
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р Милан Лефтеров Миланов 

председател на научно жури съгласно Заповед № РД-09-89/31.10.2014 г. на заместник

директора на Института за държавата и правото за провеждане на публична защита

на дисертационен труд на тема “Международното хуманитарно право –

предизвикателствата в началото на 21 век” на

проф. д-р  Цветана Николаева Каменова

за придобиване на научната степен „доктор на юридическите науки”

по Международно право и международни отношения в област на висше образование

ш. 3. Социални, стопански и правни науки, направление ш. 3.6. Право. 

I. Биографични данни и обща оценка на кандидата.

  Приложената  към  документацията  за  конкурса  биографична  справка

отразява основните моменти в творческото израстване на  проф.   д-р Цветана

Николаева Каменова. В нея намират отражение етапите на нейното образование,

професионално  и  академично  развитие  и  опит,  както  и  нейната  лекционна  и

публикационна  дейност.  Последователно  придобиваните  от  нея  академични

степени и звания, както и членуването и работата й в престижни международни

правни институции са убедително свидетелство за нейното възходящо развитие:

кандидат на юридическите науки от МГУ – Москва, научен сътрудник, ст.н.с. II

ст. (доцент), ст.н.с. I ст. (професор) в ИДП, а впоследствие в ИПН при БАН, декан

на ЮФ на ПУ “Паисий Хилендарски”, понастоящем директор на  Института за

държавата и правото при БАН, в течение на 20 години член и почетен член на  УС

на Международния институт за унифициране на частното право (УНИДРОА) –

Рим,  член  на  редица  национални  и  международни  асоциации  в  областта  на

международното  право, председател на Българската асоциация по сравнително

право,  член  на  комисии,  работни  групи  и  съвети  към  Народното  събрание  и

Министерствата на правосъдието и на външните работи, арбитър  в Арбитражния

съд на БТП палата. В периода 2006/2009 г. е съдия в Международния трибунал за

бивша Югославия - Хага.

Необходимо е да се изтъкне и впечатляващата преподавателско-педагогическа

дейност  на  дисертантката.  В  течение  на  редица  години  тя  изнася  лекционни

курсове  по  различни  аспекти  на  международното  публично  и  частно  право,
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международното  хуманитарно  право,  европейското  право,  правата  на  човека  и

международното правосъдие в СУ “Кл. Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, УН

 СС и  Академията на МВР. Автор, съавтор и редактор е на 20 книги и над 100

статии, публикувани в България и в чужбина. Владее английски, немски, френски,

руски и сърбохърватски езици.

II. Съдържание на дисертационния труд.

     Представената от кандидатката продукция, която е по темата на дисертацията,
включва:  монографично изследване на тема “Международно хуманитарно право”
(247  стр.)  изд.  през  2011  г.,  3  статии  в  сборника   “Научни  трудове  на  ИПН”,
посветени на актуални правни проблеми (2006, 2007, 2014 г.); 4 статии в сп. Правна
мисъл” на БАН (1908, 1909, 2011, 2014 г.)

Дисертационният  труд  на  тема:  “Международно  хуманитарно  право
(предизвикателствата в началото на 21 век”) е в обем от 540 страници, от които 472
стр.  изложение  и  72  стр.   приложения,  в  това  число  и  списък  на  използваната
литература.

     Съдържанието на дисертационния труд структурно включва с увод, три части и
заключение.

 В  Увода  са  отразени  предмета  и  целите  на  изследването,  както  и  неговата

актуалност. Актуалността се предопределя от няколко, но главно два фактора. От

една страна, тя е своеобразна реакция на постоянната принципна необходимост от

обновяване  на  същината  на  правната  материя,  в  случая  това  е  сферата  на

международното  хуманитарно  право  като  интегрална  част  от  международното

публично право,  а  от  друга –  представлява отговор на изискването  за  анализ и

правна  регулация  на  съвременната  конюнктура,  свързана  с  усложнената

международна обстановка и нейното отражение върху поведението на страните по

време на враждебни или непосредствени военни действия и защитата на жертвите

от тях. Що се отнася до предмета на дисертацията, той има за цел да идентифицира

и анализира основните източници на хуманитарното право, поставяйки ударение

върху принципите, като ги разграничи от нормите за защита на правата на човека

и  да  разгледа  обстойно  и  задълбочено  предизвикателствата,  характерни  за

началото  на  21  век,  по-конкретно,  видовете  оръжия  и  тяхната  правна

регламентация,  възникването  и  развитието  на  международното  наказателно

правораздаване, универсалната юрисдикция като средство за борба с нарушаването

на международното хуманитарно право. 

Част  първа, както  личи  от  названието  й,  третира  общите  проблеми  на

международното  хуманитарно  право.  Тя  съдържа  въведение, което  е  израз  на

необходимостта  да  се  ситуира  проблематиката  посредством  идентификация  и

анализ на въоръжените конфликти. В осемте глави, от които е съставена тази част,

намират израз фундаментални понятия, принципи, източници и норми, залегнали в

основата  на  международното  хуманитарно  право,  както  и  приноса  на
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Международния  съд  на  ООН  и  Европейския  съюз  при  тяхното  тълкуване.  Тук

намират своето подобаващо място и мироопазващите операции. 

