
До Научното жури

назначено със Заповед на Зам.-директора на ИДП при БАН
№ РД-09-89/31.10.2014 г.

за провеждане на публична защита на дисертационен труд „Международното
хуманитарно право – предизвикателствата в началото на 21 век“ на проф.

д-р Цветана Николаева Каменова за придобиване на научната степен „доктор
на науките“ по Международно право и международни отношения в Област на

висше образование шифър 3. Социални, стопански и правни науки,
Професионално направление шифър 3.6. Право

 

СТАНОВИЩЕ

От Професор д-р Николай Натов –  Юридически факултет на  Софийски
университет „Св. Климент Охридски“

Уважаеми членове на Научното жури,

С горната заповед съм назначен за външен член на Научното жури по
тази  процедура.  На първото  заседание  на  Журито  съм определен  да  изготвя
становище.  В  указания  със  Заповедта  срок  представям  на  Вашето  внимание
становището си.

Кандидатката  Проф.  д-р  Цветана  Николаева  Каменова  е  разработила
дисертационен  труд  на  тема  „Международното  хуманитарно  право  –
предизвикателствата  в началото на 21 век“ в обем 540 стр.,  както и няколко
статии и студии по темата на този труд.

Общо описание на представения дисертационен труд

Дисертационният труд съдържа увод, основен дял, структурно  разделен
на три части, всяка с по няколко глави, точки и подточки, и заключение. Накрая
има  три  приложения  и  списък  с  използваните  източници  –  теоретични,
документи на международни форуми и решения от практиката.  Направени са
312  бележки  под  линия.  Ползваната  литература  на  кирилица  включва  38
заглавия, а на латиница – 102 заглавия. 
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Част  първа  на  дисертацията  е  посветена  на  общата  проблематика  на
международното хуманитарно право – понятие, основни принципи, източници,
сравнение на хуманитарното право с нормите за защита на правата на човека,
национални  мерки  срещу  нарушаването  на  международното  хуманитарно
право,  ролята  на  Международния  съд  на  ООН  и  на  Европейския  съюз  за
прилагане на международното хуманитарно право и за защита на правата на
човека,  мироопазващи  операции.  В  част  втора  се  разглеждат
предизвикателствата  пред  международното  хуманитарно  право,  възникващи
вследствие използването на нови видове оръжия и методи за водене на война
през  21-ви  век.  В  част  трета  се  изследва  развитието  на  международното
наказателно  правосъдие  –  от  създаването  на  международните  наказателни
съдилища през видовете престъпления като предмет на компетентността им до
бъдещето  на  международното  наказателно  правосъдие  и  проблема  за
универсалната юрисдикция. Заключението обобщава изводите, предложенията
и препоръките на авторката. 

Научни постижения и характер на приносите  

Трудът  е  първото по рода си в българската  правна литература  научно
изследване на този дял на международното право. Той изхожда от разбирането,
че  въпросният  дял  придобива  все  по-голямо  практическо  значение  с  оглед
съществуващите  и  с  оглед  новите,  разрастващи  се  въоръжени  конфликти  в
света. Разработката има интердисциплинарен характер.

Приносите на труда се заключават в следното:

 Задълбочено  научно  разглеждане  и  изясняване  на  проблема  за
прилагане на принципа на универсалната юрисдикция на базата на
сравнително-правен анализ  на  уредбата  и практиката  в  отделни
държави-членки  на  ЕС  и  при  съобразяване  със  становища  на
неправителствени организации;

 Отбелязване и изясняване на новата приложимост на нормите на
международното  хуманитарно  право  в  епохата  на  борба  с
тероризма и поява на ново поколение конфликти;

 Очертаване важността на обичайното международно хуманитарно
право в контекста на подробен обзор на действащото договорно
международно хуманитарно право;

 Задълбочен научен анализ на съотношението между уредбата на
правата  на  човека  в  общото  международно  право  и  в
международното хуманитарно право;

 Изследване на основните решения на Международния съд на ООН
по  въпросите  на  правата  на  човека  и  на  международното
хуманитарно право;
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 Научно  изясняване  на  политиката  на  ЕС  към  международните
хуманитарни  проблеми,  както  и  на  включването  на  ЕС  в
граждански  и  военни  операции  по  време  на  въоръжени
конфликти;

 Очертаване  на  проблемите,  възникващи  за  международното
наказателно правосъдие вследствие или във връзка с прилагане на
нормите на международното хуманитарно право.

Горепосочените  приноси  имат  както  теоретичен,  така  и  важен
практически  и  практико-приложен  характер.  Интерес  представлява  и
препоръката, която авторката отправя  към националния законодател във връзка
с проблематиката на универсалната юрисдикция, а именно – при подготовката
на новия Наказателен кодекс да бъдат взети предвид и съобразени изискванията
на  международните  конвенции,  ратифицирани  от  България  и  уреждащи
прилагането  на  тази  юрисдикция.  Следва  да  се  отбележи  също  така,  че
теоретичните и нормативни източници, както и съдебната практика са ползвани
коректно от авторката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Въз  основа  на  направените  констатации  и  цялостна  оценка  на
дисертационния  труд  на  Проф.  д-р  Цветана  Каменова считам,  че  той
съдържа  теоретични  обобщения  и  решения  на  редица  големи  научни  и
научноприложни проблеми,  които  поставя международното хуманитарно
право  през  21-ви  век.  Тези  обобщения  и  решения  съответстват  на
съвременните  научни  постижения  и  представляват  значителен  и
оригинален принос в науката на международното право.  Дисертационният
труд е подготвен самостоятелно и не  повтаря по никакъв начин темата,
нито която и да е част от съдържанието на представения за придобиване на
образователна  и  научна  степен  „доктор"  от  кандидатката.  Спазени  са
изискванията на чл.12 и сл. от Закона за развитието на академичния състав
в Република България и на чл.37 и сл. от Правилника за прилагането на
ЗРАСРБ.  Давам  положителна  оценка на  труда  „Международното
хуманитарно  право  –  предизвикателствата  в  началото  на  21  век“,
разработен  от  Проф.  д-р  Цветана  Николаева  Каменова  и  предлагам  на
уважаемото Научно жури да й даде научната степен „доктор на науките“ по
Международно  право  и  международни  отношения  в  Област  на  висше
образование  шифър  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки,
Професионално направление шифър 3.6. Право.

София, 5 декември 2014 г.                                   ..............................................
                                                                                Проф. д-р Николай Натов
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