
1

Рецензия

от проф. д-р Емил Георгиев Константинов

за дисертационния труд на доц. д-р Елвира Валентиновна Титко на

тема „Международноправни аспекти на гражданско-военното

сътрудничество (CIMIC)”, представен за присъждане на научна степен

„доктор на юридическите науки“ по професионално направление

3.6.„Право“, научно направление: „Международно право и

международни отношения“

Д-р Е. Титко е завършила право със специализация по международно

право. Тя е доцент в Киевския университет по право към Националната

академия на науките на Украйна. От 2013 година е кандидат на

юридическите науки по специалността международно право. Притежава

практичен и научен опит в областта на военното дело , в областта на правата

на човека и в сферата на гражданско-военното сътрудничество. Досегашната

й научна подготовка и опит са допринесли тя да се справи успешно с

разработването и написването на дисертационния й труд.

Представеният за рецензиране труд е на руски и в обем от на 611

страници. Той се състои от пет глави и заключение. Авторката привежда 643

цитата под линия. В работата е вложен значителен самостоятелен

изследователски труд. Дисертационният труд е разработен самостоятелно и

е тематично е напълно различен по съдържание от докторската дисертация
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на авторката, която е посветена на друг въпрос, а имено по темата за

свободата на мнение.

В рецензирания дисертационен труд проличава, че авторската добре

познава материята по която пише и има значителен практически опит. Тя е

отлично запозната с международните публикации по въпроса, който

разработва и използва и цитира много голям брой автори. Много добре е

запозната и с нормативния материал, отнасящ се до разработваната от нея

тематика. В дисертацията са използвани 238 чуждестранни източника от

изследваната област и 396 акта на международни организации като ООН,

НАТО и ЕС, а също и голям брой национални документи на различни

държави. Върху тази солидна литературна и документална база се изгражда

успешно предложената за рецензия дисертация. Авторите са цитирани

коректно.

Темата на която е посветен дисертационният труд е актуална и все още не

е всеобхватно разработена. Това се опитва сполучливо да направи

дисертантката. Тя разработва нов модел на взаимодействието на военните

сили с гражданската сфера като очертава неговите теоретични и практически

елементи. Мога да кажа, че подобна подробна разработка е новост в

международната литература. Тя има голямо теоретично и практическо

значение, включително и за България, която участва в международни военни

мисии. Актуалността на темата също се състои в това, че военните сили

трябва да бъдат в тясно сътрудничество с цивилния компонент, който

включва цялата цивилна среда: местното население, гражданската общност,

организациите (правителствени, неправителствени), граждански институции,

местните авторитети и други. Дългогодишната практика показа, че

изпълнението на мисиите е много трудно без подобно тясно сътрудничество.



3

Разработваната тематика е от сериозна важност за международната теория и

практика, включително и за Украйна, НАТО, Европейския съюз и ООН. Тя

ще запълни сериозна празнина в международната литература и ще

предизвика интереса както на теоретиците, така и ще е полезна за практиката.

Целта на изследването е многоспектрална и отделните цели и задачи са

точно формулирани. Основната цел е насочена към изучаването на новия

вид взаимодействие между военния и гражданския сектор и изследва такива

въпроси като човешката сигурност, системата за гражданска защита в

структурата на въоръжените сили, изследването на проблематиката в

международните организации и в избрани държави и други. Изследвани са

редица конкретни случаи на въоръжени конфликти. На основата на

проведеното изследване се предлага авторска доктрина за дейността на

силите на гражданско-военното сътрудничество, която трябва да засили

неговата ефективност при функционирането му. Това е сериозен научен

принос. Друга цел на работата е да се изследва връзката между

практическите елементи на произхода на дейностите на въоръжените сили в

рамките на CIMIC и правните положения за осигуряване на такива дейности,

както на международно, така и на национално ниво. Важна цел е също

проучването и демонстрирането на това, колко е важно в условия на

военните дейности, да се разбере ролята на военните в гражданската среда,

при подпомагане и защита на интересите на местното население, което е

пряко отразено в модела на human security, развит от автора.