Част втора,  озаглавена “Предизвикателства с оглед на новите видове оръжия и

методи  за  водене  на  военни  действия”,  представлява  сърцевината  на

дисертационния труд. В нея се поставя ударение върху технологичното развитие в

началото на 21 век,  касаещо новите оръжия в непосредствена  връзка с  тяхната

правна регламентация,  наблягайки върху  принципите  на избягване  на ненужни

страдания и на разграничаването.  Глави дванадесета и тринадесета на част втора

представляват  изключителен  интерес  със  своята  актуалност,  новост  и

перспективност от гледна точка на аргументираната от авторката висока степен на

евентуална използваемост при съответна неблагоприятна военна конюнктура. Те

свидетелстват  за  солидната  информираност  на  проф.  Каменова  и  отличното  й

познаване  на  третираната  проблематика.  Тук  става  дума  за  сравнително

известните,  (макар  и  с  недостатъчно  осъзнат  потенциал  като  непосредствена

заплаха  за  масово  унищожение)  лазери,  сухопътни  мини,  химически  и  ядрени

оръжия,  но  и,  особено  и  преди  всичко,  за  новите  оръжия  и  военно  приложими

средства  и  технологии,  като:  дрони,  кибервойна,  автоматизирани  оръжейни

системи, оръжия с насочена енергия, нанотехнологии и невробиологични оръжия.

В глава  четиринадесета  авторката  разглежда  конкретно  някои  нови  методи  на

водене на война в началото на 21 век, както и бъдещето на нормите, свързани с

оръжията и методите за провеждане на военни действия.

Предмет на Част трета от дисертационния труд е развитието на международното

наказателно правосъдие. В нея компетентно и целенасочено са изложени основни

релевантни въпроси, отнасящи се до: създаването на международните наказателни

съдилища и видовете престъпления, попадащи в полезрението на тези съдилища,

като  особено  се  набляга  върху  престъпленията  против  човечеството,  агресията

като престъпление по международното право и еволюцията в правното третиране

на геноцида.   В  глава  осемнадесета   се  разглежда  бъдещето  на  международното

наказателно правосъдие. Глава деветнадесета на същата част трета е посветена на

важния  въпрос  за  универсалната  юрисдикция,  в  различни  негови  измерения,  а

именно:  юрисдикция и териториалност,  теорията за  универсалната  юрисдикция,

универсалната юрисдикция и сравнителното правно изследване, включен е и израз

на  българско  отношение  към  разглежданата  проблематика,  по-точно

универсалният  принцип  на  наказателно-правните  норми  в  българската  правна

литература.  Накрая   се  излагат  разсъждения  и  позиция  по  бъдещата  уредба  на

универсалната юрисдикция.  Заключението,  както е прието и както е естествено,

отразява  и  слага  акцент  върху  основни  важни  изводи  от  изследването,

отбелязвайки наличието едновременно на успехи и недостатъци в редица области

на международното хуманитарно право, като авторката изразява своята убеденост

в  необходимостта  от  политическа  воля  за  преодоляването  на  недостатъците  и

умножаването  и  консолидирането  на  безспорните  постижения.  Приложенията

допълват и обогатяват основните тези в дисертационния труд и служат като ценен

доказателствен материал.
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През  2011  г.  е  издадена  неголяма  по  обем  монография  „Международно

хуманитарно  право”,  в  която  са  отразени  съществени  части  на  представения

дисертационен  труд.  Части  от  труда  са  публикувани  и  в  приложените  статии,

свидетелстващи  за  едно  постоянство   и  целенасоченост  в  разработваната  от

дисертантката проблематика в  областта на международното хуманитарно право.

Дори само посочването на някои от тях дава представа за сериозната и актуална

проблематика,  застъпена  в  тях,  като  например:  “Универсалната  юрисдикция.

Сравнителноправно изследване (Австрия, Белгия, Германия)” (Сб. Научни трудове

на  ИПН,  IV/2007);  “Относно  Резолюцията  за  универсалната  юрисдикция  на

Института  по  международно  право”  (сп.  Правна  мисъл,  3/2009);

“Предизвикателства пред съвременното международно хуманитарно право: новите

оръжия  и  технологии  (кибервойна,  автоматизирани  и  автономни  оръжия,

биохимични оръжия)” (Сб. Научни трудове на ИДП, IХ/ 2014); “Установяване на

фактите  в  решението  на Международния съд на ООН от 26 февруари 2007 г.  –

позоваване  на  решения  на  друг  международен  съд”  (Правна  мисъл”,  1/2008);

“Агресията  в  международното  право”,  (сп.  Правна  мисъл,  4/2011);  “За

международноправното  задължение  за  сътрудничество  на  държавите  с

международните съдилища ad hoc” (Сб. Научни трудове на ИПН, III/2006.)

