
84 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ “ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ 
ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2019 Ã.

Íàêàçàòåëíî ïðàâî. Íàêàçàòåëåí ïðîöåñ
Ненков, Румен. Гаранцията ка то из точ ник за удовлет во ря ва-

не на взе ма не то за при съ де ни раз носки в на ка за тел ния про цес 
(бр. 4/2019 г., с. 3–13)

Ãðàæäàíñêî, òúðãîâñêî è òðóäîâî ïðàâî. Ãðàæäàíñêè 
ïðîöåñ

Атанасов, Георги. За „граж дан ска та кон фиска ция“, „не за-
кон но при до би то то иму щест во“ и вул га ри за цията на Правото 
(бр. 5/2019 г., с. 3–55)

Златанов, Благой, Сузан Руфат. Правна уред ба на кон то ко-
рент ния до го вор спо ред ита лиан ския Граждански ко декс – срав-
ни тел нопра вен ана лиз (бр. 1/2019 г., с. 16–28)

Вълкова, Галя, Анета Атанасова, Елена Михайлова, Светла 
Стайкова. Отчуждението на де те то от не от глеж да щия го ро ди-
тел – по ня тие, спе ци фи ки и кон струк тив ни под хо ди за пре одо ля-
ва не то му (бр. 10/2019 г., с. 3–65)

Мингова, Анелия, Таня Градинарова. За при лож но то по ле на 
насрещ ни те жал би (бр. 12/2019 г., с. 3–24)

Таджер, Витали. Вещно пра во на НРБ. Част ІV. Владение 
(бр. 8–9/2019 г., с. 2–95)

Ïðàâî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç
Какво (не) знаем за глав ни те про ку ро ри на дър жа ви те – 

членки на Европейския съ юз (бр. 3/2019 г., с. 3–54)
Решение на Съда (вто ри състав) от 16 юли 2015 го ди на. 

„Преюдициално за пит ва не – Регламент (EO) № 1889/2005 – 
Контрол на па ри в брой, които се вна сят и из на сят от Европейския 
съ юз – Членове 3 и 9 – Задължение за декла ри ра не – Неизпъл-
нение – Санкции – Пропорционалност“ (бр. 7/2019 г., с. 22–33)
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Решение на Съда (тре ти състав) от 19 сеп тем в ри 2019 г. 
„Преюдициално за пит ва не – Съдебно сътруд ни чест во по на ка за-
тел ноправ ни въпро си – Членове 6 и 47 и член 51, параграф 1 от 
Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз – Директива 
2012/13/ЕС – Член 8, параграф 2 – Директива 2013/48/ЕС – 
Член 12 – Директива (ЕС) 2016/343 – Член 3 – Национална прав-
на уред ба, по ре да на която мо же по те ра пев тич ни съ обра же ния и 
съ обра же ния за си гур ност да се наста ня ват в пси хиатрич но за ве-
де ние ли ца, които в състояние на нев ме ня емост са из вър ши ли об-
щест ве но опас ни деяния – Право на ин фор ма ция от нос но пра ва-
та – Право на достъп до ад во кат – Право на ефек тив ни прав ни 
сред ст ва за за щи та – Презумпция за не ви нов ност – „Уязвимо ли-
це“ (бр. 11/2019 г., с. 33–55)

Ïðàâà íà ÷îâåêà
Делото Вецев сре щу България (бр. 11/2019 г., с. 25–32)
Делото Дворски сре щу Хърватия (бр. 2/2019 г., с. 3–79)
Делото Тогрул сре щу България (бр. 6 /2019 г., с. 49–62)
Делото Чорбов сре щу България (бр. 4/2019 г., с. 31–47)
Добрева, Наташа. Достъп на не пъл но лет ни мо ми че та до 

репро дук тив но здра ве опаз ва не (бр. 11/2019 г., с. 3–8)
Екимджиев, Михаил. Колизии на ре жи ма за по ли цейска ре-

гистра ция по чл. 68 от Закона за Министерството на вътреш ни те 
ра бо ти с Конституцията и с Конвенцията за за щи та на пра ва та на 
чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (бр. 1/2019 г., с. 46–58)

