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I. Въведение

Международното  хуманитарно  право не  е  сред предпочитаните  области за

изследване  от  българските  специалисти  в  областта  на  международното  право.  В

нашата страна  през последните 50 години са  публикувани две неголеми по обем

монографии, третиращи проблеми на международното хуманитарно право.

В  първото  изследване,  озаглавено  „Женевските  конвенции  от  1949  г.  за

защита на жертвите на войната”1 видният наш учен международник професор Петко

Радойнов, д.ю.н., анализира работата на Женевската дипломатическа конференция

от 1949 г., на която са приети четири конвенции за закрила на жертвите на войната.

Второто монографическо изследване датира от 80-те години на миналия век2.

Авторът  разглежда  проблема  през  призмата  на  теорията  на  международните

отношения. В книгата не са разгледани проблемите на отговорността за нарушаване

на международното хуманитарно право, като авторът отбелязва, че те „…имат своя

специфика и са твърде обширна материя.”.

Наред  с  това  са  публикувани  и  отделни  статии,  като  проблематиката  се

споменава накратко в учебници по международно право, издадени у нас3.

Петдесет години след публикуването на труда на проф. П. Радойнов и близо

30  години  след  публикуването  на  труда  на  д-р  Сл.  Пашовски,  в  този  клон  на

международното право могат да бъдат обособени съвършено нови проблеми. Сред

тях  проблемите,  свързани  с  отговорността  за  нарушаване  на  международното

хуманитарно право, придобиха първостепенно значение. Въоръжените конфликти не

намаляха,  нещо  повече  –  в  сърцето  на  Европа,  в  бивша  Югославия,  близо

десетилетие  (от  1991 до 1999 г.)  се  водиха  ожесточени военни действия.  Такива

конфликти  имаше  и  на  други  континенти:  в  Руанда,  Сиера  Леоне,  Камбоджа,

Източен Тимур и на много други места. Създадени бяха международни трибунали

ad  hoc като  органи  на  Съвета  за  сигурност  на  ООН.  През  1998 г.  бе  подписана

конвенция,  създаваща  за  първи  път  в  историята  на  човечеството  международен

наказателен съд и кодифицираща основни норми на международното хуманитарно

право. Появиха се проблемите, свързани с международния тероризъм. Създадена бе

1 Радойнов, Петко. Женевските конвенции от 1949 г. за защита на жертвите на войната. София,
Акад. издат. „Марин Дринов”, 1959. 117 с.

2 Пашовски,  Слави. Международното  хуманитарно  право  –  граница  на  насилието  във
въоръжените конфликти. София, Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, 1990. 130 с.

3 Вж.  напр.  публикациите  на  Г.  Карамфилов по  проблемите на  международното  хуманитарно
право  в  специализирани  издания.  Както  и  учебника  на  Орлин  Борисов. Международно
публично право, С., Нова звезда, 2008.
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определена съдебна практика на съществуващите международни съдилища, която не

може да бъде игнорирана през XXI в., независимо от политическите пристрастия в

отделни държави. Увеличава се броят на т.нар. „смесени трибунали”, създавани въз

основа  на  споразумение  между  съответната  държава  и  Организацията  на

обединените нации, в които част от съдиите са национални съдии, а друга част са

назначени от Генералния секретар на ООН.

В резултат на юриспруденцията, създадена от тези международни съдилища

след 1992 г., бе доразвито международното обичайно хуманитарно право. Развита бе

и доктрината за командната отговорност.

През последните десетилетия Международният съд на ООН в редица свои

решения също се произнесе по проблеми на международното хуманитарно право.

През  периода  1995  –  2005  г.  за  първи  път  бяха  положени  основите  на

кодифицирането  на  обичайното  международно  хуманитарно  право.  Увеличиха  се

възможностите  и  ролята  на  мироопазващите  сили  на  ООН,  изпращани  в  горещи

точки  на  земното  кълбо  за  предотвратяване  разрастването  на  вътрешни  и

международни  въоръжени  конфликти.  Ролята  на  хуманитарната  интервенция,  за

първи  път  прокламирана  от  големия  холандски  учен  от  Средновековието  Хуго

Гроций,  наричан  „баща  на  международното  право”,  в  съвременния  свят  на

глобализация и взаимна обвързаност значително се увеличава.

Конкретен повод за моето навлизане в проблематиката на международното

хуманитарно  право  като  изследовател  бе  избирането  ми от  Общото  събрание  на

ООН през  м.  август  2005 г.  за  съдия  ad litem в  МТБЮ. До 2005 г.  имах редица

публикации в областта на международно правната уредба на защитата на правата на

човека, бях съавтор (заедно с проф. Е. Друмева) на първия и единствен учебник по

правата на човека в нашата страна, издаден през 2000г.4, за да служи за обучението

на студентите в ЮФ на Пловдивския университет, където обучението по  права на

човека бе въведено като задължителна учебна дисциплина още от създаването на

факултета през 1992 г.

С назначаването  ми от  Генералния  секретар  на  ООН за  член на  съдебния

състав  по  делото  „Милутинович  и  др”.  бях  първият  български  учен  –  съдия  в

международен наказателен съд, пред когото стоеше задачата да прилага ежедневно,

в  продължение  на  близо  три  години,  принципите  и  източниците  (договорни  и

4 Друмева, Е., Каменова, Цв. Права на човека, Пловдив, 2000 г.
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обичайни) на международното хуманитарно право5. Това ме подтикна да издам след

завръщането си в България книгата  „Международно хуманитарно  право” (София,

БАН, ИДП, 2011 г., 247 с.), както и да публикувам статии по отделни проблеми на

международното наказателно правосъдие и на универсалната юрисдикция – нови,

неразработвани  до  момента  области  на  международното  право  в  българската

доктрина6. Някои от тези публикации са в основата на този труд. По същество той е

интердисциплинарен, анализират се проблеми, които са тясно свързани помежду си.

Актуалност на изследването

Международното хуманитарно  право (правните норми,  уреждащи поведението  на

страните,  участващи  във  въоръжен  конфликт)  обхваща  всички  аспекти  на

поведението на страните по време на враждебни действия и защитата на жертвите на

войната7. 

Материята е от особено голямо теоретическо и практическо значение. Нашата

страна е една от малкото  държави в Европа, в които тази материя не е подробно

изследвана. В този смисъл, нашата юридическа мисъл сякаш е с „широко затворени

очи”  към  тази  проблематика  –  без  да  обръща  внимание  на  продължилите  през

последните 10 години на 20 век войни на територията на съседната на нашата страна

бивша  Югославия.  Тези  войни8 се  отличаваха  с  жестокост  и  извършване  на

престъпления, непознати на европейския континент след края на Втората световна
5 През  2006  г.  проф.  Е.  Трендафилова бе  избрана  от  Събранието  на  държавите–  членки  на

Римския статут  за съдия в Международния наказателен съд, който не е съд от системата  на
ООН. Нейният мандат продължава до 2005 г.

6 Вж. напр.  Каменова, Цв.  Современный взгляд на учение Ф. Мартенса – практика МТБЮ. –
Правоведение 2009,  №  2;  Каменова,  Цв., Установяване  на  фактите  в  решението  на
Международния  съд  на  Организацията  на  Обединените  нации  от  26  февруари  2007  г.  –
позоваване а решения на друг международен съд. – Правна мисъл, № 1, 2008;  Каменова, Цв.,
Агресията  в  международното  право.  –  Правна  мисъл,  №  4,  2011;  Каменова,  Цв.,  Относно
Резолюцията  за  универсална  юрисдикция  на  Института  по  международно  право.  –  Правна
мисъл, № 3, 2009; Каменова, Цв., Универсалната юрисдикция. Сравнителноправно изследване
(Австрия, Белгия, Германия), Научни трудове на Института за правни науки, Том IV, ИДП-БАН,
С., 2009 г.;  Kamenova,T.,  Different Legal Cultures and Global Judicialization at the End of the 20th

and the Beginning of the 21st  Century.  In:  Revue  Hellenique  de  droit  international,  62-eme
annee,2/2009;  Kamenova,T., Survey of the Crime of Totrure in the Jurisprudence of the ICTY. In:
Clucas/Johnstone/Ward  (Eds.)  Torture:  Moral  Absolutes  and  Ambiguities,  Nomos  Verlag,  Baden-
Baden, 2009.

7 Обаче „международно хуманитарно право” е по-точно като название: на него се дава предимство
от  ООН  и  от  Международния  комитет  на  Червения  кръст.  Названието  международно
хуманитарно  право по-ясно предава  съществуването  на  важни  задължения,  които  трябва  да
бъдат  изпълнявани  от  държавите  в  мирновременни  периоди:  за  разпространение  на
международното хуманитарно право, обучение по международно хуманитарно право, както и
задължение да се осигури спазването на съществуващите правила.

8 Това  са  войни,  в  които няма  „невинни”  страни в  етническите  конфликти.  У нас  се  знае  за
бомбардировките над Белград, но малко е известно за  унищожаването на Вуковар или Сараево,
както и за престъпленията в Сръбска Краина.
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война, които и до днес са неизвестни на българската общественост9. Последиците от

тези войни и етническите конфликти няма лесно да бъдат забравени и ще присъстват

още  много  години  в  региона  на  Западните  Балкани.  Както  и  наказанията  за

престъплението „геноцид”, които се налагат от Международния трибунал за Руанда

няма да изличат спомена за геноцидните действия на племето „хуту” за „решаване на

проблема тутси”10. Етническите конфликти са тлеещи конфликти, които сравнително

лесно могат да прераснат във въоръжени конфликти.

Днес отново сме изправени пред аналогична ситуация. Нашата страна отново

е заобиколена от въоръжени конфликти.

На първо място трябва да спомена въоръжения конфликт, започнал в Сирия,

разрастването му и провъзгласяването на т.нар.  „Ислямска държава в Ирак и Ле-

ванте” (ИДИЛ) през м. юни т.г.

На второ място, не можем да игнорираме въоръжените конфликти между Ру-

сия и Украйна, които станаха повод за все по-категоричното убеждение за това, че е

поставено началото на нова Студена война между великите сили и ново блоково

разделение на света.

Ако конфликтът на територията на Сирия преди три или четири години ни се

струваше твърде отдалечен от нашите граници, днес потокът от бежанци заплашва

пряко  българската  национална  сигурност.  Не  само  българското  общество,  но  и

българските  институции  се  оказаха  неподготвени  и  не  добре  запознати  със  съ-

ществуващата  международноправна  уредба.  Достатъчно  е  да  споменем,  че  няма

достъпен превод на български език на основните договорни източници на междуна-

родното хуманитарно право.11

9 Вж. Приложение 3 към този труд – взаимните претенции на Република Хърватска и Република
Сърбия за престъплението геноцид по висящото понастоящем дело пред Международния съд на
ООН.

10 В продължение на 100 дни  подкрепяните от руандийското правителство милиции избиват над
800 000 тутси  и умерени хуту.  "Интерахамве"  и  други  милиции излизат с мачетета,  брадви,
копия и сопи, за да извършат един от най-тежките геноциди на 20 век.  Днес се  спори дали
жертвите са 800 000 или един милион.

