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На основание Заповед №РД-09-89  от 31.10.2014 г. на Зам. директора

на   ИДП   при  БАН    съм  определена  за  член  на  научното  жури  за

осигуряване  на  процедура  за  защита  на  дисертационен  труд  на  тема

„Международно хуманитарно право (Предизвикателствата  в началото на

XXI век)”,  за  придобиване на  научна степен „доктор на юридическите

науки” по Международно право и международни отношения  в област на

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, направление

3.6. Право. Автор на дисертационния  труд е проф. д-р Цветана Николаева

Каменова, директор на ИДП при БАН.

Представеният от проф.д-р Цветана Каменова   комплект материали

на хартиен носител е  в съответствие с изискванията  и включва всички

предвидени по  процедурата  документи.

Проф.  Ц.Каменова  е  изтъкнат   юрист  и  академичен  учен  с

респектираща  кариера.  Тя  е  професор  по  международно частно  право,

дългогодишен  декан  на  Юридическия  факултет  на  Пловдивския

университет  ”П.Хилендарски”,   директор  на  ИДП  при  БАН  и  член  на

комисии,  работни  групи,  съвети  и  асоциации  на  най-високо

правителствено, държавно и академично  ниво.  Особено впечатляваща е

нейната международна   дейност  като съдия в Международния трибунал

за  бивша  Югославия  (2006-2009  г.).  Проф.  Ц.Каменова  е  член   на

Американската асоциация по международно право. 

Богатата  академична  дейност  на  проф.  Каменова  се  свързва   с

преподавателска  дейност по  основни  международно-правни лекционни

курсове – общо  девет на брой, както и с авторство и съавторство на 20

книги  и над 100 научни публикации в България и чужбина.

Настоящето  становище   е  изготвено  въз  основа  на  представени:

дисертационен труд; автореферат; справка за приносите в дисертационния

труд,  творческа автобиография и  научни публикации по  тематиката на

дисертационния  труд - общо 12 броя  статии и студии на български, руски

и английски език. 

Изследването и изучаването  на  международното хуманитарно право

и  изключително  актуален  научен  и  научно-приложен  проблем   преди
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всичко защото е  свързан  с  поети международно-правни задължения от

страна   на  Република  България  по  разпространението  на  знания   в

областта  на   Международното  хуманитарно  право,  включително  във

висшите училища на основание чл. 83, т. 1 и т. 2 от Първия  Допълнителен

протокол  към  Женевските конвенции от 12 август 1949 г., датиращ от

1977 година.

Наред  с  това  е  известно,  че  материята  на  Международното

хуманитарно право (МХП) не  е  сред  предпочитаните  за  изследване   от

българските   специалисти,  защото  има  сравнително  стеснено  поле  на

приложимост:  то  е   право  във  войната,  респ.  въоръжения  конфликт  и

обхваща  всички  аспекти  на  поведението  на  страните   по  време  на

враждебни действия и защитата на жертвите на войната.  У нас обаче,  е

прието да се интересуваме  не от поведението на враждуващите  страни,  а

от  крайния  резултат  на  въоръжения  конфликт  и   през   годините  се  е

наложило разбирането, че „победителите не ги съдят”. 

Съществуващите научни изследвания в България  по въпросите на

МХП  са сравнително ограничен брой. По темата са работили  В. Кутиков,

С. Стефанова, С. Пенков, П. Радойнов, И. Алтънов. В по-късния период

това са    Д. Машев, Е. Константинов, С. Пашовски, Г.Карамфилов и др.

Част  от  тези  изследвания  се  отнасят  до  друго  състояние  на

международната  среда  за  сигурност,  докато  проф.  Каменова  изследва

нови проблеми в международното право, които са резултат на променената

глобална и регионална  среда за  сигурност и са напълно неразработени

или малко познати в българската  правна наука.

 По тази причина  актуалността на представения дисертационен труд

намира ярко изражение  в обстоятелството, че са отчетени  съвременните

особености  на   средата  за  сигурност,  конфликтите  на  Балканите  и

Черноморския  регион,  към  които  България  принадлежи,  както  и

въоръжения  конфликт  на  територията  на  Сирия  и  Ирак.  Специално

внимание  се  обръща  на  развитието  на  новите   военни  технологии  и

начините на воденето на съвременната война, както и  съответстващите

норми на международното хуманитарно право,  каквито са тези, свързани с

борбата  срещу   тероризма,  срещу   новото  поколение  конфликти   и
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използването на най-унищожителните  оръжия. 

