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PRÁVO A KONFLIKT NA UKRAJINĚ

PANELOVÁ DISKUZE

ORGANIZÁTOR: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR

DATUM: pátek 13. 5. 2022

MÍSTO: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác, Zrcadlový sál
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha

1. Anotace

24. února 2022 zrána zahájila ruská vojska útok na Ukrajinu a otřásla tak kromě
dalšího i světem práva. Z území Ukrajiny muselo uprchnout už na 5 milionů lidí,
valná většina z nich do členských států Evropské unie. Bezprecedentní uprchlická
krize způsobuje potřebu řešení desítek problémů na národní úrovni; samotná
Evropská unie, často kritizovaná za svou přehnanou byrokratičnost, stihla v
krátkém časovém úseku vydat už šest balíků sankcí vůči Ruské federaci jakožto
původci agrese.

Pozadu nezůstávají ani mezinárodní organizace. Hned v prvních dnech války
podala Ukrajina žalobu proti Rusku u Mezinárodního soudního dvora, ve které se
brání proti ruským tvrzením, že je to ona, kdo se dopouští genocidy. Organizace
spojených národů čelí svému vlastnímu odrazu v zrcadle a stává se značně
bezzubou, jelikož Rusko je stálým členem její Rady bezpečnosti. Po odhalení tzv.
masakrů v Buči na začátku března se pozornost všech upřela i k Mezinárodnímu
trestnímu soudu, jehož prokurátor Karim Khan zahájil vyšetřování válečných
zločinů na Ukrajině. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě taktéž
složila expertní skupiny pro sledování a reportování situace.

Na tyto mezinárodní i vnitrostátní právní otázky se společně zblízka podíváme 13.
května 2022 na panelové diskuzi.

REGISTRACE: https://forms.gle/dGJ1o6JXrnzBDGa47.

Počet míst je omezen, registrujte se prosím do 10. 5. 2022.
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2. Program

8:30 - 9:00 registrace + drobné občerstvení
(nezapomeňte si prosím doklad totožnosti)

PANEL 1: Mezinárodní dimenze (9:00 - 10:15)

9:00 Úvodní slovo (Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

9:05 Zpráva mise expertů Moskevského mechanismu OBSE
Veronika Bílková, Právnická fakulta UK a Ústav mezinárodních vztahů

9:20 Mezinárodní trestní soud a válka na Ukrajině
Ondřej Svaček, Právnické fakulty UPOL a MUNI

9:35 Sankce vůči Rusku z pohledu ČR
Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

9:50 Diskuse

10:15 - 10:45 přestávka na kávu

PANEL 2: Vnitrostátní dimenze (10:45 - 12:00)

10:45 K dočasné ochraně a konceptu bezpečných zemí
Věra Honusková, Právnická fakulta UK

11:00 Problematika dětských migrantů bez doprovodu
Hana Lupačová a Linda Janků, Kancelář veřejného ochránce práv

11:15 Princip non-refoulement a jeho použití při válečném konfliktu na Ukrajině
Kateřina Radová, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před
ESLP, Ministerstvo spravedlnosti

11:30 Diskuse

Případné dotazy či nejasnosti rádi zodpovíme na e-mailu info@csesp.cz.
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