11 Въпреки че Р България е поела международно правното задължение  да предприема национални
мерки  против  нарушаване  на  международното  хуманитарно  право.  Разпространяването  на
знания в областта на международното хуманитарно право е задължение за държавните органи.
Това  е  изрично  записано  в  чл.  83  от  Допълнителен  протокол  I,  който  гласи:
„Високодоговарящите страни се задължават както в мирно време, така и по време на въоръжен
конфликт, да разпространяват конвенциите и този протокол колкото е възможно по-широко в
съответните страни, и, по-точно, да включват изучаването им в програмата за военна подготовка
и да  поощряват изучаването  им от гражданското население,  така че  с тези документи  да са
запознати въоръжените сили и гражданското население.”.
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ИДИЛ днес става все по-силен фактор, застрашаващ световния мир. Стремеж

на  ИДИЛ  е  да  направи  световна  сунитска  държава,  ИДИЛ  има  геополитически

виждания, които карат човечеството да настръхне (например, простирането на гра-

ниците  на халифата  до Виена,  както и купуване  на  острови в  различни части на

земното кълбо, където да бъдат разположени военни бази на ИДИЛ). В редовете на

т.нар.  ислямска  държава  се  сражават  граждани  от  държавите  –  членки  на  Евро-

пейския съюз, чиято основна цел е „да унищожават неверниците”.

Вторият посочен конфликт, намиращ се също в непосредствена близост до на-

шата страна,  вече даде своето отражение върху икономиката ни през 2014 г.  Съ-

ществено намаля броят на почиващите по българското Черноморие граждани на Ру-

сия, Украйна и Беларус и това се отразява на икономическите резултати от туристи-

ческия сезон. Поради наложеното ембарго от страна на Европейския съюз на Русия,

заплашени са от фалит цели отрасли на българското земеделие и животновъдство.

(Макар и измерен в проценти износът ни за Русия да не е значителен, пласирането на

вътрешния  пазар  на  Европейския  съюз на  продукти  на  млекообработващата  про-

мишленост,  произведени  в  други  държави  членки,  доведе  до  фалит  български

предприятия в тази сфера. А това вече е заплаха за икономическата сигурност на

страната ни.).

Анализатори от различни държави  предвиждат, че конфликтът в Украйна ще

продължи с различна интензивност през следващите години и ще приключи най-ра-

но през 2020 г.

Може без преувеличение да се каже,  че този именно конфликт е  повод за

острите взаимни нападки между ръководителите на САЩ и на Руската федерация,

той може да бъде посочен като една от причините за очертаващото се ново блоково

разделение  в  света,  което  ще  пречи  за  колективен  отпор  срещу  т.нар.  ислямска

държава.12 

Поради изложените съображения  изследването е актуално.

12 В тази връзка ми се струва уместно да напомня, че създаването на международните наказателни
съдилища  ad hoc (МТБЮ  и  МТР)  стана  с  единодушно приети  резолюции  на  Съвета  за
сигурност: нито една от държавите – постоянни членки не наложи вето на тези решения.
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Предмет

Дисертационният труд е посветен на основни източници на международното

хуманитарно право:  принципи,  източници,  разграничаване от норми за защита на

правата на човека и др., както и на предизвикателсвата, характерни за началото на 21

век:  видовете оръжия и тяхната  правна регламентация,  възникване и  развитие на

международното наказателно правораздаване, универсалната юрисдикция като спе-

циално средство за борба с нарушенията на международното хуманитарно право.

Научна задача на автора е:

 да покаже функционирането на комплекса от норми на международното ху-

манитарно право, като се позове на практиката на международни и нацио-

нални  съдилища,  да  анализира  подхода  на  Европейския  съюз,  да  посочи

практиката на МС на ООН – в част първа; 

 да представи систематизирано новите оръжия и методи на военни действия,

използвани при въоръжени конфликти, като бъдат направени изводи относно

правната регламентация на някои видове оръжия и в частност да бъде обсъ-

ден въпросът: необходимо ли е да има забрана чрез изрични международни

договорености за всеки вид оръжия или са достатъчни съществуващите вече

договорености в международни договори – в част втора;

 да  представи  развитието  на  международното  наказателно  правосъдие  и  в

частност  функционирането  на  МТБЮ  като  пример  за  функциониране  на

международен съд ad hoc, като се позове на своя практически опит в този съд,

както  и  да  се  спре  на  основните  въпроси,  пораждани  от  прилагането  на

принципа на универсалната юрисдикция – в част трета от труда.

Методи на изследване. 

Методиката на изследване включва нормативния, историческия и системния

методи, допълнени със сравнителноправен и формално-логически. Анализирани са

както теоретически, така и практически проблеми, като са направени съответните

изводи и обобщения.
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Научна новост на труда

Трудът е първото цялостно самостоятелно българско изследване на този дял

на  международното  право  и  първият  относително  изчерпателен  анализ  на

проблематиката.  Предлага се систематизация на материята,  традиционно отнасяна

към  международното  хуманитарно  право.  За  мащабите  на  българските  правни

изследвания,  научна  новост  е  концепцията  и  структурирането  на  изследването,

анализът на посочените по-горе проблеми в неговата цялост.

Практическо значение

Дисертационният труд може да бъде използван като самостоятелно учебно

помагало за преподаване на учебната дисциплина международно хуманитарно право

в  юридическите  факултети  в  страната  ни,  както  и  за  обучение  на  военни  и

полицейски сили и за повишаване на осведомеността на обществото; изложението в

част  втора  и  в  част  трета  може  да  се  използва  при  преподаване  на  учебните

дисциплини международно наказателно право и международно правосъдие.

Обем и структура на труда

Обемът и структурата на труда отразяват неговото съдържание. Състои се от

увод,  три  части  и  заключение.  Oбемът  на  труда  е  472  страници  и  72  страници

приложения и списък на използваната литература. Всяка част включва параграфи и

подточки.

Използвани  са  основни  публикации  на  български  автори,  списъкът  на

използваната литература се ограничава само до цитирани в текста съчинения. Те са

повече от двеста на брой.

Кратко съдържание на труда

Увод

В  увода  към  труда  са  посочени  споменатите  вече  цели  и  предмет  на

изследването, отбелязана е неговата актуалност на фона на съвременното развитие

на международните отношения.

В Част първа от труда са включени въведение и осем глави.

В част първа са поставени следните задачи
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 Да  бъдат  изяснени  понятието,  основните  принципи  и  източниците  на

международното хуманитарно право ;

 Да се направи разграничение между международното хуманитарно право  и

нормите за защита на правата на човека

 Да  бъдат  посочени  националните  мерки  против  нарушаването  на

международното хуманитарно право 

 Да се  анализират  решения  на  Международния  съд  на  ООН в  областта  на

международното хуманитарно право  и на правата на човека

 Да  бъде  изяснена  позицията  на  Европейския  съюз  по  въпросите  на

международното хуманитарно право 

 Да  се  посочи  естеството  на  мироопазващите  операции,  инициирани  от

международни организации.

Във въведението са посочени видовете въоръжени конфликти, описвани като

„леки, междинни и войни”. Посочени са регионите, в които съществуват конфликти,

както и тяхното променящо се естество; икономическите източници на конфликтите,

тяхната  връзка  с  политическите  системи,  етническите  и  асиметрични  конфликти,

разисква се понятието въоръжен конфликт в международното право.

През  месец  май  2005  г.  Изпълнителният  комитет  на  Асоциацията  по

международно  право  одобри  мандат  за  проучване  на  значението  на  понятията

„война”  и  „въоръжен  конфликт”  в  международното  право.  Този  доклад  беше

мотивиран от позицията  на САЩ след нападенията  на 11 септември 2001 г.  –  че

САЩ са  въвлечени  като  държава  в  „глобална  война  срещу тероризма”.  С  други

думи,  САЩ  претендираха  правото  да  упражняват  привилегиите  на  воюваща

държава, които се прилагат само по време на въоръжен конфликт, навсякъде, във

всички страни,  в които има членове на терористични групи.  Позицията  на  САЩ

противоречеше на една тенденция, следвана от много държави, които се стремяха да

избягнат  признаването  на  включването  си  във  войни  или  въоръжени  конфликти.

Създаденият  Комитет  на  Асоциацията  по  международно  право  имаше  за  цел  да

изготви доклад за това как международното право дефинира и различава ситуации

на  въоръжен  конфликт  и  ситуации  на  мир.  Това  би  подпомогнало  общото

приложение на международното право.

Комитетът констатира, че понятието „война”, въпреки че все още се използва,

постепенно е заменено в международното право от по-широкото понятие „въоръжен
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конфликт”.  Ето  защо  авторите  на  доклада  анализират  понятието  въоръжен

конфликт.

Комитетът също така констатира, че съществуването на въоръжен конфликт

има значителни последици за действието на международното право – освен добре

известния факт, че по време на въоръжен конфликт ще намират приложение нормите

на  международното  хуманитарно  право,  държавите  –  участнички  във  въоръжен

конфликт,  могат  да  имат  правото  да  дерогират  някое  от  своите  задължения,

произтичащи от нормите, които уреждат закрилата на правата на човека. Освен това

държавите, даващи убежище на лицата, които се стремят да се избавят от насилието

по време на въоръжен конфликт, имат задължение да сторят това; могат да бъдат

засегнати  договорни  задължения  или  споразумения  за  контрол  върху  оръжията.

Силите на ООН, включени във въоръжен конфликт, ще имат права и задължения,

които не се прилагат при операции вън от въоръжен конфликт. Това са само някои

от  областите  на  международно  право,  които  са  повлияни  от  избухването  на

въоръжен конфликт. Ясно е, че съществуването на въоръжен конфликт е важен факт

в  международноправната  система,  но  въпреки  това  Комитетът  не  констатира

наличието  на  широко  възприета  дефиниция  за  въоръжен  конфликт  в  нито  един

договор. Констатирано беше, че международната общност има общо разбиране за

понятието  въоръжен конфликт.  Всеки  въоръжен конфликт  има  някои минимални

определящи  характеристики,  които  го  отличават  от  ситуациите  на  невъоръжен

конфликт или мирновременни ситуации. При отсъствието на такива характеристики,

държавите  не  могат  в  съответствие  с  международното  право  да  обявят,  че  една

ситуация  е  или  не  е  въоръжен  конфликт.  Най-малко  две  характерни  черти  са

типични за всички въоръжени конфликти:

1. съществуване на организирани въоръжени групи;

2. които са ангажирани в сражения с някакъв интензитет.

Като  допълнение  към  тези  минимални  критерии  международното

хуманитарно  право  добавя  някои  допълнителни  критерии,  за  да  класифицира

конфликтите като международни или немеждународни.

