
СТАНОВИЩЕ

На основание на Заповед РД-09-89 от 12.10.2015 г. на Директора на Института 

за държавата и правото при БАН за включване в състава на научно жури за 

провеждане на защита на Тодор Димитров Дочев – задочен докторант в 

Научна област 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление 3.6. Право, Научна специалност Международно право и 

международни отношения на тема «Международна администрация на 

територии: правомощия на Съвета за сигурност по глава VII от Устава на

ООН за поддържане и възстановяване на международния мир и сигурност» 

за присъждане на образователната и научна степен  «доктор» и на основание 

Протокол 1 от заседание на научно жури от 23.10.2015 г. за определяне на 

рецензенти,

От  проф. д-р Пламен Иларионов Пантев, Катедра Международно право и 

международни отношения на Юридическия факултет при Софийския 

университет «Св. Климент Охридски»

Тодор Дочев е възпитаник на Юридическия факултет при Софийския 

университет «Св. Климент Охридски». Той е зачислен като задочен докторант в 

Института за правни науки през м. октомври 2008 г.  Докторантът е положил с 

«отличен 5.50» изпита от докторантския минимум по Международно право и 

международни отношения и с «отличен 5.50» по английски език..

Периодът на работа по дисертацията е наситен с богата и разностранна 

изследователска активност, която подготвя предпоставките за разработване на 

един оригинален и изключително актуален практически и теоретичен проблем 

на международните отношения – този за международната администрация на 

територии.

Тодор Дочев е депозирал стриктно и пълно цялата необходима документация за 

изискуемата процедура. Представеният дисертационен труд е в обем 354 стр., 

включително декларацията за оригиналност, списъка на цитираните източници 

и предметния показалец. Използваните източници са в респектиращ обем – 177 



на чужди езици и 39 на български, а научният апарат е с почти 900 бележки. 

Дочев умело използва тези източници в обосноваване на тезите, при 

провеждане на анализите и при дефиниране на изводите на труда.
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Дисертационният труд разглежда въпроса за правната основа на т.нар. 

международна администрация на територии в контекста на Международното 

публично право и Изследванията в областта на сигурността. Цел на научното 

изследване е да анализира правните норми, приложими пряко или по аналогия, 

към института на интернационализацията, както и да предложи теоретичен 

прочит на посочените пропуски.

Докторантът използва сравнителноправния и историко-правния 

изследователски методи. Тези методи му помагат практически да разреши една 

от най-важните задачи на разработката – да открие специфичната причинно-

следствена връзка между правнозначими събития, от една страна и, общия 

исторически контекст, от друга.

Съществено достойнство на труда е, че международното управление на 

територии се разглежда в логична връзка други политико-правни явления като 

“хуманитарна интервенция”, “отговорност за защита”, “налагане на 

мира/мироопазване /мироизграждане”, а всички – като инструменти за 

постигане на целите на Устава на ООН за гарантиране на международна 

сигурност. Разбира се авторът е навлезнал в дълбочина в една от тези области – 

международната администрация на територии, с което помага да се дооформи 

окончателно възгледа за правосъобразността на поведението на редица държави

в усилията им за удовлетворяване на потребностите по регулиране и 

разрешаване на съвременните международни конфликти. В съвременния 

глобализиран свят са чести случаите на възникване при вътрешнодържавни 

конфликти, а също и при международни конфликти на т. нар. аномални 

териториални ситуации. Тодор Дочев се е опитал и е предложил формулата, по 

която Съветът за сигурност на ООН може да обоснове международноправно 

своята дейност при справянето с един от най-трудните практически проблеми 

на следконфликтната дейност.

Считам, че посочените в папката с документите по докторантурата научни 

приноси обосновават напълно претенцията за придобиване на ОНС “доктор”. 

Бих добавил още един научен принос – Дочев предлага чрез цялостния си труд 
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една допълнителна и съществена илюстрация на диалектическото 

взаимодействие между политическите и международноправните регулативни 

фактори на системата на международните отношения. Този принос е на 

границата между Теорията на международните отношения и Теорията на 

международното публично право.

Тодор Дочев е апробирал своите идеи на редица национални и международни 

научни форуми у нас, както и пред широката научна аудитория в България и 

чужбина. Приложените научни публикации потвърждават тази констатация.

В заключение, давам своята положителна оценка на дисертацията на Тодор 

Димитров Дочев с оглед присъждането му на образователната и научна степен 

«доктор» по професионално направление 3.6. «Право» (Международно право и 

международни отношения).

София

14 декември 2015 г.               ПОДПИС: ……………………….
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