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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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Uniwersytet La sapienza i consiglio nazionale delle ricerche – 
Unità di ricerca ‘giorgio la Pira’. Przewodniczącym konferencji był 
Profesor Pierangelo catalano. wygłoszono 25 referatów i komunika-
tów. sesja w dniu 15 grudnia poświęcona była urzędowi trybuna ple-
bejskiego w rzymie, a także jego nowożytnym odpowiednikom (rada 
dziesięciu w wenecji, defensor del pueblo w Brazylii oraz prokura-
tor i komisarz ludowy w rosji). sesji przewodniczył prof. dr hab. jan 
zabłocki. referat dotyczący porozumienia miedzy senatem a plebe-
juszami wygłosił prof. Paulo Borba casella z são Paulo. wystąpienie 
prof. giovanni Lobrano z sassari dotyczyło trybuńskiej sacrosancti
tas. Prof. attilio mastrocinque z werony mówił o pierwszym trybu-
nie plebejskim, przywódcy secesji z 494 roku p.n.e. gaiusie siciniusie 
Bellutusie analizując dostępne przekazy źródłowe. Prof. giuseppe 
Valditara przybliżył kompetencje negatywne trybunów plebejskich. 
referaty wygłosili również carlos r. constenla z Buenos aires, 
tatiana a. alexeeva z sankt Petersburga, adriano Pilattiz rio de 
janeiro, ronaldo de Britto Poletti z Brasilii oraz massimo galtarossa 
z werony. 16 grudnia w godzinach porannych odbyła się uroczystość 
nadania parkowi na montesacro imienia pierwszego trybuna plebej-
skiego gaiusa siciniusa Bellutusa. Przemówienia wygłosili dziekan 
wydziału Prawa Università di roma ‘La sapienza’ Profesor mario 
caravale oraz Umberto croppi reprezentujący comune di roma. sesja 
popołudniowa dotyczyła instytucji difensore civico we współczesnym 
prawie włoskim. obrady 17 grudnia dotyczyły simóna Bolívara, który 
– podobnie jak rzymscy plebejusze – złożył przysięgę na montesacro. 
referaty wygłosili między innymi przedstawiciele stowarzyszeń zwią-
zanych z Bolívarem: Profesor Pierangelo catalano, przewodniczący 
società Bolivariana di roma oraz emilio spósito contreras z sociedad 
Bolivariana de Venezuela.
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