
Становище

от проф. д-р Габриела Белова –

декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”,

член на научно жури за присъждане на научна степен 

„доктор на юридическите науки”

на основание Заповед № РД-09-89/31.10.2014 г.

на тема: „Международно хуманитарно право (предизвикателствата в
началото на 21 век)”

 с автор: проф. д-р Цветана Каменова

в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, 
 професионално направление 3.6. Право, научна специалност

„Международно право и международни отношения”

1.Законови изисквания относно процедурата и дисертационния труд

Процедурата  е  открита  и  се  провежда  съгласно  изискванията  на

ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, Правилника за условията и реда за

придобиване  на  научни степени и  за  заемане  на  академични длъжности  в

Българска  академия  на  науките  и  Правилника  за условията и реда за

придобиване  на  научни степени и за заемане на  академични длъжности в

Института за държавата и правото при Българска академия на науките.  В

рамките  на  законовия  срок  са  представени  изискуемите  документи  и

дисертационният труд.

В съответствие с чл. 12, ал. 3 от Закона за развитие на академичния

състав на Република България  и чл.  37 от Правилника за  прилагането му,

дисертационният труд трябва да съдържа  теоретични обобщения и решения

на големи научни или научноприложни проблеми,   които съответстват на
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съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в

науката.

Съгласно чл. 37 (2) от Правилника към Закона дисертационният  труд

се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и

значителна част от съдържанието на представения за придобиване на

образователна и научна степен „доктор”.  Констатирам,  че  и тези законови

изисквания са изпълнени.

2. Относно обема и структурата на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е посветен на предизвикателствата

пред международното хуманитарно право  в началото на 21 век – източници,

принципи, разграничаването му от нормите за защита на правата на човека,

както и видовете оръжия и тяхната  правна регламентация,  възникването и

развитието  на  международното  наказателно  правосъдие  и  универсалната

юрисдикция  като  специален  механизъм  за  борба  срещу  нарушенията  на

международното хуманитарно право.

Дисертационният  труд  е  с  обем 472  страници  и  72  страници

приложения и списък на използваната литература. В структурно отношение

изследването на проф. д-р Цветана Каменова включва увод, 3 (три) части и

заключение.  Отделните  части  съдържат  общо  19  (деветнадесет)  глави,

параграфи  и  подточки,  в  които  тематично  е  ориентираносъдържанието  на

дисертационния труд.  Структурата  на дисертационния труд е  съобразена  с

предмета  на  изследването  и  неговата  непосредствена  цел  –  изясняване  на

предизвикателствата пред международното хуманитарно право  в началото на

21 век. Използваната литература на кирилица и латиница е разнообразна и

богата, научният апарат включва 312 бележки под линия.
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За изпълнението на научната задача авторът се основава на методология,

включваща нормативния, историческия и системния методи, допълнени със

сравнителноправния  и  формално-логическия  и  със  съществена  роля  на

телеологичния метод.

3.  Оценка  на  научните  и  практически  резултати  и  приноси  на

представения дисертационен труд

Представеният  на  нашето  внимание  дисертационен  труд  се

характеризира с  висока степен на актуалност –  посветен е  на процеси и

тенденции, които се откроиха в международното хуманитарно право (МХП) в

края на 20 и началото на 21 век – новите видове въоръжения, промененият

характер  на  международните  конфликти,  както  и  развитието  на

международното  наказателно  правораздаване.  Друга  същностна

характеристика на научното изследване е неговата интердисциплинарност.

Разработката е  първото самостоятелно научно изследване у нас

на  МХП  като  дял  на  международното  публично  право  и  първият

систематизиран  и  изчерпателен  анализ  на  тази  проблематика.  Безспорна

научна  новост  е  концепцията  и  структурирането  на  изследването,  както  и

анализът на горепосочените проблеми в тяхната цялост и дълбочина. Може да

се  твърди  обаче,  че  трудът  се  характеризира  с  научна  новост  и  спрямо

изследванията в други държави,  включително и  в  в  страните членки на

Европейския съюз.

