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ЦВЕТАНА НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА

УТВЪРДЕНО СЪС ЗАПОВЕД № РД-09-98

ОТ 31.10.2014 ГОДИНА НА ЗАМ. ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Борис Владимиров Велчев, преподавател в Софийския

университет „Св. Климент Охридски”, за дисертационния труд на Цветана

Николаева Каменова, професор в Института за държавата и правото на

Българската академия на науките на тема  „Международното хуманитарно

право- предизвикателствата в началото на 21-ви век” за придобиване на

научна степен „доктор на  науките“ по специалност „Международно право

и международни отношения” от професионално направление 3.6. „Право”

1. Предмет на рецензиране 

Със заповед № РД-09-98 от 31.10.2014 г. на зам. директора на Института за

държавата и правото на Българската академия на науките съм определен за

член  на  научното  жури  за  осигуряване  на  процедура  за  защита  на

дисертационен  труд  на  тема  „Международното  хуманитарно  право-

предизвикателствата  в  началото  на  21-ви  век’  в  област  на  висшето

образование  по  специалност  „Международно  право  и  международни

отношения” от професионално направление 3.6.  „Право”.  С решение на

научното жури съм избран за рецензент.



Заедно с  дисертационния труд са  ми предоставени и  автореферат,

набор от документи за участие в процедурата за присъждане на научната

степен  „доктор  на  науките”,  както  и  копия  от  редица  статии  на  проф.

Каменова, свързани с темата на дисертационния труд. Това са:

„За  международноправното  задължение  за  сътрудничество  на

държавите  с  международните  съдилища  ad  hoc”,  Научни  трудове  на

Института за правни науки, т. ІІІ, 2006 г., с. 16-37

„Универсалната  юрисдикция.  Сравнителноправно  изследване

/Австрия,  Белгия,  Германия/”,  Научни  трудове  на  Института  за  правни

науки, т. ІV, 2007 г., с. 47-73

„Установяване на фактите в решението на Международния съд на

Организацията на ООН от 26-ти февруари 2007 г. – позоваване на решения

на друг международен съд”, сп. „Правна мисъл”, кн.1, 2008 г., с. 65-74

„Относно Резолюцията за универсална юрисдикция на Института за

международно право”, сп. „Правна мисъл”, кн. 3 от 2009 г., с. 54-61

“Survey  of  the  crime  of  torture”,  Torture:  Moral  absolutes  and

Ambiguities, 2009,  p. 83-95

„Агресията в международното право”, сп. „Правна мисъл”, кн. 4 от

2011 г., с. 38-53

„Решаване на международни спорове”, сб. „100 години от рожденето

на проф. Милаил Андреев”, С. 2011 г., с. 501

„Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно

право:новите  оръжия  и  технологии  /кибервойна,  автоматизирани  и

автономни оръжия, биохимичини оръжия”, Научни трудове на Института

за правни науки, т.ІХ, 2014 г., с. 234-254

„Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно

право:новите оръжия и технологии /дрони/”, сп. „Правна мисъл”, кн. 3 от

2014 г., с. 68-84.
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2. Кратки биографични данни 

Проф.  д-р  Цветана  Каменова  е  завършила  Английската  езикова

гимназия в София и Юридическия факултет на Софийския университет.

Основната част от професионалното й развитие е в областта на науката за

международното право. Тя преминава през всички етапи на академичната

си кариера, за да стане професор по международно частно право през 2006

година.  В момента е  директор на Института за  държавата  и правото на

БАН.

Проф. Каменова е била съдия в международния трибунал за бивша

Югославия.  Тя  заемала  и  заема  длъжности  в  редица  престижни

международни  организации.  Била  е  член  и  на  различни  български

държавни консултативни органи. 

Тя чете лекции по широк кръг от международноправни дисциплини в

няколко университета. Владее пет езика и е автор, съавтор и редактор на

над сто научни публикации и двадесет книги у нас и в чужбина.

Познавам от години както работата на проф. Каменова, така и нея

лично.  Впечатлението  ми  е  за  един  утвърден  учен  с  внушителна

изследователска и преподавателска биография и опит. От международните

контакти, които съм имал пред годините, съм чувал само високи оценки за

работата  й  като  съдия  в  международния  наказателен  трибунал  за

Югославия. Тя е измежду малкото колеги, които са имали изключителната

възможност да  съчетаят  научните си интереси с  практическа  дейност  и

това е придало ново качество на научните й изследвания.

3. Общи бележки по дисертационния труд.

Избраната тема е продължение на дългогодишните научни търсения

на  проф.  Каменова.  Дисертационният  й  труд  се  отличава  със  своята
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теоретичeска и практическа актуалност. Той запълва дългогодишен вакуум

в изследванията,  посветени на международното хуманитарно право и на

практика  е  първото  всеобхватно  монографично  изследване  на  този

проблем.  Изводите,  направени от  проф.  Каменова  ще  бъдат  от  особена

полза  при  преподаването  на  международно  наказателно  право.