За да постигне целите на изследването си дисертантката решава успешно

много задачи като например осмисляне на взаимодействието между армията

и гражданското общество, анализ на философията на войната и зачитането на

човешките права, тълкуване на националната и на международната сигурност

в контекста на защита на човешките права, определяне на същността на
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човешката сигурност като основа на функционирането на системата за

гражданска защита в структурите на военните сили на ООН, ЕС, НАТО и

други, исторически анализ на гражданско военното  сътрудничество като

съвсем нов път за уреждане на въоръжените конфликти, разкриване на

особеностите на защитата на гражданското население като обективна страна

на необходимото гражданско-военно взаимодействие в универсалната

система за защита на човешките права, разработване на правните основи на

гражданско-военното сътрудничество в системата на международното право,

включително и на международните организации като НАТО, ООН и ЕС,

анализ на практическото прилагане на гражданско-военното сътрудничество

при участието на ООН, НАТО и ЕС в контекста на определени операции,

оценка на доктриналните подходи към концепцията в националните

политики на някои странни , оценка на взаимодействието на гражданските и

военните елементи в гражданско-военни операции, анализ на ролята на

национални и международни правителствени и неправителствени

организации, разкриване на особеностите на гражданската и на военната

полиция в системата на гражданско-военното сътрудничество и много други.

Достоверността и обосноваността на научните резултати от

проведеното изследване се основават на използването на философски и

мирогледни, общо научни и специални научни методи, които осигуряват

единството на епистемологическия, социално-философския и правния

анализ на особеностите на прилагането както на международната, така и на

националната нормативна уредба на ГВС на избраните страни и

международни организации.

Методите за прогнозиране и моделиране се използват за разработване

на предложената за теоретично (авторско) обосноваване  Концепция за

развитие на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) във Въоръжените
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сили на национално ниво и на международно ниво. Избраната методология и

прилаганите методи съответстват на поставените цели и задачи на труда.

В дисертацията обект на изследване и съществени приноси представлява

формирането, развитието и функционирането на системата на гражданско-

военното сътрудничество, отношенията между държавите-членки на ООН,

НАТО и ЕС, взаимовръзката на гражданските и военните елементи в

правното уреждане от страна на международната общност и в отделни

държави. Авторката предлага свое теоретично обосноваване на концепцията

за развитие на гражданско военното сътрудничество във въоръжените сили

на национално равнище като обобщава значителен по обем теоретичен и

практически материал, което е научен принос.

Сериозно внимание заслужава научно-приносния характер на

изследователската теза на докторантката, че сътрудничеството на държавите

за създаването на правна база за дейността на гражданско-военното

сътрудничество е от световно значение в контекста на уреждането на

кризисни ситуации както в мирно, така и във военно време. Тази взаимна

заинтересованост е основа за съвместни действия и интереси, за създаването

на единни норми и стандарти. На преден план се открояват принципите на

НАТО. Ефективен е прилагания в труда системен подход. При направения в

труда анализ се откроява  предимството на гражданската компонента.

Научната новост и принос на труда се състои в това, че в него за първи път

се изследва комплексно формирането и прилагането на  силите на

гражданско-военното сътрудничество. Могат да се посочат редица нови

приносни положения, разработени в дисертацията  като например

взаимовръзката между философията на войната и зачитането на човешките

права, въпросите за „човешката сигурност”, разгледани са конкретни

съвременно прояви на гражданско-военното сътрудничество при различни
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вътрешни и международни конфликти в света, а също и причините за

възникващите проблеми. Разгледани са и елементите и конкретното им

значение за това сътрудничество, а също така и принципите за дейността им.

Други конкретни научни приноси са следните:

- Оценява се и се демонстрира съвременното възприятие и обединяване

на защитата на човешките права и дейностите на военните сили, където, е

демонстриран подходът на подобно обединение чрез формулата "human

security" на прага на XXI век;

- Представен е нов подход за одобряване на взаимодействието както на

гражданския, така и на военния компонент чрез системата на гражданско-

военно сътрудничество;

- Предложен е съвременен подход за осигуряване на правата и свободите

на човека и гражданите в дейността на военните сили;

- Въз основата на теоретичен и правен (както международен, така и

национален) анализ е създаден собствен модел на Концепцията за развитие

на гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) във Въоръжените сили на

национално ниво, de lege ferenda, което показва: принос към премахването на

теоретичните недостатъци при тълкуването както на определението на самия

CIMIC, така и на неговите компоненти; целите, принципите и основните

функции на ГВС; квалификацията на силите на CIMIC както в мирно време,

така и в кризисна ситуация; видове на гражданско-военна операция и т.н.