Не е без значение и това, че наред с постиженията, които разкрива като

научно изследване, дисертационният труд на проф. д-р Цветана Каменова се

характеризира с рядко срещано  практико-приложно измерение и принос.

Разработката  синтезирана  значителна  по  обем  информация.  Тя  обхваща
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значителен  кръг  международни  актове,  съдебни  решения  и  практически

наблюдения,  които  позволяват  постигането  на  ясно  изложение,  обективен

анализ  и  цялостно  представяне  на  проблематиката,  което  допринася

значително за формулирането и доказването на авторовата теза. Несъмнено

опитът, който проф. Каменова е натрупала през периода 2005-2009 г., когато е

избрана от Общото събрание на ООН за  съдия  ad litem в Международния

трибунал за бивша Югославия,има огромно значение за това.

Сред  основните  приносни  моменти в  представеното  изследване

следва да се отбележат:

Отчетена  е  новата  приложимост  на  МХП  вследствие  на  борбата

срещу тероризма и появата на т.нар. ново поколение конфликти. Подчертано

е,  че  асиметричността се  превръща  в  един  от  основните  проблеми  пред

МХП,  тъй  като  различията  касаят  не  само  военния  потенциал,  но  и

юридическия статус на участниците в конфликта. Обърнато е внимание, че

квалификацията при съвременните въоръжени конфликти често не би могла

да  бъде  еднозначна,  тъй  като  при  тях  са  налице  както  елементи  от

международен, така и елементи от немеждународен характер. Разгледано е

едно  характерно  за  съвременните  международни  отношения  и  явление,  а

именно  интернационализацията  на  въоръжените  конфликти.  При

определени  обстоятелства  вътрешен  въоръжен  конфликт  би  могъл  да

придобие международен характер.

Констатирана  е  тенденция  за  прилагане  на  правния  режим,  касаещ

видовете оръжия, не само към международни въоръжени конфликти, но и към

немеждународни въоръжени конфликти. Изводите на автора са подкрепени

от нормите в договорите за забранана противопехотните мини и химическите

оръжия, а също така и от практиката на МТБЮ.
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С оригиналност се отличава частта, посветена на новите войни и новите

оръжия.  Отбелязано е,  че в началото на новото хилядолетие  се говори за

шесто  поколение конвенционални войни,  наречени  „безконтактни”,  като

при тях акцентът е върху прецизните технологии и високоточните оръжия.

Главната  цел  на  войната  от  шесто  поколение  е  ликвидиране  чрез

„безконтактни”  способи  на  икономическия  потенциал  на  всяка  държава,

независимо от разстоянието.  Налице са не просто напълно нови оръжия, а

цели бойни системи, способни да изпълняват обема от задачи, които по-рано

са  възлагани  на  традиционните  видове  войски.  Тоталната  война  от

индустриалната епоха, водена с широкомащабно използване на оръжие срещу

армии  и  народи,  вече  е  историческа  отживелица.  Очевидно,  че  бъдещите

войни  принадлежат  на  космоса,  на  информатиката,  на  роботиката  и

изкуствения интелект. Проф. Каменова посочва,че с напредването на науката

за разгадаването на човешкия геном и на неврологията „съществува много

реална възможност за използването на това знание за военни цели” (с.304).

Според  автора  е  необходим  интердисциплинарен  подход  при

идентифицирането  на  правните  въпроси,  свързани  с  използването  на

съвременните  оръжия,  тъй  като  голям  брой  правни  норми  оставят

впечатление за анахронизъм (с.218).  Същевременно е направен изводът, че в

края на ХХ век МХП постига забележително развитие, приемайки договори,

забраняващи  използването  на  заслепяващи  лазерни  оръжия  и  на

антиперсоналните мини, както и т.нар нова конвенция за химическите

оръжия.  Направена  е  препоръка  за  въвеждане  на  конкретни  санкции  по

отношение  на  лицата,  които  нарушават  правния  режим  за  използване  на

определени видове оръжия,  в  националното  законодателство  на  Република

България. Безспорно правилен е изводът на автора, че след Съвещателното

мнение  на  Международния  съд  по  делото  за  ядрените  оръжия  показва,
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общите принципи на правото могат да бъдат прилагани към новите видове

оръжия и технологии. 