Комитетът е следвал стандартната методология, като е проучил договорите,

практиката  на  държавите,  съдебни  решения  и  становища  на  представителите  на

доктрината. Комитетът е имал предвид и дефинициите, които се използват от военни

лица, военни кореспонденти, военни историци, политолози, специалисти по етика и
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справедливо водене на военни действия и др. Събрани са доказателства от средата на

1945 г. до средата на 2010 г. Както е известно, Уставът на ООН бе приет през юни

1945 г. и премахна важността на обявяването на война за целите на международно

право. След 1945 г. такива декларации не бяха вече определящи за съществуването

на  въоръжен  конфликт  de  iure.  Четири  години  след  приемането  на  Устава  бяха

приети  Женевските  конвенции,  в  които  също  се  използва  понятието  въоръжен

конфликт.

Изследването на Комитета сочи, че след Втората световна война в различни

точки на земното кълбо има изключително много насилие. Насилието трябва да бъде

организирано  и  прекомерно –  даже между суверенни държави,  за  да  може да се

твърди,  че  не  се  прилагат  мирновременни  норми.  Държавите,  международните

организации, съдилищата и други легитимни участници в международната правна

система  правят  разлика  между  хаотично  упражняване  на  насилие  и  въоръжен

конфликт. В коментара към Женевските конвенции на Международния комитет на

Червения  кръст  е  посочено,  че  „всяко  включване  на  въоръжените  сили  на

високодоговарящите страни” ще бъде характеризирано като въоръжен конфликт за

целите  на  прилагането  на  Конвенциите.  В  доклада  обаче  се  подчертава  че  няма

доказателства, подкрепящи тезата, че Конвенциите ще се прилагат при отсъствието

на сражения с определен интензитет. За недържавни участници в такива действия да

се  премине  от  хаотично  насилие  до  възможността  да  се  противопоставят  на

въоръжените сили на една държава се изисква организация, което означава командна

структура, обучение, възможност за мобилизация, осъществяване на комуникация и

логистични възможности.  Приема се, че такива организирани сили са ангажирани

във  въоръжен  конфликт,  когато  сраженията  между  тях  не  са  минимални  или

инцидентни.

В  международната  практика  през  последните  години  често  се  цитира

решението  от  1995  г.  на  МТБЮ  по  делото  „Тадич”,  в  което  се  описват

характеристиките на въоръжен конфликт. Международният трибунал констатира, че

е необходимо да има определена организация във всички воюващи групи, както и

определено равнище на интензивни сражения, което отличава въоръжения конфликт

от  други  видове  насилие,  като  например  бунтове  и  гранични  инциденти.

Възприемайки критериите по делото „Тадич”, Комитетът констатира наличието на

допълнителни свидетелства, подкрепящи това решение.
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След Хуго Гроций и неговия основополагащ труд „За правото на войната и

мира”  (1625  г.)  международното  право  е  съществувало  в  две  противоположни

ситуации:  наличието  или  отсъствието  на  война.  Въоръженият  конфликт

следователно  е  едно  съществено  понятие  в  международното  право,  но  дали

съществува въоръжен конфликт зависи от това дали са налице обективни критерии.

Определянето на тези критерии е било винаги предизвикателство в международното

право. Това предизвикателство се увеличава през последните години със сблъсъка

между привържениците на по-ясното разбиране на понятието въоръжен конфликт,

което  предоставя  на  държавите  права  на  воюващи страни,  и  привържениците  на

тясна дефиниция, която защитава по-добре отделните лица. По време на въоръжен

конфликт  държавите  имат  особени  права  –  да  убиват  без  предупреждение,  да

задържат без съдебен процес и да дерогират договорни и други свои задължения.

Отделните лица могат да имат право на живот, право на справедлив процес и други

важни права, които обаче биват ограничени при въоръжен конфликт. Следователно,

съществуването  на  въоръжен  конфликт  не  само  води  до  прилагане  на

международното  хуманитарно  право,  но  също  така  може  да  има  влияние  върху

действието  на  международноправни  норми,  регулиращи  отношенията  между

държавите. До 11 септември 2001 г. държавите се съпротивляваха да се съгласят, че

интензивните сражения на тяхна територия са въоръжен конфликт. Да сторят това

означаваше да признаят поражение, загуба на контрол, а можеше да се разглежда и

като  даване  на  статус  на  бунтовници  на  опониращите  лица.  Такава  е  например

позицията на руското правителство, с оглед конфликта в Чечня, изразена по делата,

водени пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург13.  Същевременно

обаче  руският  конституционен  съд  констатира,  че  в  средата  на  90-те  години  е

съществувал немеждународен въоръжен конфликт между руските сили и чеченските

бунтовнически сили14.

Международният  комитет  на  Червения  кръст  последователно   настоява

правителствата  да  признаят  воденето  на  сражения  за  въоръжен  конфликт  и  да

прилагат международното хуманитарно право15. Но истински натиск за изясняване

на проблема се появи след обявяването на „глобална война” и претенциите на САЩ

13 Вж. делото Исаева, Юсупова и Базаева срещу Русия.  Isayeva,  Yusupova and Bazayeva v.  Russia,
ECHR, 24 February 2005.

14 Presidential  Decrees  and  the  Resolutions  of  the  Federal  Government. Concerning  the  Situation  in
Chechnya. Judgment of the ECHRof July 31, 1995.

15 ICRC, Annual Report 1996, p. 140 – 142.
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да  упражняват  определени  права,  типични  само  за  въоръжен  конфликт,  като

например правото да убиват воюващи лица без предупреждение,  да задържат без

съдебен  процес,  да  претърсват  съдове  в  открито  море  и  да  конфискуват  товари.

Впоследствие държавите членки на Европейския съюз също се занимаха с понятието

въоръжен  конфликт,  когато  приемаха  Директивата  на  Европейския  съюз,

предоставяща право на убежище на лица, бягащи от въоръжен конфликт. Ясно е, че

съществува  необходимост  да  се  уточни  различието  между въоръжен  конфликт  и

мирновременно състояние. Прилагането на международното хуманитарно право, на

нормите за  правата  на  човека,  правото за  търсене на  убежище,  както и на  други

международноправни  принципи,  зависи  от  разбирането  на  понятието  въоръжен

конфликт. 

Комитетът  е  извършил  стандартния  правен  анализ  и  не  е  констатирал

дефиниция  в  многостранен  договор.  Следователно  понятието  въоръжен конфликт

трябва да бъде намерено в обичайното международно право, така както обичайното

международно  право  е  определено  в  Статута  на  Международния  съд  (чл.  38).

Анализирани  са  съдебни  решения,  както  и  академични  изследвания,  и  е

констатирано, че все по-често се сближават нормите за закрила, които се прилагат

както  при  състояние  на  въоръжен  конфликт,  така  и  в  мирно  време.  В

консултативното си становище относно ядрените оръжия Международният съд на

ООН  изследва  аргумента,  че  използването  на  ядрени  оръжия  представлява

нарушаване на правото на живот в противоречие с чл. 6 от Международния пакт за

граждански  и  политически  права  и  констатира,  че  защитата,  предоставяна  от

Международния пакт, не се прекратява по време на война, освен при действието на

чл. 4 от Пакта,  когато определени норми могат да бъдат дерогирани по време на

национална извънредна ситуация. Уважението на правото на живот не е обаче такава

разпоредба. По принцип правото едно лице да не бъде произволно лишено от живот

се  прилага  също  и  при  воденето  на  враждебни  действия.  Тестът  какво  означава

произволно лишаване от живот обаче трябва да бъде определен от приложения lex

specialis  –  правото,  приложимо  при  въоръжен  конфликт,  което  има  за  цел  да

регулира воденето на враждебните действия16.

Обаче  при  прилагането  на  разпоредбата  за  правото  на  живот  на  ЕКПЧ,

Европейският  съд  не  е  категоризирал  ситуациите  като  ситуация  на  въоръжен

16 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion, 8 July 1996, para. 25.
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конфликт или мирновременна ситуация, за да прецени законността на използването

на  сила  от  властите.  Някои  анализатори  констатират,  че  така  както  се  развиват

нормите за защита на правата на човека, те стават все по-значими в контекста на

въоръжен конфликт.

Изясняването на понятието „въоръжен конфликт” се улеснява от оценката на

няколко  други  термина,  които  често  се  използват  в  дискусиите  относно  това

понятие. В контекста на използване на сила международното право прави разлика

между ius ad bellum и международно хуманитарно право17.

Ius ad bellum урежда ситуациите, при които държавите могат правомерно да

използват сила. Съгласно това право термините война и въоръжено нападение имат

особено значение. В класическото ius ad bellum преди приемането на Устава на ООН

това  беше  международноправното  понятие,  използвано  да  опише  въоръжен

конфликт между държави. То все още се използва, но претърпя особено прераждане

в контекста на т.нар. война срещу тероризма.

Уставът  на  ООН  забранява  използването  на  сила,  освен  в  случаите  на

самоотбрана или при оторизиране от страна на Съвета за сигурност. След приемане

на Устава бе изоставено използването на понятието „война”18.

Все още е възможно държавите да констатират, че са в състояние на война

или да  правят формални декларации за  обявяване  на  война19.  Много национални

конституции  все  още  изискват  формално  обявяване  на  война  при  определени

условия20.  Такова  обявяване  на  война  не  противоречи  на  международното  право,

освен ако то не представлява заплаха по смисъла на чл. 2, ал. 4 от Устава на ООН.

Политическите фактори имат голямо значение и често те диктуват дали държавите

ще използват понятието „война” или ще изберат да използват друга терминология и

по-мирни стратегии, за да решат конкретен проблем. Например през 2005 г. Еритрея

използва понятието „война” в спора си пред Комисията, разглеждаща претенциите

между Еритрея и Етиопия. Понятието „война” беше също така използвано от Израел

за конфликта му с Ливан през 2006 г.  Въпреки че понятието „война” все още се

използва в някои конституции, в международното право то няма вече това значение,

което е имало преди приемането на Устава на ООН.

17 GREENWOOD,  C.  The  Relationship  between  Ius  ad  Bellum  and  Ius  in  Bello.  –  In:  Review  of
International Studies, 1983, No. 9, p. 133 – 147.

18 Gray, C. International Law and the Use of Force, Oxford, 2008.
19 Greenwood, C. Essays on War in International Law. London, 2006, p. 13.
20 US Constitution, art. I, sec. 8.
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Друго понятие, което е важно да бъде отличавано от понятието „въоръжен

конфликт”, е понятието „въоръжено нападение”, което се използва в чл. 51 от Устава

на  ООН.  Съществуването  на  въоръжено  нападение  е  основание  за  държавата  да

предприеме  мерки  за  самоотбрана.  За  това  понятие  обаче  няма  определена

дефиниция.

Важни  понятия  в  контекста  на  международното  хуманитарно  право  са

„международен  въоръжен  конфликт”  –  конфликт  между  държави,  и

„немеждународен въоръжен конфликт” – конфликт в рамките на територията на една

държава,  между  държава  и  въоръжени  групи.  През  последните  години  бе

констатирано и наличието на конфликти, в които не са включени правителства. Те

също  могат  да  бъдат  квалифицирани  като  въоръжени  конфликти,  към  които  се

прилагат нормите на международното хуманитарно право. Можем да констатираме

нарастващото  сливане  на  норми,  уреждащи  международни  и  немеждународни

въоръжени  конфликти,  и  в  бъдеще  ще  бъде  без  значение  класифицирането  на

видовете конфликти21.  Съдебната практика на Международния трибунал за бивша

Югославия (МТБЮ), на отделни държави, както и множество договори, особено в

областта на забраната за използване на биологически и химически оръжия – всички

те ясно показват това22.