Практическата стойност на изследването й може лесно да се илюстрира

чрез  посочването  на  въоръжените  конфликти  в  райони,  близки  до

България, които пораждат реални проблеми. Той ще бъде ценно помагало

при обучението на военните ни контингенти зад граница.

Методиката  на  изследването  включва  творческо  използване  на

основните  научни  методи,  като  особена  добавена  стойност  е  придал

личният опит на проф. Каменова като съдия в Международния наказателен

трибунал за престъпленията, извършени в бивша Югославия. 

Стилът на писане на проф. Каменова е позволил една изключително

обемна и трудна за представяне материя да бъде изложена едновременно

достъпно, но и без никакъв компромис с най-високите научни стандарти. 

Приложеният  автореферат  прецизно  и  аналитично  представя

основните положения и достижения на дисертационния труд.

Както вече подчертах, дисертацията на проф. Каменова е естествено

продължение на нейните научни интереси в областта на международното

хуманитарно право. Неговата оригиналност не буди никакво съмнение.

Бих  искал  специално  да  подчертая,  че  научните  задачи  на  труда,

очертани в увода, са били изпълнени.

В структурно отношение  трудът  е  разделен  на  увод,  три  основни

части /съдържащи по няколко глави/  и заключение, към което са добавени

три  приложения.  Той  е  отлично  структуриран,  като  обхваща  общите

проблеми  на  международното  хуманитарно  право,  предизвикателствата,

основани на новите оръжия и средства за водене на военни действия, както

и развитието на международното правосъдие.
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Първата  глава  е  посветена  на  някои  общи  проблеми  на

международното  хуманитарно  право.  След  въведение,  анализиращо

видовете  конфликти и  даващо ясна представя  за  въоръжения конфликт,

проф.  Каменова  преминава  към  очертаването  на  понятието  за

международно  хуманитарно  право  и  посочва  основните  му  източници.

Изчерпателно  са  посочени  основните  принципи  на  международното

хуманитарно право, като е акцентирано върху стойността и значението на

действащите международни обичаи. Анализирани са основните източници

на  съвременното  международно  хуманитарно  право,  като  ударението  е

върху  тъй.нар.  „женевско  право”.  Обсъдени  са  и  редица  проблеми,

свързани с необходимостта от национални мерки за изучаване и прилагане

на международното хуманитарно право. 

В края на първата част е анализирана ролята на Международния съд

на  ООН  и  на  Европейския  съюз  за  тълкуване  на  нормите  на

международното  хуманитарно  право  през  призмата  на  защитата  на

основните  човешки  права.  Последната,  осма  глава,  е  посветена  на

мироопазващите операции. 

Съдържанието  на  втората  част  е  обусловило  онзи  елемент  от

заглавието  на  дисертационния  труд,  който  посочва  основната  част  от

предизвикателствата пред международното хуманитарно право през 21-ви

век, и който основно е свързано с новите методи и средства за водене на

война. 

Анализът на отделните глави в тази втора част на дисертационния

труд е насочен не към представянето на техническите характеристики на

отделните видове модерни оръжия, а преди всичко на правните аспекти,

които  осигуряват  тяхната  забрана  или  регулирането  на  ползването  им.

Заслужава да бъде отбелязан анализът на дроните като модерно средство

за водене на военни действия и пред всичко аргументираното съмнение за

законосъобразността на използването им във всички случаи. Обсъдени са
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правните  проблеми  на  използването  на  методите  на  кибервойната,

автоматизираните и автономните оръжейни системи, оръжията с насочена

енергия  и  невробиологичните  оръжия,  като  по  убедителен  начин  са

обобщени методите за правомерното им използване. 

Третата част на дисертационния труд е посветена на развитието на

международното  наказателно  правосъдие.  Анализирано  е  историческото

развитие на идеята за международно наказателно правосъдие. В хода на

този анализ е поставено ударение върху изясняването на съдържанието на

основните престъпления против международното наказателно право- тези

против човечността, агресията и геноцида. Тези въпроси закономерно са

довели проф. Каменова до друга група проблеми, свързани с действието на

наказателното  законодателство  и  по-специално въпроса с  универсалната

юрисдикция. 

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Оценката за труда е изцяло положителна. Той съответства на най-

високите  научни  стандарти. Формулираните  приноси  и  получените

резултати  са  лична  заслуга  на  автора  на  дисертационния  труд  –  проф.

Цветана Каменова. 

Напълно споделям изводите в автореферата за научните приноси на

автора и техния оригинален характер. Наистина сме изправени пред едно

цялостно,  комплексно  и  ново  изследване  на  основните  въпроси  на

международното  хуманитарно право.  Изводите  в  него  са  направени въз

основа  на  богата  научна  литература  и  отлично  познаване  на  всички

относими инструменти на международното право, както и на практиката

на международните съдилища. 

