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ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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„ТЯЛО И ДОСТОЙНСТВО“
18-19.10.2013 Г.
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
СОФИЯ, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 14

ПРОГРАМА
18 октомври 2013 г.
9:00 ч. Регистрация и кафе за ,,добре дошли”

9:30 – 9:45 ч. Откриване
доц. д-р Ива Пушкарова, Председател на ФРП
д-р Стоян Ставру, Ръководител на проект „Модерни правни решения: право и етика в националните
биополитики“, ФРП, основател на професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com

9:45 – 11:00 ч. Човешкото достойнство
Модератор: д-р Стоян Ставру
„Човешкото достойнство и употребата на човешкото тяло“
(проф. д. ф. н. Стилиян Йотов – преподавател по Философия на правото, ФФ на СУ)
,,Наказателноправна защита на отделните стадии на живота. Човешкото достойнство в
обекта на престъпленията срещу личността“
(доц. д-р Ива Пушкарова – преподавател по наказателно право ЮФ на СУ)
„Статут и юридическа защита на човешката личност в модерната правова държава“
(гл. ас. д-р Иван Кьосев – преподавател по Обща теория на правото, ЮФ на СУ)
Дискусия
11:00 – 11:20 ч. Кафе пауза

11:20 – 13:00 ч. Човешката идентичност
Модератор: доц. Ива Пушкарова
„Правни аспекти на психологическата подкрепа на деца с увреждания“
(доц. д-р Елица Куманова)
„Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите”
(д-р Стоян Ставру – преподавател по Биоправо, ФФ на СУ)
„Съдебното производство за смяна на пола“
(Цветелина Кържева съдия в Районен съд - Белоградчик, Иван Георгиев – докторант по гражданско и
семейно право, БАН)
„Кой кой е – от генетична и от правна гледна точка?“
(ас. Мария Петрова – преподавател по право в СВУ)
Дискусия
13:00-14:00 ч. Обедна пауза

14:00-16:00 ч.: Асистирана репродукция: заместващо майчинство и генетика
Модератор: д-р Стоян Ставру

„Подход за клинична етична консултация при случаи на сурогатство в семейството“
(Радина Велчева – председател на Фондация „Искам бебе“, доц. д-р Силвия Янкуловска – преподавател
по Биоетика в МУ-Плевен)
„Основни етични принципи за отношението на Православната църква към въпроса за
сурогатното майчинство“
(Таня Груева – магистър богослов, СУ)
„Православната биоетика - херменевтичен ключ за търсене на правилните отговори в
областта на рекомбинантните ДНК технологии“
(Свилен Спасов – докторант по богословие, ВТУ)
Дискусия

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

CHALLENGINGTHELAW.COM

19 октомври 2013
9.45 ч.: кафе за ,,добре дошли”

10:00-12.30 Модерни предизвикателства в биоетиката
Модератор: д-р Стоян Ставру

„Споровете около понятието за достойнство в биоетиката“
(доц. д-р Валентина Кънева – преподавател по Етика и Биоетика, ФФ на СУ)
„От „бебета по поръчка” към „родители по поръчка”: проблемът за „възможно най-доброто”
родителство“
(доц. д-р Ина Димитрова – преподавател по Социална философия и Биоетика, ФФ на ПУ)
„От лекционната зала към болничната стая“
(доц. д-р Силвия Александрова – преподавател по Медицинска етика, МУ-Плевен)
,,Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика”
(Мария Радева – асиент, Русенски университет)
„Тяло и достойнство – тънката линия между достойнство и безумие“
(Ива Атанасова – докторант по философия, СУ)
Дискусия

12.30 Закриване

