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Mezinárodněprávní odbor MZV ČR si Vás dovoluje pozvat na

Seminář Ministerstva zahraničních věcí k 70 letům od vzniku
mezinárodního trestního soudnictví,
který se koná dne 16. 12. 2015 ve 14.00 hod, Zrcadlový salonek (Černínský palác)

V srpnu uplynulo 70 let od ustavení Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, prvního
mezinárodního tribunálu založeného za účelem stíhání jednotlivců pro nejzávažnější zločiny podle
mezinárodního práva. Norimberský tribunál potrestal válečné zločiny spáchané za druhé světové války
i na území Československa. Na jeho činnost navázaly po delší pauze v 90. letech 20. století
mezinárodní trestní tribunály pro bývalou Jugoslávii, Rwandu, Sierru Leone a Libanon, než byl v roce
2002 ustaven Mezinárodní trestní soud.
Vyrovnalo se mezinárodní společenství se zločiny podle mezinárodního práva nebo stále existují činy,
před nimiž svět, potažmo česká společnost, zavírá oči? Jaká je budoucnost mezinárodního trestního
soudnictví? Jakým výzvám čelí Mezinárodní trestní soud a jaké jsou limity jeho působení?

Program:

moderuje Petr Válek, ředitel Mezinárodněprávního odboru MZV ČR

13:30-13:50

Registrace (vrátnice Černínského paláce)

14:00-14:10

Úvodní slovo Martina Smolka, náměstka ministra pro řízení sekce právní a konzulární,
MZV ČR

14:10-14:30

Kateřina Uhlířová, odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva,
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
„Norimberské zásady 70 let poté: vývoj a současné výzvy mezinárodního trestního
soudnictví“

14:30-14:50

Robert Fremr, soudce Mezinárodního trestního soudu
„Norimberský tribunál a Mezinárodní trestní soud – spravedlnost vítězů?“

14:50-15:10

Ivana Hrdličková, předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon
„Aktuální otázky mezinárodního trestního práva a boje s terorismem“

15:10-15:30

Pavel Šturma, profesor mezinárodního práva na Katedře mezinárodního práva,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
„Mezinárodní trestní právo v současné práci Komise pro mezinárodní právo“

15:30-16:00

Diskuze

16:00-17:30

Recepce

Registrační formulář naleznete zde. Kontakt: mpo.seminar@gmail.com
Přihlašování je možné do 14. 12. 2015, registrace budeme průběžně potvrzovat.