В  представеното  изследване  е  извършен  подробен  преглед  на

съществуващото  договорно  МХП.  То е  добре  развито  и  обхваща  редица

аспекти  на воденето  на  военни  действия,  осигуряване  на закрила  на

определени лица по време на война и ограничаване на  методите и средствата

за водене на бойни действия. Но, както посочва проф. Каменова съществуват

две ограничения:  Първо,  международните  договори имат действие само за

държавите,  които  са  ги  ратифицирали.  Второ,  договорното  хуманитарно

право  не  регулира достатъчно  детайлно  немеждународните  въоръжени

конфликти,  тъй като  те  са  предмет  на  много  по-пестелива нормативна

регламентация.  Същевременно  е  подчертана  и  важността  на  обичайното

МХП.

Освен  това,  в  представения  труд  са  отбелязани  и  най-новите

документи, приети в областта на МХП: 

 Разгледан  е  приетият  през  2005  г.  Допълнителният  трети

протокол към  Женевските  конвенции,  който  въвежда  като

отличителен  знак  червения  кристал  освен  червения  кръст  и

червения полумесец.

 Взета  е  под  внимание  откритата  за  подпис  през  2008  г.

Конвенция за  касетъчните  боеприпаси  (влязла в  сила на  1

август 2010 г.), която установява забрана върху използването на

този вид въоръжение и по-нататъшното му разпространение.

 Разгледан  е Факултативният  протокол  от  2000  г.  към

Конвенцията  за  правата  на  детето,  касаещ  повишаването  на
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минималната възраст на 18 г. за участието на деца във въоръжени

конфликти (чл.1-4). Генералният секретар на ООН се обърна към

държавите да изпращат в националните контингенти войници не

по-млади от 21 години и в никакъв случай не по-млади от 18 г.

възраст. В изследването на проф. Каменова е разгледан и един по-

различен  аспект  на  проблема  с  т.нар.  деца-войници,  а  именно

тяхната  обратна  интеграция в  обществото,  след  като  са

прекарали  продължителен  период  от  време  на  територията  на

други  държави  в  среда  и  условия,  свързани  с  въоръжения

конфликт.

Друг  приносен  момент  е  открояването  на  проблема  за  вътрешно

разселените лица (около 25 млн. души) и авторът посочва като  празнота в

правото липсата на международноправна рамка, която да гарантира достъпа

на тези лица до закрила.

Изключителено  оригинален  е  анализът,  свързан  със  съотношението

между правата на човека и МХП,  като особено важен е разгледаният от

автора  принос на  Международния съд  на  ООН. Отбелязани са  най-новите

моменти в тази насока: 

 Съвещателното мнение на Международния съд относно правните

последици от построяването от Израел  на стена в окупираните

палестински територии (от 9 юли 2004 г.);

 Решението  на  Международния  съд  относно  въоръжените

действия на територията на ДРКонго по спора между Конго и

Уганда (от 19 декември 2005 г.).
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Сред многобройните приносни моменти на изследването се откроява и

въпросът за потенциала на Европейския съюз при спазването на МХП, чрез

външно въздействие. В тази връзка  е анализирана ревизираната политика на

ЕС по отношение на МХП, който излиза от ограничителното си разбиране и

престава да го възприема като част от правата на човека, адаптирайки се към

прилагането  на  хуманитарните  норми  спрямо  немеждународни  въоръжени

конфликти.

Авторът  откроява,  че  за  първи  път  се  допуска  възможността  за

обезщетение  на  физически  лица  от  Международния  съд,  а  също  така  е

направено тълкуване, че правата на човека и МХП взаимно се допълват.