- Показани са желаните крайни резултати от дейностите на силите на

CIMIC в съответствие с анализа на практическия компонент на дейностите на

системата ГВС;

- Изведен е модел на научната идея за създаване на образователна

програма за обучение на специалисти на CIMIC;
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Научните резултати на дисертацията са систематизирани и са оценени

на научните и практическите конференции, в образователния процес и в

практическия компонент на територията на Украйна.

Проблематиката в труда е разгледана и с оглед конкретното й

приложение в Украйна. Получените резултати притежават не само научно-

приносен характер, но могат да получат и практическо приложение. За това

допринасят и публикациите на автора по темата на дисертацията. Събирането

и анализирането на литературата, документите и всички емпирични данни е

собствен принос на автора. Теоретичните обобщения, които той прави и

решението на научните и практическите проблеми представляват оригинален

научен принос. Автореферата съответства с основните положения и

приносите на дисертационния труд.

В критичен план могат да се отправят  някои препоръки. Би могло по-ясно

да се откроят юридическите елементи като се разграничат от философските и

политическите елементи и се разгледа връзката между тях. Правото не може

да се обезсилва с политически и философски аргументи и причини.

Например може да се твърди че „правото на война” е ясно уредено в

международното право и не може да се обезсилва с така наречената

хуманитарна интервенция, която международноправно не е разрешена, като

тази например в Косово. Отсъства правна оценка на конфликтите в Ирак и

Косово /стр. 254 и следващите/. Не се посочват нарушенията на

международното хуманитарно право от албанската Армия за освобождение

на Косово/с. 256/. Не се поставя и въпроса за легалността на тази „армия”.

Отсъства правна оценка на интервенцията в Ирак /с. 285 и следващите/. Не е

разгледана правната същност на войната от гледна точка на забраната за

употреба на сила /с. 525/. Необходимо е доизясняване на правно-

регулиращата функция на гражданско-военното сътрудничество, значението
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на формулировката „урегулиране на кризисни ситуации” и други подобни

изрази, имащи отношение към правото и особено към международното

право и ролята му при съвременните въоръжени конфликти, включително и

ролята в тях на съвременното международно хуманитарно право и връзката

му с гражданско-военното сътрудничество. Говори се също за „урегулиране

на Югославския конфликт” - там също не е  изяснена еднозначно

международноправната проблематика. Неспазването на международното

право и включително и на хуманитарното право доведе в този и в други

съвременни конфликти до масивно нарушаване на човешките права, което не

можа да бъде компенсирано с така нареченото гражданско военно

сътрудничество. Косовския конфликт и до ден днешен не е окончателно

решен. Не е точно становището, че след Втората световна война има”пълно

отказване от войната”. Напротив в Устава на ООН се разрешава законна

употреба на сила в строго определени случаи. Заслужава внимание и

въпросът за реалната ефективност на проблема за гражданско-военното

сътрудничество при съвременните конфликти и връзката му с правото,

включително и хуманитарното право, като особено се подчертаят новите

моменти. Тези въпроси, включително и правото на самоопределение и

свързаната с него употреба на сила, са интересен и с оглед въоръжените

конфликти в източната част на Украйна. Интерес би представлявала

позицията на автора за действието на нейната концепция при въоръжените

конфликти, предизвикани от упражняване на правото на самоопределение и

интервенциите в Северна Африка и Близкия изток.

Критика бих могъл да отправя и към прилагания от автора често пъти

описателен подход. При него се дава обилна информация за различни

становища и документи. Това естествено е полезно за читателя, но така се

разширява обема на дисертацията /например  141 и сл., стр. 260 и сл./. При
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прилагането на по-аналитичен и синтезиран подход обема би могъл да бъде

намален.

Редица повторения също така могат да бъдат избегнати. Като цяло изказът

може да бъде по-стегнат. Направените критични бележки не намаляват

научното значение и стойност на труда и приносите, съдържащи се в него. Те

биха могли да подпомогнат автора при бъдещата му работа в тази област.

На основание на гореизложеното, давам убедено положителна оценка на

дисертационния труд и предлагам на уважаемите членове на научното жури

да оценят високо достойнствата на дисертационния труд и да присъдят на

доц.  д-р Елвира Валентиновна Титко научната степен „доктор на

юридическите науки“ в професионално направление 3.6. „Право“, докторска

програма: „Международно право и международни отношения“.

РЕЦЕНЗЕНТ:

/проф. д-р Емил Константинов/


