ПРОГРАМА НА СЕМИНАР: „МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИ ОТ
ПОЛОВО-БАЗИРАНО НАСИЛИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА“
София, 6-7 Ноември 2014
Съдебна палата, Конферентна зала, София, бул.“Витоша“№2
І-ви ден: 6 Ноември, четвъртък
9,30-9,45 –

Регистрация на участниците

9,45-10,00 –
-

Откриване на семинара – Приветствия
Председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България – Таня
Маринова
Заместник-министър на правосъдието – Петко Петков
Екип на проекта ЕПОДЖЕНДЪР – Сандра Рамос

10,00-11,00 –
-

Полово-базираното насилие като социален феномен в България. История на
защитата на пострадалите
Йорданка Бекирска – Българска фондация за джендър изследвания
София Разбойникова – Български адвокати за правата на човека

11,00-11,15 –

Кафе-пауза

11,15-12,00 –

Правна защита на жертвите на полово-базираното насилие в Кралство Испания.
Транспониране на Директива 2011/99/ЕС в испанското законодателство
Ана Мария Рубио Енсинас – Старши съдия от Провинциалния съд в Кадис

12,00-12,30 –

Дискусия

12,30-14,00 -

Обяд

14,00-14,45 –

Практика на ЕСПЧ и на Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените
по дела за домашно насилие
Светла Маргаритова – адвокат, доцент в Бургаския свободен университет

14,45-15,45 –
15,45-17,00 –

Практически проблеми по приложение на действащото българско право за защита
на жертвите от полово-базирано и домашно насилие
Иван Георгиев – съдия в Софийски районен съд, ІІ-ро Гражданско отделение
Милен Евтимов и Цветелина Кържева - съдии в Софийски районен съд, ІІІ-то
Гражданско отделение
Дискусия

ІІ-ри ден: 7 Ноември, Петък
9,30-10,00 –
-

Представяне на проекта ЕПОДЖЕНДЪР
Член от испанския екип на проекта

10,00-10,30 –

Подкрепата и защитата на жертвите на престъпления като приоритет на
Европейския съюз и пакета от общностно право за защита на жертвите
Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Наказателно отделение

10,30-11,00 –

-

Директива 2011/99/ЕС за Европейската заповед за защита като инструмент за
взаимно признаване на съдебни актове в Европейския съюз и за хармонизиране на
законодателствата на отделните държави на ЕС в областта на защитата на
пострадали
Емил Дечев – съдия в Софийски градски съд, Наказателно отделение

11,00-11,15 –

Кафе-пауза

11,15-11,45 –

Представяне на Проекта за Закон за признаване и изпълнение на Европейската
заповед за защита
Александър Стефанов – Държавен експерт в отдел „Нормотворчество“, дирекция
„Правосъдие, нормотворчество и проекти“ и председател на Работната група за
транспониране на Директива 2011/99/ЕС, Министерство на правосъдието

-

11,45-12,30 –

Дискусия по практически проблеми на приложението на Европейската заповед за
защита. Заключителна сесия

12,30-13,15 –

Пресконференция

