
                     ДО НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
                     ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН
                     ТРУД „МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО 
                     ПРАВО (ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В НАЧА- 
                     ЛОТО НА 21 ВЕК)” НА ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАНА
                     НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ
                     НА НАУЧНАТА СТЕПЕН „ДОКТОР НА ЮРИ-
                    ДИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

                            Р    Е    Ц    Е    Н    З    И    Я
                                                  от
                     проф. д-р Иван Владимиров от УНСС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

     Със  заповед  №  РД-09-89  от  31  октомври  2014  г.  на
заместник-директора  на  Института  за  държавата  и  правото
при БАН доц. д-р Гергана Маринова съм утвърден за външен
член на научното жури за провеждане на публична защита на
дисертационен  труд  „Международно  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 3
„Социални,  стопански  и  правни  науки”,  направление  3.6
„Право”.  На  първото  си  заседание,  което  се  състоя  на  11
ноември  2014  г.,  научното  жури  ми  възложи  да  съставя
рецензия. 
     Запознаването  с  дисертационния  труд позволява  да  се
направят изводите, които следват по-нататък в тази рецензия.
     Темата, на която авторката е посветила своя дисертационен
труд,  е  актуална.  С  чл.1  на  Многостранния  международен
договор от 27 август 1928 г. за отказване от войната, известен
повече като „Пакта Бриан-Келог”, високодоговорящите страни
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тържествено заявяват, че осъждат прибягването към война да
уреждане  на  международните  спорове.  Въпреки  това
осъждане  и  забраняването  от  съвременното  международно
право  на  воденето  на  агресивни  войни,  източниците,  които
пораждат  войната,  не  са  изчезнали.  С  особено  голяма
жестокост  спрямо  сражаващи  се  и  несражаващи  се,
включително  цивилните  лица,  се  отличават  въоръжените
военни  конфликти  с  международен  или  с  немеждународен
характер, които се разразиха в края на ХХ и в началото на ХХІ
век  (с.9-10  от  дисертационния  труд).  Това  обстоятелство
обуславя  актуалността  на  противодействието  на  тежките
нарушения на правните норми, които уреждат поведението на
страните,  участващи  във  въоръжен  конфликт,  или  според
възприетата  от  авторката  терминология  –  на  нормите  на
международното хуманитарно право.
     Дисертационният труд е  първото в  българската правна
литература  цялостно  самостоятелно  изследване  на
международното  хуманитарно  право.  Действително  по
тематиката  на  този  отрасъл  на  международното  публично
право  са  издадени  две  неголеми  монографии  на  български
учени: 1. проф. д.ю.н. Петко Радойнов. Женевските конвенции
от  1949  г.  за  защита  на  жертвите  на  войната.  София,
Академично  издателство  „Марин  Дринов”,  1959,   117
страници;  2.  д-р  Слави  Пашовски.  Международното
хуманитарно  право  –  граница  на  насилието  във  военните
конфликти. София, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”,  1990,  130  страници.  От  една  страна,  в  тези
монографии не е анализирана отговорността за нарушаване на
нормите  на  международното  хуманитарно  право,  на  която
отговорност авторката  с  основание отделя  голямо внимание
при това с оглед на предизвикателствата в началото на ХХІ
век. От друга страна, петдесет години след публикуването на
труда на проф. П. Радойнов и близо 30 години след издаването
на труда на д-р Сл. Пашовски, в този клон на международното
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публично  право  могат  да  бъдат  обособени  съвършено  нови
проблеми. Сред тях проблемите, свързани с отговорността за
нарушаване  на  международното  хуманитарно  право  и  с
нейното  реализиране,  придобиха  първостепенно  значение.
Въоръжените конфликти не само не намаляха, но се увеличиха
по брой и се отличиха с необикновена жестокост и с груби
нарушения  на  нормите  на  международното  хуманитарно
право,  невиждани  след  края  на  Втората  световна  война.