Изключително оригинален е подходът на автора при групирането на

проблематиката по глави. Той е позволил да бъдат съвместно разгледани

институти,  който  привидно  не  са  свързани,  но  които  могат  да  бъдат
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пълноценно  разкрити  единствено  на  фона  на  сравнението  им.  Това  е

сравнително нов подход в българската правна наука. Съвкупният анализ на

правните принципи на международното хуманитарно право през призмата

на  еволюцията  във  въоръженията  и  способностите  на  международното

правосъдие да въздаде справедливост, са позволили да бъде написан един

вътрешно ингегриран труд, даващ убедителен отговор на научните задачи,

посочени в увода.

Вече  подчертах,  че  споделям  оценката  на  проф.  Каменова  за

научните  приноси,  отразени  в  представената  справка.  Те  не  могат  да

изчерпят стойността на дадения ми за рецензиране труд.

Приносен  характер  може  да  бъде  видян  и  в  очертаването  и

аргументирането на основните принципи на международното хуманитарно

право,  както и в разбирането за съотношението между международното

хуманитарно право и международните актове в областта на защитата на

правата на човека. 

Както авторката посочва, не само е възможен, а е и необходим дебат

за необходимостта от актуализирането на Наказателния кодекс, за да бъде

приведен той в съответствие на изискванията на международното право за

забрана  или  ограничено  използване  на  определени  видове  средства  за

водене на военни действия. 

Приносен характер има и анализът за имунитетите на участниците в

мироопазващите  мисии,  както  и  поставянето  на  въпросите,  свързани  с

децата-войници. 

Цялостната  проблематика на новите средства  за  водене на военни

действия и техния правен режим е новост в българската правна литература

и следва да бъде оценена по достойнство.  Напълно споделям извода на

проф. Каменова, че по отношение на новите оръжия правото трябва да се

развива  по  еволютивен  начин,  като  приоритет  трябва  да  бъде  не

създаването на нови правни правила, а прилагане на съществуващите.

7



Заслужава специално да откроя анализа на проблемите в работата на

Международния  трибунал  за  бивша  Югославия  заради  неговата

изключителна оригиналност и стойност. Този извод се налага и за анализа

на престъплението „агресия” и за универсалната юрисдикция и в частност

– за нейната бъдеща уредба. Не мога да не спомена убедителния характер

на аргументацията за необходимостта от нови механизми за контролиране

на спазването на разпоредбите на международното хуманитарно право. 

Напълно подкрепям изводите на проф. Каменова за необходимостта

правните  норми  за  оръжията  да  бъдат  приложими  и  във  военните

конфликти,  които  имат  единствено  вътрешен,  а  не  и  международен

характер. 

Представеният  дисертационен  труд  съчетава  в  себе  си  голямо

значение  за  практиката,  преподаването  на  редица  международноправни

дисциплини,  както  и  неоспорими  научни  приноси.  Това  обстоятелство

трябва  да  бъде  подчертано  при  посочването  на  общите  достойнства  на

труда.  Той непременно трябва  да  бъде  издаден,  за  да  бъде  пълноценно

ползван от колегите  в  преподавателската  им дейност,  от  студентите,  от

служители в МВР и Министерството на отбраната.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Представените  публикации  по  дисертационния  труд  са  израз  на

траен  и  последователен  научен  интерес  по  основните  въпроси  на

международното  хуманитарно  право.  Те  отразяват  и  огромния  опит  на

автора като международен експерт, съдия в международен съд. Основните

изводи на голяма част от тях са пренесени в дисертационния труд.

6. Критични забележки и препоръки 

Нямам критични забележки, които биха се отразили на оценката за

качествата на представения за рецензиране труд. Бих си позволил само да
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препоръчам преди издаването трудът да бъде частично съкратен за сметка

на  някои  по-многословни  цитирания  на  международни  договори  и

решения на международни съдилища в него. Има и известна количествена

неравнопоставеност  в  анализа  на  отделните  престъпления  по

международното  наказателно  право,  като  работата  би  спечелила  от

допълването  й  с  престъплението  „апартейд”.  Би  могло  да  се  обсъди

необходимостта  от  запазването  на  приложенията,  които  са  някак

нетипични  за  една  дисертация.  Накрая,  преди  издаването  на  труда  бих

препоръчал на проф. Каменова да предложи съответни разпоредби в НК,

които да осигурят спазването на изискванията на международното право

по отношение на сухопътните мини и химическите оръжия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният  труд  съдържа  научни,  научно-приложни  и

приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и

отговарят  на  всички  изисквания  на  Закона  за  развитие  на  академичния

състав  в  Република  България.  Дисертационният  труд  показва,  че

дисертантката  проф.  Цветана  Каменова  притежава задълбочени

теоретични  знания  и  професионални  умения  в  областта  на

международното  публично,  международното  хуманитарно  и

международното наказателно право, като  демонстрира качества и умения

за научни изследвания, довели до значими научни и практически приноси.

Поради гореизложеното, убедено давам своята  положителна оценка

за представения дисертационен труд и  предлагам на почитаемото научно

жури да присъди научната степен ‘доктор на науките’ на проф. Цветана

Каменова.
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проф. д-р Борис Владимиров Велчев
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