
РЕЦЕНЗИЯ

От проф. д-р Жасмин Николова Попова – Генова
Професор по „Международно право и международни отношения”

в  Института за държавата и правото  при БАН  и в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски

на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките” 
в област на висше образование  ш.3. Социални, стопански и правни науки 
професионално направление ш.3.6. Право
научна специалност „Международно право и международни отношения”
Автор: проф.д-р Цветана Николаева Каменова 
Институт за държавата и правото –Българска Академия на науките 
Тема:”Международното хуманитарно право – предизвикателствата в началото
на 21 век” 

Предмет на рецензиране

Със заповед № РД-09-89  от 31.10.2014г. на  заместник - директора на Институ-
та за държавата и правото при Българската академия на науките  съм определе-
на за член на научното жури за провеждане на публична защита на  дисертацио-
нен труд на тема „Международното хуманитарно право – предизвикателствата
в началото на 21-ви век”  за придобиване на научната степен „доктор на науки-
те” в област на висше образование ш.3.Социални, стопански и правни науки;
професионално направление ш.3.6. Право .
Автор на дисертационния труд е проф- д-р Цветана Николаева Каменова, Инс-
титут за науките за държавата и правото при БАН. 
Представеният от проф.Каменова  комплект материали на хартиен носител е в
съответствие с чл.56, ал.2 от Правилника за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в ИДП при БАН и  включва следните до-
кументи:
1. творческа автобиография ;
2. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователна и научна
степен „доктор по право”;
3.протоколи от заседанията на секцията по международноправни науки от 24
април 2014г. и 24 октомври 2014г., свързани с откриване на процедурата и с
предварителното обсъждане на дисертационния труд;
4. дисертационен труд на тема „Международно хуманитарно право – предизви-
кателствата в началото на 21-ви век;
5. автореферат на хартиен носител;
6.  списък  с  отпечатаните  научни  публикации  по  темата  на  дисертационния
труд, както и копия от тези публикации ;
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7. Справка за приносите.

Кратки биографични данни
Без да излагам подробно данни от богатата творческа биография на проф. Каме-
нова, бих желала само да отбележа някои обстоятелства,  които са безспорни
свидетелства  за  признание на сериозните й научни постижения както в между-
народен, така и в национален план: 
-  членство  в  ръководните  органи  на  престижни  международни  институти  и
организации  като Изпълнителния съвет на UNIDROIT( впоследствие негов по-
четен член), Американската асоциация по международно право, Изпълнителния
комитет  на  Асоциацията  по  международно  право  със  седалище  Лондон,
Изпълнителния  комитет  на  Българската  асоциация  по  международно  право,
Председател на Българската асоциация по сравнително право.
  - активно участие в различни експертни групи и работни комисии към На-
родното събрание, Министерството на правосъдието, Министерството на външ-
ните работи и пр., свързани с нормотворческия процес;
- участие в работни групи по проекти на ООН и на ЕС в сферата на правата на
човека;
- научен секретар на БАН по обществените науки.
Като логична кулминация на това  заслужено признание е изборът на проф. Ка-
менова от Общото събрание на ООН за съдия в Международния трибунал за
Бивша Югославия ( МТБЮ).

Актуалност на тематиката 
Проблематиката,  предмет  на  дисертационния  труд  е  нова  и  неизследвана  в
българската правна доктрина, което само по себе си е  достатъчно за да обосно-
ве актуалността, теоретическата значимост и оригиналността  на темата. Избо-
рът на темата по начало е детерминиран от трайните научни интереси на проф.
Каменова към въпросите на основните права и свободи, към които се прибавя и
нейният практически опит  като съдия   в МТБЮ. Този опит  рефлектира в ця-
лото изследване и  с особен интензитет в неговите част Втора и Трета. Освен с
актуалност и теоретическо значение, избраната тема е и с практическа насоче-
ност.

 Познаване на проблема
 Авторът  демонстрира  отлични  познания  както   по  съвременните  научни
изследвания в материята, така и по отношение на актуалната  юриспруденция
на компетентните по третираните проблеми  международни съдилища. Внуши-
телната по обем библиографска справка за ползваната литература на български
и латиница, многобройните цитирани официални документи и съдебни реше-
ния на международните юрисдикции са подложени на сериозен, на места и кри-
тичен,  научен анализ. 
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Методика на изследването

Методиката  на изследването,  която откриваме както в дисертационния труд,
така и в другите научни публикации на проф. Каменова,  включва нормативния,
историческия , системния и сравнителноправния подходи. Така избраната мето-
дика позволява на автора  да даде убедителни отговори на поставените в труда
научни задачи.
 Като научен изследовател проф.Каменова се отличава с доказани способности
за самостоятелно научно мислене, сериозен критичен анализ, ясен и прецизен
правен език, логично и обосновано дефиниране и отстояване на научни тези,
формулиране на предложения  de lege ferenda. Всички тези качества се откриват
и в представения дисертационен труд и са необходимите предпоставки за него-
вия оригинален и приносен характер.

 Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите му

Последните  десетилетия  са  белязани  от  толкова  динамична  еволюция  на
международното  хуманитарно  право,  че  с  основание  днес  изследователите
разграничават ясно класическото ( или първично) международно хуманитарно
право  от  модерното  международно  хуманитарно  право,  чиито  проблеми  са
предмет на дисертационния труд на проф.Каменова. Различията се проявяват
както по отношение на източниците на правно регулиране, статута на междуна-
родните хуманитарни организации и мисии,  режима на санкциите, правото за
международна съдебна намеса в хуманитарната област, така и в появата на нови
правни понятия и правни институти,  призвани да регулират ново поколение
военни конфликти, нови категории оръжия и хуманитарни интервенции. Специ-
фичен белег на съвременното международното хуманитарно право като част от
международното право,  е неговият комплексен характер и  все по-тясната му
връзка с други клонове на правото и международни дейности като междуна-
родното наказателно право, международното бежанско право, международното
правосъдие, международното сътрудничество за развитие,  основните права и
свободи  и  в  частност  правата  на  малцинствата  и  пр.   Оттук  и  подчертано
интердисциплинарния   и  комплексен  характер  на  изследването,  което
безспорно  е негово голямо достойнство.
В този контекст бих желала специално да отбележа трайният и нестихващ инте-
рес на проф. Каменова към нови, неразработени в българската юридическа ли-
тература  правни проблеми и широката палитра на нейните научни интереси,
надхвърлящи традиционното международно публично и частно право и обхва-
щащи проблематиката на основните права и свободи, международното правосъ-
дие, международното икономическо право, правото на ЕС и пр.