Приносен момент е  налице и  в  частта,  посветена  на  операциите на

ООН по поддържане на мира, като основният акцент тук съвсем логично е

поставен  върху  имунитета,  с  който се  ползват  участниците.  Отбелязана  е

възможността  Генералният  секретар  на  ООН  да  отмени  имунитета  в

конкретни случаи,  ако  има  възпрепятстване  на  правосъдието,  както  и  при

сексуални престъпления.

Анализирано  е  развитието  на  международното  наказателно

правосъдие в исторически план. Разгледани са международните съдилища ad

hoc,  създадени  от  Съвета  за  сигурност  на  ООН,  както  и  задължението  за

сътрудничество на държавите членки на ООН с Международния трибунал за

бивша Югославия. Авторът подчертава необходимостта от т.нар.  остатъчен

механизъм  с  оглед запазване на  приемствеността  между  работата  на

трибуналите ad hoc и на местните, национални съдилища. Посочени са и по-

новите юрисдикции:  Специалния съд за Сиера Леоне (1996 г. за съдебно

преследване на лица за сериозни нарушения на МХП  и националното право

на  Сиера  Леоне,  в  резултат  на  които  загиват  около  300  хил.  души)   и
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Специалният трибунал за Ливан (2005 г. за съдебно преследване на лицата,

виновни за нападението на ливанския министър-председател Рафик Харири),

които обединяват елементите на две правни системи: самият трибунал има

международни параметри, но предметната юрисдикция и приложимото право

са национални по своя характер.

Заслужава да бъде отбелязан и анализът на  видовете престъпления,

разглеждани от международните наказателни съдилища, и преди всичко на

новите моменти, свързани с  престъплението „агресия”. Както е известно,

през 2010 г. в  гр. Кампала, Уганда бе приет пакет от изменения, свързани с

престъплението  „агресия”.  Основните  елементи  според  автора  са:

наказателната отговорност на ръководителите (макар и ограничена), както  и

един доста усложнен набор от условия за упражняване на юрисдикцията на

Международния  наказателен  съд. Направен  е  изводът,  че  несъмнено  най-

важният резултат от конференцията в Уганда през 2010 г. е ясно изразената

политическа воля на държавите да бъде сложен край на безнаказаността за

престъплението „агресия” в международното право.

Не на последно място, новост в българската правна наука представлява

частта,  посветена  на  универсалната  юрисдикция  и  преди  всичко

разграничаването на  универсалното прилагане на екстратериториалната

национална юрисдикция (възприето в българската литература като принцип

на универсализма) от  понятието „универсална юрисдикция”.  Последното

представлява  наказателна юрисдикция, която  се  основава  единствено  на

естеството на престъплението  без  оглед  на  това  къде  е  било  извършено

престъплението, какво е гражданството на твърдения или осъден извършител,

какво е гражданството на жертвата и дали съществува или не каквато и да

било връзка с държавата, упражняваща такава юрисдикция”.
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4. Заключение

Въз основа на изложените констатации и изводи може да се приеме, че

представеният  дисертационен  труд съдържа  теоретични обобщения и

решения на големи научни или научноприложни проблеми,   които

съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и

оригинален принос в науката.  Видно  от  хода  на  процедурата  и

представените материали, следва да се приеме, че са изпълнени и формалните

изисквания  относно необходимия  брой  публикации  по  темата  на

дисертационния труд.

С  оглед  на  всичко  изложено  считам,  че  предложеният  дисертационен

труд  отговаря  на  изискванията на  чл.  12  (3)  от  Закона  за  развитие  на

академичния  състав  в  Република  България  и  на  чл.  37  от  Правилника  за

неговото прилагане. 

В  качеството  ми на  член на  научното  жури давам  положителна

оценка на дисертационния труд на проф. д-р Цветана Каменова в откритата

процедура  за  публична  защита  и  изразявам  мнение,  че  трудът  се  явява

необходимата  основа  за  присъждане  на  научната  степен  „доктор  на

юридическите науки” в  научна област  3  „Социални,  стопански и  правни

науки”,  професионално  направление  3.6  Право,  научна  специалност

„Международно право и международни отношения”.

Проф. д-р Габриела Белова
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