Значимостта на  изследваната тематика е особено ярко защитена  от

нуждата  гражданите и особено   обучаемите във висшите военни  училища

да  се ориентират  в   актуалното   състояние  на  международното

хуманитарно право, тенденциите в нормотворческия процес, както  и да се

усвоят  основните ограничения при употреба на военна сила в условията на

реален  или  хипотетичен  въоръжен  конфликт  или  други  хипотези  за

приложимост на съответните правни норми. Например в умиротворителни

оперции  с  мандат  на  ООН   или  в  операции,  изпълнявани  от  сили  на

НАТО,  ЕС,  както  и  от  постоянни  регионални  военно-политически

формирования, подобно  на   Многонационалните  мирни  сили  в

Югоизточна  Европа   или  сформирани  ad hoc  военно-политически

коалиции на желаещи държави. 

 Aаргументите, защитаващи научната претенция на проф. Каменова

са  базирани   на  отличното  познаване  на  съществуващите  научни

публикации у нас и в чужбина, както и на  задълбоченото    изследване  на

международно-правната  уредба, свързана с международното хуманитарно

право. Авторката от години  проучва  и анализира  представената тематика,

както  академичен  учен  и  във  връзка  с   практиката  си  на  съдия  в

Международния трибунал за бивша Югославия.  Дисертационния труд на

проф.  Каменова  черпи  ресурс  и  от   непрекъснато  обогатяващото  се

международно  законодателство,   свързано    с  противодействието  на

използването  на  новите  високоточни   оръжия  и  технологии   в

съвременните войни.

 Методиката на изследването   прецизно обединява съвкупност от

научен  инструментариум,   включващ   методите  на    нормативния    и

сравнителноправния анализ,  историческия и системния подходи, което е

дало възможност  проф. Каменова да  реализира   логично и  убедително

поставените  изследователски  задачи.

Дисертационният  труд на проф. Каменова  е в обем от 472 страници,

и отделно 72 страници приложения и  списък на използваните литературни

източници.  Избраната   структура  е  напълно  удачна  и  дава  възможност

последователно  и  целенасочено   да се  постигнат научните задачи и да се
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обоснове практическата значимост на дисертационния труд. 

Обособени  са   увод,  три   отделни  части  на  работата   с   общо

деветнадесет  глави,  като  в  отделните   глави са   обособени  вътрешни

параграфи по основните   проблеми и това създава систематизираност  и

подреденост  на изследването.

Уводната част отговаря на приетите стандарти, като без  излишни

уговорки,  конкретно  са  аргументирани  актуалността  на  научния  труд,

предмета,  задачите   и   методите  на  изследване.  Научната  новост  на

изследването  е  накратко и скромно представена.    

Първата  част на  дисертацията  компетентно   разглежда  общите

проблеми на международното хуманитарно право, като  последователно се

анализират   основните  понятия,  принципите,  източниците   на  МХП.

Специално  място  се  отделя  на   ключовите  проблеми  свързани  с

националните мерки против  нарушаването на МХП,  място и ролята на

Международния  съд  на  ООН  в  областта  на   съвременното  развитие  и

тълкуването  на  нормите на МХП. Задълбочено,  компетентно, научно и в

същото  време  достъпно  са   представени   редица  конкретни  решения  и

позиции   на  Международния  съд   по  отделни    международноправни

казуси,  свързани  с изследваната тематика.

Отделено  е  специално  място  на  ролята  на  Европейския  съюз   и

съдействието,  което  оказва   по  прилагането  на  МХП.  Обясняват  се

ключови  проблеми   на  мироопазващите операции  на ООН.

Обособена и много съществена  е втората част от дисертационния

труд  на  проф.  Каменова,  в  която  се   анализират  съвременните

предизвикателства  за международната сигурност  от гледна точка на най-

модерните   видове оръжия и бойна техника, както и релевантните   методи

за водене на военни действия.

 В  тази  част  на  дисертацията  кандидатурата  на  проф.  Каменова

получава ресурс от продукция  по   няколко конкретни  военни и правни

проблема, сред  които  са  особеностите  на  технологичното  развитие   в

началото  на  XXI век,   целите  на  различните  правни  норми,  които  се

отнасят  до  регулирането  на  използваните  оръжия.  Ясно  са  посочени

основополагащите принципи  на международното хуманитарно право по
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отношение на страданията  на военните и  цивилните лица,  защитата  на

околната среда, предотвратяването на разрушения   и др.  Важна част от

изследавнето  са  правните  норми,   които  следва  да  се  прилагат   към

отделни  видове   оръжия, кактиво са  лазерите,   опитите за забрана на

сухопътните  мини  и  мините  -  капани,  усилията   за    забраната  на

химическите оръжия и на  ядрените оръжия.