В Глава първа се обсъжда понятието за международно хуманитарно право в

наши дни, отделено е място на историческото развитие на правилата за водене на

война, посочени са съвременните правни актове.

Четирите женевски конвенции от  1949 г.  са  възприети от всички държави

(броят на ратификациите и на четирите женевски конвенции е 194), Допълнителен

протокол  І  е  влязъл  в  сила  за  167  държави,  а  Допълнителен  протокол  ІІ  е

ратифициран  от  164  държави.  Държавите,  които  участват  във  военни  съюзи,

координират  присъединяването  си  към  различни  договори  и  изпълнението  на

произтичащите от тези договори задължения.  В многостранните военни операции

държави, които не са страни по Допълнителен протокол ІІ, са прилагали стандартите

за закрила, установени с този протокол, и по този начин показват че противоречието

между ратифициралите и нератифициралите протоколите страни доминира само в

академичните дебати, а не съществува и не е непреодолимо в действителност. 

21 Crawford, E. Unequal before the Law. – In: Leiden Journal of International Law, 2007, No. 2, p. 441.
22 Вж.  Анастасов, А. Международноправен режим на химическото оръжие. София, ИДП, 2011.

292 с.
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Международното  хуманитарно  право  е  част  от  международното  право,  а

основни  източници  на  последното  са  международните  договори,  сключвани  от

държавите, обичайните норми и общите принципи на международното право.

Международното хуманитарно право се прилага към въоръжени конфликти –

то не урежда въпроса дали една държава може да използва сила. Въпросите относно

използването на сила от държавите са уредени в Устава на ООН.

Международното хуманитарно право има корените си в нормите, създадени

още от  древните  цивилизации – относно воденето  на  военни действия  винаги  са

съществували определени правила и обичаи.

Кодификацията на международното хуманитарно право започва през ХІХ в.

От  тогава  държавите  възприемат  норми,  основаващи  се  на  опита  във  водене  на

военни  действия.  Тези  норми  целят  да  намерят  баланса  между  хуманитарната

необходимост и изискванията за удовлетворяване на военните нужди на държавите.

С увеличаването на международната общност все по-голям брой държави съдействат

за развитието на тези норми.  Международното хуманитарно право е универсално

признато днес.

Глава  втора е  посветена  на  основните  принципи  на  международното

хуманитарно  право  и  на  методите  и  средствата  за  водене  на  военни  действия.

Изяснява се Клаузата на Мартенс, предложена от руския учен Фредерик де Мартенс,

която гласи: „В случаите, за които не са предвидени особени норми, цивилните лица

и  участниците  във  военните  действия  остават  под  защитата  на  принципите  на

международното  право,  които  произлизат  от  установените  обичаи  между

цивилизованите  народи,  от  началата  на  хуманността  и  от  изискванията  на

общественото съзнание.”23 Принципите на международното хуманитарно право са

установени като източник на право и в една обща разпоредба във всичките четири

женевски конвенции от 1949 г. Клаузата на Мартенс е закрепена в чл. 63 от Първата

женевска конвенция, в чл. 62 от Втората женевска конвенция, в чл. 142 от Третата

женевска  конвенция  и  в  чл.  158  от  Четвъртата  женевска  конвенция,  макар  и  с

различна цел – да бъде ясно, че ако една страна денонсира конвенциите, тази страна

ще  остане  обвързана  от  принципите  на  международното  право,  резултат  от

практиката, установена между цивилизованите народи, законите на хуманността и

23 Каменова, Цв. Современный взгляд на учение Ф. Мартенса – практика МТБЮ. – Правоведение
2009, № 2, с. 21 – 22.
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повелите на общественото съзнание. Тази разпоредба гарантира че международното

обичайно право ще продължава да се прилага и по отношение на държави, които не

са обвързани от Женевските конвенции като договорно право.

По-нататък  се  подчертава,  че  същността  на  международното  хуманитарно

право може да бъде изразена най-ясно в четирите основни принципа:

(1) принцип на военна необходимост – нападения само върху военни цели;

(2) принцип  на  хуманност,  изразяващ  се  в  забраната  да  бъдат  нападани

защитени лица;

(3) принцип  на  пропорционалност  –  забрана  за  използване  на  прекалена

военна сила;

(4) принцип  на  ограниченост  –  касае  се  за  ограничаване  на  средства  и

методи за водене на военни действия.

Тези основни принципи на международното хуманитарно право се приемат

като  критерии,  от  които  военните  командири  са  длъжни  да  се  ръководят  при

планирането и провеждането на военни операции.

Тези принципи трябва да се прилагат при всички видове военни конфликти –

както при международните, така и при не международните.

В  Глава трета се  разискват източниците на международното хуманитарно

право, изясняват се т.нар. „хагско право” и „женевско право”, сочи се констатацията

на  Международния съд на ООН изразено в съвещателното мнение относно ядрените

оръжия от 1996 г., според който: „Тези два клона на правото, което се прилага при

въоръжен конфликт, са толкова взаимно свързани, че се смята, че те постепенно

са формирали една единна комплексна система, известна днес като международно

хуманитарно  право.  Разпоредбите  на  допълнителните  протоколи  от  1977  г.

изразяват единството и комплексността на това право.”24.

Накратко е посочено съдържанието на четирите женевски конвенции от 1949

г. и на допълнителните протоколи към тях, като са изброени и други източници на

норми на международното хуманитарно право.

В  Глава  четвърта се  прави  разграничение  между  нормите  на

международното хуманитарно право  и нормите за защита на правата на човека като

се  цитират  решения  на  МС на ООН и резултатите  от  работата  на  Комисията  по

международно  право  на  ООН  относно  фрагментацията  на  международно  право.

24 Advisory Opinion on Nuclear Weapons, р. 256.
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Авторът прави извод, че се касае за два различни, два специални режима и въпреки

че изразите  права на човека (human rights) и  хуманитарно право (humanitarian law)

имат общ корен (human – човешки), те не трябва да бъдат разглеждани като взаимно

заменяеми.

Глава  пета е  озаглавена  „Национални  мерки  против  нарушаването  на

международното хуманитарно право” и в нея са посочени седемте основни мерки,

които,  според Международния комитет  на Червения кръст (МКЧК)  държавите са

длъжни  да  прилагат  на  национално  равнище  за  съобразяване  с  международното

хуманитарно  право.  Във  връзка  със  задължението  на  държавите да  информират

гражданите на своята територия за съществуващите разпоредби на международното

хуманитарно право и да създават междуведомствени комисии е направена препоръка

основните източници да бъдат достъпни на български език. 

В  Глава  шеста се  обсъжда  „Приносът  на  МС  на  ООН  за  тълкуване  на

нормите на международното хуманитарно право и на нормите в областта на правата

на човека” като се отбелязва, че те са изключително значими и с оглед на практиката

на други съдилища – международни или национални. Важно е да се подчертае, че

благодарение  на  решенията  на  Съда  стават  „видими”  норми  на  обичайното

международното  хуманитарно  право.  Като  се  има  предвид,  че  има  други

международни съдилища, които непрекъснато прилагат норми на международното

хуманитарно право, практиката на Международния съд е важна, защото тя помага да

бъдат избегнати противоречия и непоследователност при тълкуването на основни

принципи и норми на международното хуманитарно право. 

Исковете,  основаващи  се  на  нарушаване  на  принципите  на

международноправните  норми  за  защита  на  правата  на  човека  и/или  на

международното хуманитарно право, доведоха до завеждане на повече от 20 дела

между държави пред Международния съд. В тях участват голям брой държави, като

някои са страни по повече от едно дело25. Болшинството от тези дела бяха последица

от разпадането на бивша Югославия.

В рамките на последните две десетилетия Съдът се произнесе по три искания

за  съвещателни  мнения,  в  които  бяха  изяснени  въпроси,  отнасящи  се  до

25 От тези дела десет бяха заведени от Сърбия и Черна гора срещу държави-членки на НАТО, три
иска бяха заведени от ДРКонго срещу три съседни на нея държави, и две дела бяха заведени от
Босна и Херцеговина и, съответно – от Хърватска, против бивша Югославия (Сърбия и Черна
гора).

18



международноправната защита на правата на човека и до правни проблеми, свързани

с хуманитарното право26.

Неотдавнашна важна констатация на Съда бе в смисъл, че нарушенията на

нормите  за  защита  на  правата  на  човека  и  на  нормите  на  международното

хуманитарно  право  пораждат  индивидуално  право  на  търсене  на  обезщетение  от

страна  на  отделни  лица  срещу  държавите.  Това  е  ново  развитие  в  областта  на

международното  хуманитарно  право  и  правата  на  човека.  (В  приложение  3  към

дисертацията  са посочени претенциите на ищеца и ответника за обезщетяване на

граждани на Република Хърватска и Република Сърбия в резултат на нарушаване на

нормите на международното хуманитарно право  при въоръжени конфликти  между

двете  страни.  Продължилото  повече  от  5  години  дело,  по  което  са  приключили

устните прения, предстои да бъде решено от Съда).

В  Глава  седма,  озаглавена  „Европейският  съюз  и  международното

хуманитарно право” се поставя на първо място въпросът  какъв е потенциалът на

Европейския  съюз  да  съдейства  за  спазването  на  международното  хуманитарно

право  чрез външно въздействие.

През изминалото десетилетие Европейският съюз ревизира политиката си по

отношение на международното хуманитарно право, като престана да го третира като

част от правата на човека, а започна да го третира като норми, които трябва да бъдат

преценявани наред с правата на човека и все по-често се произнася  във връзка с

прилагането на хуманитарни норми по отношение на немеждународни въоръжени

конфликти. Европейският съюз не се ограничава до „декларативната си практика” по

отношение на международното хуманитарно право, но се включва в граждански и

военни операции по време на въоръжени конфликти. 

Цел на приетите Насоки от Европейския съюз за съобразяване с принципите

на  международното  хуманитарно  право27 е  да  се  формулират  някои  основни

указания за Европейския съюз и неговите институции и органи за съгласуваност с

международното хуманитарно право. 

26 Вж. Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons – Advisory Opinion of 8 July 1996; Difference
Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights
–  Advisory  Opinion  of  29  April  1999;  Legal  Consequences  of  the  Construction  of  a  Wall  in  the
Occupied Palestinian Territory – Advisory Opinion of 9 July 2004.

27 OJ of the EU,  C327/6, 23.12.2005, допълнени и осъвременени през декември 2009 г.  Brussels, 1
December 2009. – Официален вестник на Европейския съюз, 15 декември 2009 г. С 303/16 – С
303/17. Достъпни и на  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:303:0012:
0017:BG:PDF
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В  Глава осма, озаглавена „Мироопазващи операции” се изяснява на първо

място понятието: това са всички операции по опазване и поддържане на мира, които

подпомагат  дипломатическите  усилия  за  установяване  и  запазване  на  мира.

