ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И
ОТГОВОРЪТ НА ДЪРЖАВАТА“
13 ноември 2015 г., гр. София,
Конферентна зала на ВКС, Съдебна палата, ет. I

ПРОГРАМА
9:00 ч.
9:15 –
9:45 ч.

Регистрация
ОТКРИВАНЕ

9:45 –
10:50 ч.

ГРАНИЦИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ – БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ И
ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОНТЕКСТ
Модератор: Петя Попова
,,Законодателни концепции и практика по индивидуализация на най-тежките
наказания след 1950 г.” (основни изводи от анализа на законодателството и съдебната
практика в България по прилагане на доживотния затвор без замяна / смъртното
наказание, доживотния затвор и дългосрочното лишаване от свобода след 1950 г.;
сравнение с други европейски държави и оценка с оглед международните стандарти;
основни изводи за профила на дееца)” (доц.д-р. Ива Пушкарова-Гочева)
Дискусия

10:50–
11:10 ч.
11:10–
12:30 ч.

Кафе пауза

12:30 –
13:30 ч.
13.30 –
15.30 ч.

Обяд за участниците в кафенето на Съдебната палата.

доц. д-р Ива Пушкарова-Гочева, председател на ФРП
Торстен Гайслер, директор на Правната програма за Югоизточна Европа на Фондация
,,Конрад Аденауер”
Йоханес Беренс, Първи секретар по икономическите въпроси, Посолство на ФРГ

АКТУАЛНИТЕ ПРАКТИКИ
Модератор Ива Пушкарова-Гочева
,,Приложението на редукцията на доживотния затвор и доживотния затвор без
замяна по чл. 58а от НК“ (Бисер Троянов, съдия във ВКС)
,,Замяната на доживотния затвор с лишаване от свобода по чл. 38а, ал. 3 от НК –
предпоставки и обстоятелства, които ги доказват” (Пламен Пачев, прокурор във
ВКП)
Дискусия

ОСЪДЕНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И
ТЕХНИТЕ ЖЕРТВИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА
Модератор: Петя Попова
,,Българският сериен престъпник - между митовете и действителността
(изследване на всички известни на българската съдебна практика случаи на серийна
престъпност, наказани с някое от най-тежките наказания)“ (Косьо Иванов, ФРП)
,,Изключително тежките престъпления в семейството – мъжът и жената като
домашни насилници“ (Антоанета Котларова, ФРП)
,,Изключително тежката сексуална престъпност – профил на дееца и
мотивационни механизми на деянието“ (Явор Василев, ФРП)
,,Жертвите на най-тежките престъпления. Профил на пострадалите и
механизмите за виктимизация според съдебната практика“ (Доли Траницова, ФРП)
Дискусия

Конференцията се провежда по проект ,, Изключителното престъпление и изключителното наказание:
граници на човечността в съвременните наказателноправни системи“, изпълняван за 2015 г. с
подкрепата на Правната програма на Фондация ,,К.Аденауер”.

