Prawa Litwy. Seminarium przeznaczone było głównie dla 
doktorantów prawa karnego. Sponsorami seminarium byli: Fundusz 
Litwy Otwartej, urząd publiczny „Inicjatywa przyszłości” (irAteities ini- 
ciatyua”) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.

Obrady seminarium odbywały się w językach polskim i litewskim. 
Otwarcia obrad dokonał wiceminister sprawiedliwości Republiki Litew
skiej. Referatom wygłaszanym przez doktorantów przysłuchiwał się tak
że prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej profesor Yladas 
Pavilonis. Członkowie polskiej delegacji wygłosili wiele wykładów oraz 
uczestniczyli w dyskusji. Obrady podzielone zostały na trzy posiedze
nia. Pierwsze posiedzenie było poświęcone Części ogólnej kodeksu kar
nego, litewskiego i polskiego. Ze strony polskiej jako referenci udział 
wzięli: Agnieszka Barczak, Tomasz Martiszek, Janusz Raglewski i Maria 
Szczepaniec. Poruszone zostały następujące zagadnienia: Sankcje kar
ne o charakterze majątkowym w nowym polskim kodeksie karnym; 
Obrona konieczna w nowym polskim prawie karnym; Odpowiedzial
ność karna za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa w polskim 
prawie karnym; Odpowiedzialność karna osób prawnych; Amnestia
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i ułaskawienie w obowiązującym oraz nowym litewskim kodeksie kar
nym; Zasada obustronnego karania za popełnienie czynu na podstawie 
założeń ustawowych ekstradycji w prawie litewskim oraz obcym i Ana
liza filozoficzna argumentacji zwolenników oraz przeciwników kary 
śmierci. Tematem drugiej części obrad był wymiar sprawiedliwości kar
nej wobec nieletnich. Wygłoszono referaty dotyczące m.in. problemu 
realizacji szczegółów odpowiedzialności karnej nieletnich, przewidzia
nych w nowym litewskim kodeksie karnym, problem oddziaływania 
resocjalizacyjnego pozbawienia wolności wobec nieletnich (badanie ka- 
tamnestyczne) oraz kodeks karny, procedury karnej oraz karny wyko
nawczy a reforma wymiaru sprawiedliwości karnej wobec nieletnich. 
Przedmiot trzeciego posiedzenia stanowiły zagadnienia części szczegól
nej polskiego oraz litewskiego kodeksu karnego. Przedstawione zostały 
referaty poruszające m.in. kwestię zmian w zakresie odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w polskim prawie 
karnym, odpowiedzialności karnej za przestępstwa komputerowe w pol
skim prawie karnym, ponadto zagadnienia związane z tendencjami kry- 
minalizacji (dekryminalizacji) czynów karnych przeciwko systemowi fi
nansowemu w nowym litewskim kodeksie karnym, oraz szczegóły prze
stępstw finansowych w nowym litewskim kodeksie karnym.

Delegacja polska przebywała na Litwie cztery dni. W trakcie na
szego pobytu strona litewska zorganizowała dla nas zwiedzanie Wilna 
oraz Trok. Pragnę złożyć w imieniu polskiej delegacji serdeczne podzię
kowania za okazaną gościnność i serdeczność oraz pełen życzliwości i 
ciepła stosunek do nas.

Maria Szczepaniec*

S p raw ozd an ie  z M iędzynarodow ej K onferencji N aukow ej  
„Jed n ostk a  w obec d zia łań  ad m in istracji p u b liczn e j”

W dniach 21-23 maja 2001 r. w Olszanicy koło Leska zorganizo
wana została przez Zakład Prawa Publicznego i Zakład Postępowania 
Administracyjnego Filii UMCS w Rzeszowie Międzynarodowa Konfe
rencja Naukowa pod hasłem „Jednostka wobec działań administracji

* Mgr Maria Szczepaniec -  asystent w Katedrze Prawa Karnego, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
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