Създадени бяха международни трибунали ad hoc като органи
на Съвета за сигурност на ООН. През 1998 г.  бе подписана
международна конвенция, създаваща за първи път в историята
на  човечеството  международен  наказателен  съд  и
кодифицираща  основни  норми  на  международното
хуманитарно право (с.5-7).
     Дисертационният труд е  подготвен самостоятелно и не
повтаря  темата,  нито  значителна  част  от  съдържанието  на
представения  за  придобиване  на  образователната  и  научна
степен „доктор”. Той също така не повтаря части на предишна
докторска  дисертация.  С  това  дисертационният  труд  е
съобразен с изискванията на чл.37 (изм., ДВ, бр.19 от 2011 г.),
ал.1, изр. второ и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България –
ППЗРАСРБ.
     Кандидатката се е съобразила и с чл.38 (изм., ДВ, бр.19 от
2011  г.)  на  посочения  правилник.  Тя  е  предложила
дисертационния труд в секция „Международноправни науки”
като първично звено на Института за държавата и правото при
БАН за обсъждане, което се е състояло на 24 октомври 2014 г.
в нейно присъствие. С т.1 от протоколното решение секцията
предлага  да  бъде  открита  процедура  за  защита  на
дисертационния труд.
     Структурата на  дисертационния  труд  от общо  542
страници  заедно  с  приложенията  е  почти  напълно
съобразена  с  изискванията  на  чл.27,  ал.2,  изр.  второ  в
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редакцията според ДВ, бр.19 от 2011 г. от ППЗРАСРБ. Тази
структура  обхваща  заглавна  страница,  увод,  изложение,
разпределено  в  деветнадесет  глави,  заключение  и
библиография. За да бъде структурата на дисертационния труд
напълно съобразена с посочената разпоредба на правилника,
по  мое  мнение  авторката  трябва  да  добави  до  датата  на
защитата  изискваната  от  цитираната  разпоредба  на
правилника  декларация за оригиналност и достоверност.
     Използвана е цялата достъпна българска и чуждестранна
литература в областта на международното хуманитарно право.
Списъкът на използваните съчинения на кирилица съдържа 38
заглавия. Списъкът на съчиненията на латиница обхваща 102
заглавия.  На  някои  от  съчиненията  на  чужди  езици  се
извършва за първи път позоваване в български правен научен
труд.  Използваните  съчинения  са  коректно  цитирани.
Кандидатката  анализира  натрупаната  съдебна  практика  на
международни и национални съдилища. 
     Прилагането на нормативния, историческия, системния,
сравнителноправния и формално-логическия методи, както и
почти  тригодишният  практически  опит  на  авторката  като
съдия  в  международен  наказателен  съд,  са  й  позволили  да
постигне  целта  на  дисертацията,  а  именно:  да  анализира
урежданите от международното хуманитарно право явления в
междунарoдната  общност  през  последните  двадесет  и  пет
години и да направи съответните изводи и обобщения (с.13).
   Изпълнени  са  научните  задачи,  които  авторката  си  е
поставила:  а)  да  покаже  функционирането  на  комплекса  от
норми на международното хуманитарно право, като се позове
на практиката на международни и национални съдилища, да
анализира  подхода  на  Европейския  съюз,  да  посочи
практиката на Международния съд на ООН – в част първа на
дисертационния труд; б) да представи систематизирано новите
оръжия  и  методи  на  военни  действия,  използвани  при
въоръжени конфликти, като направи изводи относно правната
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регламентация на някои видове оръжия и в частност да бъде
обсъден  въпросът  необходимо  ли  е  да  има  забрана  чрез
изрични  международни договорености  за  всеки  вид  оръжия
или  са  достатъчни  съществуващите  вече  договорености  в
международни  договори  –  в  част  втора;  в)  да  представи
развитието  на  международното  наказателно  правосъдие  и  в
частност функционирането на Международния съд за бивша
Югославия  като  пример  за  функционирането  на
международен съд ad hoc, като се позове на своя практически
опит в  този съд,  както и  да  се  спре на  основните въпроси,
пораждани  от  прилагането  на  принципа  на  универсалната
юрисдикция – в част трета (с.12).