Съвременната  концепция  за  такива  операции  се  различава  от  традиционното

опазване на мира, тъй като комбинира елементи на мироопазване с установяване и

поддържане на мира.

След кратък обзор на историческото развитие на мироопазващите операции, в

труда  се  разискват  и  редица  специфични  проблеми,  като  напр.  имунитета  на

участващите  в  силите  на  ООН,  отговорността  на  участниците  в  мисиите  и

отговорността  на изпращащата  държава,  защита на цивилните лица,  правилата  за

участие,  както  и  участието  на  регионалните  международни  организации  в

мироопазващите операции.

В  Част  втора  от  дисертационния  труд  са  разгледани  предизвикателствата

пред международното хуманитарно право с оглед на новите видове оръжия, за които

се заделя съществена част от многомилиардните бюджети за военни цели във всички

държави на земното кълбо.

Глава девета описва технологичното развитие в началото на 21 век и новите

оръжия. Съвременното  технологично  развитие  в  областта  на  оръжията  трябва  да

бъде преценявано през призмата на чл. 36 от Допълнителния протокол І към Женевс-

ките конвенции. Този текст от цитирания акт гласи:

При проучването, разработването, придобиването или приемането на въо-

ръжение на нови видове оръжия, средства или методи за водене на война всяка ви-

сокодоговаряща страна има задължението да определи дали тяхната употреба,

при някои или при всички обстоятелства, би попаднала под забраните на този про-

токол или на друга норма на международното право, приложими по отношение на

високодоговарящата страна.

Тъй като оръжията стават все по-сложни, спазването на това, на пръв поглед

изглеждащо просто изискване на международното хуманитарно право става все по

трудно за изпълнение. Съвременните оръжия и функционирането им трудно могат

да бъдат разбрани от неспециалист.

Използването  например  на  насочвано  оръжие  с  възможност  за  автономна

стрелба изисква разбиране за правните параметри; дизайна (има се пред вид инже-

нерния дизайн), производството и методите за изпитване, както и начините, по които
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оръжието може да бъде използвано при водене на сражение28. За да се идентифици-

рат  основните  правни  въпроси,  свързани  с  използването  на  съвременни  оръжия,

необходимо е да е налице мултидисциплинарен подход.  Само така би се създала

една обща рамка, в която да се разглеждат правните и инженерни въпроси, свързани

с развитието и използването на оръжията, без оглед на това колко сложни са те.

Технологиите за производство на оръжия непрекъснато се изменят и се разви-

ват в много различни насоки. Няма достатъчно информация, достъпна до общество-

то,  за  пътищата,  по  които  се  развива  научно  изследователската  работа  в  тези

области.

Ето защо в труда са споменати само някои от насоките, за които съществува

информация, и които се обсъждат в правната литература.

Правните норми, относно използваните видове оръжия, имат за цел да уредят

както средствата, така и методите на т.нар. „Право на войната”. Но често те се ха-

рактеризират като най-малко ефективни. Както бе отбелязано, значителният прогрес

в развитието на средствата и методите за водене на военни действия през 20-ия век

трудно можеха да бъдат догонени от развитието на правото. Резултатът от това е, че

голям брой правни норми както и правната литература в тази област оставят впе-

чатление за анахронизъм. Например, забраната да се използват оръжия, причинява-

щи прекомерни страдания, бе установена за първи път преди цяло столетие, но тази

забрана е част от действащото право и бе взета пред вид от Международния съд на

ООН, за да се произнесе за законността на ядреното оръжие29. 

Към края на 20 век международната общност стана свидетел на безпрецедент-

на дейност за забрана на някои видове оръжия. Приети бяха договори, забраняващи

използването на заслепяващи лазерни оръжия,  на антиперсонални мини,  както бе

създаден и универсален договор, забраняващ използването на химически оръжия. 

Развитието на обичайното международно право относно защитата на околната

среда по време на въоръжен конфликт има последици и върху правното регулиране

на използването на оръжия. Обсъждането на законосъобразността на ядрените оръ-

жия от Международния съд на ООН демонстрира, че принципите, установени през

миналия век могат да бъдат прилагани отново през следващия век. Влияние върху

тези правни норми несъмнено имат и решенията на ad hoc трибуналите за Руанда и

28 Schmitt, M. War technology and the law of armed conflict. In Helm, A. (ed.) The Law of War in the
21st Century: Weaponry and the Use of Force. International Law Studies 2006, p. 142.

29 Съвещателно мнение от 8 юли 1996 г.
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за бивша Югославия, както и най-новата практика на Международния наказателен

съд. 

Следователно, трябва да се прецени в каква насока ще се развива правното ре-

гулиране през първите години на новото хилядолетие. Важно е да се има предвид

какви са целите, които трябва да бъдат постигнати от правното регулиране в тази

област и средствата, с които това да бъде сторено. Сред причините, които се сочат

като  причини  за  отсъствието  на  ефективни  правни  норми,  са  нереалистичните

очаквания относно това, което може да бъде постигнато чрез тяхното създаване и

прилагане. 

В  Глава десета „Цели на правните норми, отнасящи се до регулирането на

използваните оръжия” се подчертава, че правното регулиране на използваните оръ-

жия е част от международното хуманитарно право и поради това то отразява целите

на международното хуманитарно право като цяло. Целта на международното хума-

нитарно право е на първо място да се съхранят, доколкото е възможно, някои хума-

нитарни ценности по време на враждебни действия. То няма за цел да предотврати

или да откаже държавите да използват сила и ограниченията,  които то налага, не

трябва да бъдат несъвместими с ефективното водене на враждебни действия. Всяка

държава има право на самозащита според международното право и има право да

използва сила при осъществяване на самозащитата си30.  Международното хумани-

тарно право налага ограничения относно това, какво може да извърши държавата,

упражнявайки  това  право,  но  неговата  цел  не  е  да  предотврати  ефективното

упражняване на правото31.

Международното  хуманитарно  право  се  основава  на  предположението,  че

държавите,  ангажирани във въоръжен конфликт,  по необходимост ще причиняват

смърт и нараняване на физически лица и разрушаване на собственост. То цели да

ограничи тези последици като предотвратява изключителните страдания и разруше-

ния, които не са необходими, тъй като не преследват полезна военна цел. Правото

изисква, даже когато разрушенията имат военна цел, да се търси и намира баланс

между постигането на тази цел и на други ценности, като например запазване живо-

та на цивилни лица. Правните норми забраняват нападения, при които военното пре-

30 Член 51 от Устава на ООН. 
31 Това се потвърждава в решението на Международния съд относно използването на ядрените

оръжия, § 262. 
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димство, очаквано от тях, е значително по-малко от уврежданията, с които ще се на-

рушат тези ценности.

Основната цел на правните норми, уреждащи използването на различни видо-

ве оръжия, е защитата на тези ценности. 

Хуманитарните  цели  на  тези  правни норми често  се  смесват  със  загриже-

ността за разходите за въоръжението. 

Няма причина да не бъдат комбинирани съображенията, свързани с хумани-

тарна цел и с разоръжаване. Обявяването за противозаконно на едно оръжие като

жестоко или безразборно и не провеждащо различие, като отровния газ, например,

служи на целите на разоръжаването и на човечността. Използването на механизми за

разоръжаване и за контрол върху съответните оръжия прави забраната значително

по-ефективна отколкото обикновената забрана за използване. Процесът на разоръжа-

ване има за цел да прави войните по-малко вероятни чрез намаляване на въоръже-

нията, независимо от това дали съответните оръжия са повече или по-малко жестоки

в сравнение с други, които не са цел на преговори за разоръжаване. Съображението

за това, дали едно оръжие или метод за водене на военно действие причинява не-

нужни  страдания  или  прекалени  вреди  на  граждански  лица,  изисква  сравнение

между различни оръжия и методи за водене на военни действия.

В Глава единадесета „Правно регулиране на използваните оръжия в края на

20 век” се изяснява, че правните норми, отнасящи се до регулирането на използвани-

те  оръжия,  както  съдържащи  общи  принципи,  така  и  съдържащи  специфични

принципи,  са се развили в контекста  на въоръжени конфликти между държавите.

Разпоредбите на договорите са били прилагани само при конфликти между държави-

те, страни по тези договори. Приемало се е, че даже общите принципи, прилагани

като част от обичайното международно право, трябва да намират приложение само

при  международни  въоръжени  конфликти.  Това  твърдение  днес  не  се  приема  за

вярно. Някои от последните сключени международни договори предвиждат изрично,

че се прилагат както по отношение на международни въоръжени конфликти, така и

по отношение на вътрешни въоръжени конфликти. Освен това, Апелативната камара

на МТБЮ в решението си по делото „Тадич” (относно юрисдикцията) поддържа, че

обичайното международно право, приложимо към не международни конфликти е по-

всеобхватно от преди и то включва обичайните норми относно методите и средства-
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та за водене на военни действия,  прилагани при международни въоръжени конф-

ликти. В решението на Апелативната камара се казва:

„… елементарните съображения за човечност и здравият разум пра-

вят абсурдно да се приеме, че използването от държавите на оръжия,

забранени от тях самите при въоръжени конфликти, би било допусти-

мо когато държавите се стремят да потушат въстание на техните

собствени граждани на тяхната собствена територия. Това, което е

нехуманно и,  следователно,  забранено при международни въоръжени

конфликти  е  също  така  нехуманно  и  недопустимо  при  граждански

размирици”32.

Сред  общите  принципи  са  посочени  Принципът  на  избягване  на  ненужни

страдания и Принципът на разграничаването (discrimination).

Принципът, закрепен в чл. 35 ал. 2 от Допълнителен протокол I, гласи:

„Забранено е да се използват оръжия, снаряди и вещества като мето-

ди за водене на война, които биха могли да причинят прекалено големи

поражения или ненужни страдания.”

Този  принцип  може  да  се  разглежда  като  част  от  по-общия  принцип  на

военната необходимост. Той се прилага както по отношение на оръжията, така и по

отношение на методите за водене на военни действия.

Принципът на разграничаването забранява използването на произволни оръ-

жия,  или  по-скоро  произволното  използване  на  всяко  оръжие.  Този  принцип

включва, от своя страна, три други принципа:

- На първо място,  забранено е нападението над цивилни лица и граждански

обекти, т.е. трябва да се спазва принципът на  различаването (distinction).

- На второ място, даже ако целта е легитимна военна цел, според принципа на

пропорционалността  е  забранено  нападението  да  бъде  извършено,  ако  то

заплашва да причини загуба на живота на цивилни лица или щети, които биха

били прекалени във връзка с конкретните предвидими военни предимства.

- На трето място, необходимо е да се вземат предохранителни мерки.

Глава дванадесета  е посветена на нормите относно отделните видове оръ-

жия. Протоколът за лазерните оръжия, приет през 1995 забранява използването на

сравнително тясна категория оръжия, а именно, лазерни оръжия, специално създаде-
32 Prosecutor v. Tadic (Jurisdiction), Para 119.
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ни да причиняват слепота. Използването на лазерни оръжия, които не притежават та-

кава функция, не се забранява. За разлика от лазерните оръжия, срещу използването

на сухопътните мини се води кампания, за да се постигне пълната им забрана. 

