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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji:
III Jornadas internacionales de Derecho
Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano
Turyn, 7–8 maja 2015 rok
Wydział Prawa Uniwersytetu w Turynie zorganizował trzecie spotkanie romanistów i komparatystów prawniczych. Ideą tych konferencji
jest szukanie nowych obszarów badawczych dla europejskiej romanistyki
w połączeniu z badaniami prawno-porównawczymi, zwłaszcza w obszarze prawa publicznego. Tym razem tematem przewodnim spotkania była
organizacja i funkcjonowanie systemu fiskalnego w antycznym Rzymie,
współczesne implikacje antycznych rozwiązań tak w obszarze prawa
publicznego, jak i prywatnego.
Organizatorem tych spotkań jest Antonio F. De Bujan, profesor Uniwersytetu w Madrycie oraz Andrea Trisciuoglio, profesor Uniwersytetu
w Turynie. W sumie udział w konferencji wzięło ok. 40 uczestników
z uniwersytetów hiszpańskich, włoskich oraz po jednym przedstawicielu
z Polski oraz Bułgarii. Na uwagę zasługuje fakt, że znaczna część uczestników była przedstawicielem młodszego pokolenia badaczy. Językiem konferencji był głownie hiszpański i włoski.
Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną, w której głos zabrali wspomniani organizatorzy oraz prof. Alfonso A. Ruiz z Uniwersytetu della
Rioja, a więc z regionu słynącego z dobrego wina. Referenci koncentrowali się głównie na problematyce organizacji i procedurach stosownych
w administracji fiskalnej antycznego Rzymu. Gościem honorowym
w tej części konferencji był emerytowany prof. F. Gallo, znany i ceniony
w Europie romanista.
Następnie odbyły się dwa panele. Pierwszemu z nich przewodniczył
wspomniany już prof. Alfonso A. Ruiz. W sumie wygłoszono 6 referatów. Tematem wiodącym tego panelu były problemy związane z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych i zasadami ich rozliczania.
Poszczególni referenci poruszali kwestie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych (crimen de repetundis) oraz organizacji inwestycji infrastrukturalnych. Drugiemu panelowi przewodniczył prof. Juan
M. Blanch Nouges z Uniwersytetu San Pablo w Madrycie. Tematem
przewodnim tego panelu był polityka fiskalna państwa wobec poszczególnych grup społecznych, m.in. kolonów, weteranów wojskowych,
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związków religijnych. Ponadto poruszano kwestie związane z dzierżawieniem poboru podatków.
Drugiego dnia konferencji odbyły się kolejne dwa panele oraz sesja
plenarna, podsumowująca konferencję. Pierwszemu panelowi przewodniczyła prof. M. Novkirishka z Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria). Tematem
wiodącym tego panelu był system umów zawieranych pomiędzy podmiotami prywatnymi a fiskusem. W tej części referat wygłosił prof. Bronisław
Sitek z SWPS w Warszawie. Przedmiotem jego wystąpienia było przedstawienie zasad wyboru wykonawcy prac publicznych w prawie rzymskim
i w prawie polskim. Drugiemu panelowi przewodniczył J.A. Obarrio
Morena z Uniwersytetu w Walencji. Tematem przewodnim tej sesji były
procedury stosowane w systemie organów fiskalnych antycznego Rzymu
i współcześnie.
Na koniec głos zabrali organizatorzy, którzy dokonali podsumowania
konferencji. Należy uznać to spotkanie naukowe za bardzo udane. Szkoda
tylko, że organizatorzy położyli nacisk na to, aby wszyscy uczestnicy mogli
wygłosić swoje wystąpienia. Tym samym zabrakło czasu na pogłębioną
dyskusję, która jest niezwykle ważnym elementem każdej konferencji.
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