Особен  интерес  представляват  повдигнатите  въпроси  относно

стремежа  за правно регулиране  на използването на  най-съвременните

военни  технологии и въоръжения, каквито са  т.н.  „въоръжени”  дрони,

роботите,   кибертехнологиите   и   автоматизираните  оръжейни

системи, оръжияата с насочена енергия, невробиологичните оръжия   и

пр.Наред с авангардните технологии са изследвани и съвременните методи

за  водене  на  военни  действия  и  свързаните  с  тях  правни  ограничения,

което  е  много  важно да  се  знае,  както  от  военнослужащите,  така  и  от

широк кръг граждани.   Проф. Каменова показва, че отлично познава  не

само  правната страна, но и чисто военните въпроси, свързани с начина на

действие  и поразяващата сила на  модерните оръжия  и  технологии.

Третата  част на  дисертацията  изследва  развитието  на

международното  наказателно  правосъдие.  Много  компетентно,

задълбочено,   на  базата   на  документални  източници   се  анализира

създаването и резултатите от дейността на международните наказателни

съдилища,  като авторката  се аргументира  с   множество малко познати

събития  и примери.  Специално място се  отделя  на   класификацията  на

престъпленията,  разглеждани от международните наказателни съдилища,

като специално място се обръща на престъпленията срещу човечеството,

военните престъпления, агресията и геноцида. Качество на дисертацията е

анализът на функционирането на международните  наказателни съдилища

ad hoc, създадени от Съвета за сигурност на ООН.

Заключението на дисертационния труд  обобщава  основните

изводи  и на базата на извършеното изследване ясно  се посочва,  че  в

условията на усложнената съвременна среда за сигурност не може да се

очакват  „добри  новини”   за  международното  наказателно  правосъдие,

защото вместо да се намират работещи решения, в ООН все по-трудно  се
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постига консенсус  по проблемите на международния мир и сигурност.

Заслужават специално внимание и  висока оценка направените три

приложения.

      Достойнство на дисертационния труд на проф. Каменова е лекота

на изказа, базиран на много добрия език и стил, в който няма  излишни

натрупвания  на думи и смисъл.

Представените други  научни публикации от проф. Каменова са  по

темата. Те са  оригинално и  лично  дело на авторката.

Макар  и  много  скромно  представини,  научните  и  научно-

приложните  приноси  на дисертационния труд са коректнии,   важни и

оригинални. Те са изцяло заслуга  на проф. Цветана Каменова. Приносите

са  достоверни,   отговарят  на  действителното  състояние  на  направеното

изследване и  са   оригинален  принос в  науката,  защото  дисертационния

труд е самостоятелно  и сравнително цялостно изследване на един много

актуален дял от  международноправна наука, който  в България е почти

неразработен. 

Научните трудове  на проф. Каменова намират  широко приложение

в  лекционните  курсове  по  Международно  хуманитарно  право  във  ВА

„Г.С.Раковски”. Те се провеждат  със старшите офицери от специалността

„Стратегическо  ръководство  на  сигурността  и  отбраната”,  с

офицерите  от  специалността  „Организация  и  управление  на  военни

формирования на оперативно ниво”, с офицерите курсисти, готвещи се за

мисии  и  операции  зад  граница,  както  и  със  студентите  от  всички

магистърски програми   на факултет „Национална сигурност и отбрана”.

За  отбелязване  е,  че  в  рамките  на  ВА  „Г.С.Раковски”  понастоящем

основното  учебно  пособие   по  МХП  е  книгата  на  проф.  Каменова

„Международно  хуманитарно  право”,  С.,БАН,  2011.  Въпросната  книга,

както и другите публикации на проф. Каменова  се четат  с голям интерес

и получават  висока  оценка от   всички  офицери и  студенти изучаващи

международно хуманитарно право. 

В заключение следва да се е подчертае, че  проф. Цветана Каменова

представя  задълбочено, добросъвестно  и оригинално научно изследване
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върху  актуални  и много  значими  в теоретично и приложно отношение

проблеми.  В  резултат  от  изследването  са  постигнати   сериозни  научни

резултати    с  ясно  изразен  теоретичен  и  практико-приложен  характер.

Представения  дисертационен   труд  надхвърля  и  най-строгите  критерии

към подобен род научно изследване и отговаря на всички изисквания за

придобиване на научната  степен „доктор на юридическите  науки”.

Предвид   посочените  аргументи    давам   висока,  положителна

оценка на  предложения  за  рецензия  дисертационен  труд  на  тема

„Международно хуманитарно право (Предизвикателствата  в началото на

XXI век)”. Убедено и  категорично  предлагам   на  проф. д-р Цветана

Николаева  Каменова да  бъде   присъдена     научна  степен  „доктор  на

юридическите   науки”   по  Международно  право  и  международни

отношения   в  област  на  висше  образование  3.  Социални,  стопански  и

правни науки, направление  3.6. Право.

Изготвил становището: ..................................

(Проф.  д-р  Наталия  Атанасова  Бекярова,  ръководител  на  катедра
„Национална  и  международна  сигурност”  при  Военна  академия
„Г.С.Раковски”)

1.12. 2014 г. 
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