Безразборното използване на сухопътни мини е нарушение на общия принцип

за различаване, използването им би могло да бъде целесъобразно, когато използване-

то им е насочено срещу военни цели или когато представляват средство за отказване

на достъп на противника до определени части от терен. 

Протокол II към Конвенцията съдържа ограничения за използването на сухо-

пътни мини и мини-капани и други устройства. 

През  1997 г.  се  приема  Конвенцията  на  ООН за  забрана  на  използването,

складирането,  производството  и  предаването  на  сухопътни  мини  и  на  тяхното

разрушаване.

Най-важното  развитие  през  последното  десетилетие  на  20  век  относно

правните норми при различните видове оръжия, е приемането на  Конвенцията за

забрана  на  разработването,  производството,  натрупването  и  употребата  на

химическо оръжие и за неговото унищожаване. Тази конвенция бе приета през

1993  г.  и  в  литературата  се  нарича  „Новата  конвенция  за  химическите  оръжия“.

Почти всички държави са ратифицирали тази конвенция.  Тя е един от най-добре

разработените международно правни актове за забрана и контрол на въоръжението.

Тя е първият многостранен договор за разоръжаване, който има за цел да ликвидира

една цяла категория оръжия за масово унищожаване.

Във  връзка  с  ядрените  оръжия в  дисертационния  труд  се  излагат

съображения за това дали изобщо тяхната употреба е съвместима с правните норми

за различните видове оръжия. Обсъдено е подробно съвещателното мнение на МС

на ООН по този въпрос.

В  Глава тринадесета в шест подточки е отделено внимание на най-новите

оръжия и технологии, създадени и, някои от тях, използвани в началото на 21 век.

Това  са:  дрони,  воденето  на  кибервойна,  автоматизираните  оръжейни  системи  и

автономните оръжейни системи, оръжията с насочена енергия, нанотехнологиите и

използването  на  невробиологични  оръжия.  Обсъдени  са  методите  за  водене  на

военни действия в началото на 21 век.

В заключението на част втора е обсъдено бъдещето на нормите относно оръ-

жията и методите за водене на военни действия. Прегледът на постигнатото до мо-
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мента в правното регулиране на различните видове оръжия в края на 20 и началото

на 21 век показва, че тази част от международното хуманитарно право, въпреки че не

може да бъде характеризирана като най-ефективно действаща, не може също така да

бъде игнорирана като анахронизъм. Приемането на нови договори за оръжия, които

имат голямо военно значение (напр. химическите оръжия и сухопътните мини) по-

казва, че е възможно да се развиват правни режими, които имат значително влияние

за защитата на ценностите, защитавани от международното хуманитарно право. Съ-

вещателното мнение на Международния съд по делото за ядрените оръжия показва,

че общите принципи на правото могат да бъдат прилагани към нови видове оръжия.

Обсъден е въпросът в какви насоки ще се развива правното регулиране през настоя-

щото столетие.

На първо място е констатирана тенденция за прилагане на правните норми за

оръжията не само към международни въоръжени конфликти, но и към немеждуна-

родни  въоръжени  конфликти.  Тази  тенденция,  по  мое  мнение,  е  необратима.

Потвърждение  за  нея  са  изричните  разпоредби в  договорите  за  забрана  на  сухо-

пътните мини и химическите оръжия, както и практиката на МТБЮ.

На второ място, концепцията за налагане на санкции на лицата, които нару-

шават правния режим на използване на различните видове оръжия, ще става все по-

важна в бъдеще. Конвенциите за химическите оръжия и за забрана на сухопътните

мини изрично предвиждат въвеждането на наказателни санкции в националното за-

конодателство за тяхното нарушаване. Има какво да се желае в тази насока в нашето

национално законодателство.

Определени нарушения на принципа на различаването са включени в чл. 85

от Допълнителен протокол  I. Той е озаглавен „Преследване за нарушения на този

протокол”. Посоченият текст пояснява, че следните действия ще бъдат разглеждани

като  тежки  нарушения  на  този  протокол,  когато  са  извършени  умишлено  и  са

причинили смърт, тежки телесни повреди или сериозно увреждане на здравето. В

заключението към част втора на труда е направен извод, че е трудно да очакваме

радикални  промени  в  правните  норми  относно  оръжията.  По-вероятно  е  и  по-

желателно е правото да се развива по еволюционен начин. Приоритет за настоящия

21  век  трябва  да  бъде  не  приемането  на  нови  правни  норми,  но  ефективното

прилагане на нормите, които вече съществуват.
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В  Част  трета „Развитие  на  международното  наказателно  правосъдие”  е

отделено  внимание  на  създаването  на  международните  наказателни  съдилища.

Именно тези съдилища са призвани в най-голяма степен да налагат  наказания за

престъпления,  които  представляват  нарушения  на  международното  хуманитарно

право.  Проследява  се  развитието  на  идеята  за  създаване  на  МНС  след  Първата

световна война.

След  Втората  световна  война,  се  стига  до  създаване  на  трибуналите  в

Нюрнберг и Токио. Тези трибунали са отговор на ужасите в резултат на извършения

от нацистите геноцид в Европа и на престъпленията, извършени от японската армия

по  време  на  окупацията  на  множество  държави  в  Югоизточна  Азия  –  например

масовите  изнасилвания  в  Нанкин,  биологическите  експерименти  в  Манджурия,

превземането на Сингапур,  и други престъпления.  Опасните последици от такива

ексцеси  са  вече  добре  известни  на  международната  общност  и  затова  възниква

убеждението, че никога вече тиранията и неуважението на човешкото достойнство

не бива да остават ненаказани. 

Задача на Международния военен трибунал в Нюрнберг е да съди „големите

нацистки  престъпници”,  докато  други  съдилища  в  четирите  окупирани  зони  на

Германия е следвало да разглеждат дела срещудруги военни престъпници. Процесът

в  Нюрнберг  има  за  цел  да  направи  видими  тези  събития,  да  демитологизира

нацистката  държава,  като  изложи  извършените  ужасяващи  престъпления  пред

цялото  човечество.  Не  на  последно  място,  цел  на  процесите  е  да  оставят  една

историческа следа и да послужат като урок по история за бъдещите поколения.

Основание  за  Нюрнбергския  процес  е  колективният  характер  на

извършваните  нацистки  престъпления.  Масовите  убийства  на  граждани,  на

военнопленници,  преследванията  на евреи,  цигани и политически опоненти не са

само широко мащабни действия, но също така са и показателни за една политика,

провеждана  от  целия  военен  и  бюрократичен  апарат.  През  лятото  на  1945  г.

Обединеното Кралство, Франция, САЩ и СССР свикват Лондонската конференция

и решават, че Международният военен трибунал трябва да наказва физически лица

за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Впоследствие (на 26

юли 1945 г.) същите държави подписват в Потсдам Декларацията за преследване на

ръководните японски длъжностни лица за същите престъпления. 
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Най-важният  резултат  от  работата  на  тези  трибунали  се  заключава  в

следното:

- Те  ликвидират  монопола  върху  наказателната  юрисдикция  относно

военните престъпления.

- Те предвиждат нови престъпления като престъпления срещу човечеството

и престъпления срещу мира.

- Статутите на трибуналите и техните присъди допринасят за развитието на

нови  правни  норми  и  нови  стандарти  на  отговорност,  например

премахването на защитата на подсъдимите в резултат на подчинение на

заповед  на  командири;  те  предвиждат  също  така  и  отговорност  за

държавни ръководители.

Те имат голямо значение за бъдещата система на международно наказателно

правосъдие и за създаването на Международния наказателен съд.

Съвременно развитие

През  последното  десетилетие  на  XX  в.  възникнаха  нови  международни

съдилища и понастоящем броят на  универсалните  и  регионалните  международни

съдилища надхвърля 50.

Международното  хуманитарно  право  изследва  дейността  на  съдилищата,

ангажирани с разглеждане на четири вида престъпления, установени от обичайното

международно право, посочени в статутите на трибуналите ad hoc, но кодифицирани

за първи път в Римския статут на Международния наказателен съд33. 

Сред  международните  и  смесените  наказателни  съдилища,  съществуващи  сега,

безспорно най-важен е Международният наказателен съд, за който изследователите

пишат  в  продължение  на  много  години,  и  който  бе  създаден  в  резултат  на

приемането на т. нар. Римски статут на Международния наказателен съд от 1998 г.34.

Той  функционира  от  2002 г.  Не  е  съд  от  системата  на  ООН,  но  към него  са  се

присъединили 122 държави и техният брой продължава да нараства. 

Римският статут на Международния наказателен съд е подробно изследван в

българската  правна  литература35. Не  е  отделяно  такова  внимание  в  българската

33 Римски статут на Международния наказателен съд.
34 Perlla,  V. Towards an International  Criminal Court.  –  American Journal  of International  Law, 44,

1950, p. 37-68.
35 Вж. напр. анализа на неговите разпоредби у  Михайлов, Д.  Международно наказателно право.

С., 2003 г., с. 51 и сл.;. Ковачева, Д. Създаването на Международния наказателен съд – нов етап
в развитието на международното право, списание Правна мисъл, № 1, 2001, с. 52-71; Ковачева,
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литература  на международните наказателни съдилища създадени на основание на

глава VII от Устава на ООН. 

Но те са в центъра на внимание на учени от много страни през последния

четвърт век.

Като  имаме  пред  вид  глобализацията  в  началото  на  21  век,  все  по-

разширяващите се икономически отношения между държавите, необходимостта от

действени  юрисдикционни органи в  областта  на  правата  на  човека,  можем да  се

съгласим с изводите,  правени от много изследователи,  че XXI в.  ще бъде век на

бурното  развитие  на  международните  юрисдикционни  органи36.  Всъщност,  в

областта на международното наказателно правораздаване, съвременното развитие в

периода след Нюрнберг започна със създаването на две международни наказателни

съдилища,  а  именно  Международния  трибунал  за  бивша  Югославия37 и  на

Международния трибунал за Руанда.

В дисертационния труд е направен подробен анализ на функционирането на

Международните наказателни съдилища ad hoc създадени от Съвета за сигурност на

ООН. Обсъдено е и задължението за сътрудничество на държавите-членки на ООН с

трибуналите ad hoc.

В  Глава седемнадесет са посочени видовете престъпления, разглеждани от

международните  наказателни  съдилища,  а  именно  –  престъпления  срещу  чове-

чеството;  военни престъпления;  Агресията като престъпление по международното

право; геноцид.