В обем от  472 страници и 72 страници приложения и списък на използва-
ната литература, дисертационният труд е структуриран в  увод, три части  и
заключение . Първата част е посветена на общи проблеми на международното
хуманитарно право и като своеобразно въведение към следващите две части
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предлага   задълбочен  анализ  на  основополагащи  въпроси   като  понятието,
основните принципи и  източниците на международното хуманитарно право
( както Женевските  Конвенции, така и обичайното право), разграничението му
от правния режим на   защитата  на основните права и свободи,  методите и
средствата за водене на военни действия,  ролята на националните мерки и на
съдебната практика ( национална и международна ) за развитието му и пр.  Този
анализ ,  извършен за  пръв път в правната  ни литература,  има приносен ха-
рактер. Приносни моменти се съдържат също и  в изясняването на редица поня-
тия и правни категории, или предлагането на допълнителни критерии за катего-
ризиране  -   като  напр. понятията „въоръжен конфликт” ,  „мирооопазващи
операции” и пр..   
Особен интерес , приносен характер и  научна новост представлява изложение-
то, посветено на еволюцията на взаимоотношенията на Европейския съюз  с
международното хуманитарно право, които проф. Каменова  разглежда от две
гледни точки – от една страна,  приносът на Европейския съюз за развитието на
международното  хуманитарно  право  и  от  друга  –  Съюзът  като  адресат  на
нормите на международното хуманитарно право. Изследвайки задълбочено ре-
дица  основополагащи  документи,  сред  които  Ръководните  насоки  на  ЕС
относно развитието на МХП от 2005 и 2009г., авторът проследява и критично
анализира постепенното въвеждане на проблематиката на международното ху-
манитарно право в Общата външна политика   на ЕС, формите на участие на
Съюза в контрола за спазването му, прилагането му в случаи на въоръжени
конфликти,  както  и  сътрудничеството  на  ЕС с   Международния комитет  на
Червения кръст и с международните наказателни съдилища.   Независимо, че
във формален план ЕС не е страна по международните конвенции  в материята,
той е  обвързан  от  обичайното  международно хуманитарно право  и  дисерта-
ционният  труд  ясно  демонстрира  еволюцията  на  Съюза   към  постепенно
признаване и  практическо прилагане  на международното хуманитарно право и
включването му като същностен елемент от неговата външна политика.
Втората  част  на  труда  е  посветена  на  правните  проблеми,  възникващи  в
контекста  на  новите  оръжия  и  методи  на  военни  действия,  използвани  при
съвременните въоръжени конфликти. За да даде отговор на въпроса в каква на-
сока ще се развива правният режим и необходими ли са нови международни до-
говорености  в  тази  област,  авторът  дефинира   целите  на  правните  норми,
уреждащи използването на различни видове оръжия,  разкрива характерните бе-
лези на правния режим на отделните видове използвани оръжия в края на 20-ти
век, със специално внимание върху химическите и ядрените оръжия. Отделна
глава в изложението третира най-новите оръжия, технологии и методи за воде-
не на действия в началото на 21 век. Представянето на техния правен режим и
използване е приносен елемент в труда. Чрез анализ на относимите междуна-
родни конвенции и практиката на Международния съд на ООН, ad hoc трибуна-
лите за Руанда и бивша Югославия, както и на Международния наказателен
съд,  в заключението на част Втора проф. Каменова обобщава съществуващи
тенденции,  като изразява личното си становище относно бъдещото развитие
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както на правното регулиране, така и на обхвата на приложение на правния ре-
жим на оръжията и налагането на санкции за неговото нарушаване. Според нея
тенденцията за прилагане на правните норми за оръжията не само към между-
народните въоръжени конфликти, но и към немеждународни такива, е необра-
тима,  а  концепцията  за  налагане  на  санкции  на  лицата,  които  нарушават
правния режим на използване на различните видове оръжия ще придобива все
по-голямо значение в бъдеще. Застъпвайки тезата за еволютивния, а не радика-
лен подход към  режима на правните норми относно оръжията, проф. Каменова
извежда като приоритет  ефективното прилагане на вече същестуващата правна
уредба.
Третата част на дисертацията е посветена на причините за създаването и еволю-
цията  на  международното  наказателно  правосъдие,  със  специално  внимание
върху функционирането на МТБЮ и прилагането на принципа на универсална-
та  юрискикция.  Предложеният  систематизиран  и  обобщен  научен  анализ  на
разглежданата проблематика е новост в специализираната българска литерату-
ра.  На  базата  на  съдебната  практика  на  международните  наказателни
юрисдикции са коментирани  същностните характеристики на отделните видове
престъпления,  разглеждани  от  тях  :  престъпленията   срещу  човечеството,
военните престъпления, агресията и геноцидът.  В контекста на съвременните
конфликти в Сирия и Украйна и все по-трудното постигане на съгласие в Съве-
та за сигурност на ООН за наказването на извършителите на горепосочените
престъпления ,  авторът логично стига до  извода за  липсата на „светло „бъде-
ще на международните наказателни юрисдикции  в началото на  21 век.
Последният важен въпрос, разгледан в дисертационния труд чрез сравнително
правен анализ за пръв път в българската правна литература,  е   този за уни-
версалната юрисдикция като способ за предотвратяване и възпиране извършва-
нето  на  най-сериозните  международни  престъпления.   Авторът  представя  и
компетентно разисква документите на  Института по международно право , Ко-
мисията по международно право на ООН , Шестия комитет и други форуми, на
които се дискутира бъдещата уредба на универсалната юрисдикция , като в на-
ционален план  прави предложения de lege ferenda  за съобразяване на Наказа-
телния  кодекс   с  международни  норми,  предвиждащи  прилагането  на  уни-
версалната  юрисдикция,  както  и  –  в  по-общ план  –  за  следване  на  общите
тенденции, създавани от Европейския съюз в тази област.
Заключението на труда обобщава изводите  от трите части, идентифицирайки
както   причините  за  неспазването  на  международното  хуманитарно  право
( липсата на политическа воля, отсъствието на превенция и  контрол , липсата
на търсене на наказателна отоговорност – т.е. неизпълнението на задълженията
от  страна  на  държавите),  така  и  областите,  в  които  е  постигнат  напредък
.Откроена е  и водещата роля на юриспруденцията на Международния наказате-
лен съд и са формулирани препоръки       с оглед подобряване на същестуващи-
те механизми за прилагане на международното хуманитарно право и създаване
на нови механизми  за контрол за спазване на неговите норми.
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Като цяло дисертацията свидетелства за способността на автора да идентифи-
цира, анализира и синтезира същностни въпроси на третираната проблематика.
Трудът се отличава с умело съчетание  на теоретико - информативни елементи
с практико - приложни и емпирични подходи.
Балансираната  и  методична  структура,  точните  и  ценни  референции   към
международни конвенции, резолюции и решения на ООН и други организации,
аналитичният и критичен прочит на юриспруденцията на различните междуна-
родни съдилища, са в основата на успешното изпълнение на поставената амби-
циозна научна задача.  
 