     Съдържанието  на  дисертационния  труд  отговаря  на
изискванията на чл.37 (изм., ДВ, бр.19 от 2011 г.), ал.1, изр.
първо от ППЗРАСРБ. Трудът съдържа теоретични обобщения
и решения на големи научни или научно-приложни проблеми,
които  обобщения  и  решения  съответстват  на  съвременните
постижения и представляват значителен и оригинален принос
в  науката  за  международното  право  и  международните
отношения.
     Такива приноси са научните схващания, които авторката
доразвива по засегнатите въпроси.
     Пример на такова доразвитие съставлява направеният от
авторката  въз  основа  на  анализ  на  изброени  основни
източници на международното хуманитарно право извод, че
общите правни ограничения за  военното действие са  три,  а
именно: военно действие е допустимо само: 1. ако е насочено
срещу  военни  обекти;  2.  ако  няма  да  причини  ненужни
страдания; и 3. ако не е вероломно (с.14).
     Друг пример на приносно доразвитие на научно схващане е
изводът,  че  по-голямата  подробност  на  нормите  на
международното  хуманитарно  право  в  сравнение  с
международноправните норми в областта на правата на човека
сама по себе си не е достатъчна причина, за да дава приоритет
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на международното хуманитарно право при всеки случай на
колизия. Основните цели и принципи на всеки режим трябва
да бъдат преценявани при всеки отделен случай на колизия.
Както  международното  хуманитарно  право,  така  и
международноправните норми в областта на правата на човека
са  части  на  международното  право.  Те  трябва  да  бъдат
прилагани  по  начин,  който  не  подкопава  единството  на
международното право (с.130).
     Трети  пример  на  такова  доразвитие  е  изводът,  че
разширеното  определение  на  престъпление  срещу
човечеството  в  Римския  статут  на  Международния
наказателен съд прави връзката с правата на човека по-силна
от  момента,  когато  Комисията  на  ООН  по  международно
право формално призна тази връзка при изготвянето на проект
за Кодекс на престъпленията срещу мира и човечеството през
деветдесетте години на ХХ век (с.131).
     Четвърти пример е изводът, че членовете на мироопазващи
мисии трябва изключително внимателно да използват сила за
самоотбрана,  когато  срещу  тях  има  деца-войници,  и  че
командирите  са  длъжни  да  обръщат  специално  внимание  в
случаите, когато в зоната на операции действат деца-войници,
за  да  предотвратят  нежелани  последици  и  за  двете  страни,
както и да не бъде настройвано общественото мнение против
действията на мироопазващите мисии (с.218). 
     Характер  на  значителни  и  оригинални  приноси  имат
предложенията за усъвършенстване на законодателството на
Република България (предложенията de lege ferenda).
     Пример на  такъв принос съставлява предложението на
авторката при изработването на новия Наказателен кодекс на
Република  България  да  бъдат  съобразени  изискванията  на
различни международни конвенции, които нашата държава е
ратифицирала  и  които  предвиждат  прилагането  на
универсална юрисдикция, като се следват общите тенденции в
Европейския съюз в тази област (с.459).
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     Съществени части на дисертационния труд са публикувани
в монографията „Международно хуманитарно право”, издание
на Българската академия на науките, Института за държавата
и правото, 2011, 247 страници.
     Изводите и предложенията, направени в дисертационния
труд,  могат  да  бъдат  използвани  в  дейността  на
Министерството на външните работи и на Министерството на
отбраната.
     Позволявам си да привлека вниманието на авторката на
дисертационния  труд  върху  някои  части  от  изложението,
които  по  мое  мнение  се  нуждаят  от  уточняване  и/или  от
допълнително аргументиране.