Д. Юрисдикция на Международния наказателен съд – проблеми и решения, списание Правна
мисъл, № 1, 2002, с. 93-104; Ковачева, Д. Глава 6, Международният наказателен съд (раздел II –
IX),  Международен  арбитраж  и  международни  съдебни  институции  –  том.  І  на  сборник
Съвременно  международно  правораздаване,  Институт  по  международно  право,  Институт  по
европейско право, С. 2011, c. 352-437; Салкова, Екатерина. Юрисдикцията на Международния
наказателен  съд.  -  В:  Наказателно  правоприлагане  и  борба  с  престъпността:  законодателни
промени и процесуална практика. Институт "Отворено общество" и Институт за политически и
правни  изследвания.  София,  Горекс  Прес,  2005,  с.  176-188;  Trendafilova,  E.  Fairness  and
Expeditiousness in the International Criminal Court’s pre-trial proceedings. In: The Emerging practices
of the International Criminal Court; Series: Legal Aspects of International Organizations; Volume 48;
Martinus Nijhoff Publishers; Leiden-Boston, 2009;Part IV; Chapter 23; pp. 441-459; Trendafilova, E.
Africa and the International Criminal Court: A Judges’s Perspective: In: Africa and the International
Criminal Court; Series: International Criminal Justice Series; Volume 1;T.M.C. Asser Press Publisher;
2014; Part I; p. 21-35.

36 Buergenthal, Th.  Proliferation of international courts and tribunals: is it good or bad? – In: Leiden
Journal of International Law, 2001, p. 267 – 275. 

37 За  структурата  на  МТБЮ в българската  правна  литература  вж.  изследването  на  Велчев,  Б.
Статутите на международните трибунали за престъпленията, извършени в бивша Югославия и
Руанда. – Съвременно право, 1998, № 3, с. 24-36.
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Концепцията за престъпления срещу човечеството бе за първи път закрепена

в Статута на международния военен съд от 8 август 1945 г. (Нюрнбергския трибу-

нал) за да се отговори на необходимостта да бъдат криминализирани масовите нару-

шения на правата на човека на цивилни лица по време на Втората световна война.

По-късно те бяха включени в статутите на МТБЮ и Трибунала за Руанда в началото

на 90 те години, а в последствие и в Статута на Специалния съд за Сиера Леоне и

извънредните състави на Съда в Камбоджа, както и в Статута на МНС.

Както бе посочено, МТБЮ е първият международен наказателен съд, създа-

ден след процесите в Нюрнберг и Токио. МТБЮ обвини 161 лица за ролята им в

конфликтите  през  90-те  години  в  бивша  Югославия.  Юрисдикцията  на  МТБЮ

включва два члена за военни престъпления – чл. 2, чл. 3, един за геноцид и един за

престъпления срещу човечеството – чл. 5. Член 5 съдържа разпоредба, която свързва

престъплението с въоръжен конфликт като предвижда, че това не зависи от факта

дали въоръженият конфликт е с международен или вътрешен характер. Съществено

е тези престъпления да са насочени „против което и да е цивилно население”. Тези

престъпления са: убийство, изтребление, поробване, депортиране, лишаване от сво-

бода,  изтезаване,  изнасилване,  преследване  на  политическа,  расова  и  религиозна

основа, други нехуманни действия.

Текстът на този чл. 5 е сходен с чл. 6, б. „с” от Статута на международния

военен съд от 1945 г.38 но към него са добавени „затварянето, изнасилването и изте-

заването” към списъка на незаконните действия.

По време на повече от двадесетгодишното съществуване на МТБЮ прокура-

турата (която е част от МТБЮ) е повдигнала 939 обвинения за военни престъпления,

670 обвинения за престъпления срещу човечеството и 40 обвинения за извършване

на геноцид. Сходни са и повдигнати те обвинения от МТР.

В  т.  17.3  от  труда  е  анализирана  агресията  като  престъпление  по

международното  право.  Понастоящем  агресията  е  изключена  от  международната

38 Според Статута  на Нюрнбергския трибунал от 1945 г.  „Следващите действия се  явяват като
престъпления  попадащи  под  юрисдикцията  на  съда  и  влекат  след  себе  си  индивидуална
отговорност...  с)  престъпления  против  човечността,  а  именно  убийства,  изтребления,
принудително  отвеждане,  заточаване  и  други  нечовечни  действия,  извършени  спрямо
гражданското население преди и през време на войната, преследвания по политически, расови
или  религиозни  причини,  извършени  било  в  изпълнение  на  престъпления,  попадащи  под
юрисдикцията на Съда, било във връзка с такива престъпления, независимо от това, дали тия
действия се явяват като нарушение или не на законите на държавата по местоизвършването” -
преводът е по книгата на  Д. Михайлов, Международно наказателно право, С., Сиби , 2003, с.
339.
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юрисдикция. Причината е, че това понятие бе твърде много политически натоварено,

за  да  може  да  бъде  дефинирано  по  достатъчно  ясен  начин  в  наказателноправни

разпоредби и, съответно, използвано от независими международни съдилища.

Агресията  от  една  държава  срещу  друга  държава  в  нарушение  на

международни договори (двустранни,  многостранни или Устава  на ОН), както бе

посочено по-горе, бе вече забранена от международното право в междудържавните

отношения  преди  Втората  световна  война.  Следователно,  ако  една  държава

извършваше  агресивен  акт,  тя  извършваше  по  същество  международно

правонарушение, което водеше до отговорността на държавата.

Агресията за пръв път се разглежда като международно престъпление, което

води до индивидуална наказателна отговорност в Лондонското споразумение от 8

август 1945 г., с което бе създаден Международният военен трибунал. Член 6 (а) от

Устава  на  Трибунала,  включен  като  анекс  към  Лондонското  споразумение,

предвижда: „Следните деяния, или което и да е от тях, представляват престъпления,

попадащи  под  юрисдикцията  на  трибунала,  за  които  се  налага  индивидуална

отговорност:  а)  престъпления  срещу  мира:  а  именно  планиране,  подготовка,

започване  или  водене  на  агресивна  война  или  на  война,  в  нарушение  на

международни  договори  и  съглашения,  или  участие  в  общ  план  или  заговор  за

извършването на което и да било от посочените деяния.”.

По  този  начин  агресивните  войни  бяха  посочени  като  подкатегория  на

широката  категория  „престъпления  срещу  мира”.  В  мотивите  към  присъдите  си

Международният  военен  трибунал  в  Нюрнберг  изложи някои аргументи  относно

тази категория престъпления, за да докаже, че:

1. те вече са установени преди 1945 г; и

2. наказвайки  подсъдимите  в  Нюрнбергския  процес  за  извършването  на  тези

престъпления, не се нарушава принципа nullum crimen sine lege.

Трибуналът  дефинира  агресията  като  „върховно  международно  престъпле-

ние”. Някои от подсъдимите бяха намерени за виновни на това основание и осъдени

или на смърт, или на продължителни срокове затвор. Международният военен три-

бунал в Токио също констатира, че някои от подсъдимите са виновни за извършване-

то на престъплението „агресия”. На 11 декември 1946 г. Общото събрание на ООН

единодушно  прие  Резолюция  95 (1),  с  която  „утвърди”  принципите  на  междуна-

родното право, признати от Устава на Трибунала в Нюрнберг и в решенията на Три-
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бунала. По този начин всички държави, които към онзи момент бяха членки на ООН,

подкрепиха както дефиницията за престъпленията срещу мира, така и нейното при-

ложение  от  международните  военни трибунали.  Нямаше последващи решения  по

тази специфична материя през следващите години, докато други престъпления бяха

закрепени в различни конвенции (напр. относно изтезанията и тероризма). Великите

сили предпочитаха да избегнат определянето на това нарушение, за да могат да запа-

зят  повече  свобода  при  прилагането  на  тази  разпоредба  както  от  всяка  от  тях

поотделно,  така  и колективно  от  Съвета  за  сигурност.  Дефиницията,  приета  през

1974 г, бе нарочно непълна и чл. 4 предвиждаше, че тя не е изчерпателна. Това даде

възможност на Съвета за сигурност да квалифицира и други актове като агресия спо-

ред Устава.

Понастоящем  агресията  е  изключена  от  международната  юрисдикция.

Причината е, че това понятие бе твърде много политически натоварено, за да може

да бъде дефинирано по достатъчно ясен начин в наказателноправни разпоредби и,

съответно, използвано от независими международни съдилища.

На 12 юни 2010 г. на конференция в столицата на Уганда, гр. Кампала, бе

приет с консенсус пакет от изменения, свързани с престъплението агресия.

Основните елементи от този заключителен пакет от изменения, по който бе

постигнат консенсус са: определение на престъплението „агресия”, което ограничава

наказателната  отговорност  само  до  лидерите  (които  следва  да  отговарят  за  най-

сериозните форми на неправомерно използване на сила между държавите), и един

доста усложнен набор от условия за упражняване на юрисдикцията на МНС.

Геноцидът като престъпление първоначално  е разглеждан единствено като

подкатегория на престъпленията против човечеството, а не като отделна категория

престъпление.  Геноцидът  придоби  самостоятелно  значение  след  процесите  в

Нюрнберг и Токио и по-специално след приемането от ОС на ООН на Конвенцията

против геноцида през 1948 г.

Според  Римския  статут  на  МНС  геноцид  е  всяко  от  следните  действия,

извършено  с  намерение  да  бъде  унищожена  изцяло  или  отчасти  национална,

етническа,  расова  или  религиозна  група:  убиване  на  членове  на  групата;

причиняване  на  тежки  телесни  или  душевни  повреди  на  членове  на  групата;

умишлено  налагане  на  групата  условия  на  живот,  целящи  нейното  пълно  или
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частично  физическо  унищожаване;  въвеждане  на  мерки  за  предотвратяване  на

ражданията в групата; насилствено предаване на деца от тази група на друга група.

Геноцидът като престъпление е наказуемо деяние по смисъла на обичайно

правните норми на международното хуманитарно право. Примерът, който се дава

най-често е делото Айхман39, разгледано от Районния съд на Йерусалим през 1961 г.

и впоследствие от Върховния съд на Израел. Айхман е бил съден за престъпления

срещу еврейския народ – деяние,  включващо всички елементи на престъплението

геноцид.

Сред заслугите на Конвенцията от 1948 г. трябва да се отбележи, че тя:

- дава внимателно изработена дефиниция на акта на геноцид;

- предвижда наказания и за други деяния, свързани с геноцида

- забранява геноцида независимо от това, дали е извършен по време на

въоръжени конфликти или в мирно време;

- приема, че геноцидът трябва да се разглежда както като престъпление,

което да доведе до наказателна отговорност на извършителя, така и като

международен  деликт,  водещ  до  отговорността  на  държавите,  чиито

власти участват в извършването на геноцид.

В  заключителните  страници  на  част  втора  от  труда,  озаглавени  „За

бъдещето на международното наказателно  правосъдие” се  поставя въпросът:

Можем  ли  да  очакваме  „светло  бъдеще”  пред  международното  наказателно

правосъдие?

През последното десетилетие на 20 век и в началото на 21 век различни бяха

причините,  които  доведоха  до  създаването  на  международните  наказателни

съдилища ad hoc, до МНС и до смесените съдилища.