III. Оценка на научните и практическите резултати в дисертационния труд.

   Темата  на  дисертацията  е  изключително  навременна  и  актуална.  Тя  е
дисертабилна по няколко основни причини: 

- в  условията  на  съвременността  проблематиката,  предмет  на  настоящия
труд, е разработена недостатъчно, по-скоро по повод на конкретни случаи и
в  този  смисъл  настоящата  работа  запълва  една  празнота  и  предоставя
възможност  за  изграждане  на  цялостно  завършено  изследване,
предполагащо при необходимост и съответен научен дебат;

- освен  като  поле  за  теоретично  изследване  тя  (темата)  носи  белезите  на
конкретна приложимост;

- представлява  не  само  набор  от  полезни  констатации  и  анализ  на
релевантни  концепции,  но  и  открива  възможност  за  изграждане  на
хипотези и тези, за разгръщане на дискусии и предлагане на прогнози.

      Заслуга на проф. Каменова е, че тя е вложила в монографията резултатите от
своя  огромен теоретичен  и  практически опит.  Вследствие  на  това  се  е  получил
компактен  изследователски  труд,  недвусмислено  свидетелстващ  за  завидната
компетентност  на  авторката,  съчетаваща  умението  да  се  поднесе  материала
задълбочено и меродавно и в същото време да се възприема достъпно и четивно.
Трудът  впечатлява  и  със  солидно  ползване  и  творческо  приложение  на  богата
специализирана литература и документални източници.

  Могат да бъдат изредени и изброени още много заслуги и постижения  на труда,
който  е  пред  нас,  относно   използваните  методи  и  подходи  –  разнообразни  и
целесъобразни,  като  най-вече  историческия,  нормативния  и  системния,  но  и
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сравнителноправния  и  формално-логическия  методи;  относно  качествата  на
изложението – описателно и познавателно и в същото време силно аналитично и
прогностично; относно стила – строго научен и академичен и същевременно ясен,
аргументиран и образен; относно езика – не наукоподобен и сух, а жив инструмент
на убеждението.

      IV. Приноси и приносни моменти

   Сред  основните  приноси  и  приносни  моменти  в  дисертационния  труд  се
открояват следните:

- за първи път в нашата специализирана литература се показва компактно,
аналитично  и  задълбочено  функционирането  на  комплекса  от  норми на
международното  хуманитарно  право  на  основата  на  практиката  на
международни и национални съдилища, в това число и на ЕС и ООН;

- особено  съществена  заслуга  и  определен  принос  е  систематизираното,  в
отделни  случаи  уникално,  представяне  на  новите  оръжия  и  методи  на
водене  на  война,  използвани  при  въоръжени  конфликти  от  различен
характер,  като  се  поставя  ударение  върху  необходимостта  от  съответна
правна регламентация;

- от  съществено  значение  за  специалистите,  но  и  за  широката  публика,
проявяваща  целенасочен  интерес,  е  представянето  на  развитието  на
международното  наказателно  правосъдие  и,  по-специално,
функционирането  на  МТБЮ,  в  работата  на  който  дисертантката  взима
лично  участие  като  международен  съдия,  а  това  й  дава  възможност  да
сподели опит и наблюдения от първа ръка.

V. Препоръки и критични бележки

Имайки предвид високото качество на дисертационния труд, изложените
по-долу разсъждения имат преди всичко характер на пожелания.

Трудът респектира със своя обем от 472 страници, към които се добавят 72
страници приложения. Като за  “Доктор на юридическите науки” този обем може да
се приеме, но независимо от този факт мисля, че безспорната му стойност не би
загубила, ако беше направено още малко усилие за неговото редуциране за сметка
на някои по-пространно застъпени подробности. По този начин би се заличило и
едно впечатление, което се прокрадва на отделни места, за ненужни повторения,
ако не буквални, то поне по дух и смисъл.

Тези мои разсъждения с  нищо не задължават  авторката,  нито оспорват
безусловните заслуги и качества на нейната работа. Тя е в правото си да ги приеме
или  не.  При  всички  случаи,  обаче,  считам,  че  както  положеният  труд,  така  и
постигнатият отличен резултат, преполагат, дори бих казал, налагат трудът да бъде
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издаден,  като  това  ще  бъде  от  голяма  полза  за  специалистите  и  ценителите  на
правното знание и, в дадения случай, на неговата хуманитарна насоченост.

VI. Заключение

     Имайки предвид изключителното значение на темата, нейната актуалност и
приложимост, а също така и нейната фундаментална разработка, свидетелстваща
за висока компетентност, ерудиция, аналитично мислене на дисертантката, както и
нейната  доказана  способност  да  разработва  сложни  изследователски  проблеми,
изразявам  следното  свое  становище  в  качеството  ми  на  председател  и  член  на
научно жури по чл. 9 от ЗРАСРБ:

- Давам убедено  ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на дисертационния труд и на
цялата научна продукция, представена в настоящия конкурс и призовавам
уважаемото  научно  жури  да  присъди  на  проф.  д-р  Цветана  Николаева
Каменова научната степен  “ДОКТОР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ” по
Международно  право  и  международни  отношения  в  област  на  висше
образование ш. 3. Социални, стопански и правни науки, направление ш. 3.6.
Право.

  

 06.12.2014 г.                                                                    Проф. д-р Милан МИЛАНОВ

София                                                                              Председател на Научното жури


