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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 naukowe-
go 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 refera-wygłoszono lub złożono do akt 57 refera-
tów 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, ko-
rzeni terminu delicta iuris grentium. obrady drugiego dnia dotyczy-
ły Ochrony praw cywilnych i ochrony dłużników. Poruszono kwestię 
podatków, azylu, edictum de pretiis dioklecjana, bankowości i aukcji, 
odpowiedzialności akwiliańskiej. w sesji popołudniowej obrady to-
czyły się również wokół zagadnienia Recepcji prawa rzymskiego we 
współczesnym systemie prawnym na przykładzie prawa muzułmań-
skiego, 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 turec-
kich w walce o przywrócenie nauczania prawa rzymskiego na uniwer-
sytetach 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 Centro-
Orienatle e dell’Asia, Irkustk 14-16 ottobre 2009. Raccolta di materia
li scientifici, irkutsk 2009. 
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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, 
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