Публикации по дисертационния труд

Проф.  Каменова  има  общо  12  публикации  по  проблематиката  на  дисерта-
ционния труд както следва   : монографията „ Международно хуманитарно пра-
во”,  студиите  „  Универсалната  юрисдикция.  Сравнителноправно  изследване
( Австрия, Белгия, Германия), „Предизвикателства пред съвременното между-
народно  хуманитарно  право:  новите  оръжия  и  технологии”,”За  междуна-
родноправното задължение за сътрудничество на държавите с международните
съдилища  ad hoc”    и  статиите „Агресията в международното право”, „Устано-
вяване на фактите в решението на Международния съд на ООН от 26 февруари
2007г.- позоваване на решения на друг международен съд”, „Относно Резолю-
цията за Универсалната юрисдикция на Института по международно право”,
„Решаване на международни спорове – историческо развитие”, „Современньй
взгляд  на  учение  Ф.Мартенса  –  практика  МТБЮ”,  „Survey of the Crime of
Torture in the Jurisprudence of the ICTY „ и „ Different Legal Cultures and Global
Judicialization at the End of the 20th and the Beginning of the 21th Century”.
Всички публикации са свързани с дисертационния труд,  отразяват  неговите
резултати и са отпечатани в престижни български и чуждестванни научни изда-
ния. 

 Автореферат и справка за приносите 

Както съдържанието,  така  и  качеството  на  автореферата  е  в  пълно
съответствие  с  установените  изисквания  и  отразява  коректно  и  прецизно  в
обобщен вид постигнатото от автора в изпълнение на поставените научни зада-
чи Напълно споделям както откроените в автореферата  елементи, доказващи
научната новост и приносния характер на труда, така и  справката , съдържаща
неговите основни приноси. 

 Лични впечатления

В качеството ми на  колега на проф. Каменова от 1979г. , който има  преки впе-
чатления от нейното научно израстване,  преподавателска и ръководна дейност
в ИДП и в ПУ”Паисий Хилендарски” , и като се основавам на дългогодишната
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ни  съвместна  работа в рамките на Съюза на юристите в България,  Българската
асоциация по международно право,  Българската асоциация по европейско пра-
во и в редица национални и  международни  проекти,   си позволявам  да отбе-
лежа, че  сме изправени пред един действително изключителен случай на пове-
че  от  успешно съчетание  на  активна  и  ползотворна   научноизследователска
дейност  с   отговорно  и  качествено  изпълнение  на  големите  професионални
отговорности и предизвикателства, присъщи на функциите на съдия в Между-
народния трибунал за БЮ.  Резултатът от тази симбиоза е впечатляващия ди-
сертационен труд и редицата публикации по темата, както и цялостното научно
творчество на проф. Каменова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми членове на научното жури,

Въз основа на гореизложеното  и като имам предвид нормативно определените
критерии и показатели за придобиване на научната степен  "доктор на науките”,
си позволявам да  формулирам следното заключение:
Дисертационният  труд   на  проф.д-р  Цветана  Каменова  съдържа  научни  и
научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в правна-
та наука и отговаря напълно на условията и  изискванията, предвидени в чл.12
от  Закона за развитие на академичния състав в Република България  ( ЗРАСРБ),
чл.37 от Правилника за неговото приложение и   чл.53  от Правилника за усло-
вията и реда за придобиване на научни степени и звания и за заемане на акаде-
мични длъжности в Института за държавата и правото при БАН  за придобива-
не на научната степен „доктор на науките”. 
Дисертационният труд  е ярка демонстрация, че проф. д-р Цветана Каменова
притежава особено задълбочени теоретични познания, съчетани с богат между-
народен практически опит по широката палитра на отделни клонове на между-
народното право – международно хуманитарно право, международно наказа-
телно право, международно правосъдие. Трудът е безспорно доказателство за
високата  професионална компетентност на автора му и способността му  за
оригинална и иновативна  научно-изледователска  дейност, характеризираща се
със значими и оригинални научни приноси. 
Преценявайки  съвкупно  представения  дисертационен  труд,  автореферата  и
свързаните с дисертацията публикации , посветени на оригинални,  изключи-
телно  актуални  и  практически  значими  теми,  в  качеството  ми  на  член  на
научното  жури   по  чл.13,  ал.  1  и  2  от  ЗРАСРБ,   давам  ПОЛОЖИТЕЛНА
ОЦЕНКА  на кандидатурата на  проф. д-р Цветана Николаева Каменова за при-
съждане  на  научната  степен  „доктор  на  науките”  и  с   дълбоко  убеждение
предлагам  на  научното  жури   да  вземе   единодушно  решение  да  присъди
научната степен „доктор на юридическите науки” на проф. д-р Цветана Нико-
лаева Каменова.
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8 декември. 2014 г. Рецензент: 

Проф. д-р Жасмин Попова -Генова
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