От най-съществено значение бе краят на Студената война, с която свързваме в

най-новата история 1989 г.  Враждебността,  която доминираше в международните

отношения през повече от половин век изчезна. Възникна, по думите на италианския

проф. А. Касезе, „един нов дух на относителен оптимизъм” и той бе стимулиран от

следните фактори:

39 След отвличането на Айхман от Аржентина и започването на наказателно преследване срещу
него в Израел никоя държава не възразява срещу съдебното производство и не поставя въпрос за
основанието на юрисдикцията. Това дава основание на редица автори да приемат, че съществува
норма на обичайното международното хуманитарно право за преследване  за престъплението
геноцид.
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- намаляване на недоверието и на взаимното подозрение, които не спомагаха за

наличието на приятелски отношения и сътрудничество междут.нар. източен и

западен блок

- държавите –  правоприемници  на  бившия  СССР  възприеха  някои  основни

принципи на международно право

- като резултат от това възникна безпрецедентно съгласие в СС на ООН между

държавитете,  имащи  право  на  вето  –  така  този  орган  бе  в  състояние  да

изпълнява функциите си далеч по-ефективно.

Друга съществена последица от края на този период на Студена война, която

доведе до негативни последици бе фрагментирането на международната общност,

нарастващия  национализъм  и  фундаментализъм  –  водещо  до  вътрешнодържавни

въоръжени  конфликти,  придружени  с  много  жестокост.  Последвалите

кръвопролития в съществувалите до момента мултиетнически общества доведе до

изключително  големи  нарушения  на  международното  хуманитарно  право,  които

можеха да бъдат сравнявани с тези, извършвани през Втората световна война.

Друг съществен фактор, който доведе до все по-нарастващата необходимост

от международно наказателно правосъдие, бе развитието на доктрината за защита на

правата  на  човека.  Ударението,  което  тя  поставя  върху  защитата  на  човешкото

достойнство  и  следователно  необходимостта  да  бъдат  наказвани  лицата,

нарушаващи човешкото достойнство даде тласък на развитието на международното

наказателно правосъдие. 

Не  случайно,  създаването  на  МТБЮ  и  МТР  бе  подкрепено  от  всички

държави-членки на СС на ООН. Не случайно, именно през този период бе приет и

Римския статут на Международния наказателен съд.

СС на ООН създаде двата  ad hoc трибунала въз основа на правомощието да

взема  решения  за  средствата,  необходими  за  запазване  или  възстановяване  на

международния мир и сигурност. Създаването на МТБЮ още по време на конфликта

целеше  да  има  определен  възспиращ  ефект  –  като  предупреждение  към

извършителите  на  най-тежки  престъпления  за  това,  че  международната  общност

няма да толерира по-нататъшни престъпления.

Възможно ли е това да се случи днес, двадесет години по-късно?

Отговорът на този въпрос, за съжаление, ще е негативен.
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След разрастването на конфликтите в Сирия и в Украйна все по-трудно се

постига съгласие в Съвета за сигурност на ООН. По същество, такова съгласие – за

наказване  на  извършителите  на  престъпления,  попадащи  в  посочените  по-горе  4

категории,  днес  на  практика  не  може  да  се  постигне.  След  избухването  на

стълкновенията на територията на Украйна, след референдума за Крим и налагането

на  санкции  по  отношение  на  Руската  федерация  се  заговори  откровено  за  нова

Студена война.

Тук  трябва  да  се  добави  и  факта,  че  създаденият  с  много  ентусиазъм

Международен  наказателен  съд  на  практика,  по  думите  на  представителите  на

африкански  и  арабски  държави,  се  превръща  в  съд  срещу  техните  лидери.  Не

случайно голямата дискусия в рамките на ООН относно прилагането на принципа на

универсалната юрисдикция, която започна преди 4 години в рамките на ООН става

по инициатива на Танзания.

Тясно  свързан  с  въпросите  за  наказване  на  най-тежките  престъпления  е  и

въпросът,  анализиран  в  глава  деветнадесет от  труда,  а  именно  въпросът  за

универсалната  юрисдикция.  След  изясняване  на  въпроса  за  юрисдикцията  и

териториалността  се  описва  универсалният  принцип  за  прилагане  на

наказателноправни норми в българската правна литература. Посочени са трудове и

становища на българските автори, обсъждали тези теоретични въпроси. Съществена

част  сред  шестте  подточки  в  тази  глава  заема  сравнително  правното  изследване

относно универсалната юрисдикция. В него е направен обзор на съдебната практика

в няколко европейски държави.

В последните части на глава деветнадесет е разисквана резолюцията на Инс-

титута по международно право относно универсалната юрисдикция, както и въпро-

сите,  които се поставят в рамките на Шестия комитет на ООН относно бъдещата

уредба на универсалната юрисдикция. Започналият през 2010 г. дебат по повод на

работата на Комисията по международно право на ООН относно „Задължението за

екстрадиране или преследване” (aut dedere aut iudicare) продължава до днес.

На 67-та сесия на Общото събрание на ООН Шестият комитет придаде особе-

на важност на принципа на универсалната юрисдикция. Комитетът създаде работна

група,  която  да  проучи  обхвата  и  прилагането  на  принципа  на  универсалната

юрисдикция. Тази работна група ще се опира на данните, изнесени в доклада на ге-

нералния секретар от 2010 г., които са посочени от отделните държави и засягат при-
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ложимите международни договори и относимото към проблема вътрешноправно ре-

гулиране  както  и  съдебната  практика.  Изследванията,  представени  от  отделните

държави по искане на генералния секретар, показват тенденция към признаване на

задължения да се упражнява в някаква форма универсална юрисдикция по отноше-

ние на най-сериозните международни престъпления.  Това отразява  единодушното

отхвърляне на такива престъпления. По този начин държавите са показали желание-

то си да допринесат за предотвратяване и уреждане на въпроса относно безнаказа-

ността за престъпления извън техните граници. 

Според  Международния  комитет  на  Червения  кръст  универсалната

юрисдикция заема централно място в системата, установена с основните нормативни

източници на международното хуманитарно право, които имат за цел да предотвра-

тят и да възпират извършването на най-сериозни нарушения на международното ху-

манитарно право. Например, режимът относно „най-тежките нарушения”, установен

в  Четирите  Женевски  конвенции  от  1949  и  Допълнителния  протокол  I към  тях

предвижда,  че държавите имат правни задължения да издирват лица,  за  които се

твърди, че са извършили, или са разпоредили извършването на такива тежки наруше-

ния и трябва да изправят тези лица да отговарят пред собствените им национални съ-

дилища, независимо от гражданството на тези лица и независимо от мястото, където

е извършено престъплението. Това задължение изисква „активен подход” – все по-

често се срещат случаи в съдебната практика на държавите, които са възприели този

„активен подход”.

Известно е, че универсалната юрисдикция не е единствения начин за справяне

с безнаказаността на международните престъпления. Тя не трябва да се разглежда

изолирано, тя е част от по-широката система, която цели да подсили превантивните

последици от наказателни мерки и така да възпре извършването на нови междуна-

родни  престъпления.  Все  по-често  се  чуват  гласове  за  това,  че  универсалната

юрисдикция  трябва  да  бъде  упражнявана  като  крайна  мярка,  когато  съдилищата,

които могат да предприемат действия, основаващи се на териториалния принцип или

на активна или пасивна персонална отговорност нямат капацитет да сторят това или

решат да не сторят това по някаква друга причина. Безспорно е, че е важно да се

инвестират  усилия  в  изграждане  на  национален  капацитет,  тъй  като  съдилищата,

които са най-близо до мястото на извършване на престъплението трябва да бъдат

окуражавани да разглеждат съответните дела,  като се съобразяват с приложимите
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разпоредби  на  международното  право.  Необходимо  е  както  държавите,  така  и

международните  организации  да  положат  усилия  за  пълното  съдебно  сътрудни-

чество и оказване на съдействие при преследването на международни престъпления.

Наблюдава се обаче един процес, при който държавите се опитват да поставят

някакви изисквания към упражняването на универсалната юрисдикция, като често се

търси някакъв вид връзка напр. извършителят да се намира на територията на държа-

вата, където е заведено делото. (Или поне съществуват средства за да се гарантира

неговото присъствие). Изразеното пожелание на сесията на ОС на ООН през 2012 г.

е държавите да продължат да провеждат консултации в тази насока.

През 2013 г. на Сесията на Шести (юридически) комитет са направени редица

коментари във връзка с прилагането на принципа на универсалната юрисдикция. Ра-

ботната група, създадена по този въпрос е обобщила редица важни аспекти като е

имала пред вид решението на Международния съд на ООН от 2012 г.  по делото

„Белгия срещу Сенегал” – Въпроси, отнасящи се до задължението за наказателно

преследване или за екстрадиране.

Юридическата  общност  очаква по-нататъшния  анализ на тези  проблеми от

Комисията по международно право на ООН.

На национално равнище: при изработването на новия Наказателен кодекс на

Република България бих препоръчала да бъдат съобразени изискванията на различни

конвенции, които нашата държава е ратифицирала и които предвиждат прилагането

на универсалната юрисдикция. Редно е също така да следваме общите тенденции,

налагани от Европейския съюз в тази област.

В Заключението на дисертационния труд са направени изводи от изследване-

то, като са посочени и причините за несъобразяване с международното хуманитарно

право – отсъствие на политическа воля, отсъствие на превенция и контрол, отсъствие

на  търсене  на  отговорност.  Паралелно  с  това  се  посочени  и  области,  в  които  е

постигнат значителен напредък – напр. в нормативните актове, забраняващи проти-

вопехотните мини, химическите и бактериологическите оръжия и др.

С оглед на механизмите за прилагане на международно хуманитарно право

трябва да се има предвид, че развитието на юриспруденцията на международните

наказателни съдилища и, по-специално – на Международния наказателен съд,  ще

допринасят  за  търсене  на  отговорност  от  лицата,  които  извършват  сериозни

нарушения на международното хуманитарно право.
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Прилагането на договорите, споменати по-горе, показва че когато са налице

добри  материалноправни  норми,  няма  пречка  те  да  бъдат  спазвани  без  особени

усилия.  Много  норми  трябва  да  бъдат  с  по-широк  обхват  и  по-гъвкави,  за  да

обхващат по-голям брой конфликтни ситуации в цял свят и да издържат на теста на

времето.

Държавите не се съгласяват лесно да бъдат обвързани от строги норми, които

им дават по-малко дискреционна власт. Въпреки че могат да съществуват по-ясни и

по-съвършени норми, трябва да признаем, че в много области държавите запазват за

себе си определена свобода на преценка – което означава и свобода да не се съгласят

с определено прилагане на договорите.

Но контрастът между успех и неуспех в много области на международното

хуманитарно право показва и нещо друго – че когато е налице воля, намира се и

начин за действие. Най-важната причина за продължаващата безнаказаност в много

конфликти е отсъствието на политическа воля у част  от страните и от страна на

недържавните  въоръжени  групи.  Политическата  воля  е  решаващ  фактор  за

прилагането  на  всеки  възможен механизъм  –  на  регионално  или  на  универсално

равнище.

Към дисертацията са дадени три приложения:

Приложение  I.  Списък  на  обичайните  правила  на  международното

хуманитарно право  

Приложение  II.  Списък  на  международните  договори,  ратифицирани  от

България в областта на международното хуманитарно право    

Приложение III. Искът на Хърватска срещу Сърбия пред Международния съд

на  ООН  за  прилагане  на  Конвенцията  за  предотвратяване  наказване  на

престъплението геноцид   
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