     Уточняване е необходимо, например, на бележка № 2 под
линия в частта й за невъзможността текстът на Женевските
конвенции от 1949 г. и на протоколите към тях да се намери
на  български  език.  Всъщност  такава  невъзможност  не
съществува към датата на предаване на дисертационния труд
за  защита.  В  официален  превод  на  български  език  са
обнародвани в „Държавен вестник”, бр.26 от 21 март 2014 г.
три от тях, а именно: Женевската конвенция от 12 август 1949
г.  относно  подобряване  участта  на  ранените  и  болните  в
действащите  въоръжени  сили,  Женевската  конвенция  от  12
август  1949  г.  относно  подобряване  участта  на  ранените,
болните  и  претърпелите  корабокрушение  от  състава  на
въоръжените сили и Женевската конвенция от 12 август 1949
г.  относно  третирането  на  военнопланниците.  Текстът  на
Женевската конвенция от 12 август 1949 г. относно закрила на
цивилните лица във време на война в официален превод на
български език е обнародван в „Държавен вестник”, бр.27 от
25 март 2014 г.. Допълнителните протоколи към Женевските
конвенции от 12 август 2014 г. относно защитата на жертвите
от международни въоръжени конфликти (Протокол І), относно
защитата  на  жертвите  на  въоръжени  конфликти  с
немеждународен характер (Протокол ІІ) и относно приемането
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на  допълнителна  отличителна  емблема  (Протокол  ІІІ)  в
официален  превод  на  български  език  са  обнародвани  в
„Държавен вестник”, бр.30 от 1 април 2014 година.
     Изтъкнатите отделни недостатъци не са в състояние да
намалят  достоинствата  на  дисертационния  труд,  които  бяха
отбелязани  по-горе  в  тази  рецензия.  Рецензентът  привлича
вниманието  върху  тези  недостатъци,  като  се  ръководи
единствено  от  желанието  да  съдейства  на  авторката  да  ги
избегне  при  издаване  на  дисертационния  труд,  което  би
представлявало  интерес  за   широк  кръг  специалисти.
Посочените отделни недостатъци не се отразяват отрицателно
върху  общата  положителна  оценка,  която  дисертационният
труд заслужава.
     Следователно, дисертационният труд „Международно
хуманитарно право (предизвикателствата в началото на 21
век)”,  представен  от  проф.  д-р  Цветана  Николаева
Каменова  на  вниманието  на  научното  жури  за
придобиване на научната степен „доктор на юридическите
науки”, отговаря на изискванията на чл.37 (изм., ДВ, бр.19
от 2011 г.), ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона
за  развитието  на  академичния  състав  в  Република
България.  Той  е  подготвен  самостоятелно  и  не  повтаря
буквално темата  и  значителна  част  от  съдържанието  на
представения  за  придобиването  на  образователната  и
научна  степен  „доктор”,  нито  части  на  предишна
докторска  дисертация.  Този  труд  съдържа  теоретични
обобщения  и  решения  на  големи  научни  или  научно-
приложни  проблеми,  които  обобщения  и  решения
съответстват  на  съвременните  постижения  и
представляват значителен и оригинален принос в науката
за  международното  право  и  международните  отношения.
Неговата  авторка  заслужава  присъждането  на  научната
степен „доктор на науките”. В качеството си на член на
научното  жури  и  рецензент  публично  обявявам  своята
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положителна  оценка  на  дисертационния  труд
„Международно хуманитарно право (предизвикателствата
в  началото  на  21  век)”  и  поддръжка  на  искането  за
присъждането  на  авторката  му  проф.  д-р  Цветана
Николаева  Каменова  на  научната  степен  „доктор  на
юридическите  науки”  по  международно  право  и
международни отношения в област на висше образование
т.3 „Социални, стопански и правни науки”, направление
т.3.6 „Право”.

София, 11 декември 2014 г.

   ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ-РЕЦЕНЗЕНТ:
                                                         (проф. д-р Иван Владимиров)
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