AGENDA
Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna. Rozważania na gruncie
zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II
Wojny Światowej”
Data: 8 listopada 2017r.
Miejsce: Warszawa. Centrum Edukacyjne IPN: ul. Marszałkowska 21/25
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Prelegent
Rejestracja
Sesja powitalna
dr Joanna Lubecka

Tytuł wystąpienia

Polityczne i społeczne skutki używania
fałszywych kodów pamięci
dr hab. Izabela
Względy aksjologiczne i teleologiczne polityki
Lewandowska Malec historycznej w świetle problemu "polskich
prof. UJ
obozów śmierci"
prof. dr hab. Jan
O celach i metodach współczesnej niemieckiej
Rydel
polityki pamięci
Maciej Mazurkiewicz U źródeł mistyfikacji. Niemieckie mechanizmy
kreacji rzeczywistości a przeciwdziałanie
określeniom typu polski obóz zagłady
Panel dyskusyjny
Przerwa kawowa
Filip Rakiewicz
Dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego
i doktryny w zakresie roszczeń przeciwko
zagranicznym środkom masowego przekazu
o ochronę dóbr osobistych w związku
z rozpowszechnianiem określeń „polski obóz
koncentracyjny”, „polski obóz zagłady” oraz
podobnych sformułowań
dr hab. Konrad
Czy odpowiedzialność instytucji finansowej
Zacharzewski
za naruszenie dobra osobiste ma coś wspólnego
z walką o prawdę historyczną? W poszukiwaniu
wspólnego mianownika w sporze o zasadę
indywidualizacji
dr hab. Arkadiusz
Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna
Radwan prof. SAN
za dzieło kinematograficzne – uwagi na
przykładzie serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie"
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prof. dr hab. Aurelia
Nowicka

Wykonywanie wyroków polskich sądów
w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
z uwzględnieniem ewentualności powołania się
przez podmioty zagraniczne na klauzulę
porządku publicznego
dr hab. Michał
Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II Wojny
Balcerzak prof. UMK Światowej i prawdy historycznej z perspektywy
prawa międzynarodowego
dr Jakub Czepek
Granice wolności ekspresji i dopuszczalność
ingerencji państwa w wypowiedzi
zniekształcające pamięć o Holokauście w świetle
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka
Panel dyskusyjny
Lunch/Obiad
Marcin Berent
Ustawodawca polski wobec (kryminalizacji)
„polskich obozów [...]”. Kilka uwag eksperta BAS
dr Rafał Guzik
Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa
oświęcimskiego w kontekście rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu" (druk nr 806)
dr hab. Janusz
Zasady odpowiedzialności karnej cudzoziemców,
Bojarski
w tym mieszkających za granicą, przed polskim
sądem karnym
prof. dr hab. Paweł Wykonywanie za granicą wyroków polskich
Wiliński
sądów karnych, skazujących cudzoziemców
przebywających za granicą
Panel dyskusyjny
Podsumowanie i
zamknięcie
konferencji