Екимджиев, Михаил, Катина Бончева. Пречат ли ло ши те за-
ко ни на спра вед ли во то пра во съ дие? (де ло то Радостина Бояджие-
ва и „Глория ин тер не шъ нъл ли ми тид“ ЕООД сре щу България) 
(бр. 6/2019 г., с. 24–30)

Шаркова, Мария. Правото на си гур но и бе зо пас но ле че ние в 
прак ти ка та на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка (бр. 6/2019 г., 
с. 3–23)

Àäâîêàòóðà
Върбанова, Гергана, Георги Димитров. Упълномощаване на 

ад во кат по елек тро нен път (бр. 1/2019 г., с. 3–15)



86 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

Йочев, Евгени. Единодействие и раз ногла сия меж ду Съюза 
на бъл гар ски те ад во ка ти и Съюза на бъл гар ски те съ дии при 
управле нието на Народния блок (29 юни 1931 – 19 май 1934 г.) 
(бр. 6/2019 г., с. 31–48)

Йочев, Евгени. Как „един лош вест ни кар мо же да ска ра два-
ма добри прияте ли“ (бр. 1/2019 г., с. 29–45)

Йочев, Евгени. Развитието на ад во ка ту ра та от Освобож де-
нието до приема не то на пър вия за кон за ад во ка ти те (бр. 12/2019 г., 
с. 25–42)

Йочев, Евгени. 100 г. от ос но ва ва не то на Съюза/Сдружението 
на бъл гар ски те съ дии (бр. 7/2019 г., с. 3–21)

Йочев, Евгени. Сътрудничеството и еди но дейст вието меж ду 
Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти и Съюза на бъл гар ски те съ дии 
(1921–1923) (бр. 4/2019 г., с. 14–30)

Йочев, Евгени. Сътрудничеството и еди но дейст вието меж ду 
Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти и Съюза на бъл гар ски те съ дии по 
вре ме на управле нието на Демократическия сго вор (1923–1931) 
(бр. 11/2019 г., с. 9–24)

Âèñø àäâîêàòñêè ñúâåò. Âèñøè îðãàíè 
íà àäâîêàòóðàòà

Обръщение на Висшия ад во кат ски съ вет от нос но из бо ра на 
нов гла вен про ку рор на Република България (бр. 12/2019 г., 
с. 49–53)

Становище на Висшия ад во кат ски съ вет от нос но ка чест ва та, 
които тряб ва да при те жа ват кан ди да ти те за гла вен про ку рор на 
Република България (бр. 12/2019 г., с. 43–48)

Счетоводен ба ланс на Висшия ад во кат ски съ вет 
(бр. 4/2019 г., с. 76–79)

Тест и ка зу си от из пи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти от 
18–19 май и 1 юни 2019 г. (бр. 7/2019 г., с. 34–53)

Тест и ка зу си от из пи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти от 
2–3 ноем в ри и 16 ноем в ри 2019 г. (бр. 12/2019 г., с. 54–72)

Ðåöåíçèè
Велева, Симона, Анастас Пунев. Сборникът „Избрани ре ше-
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ния на Федералния конституционен съд на Федерална ре публи ка 
Германия“ пре веж да пости же нията на нем ския кон сти ту циона ли-
зъм (бр. 10/2019 г., с. 66–87)

Драгиев, Драгия. Към бъл гар ско то из да ние на „Вертикални 
спо ра зу ме ния ЕС – България“ 2018 (бр. 4/2019 г., с. 48–68)

Илиева, Ирена. Отзив за кни га та на Диана Ковачева „Инди-
видът в меж ду на род но то пра во. Правосубектност на фи зи чески те 
ли ца в кон текста на меж ду на род но то пра во за за щи та на пра ва та 
на чо ве ка и меж ду на род но то ху ма ни тар но пра во“. С.: Сиела, 2018 
(бр. 1/2019 г., с. 59–63)

Áèáëèîòåêà “Ïåòêî Äîá÷åâ” ïðè Âèñøèÿ 
àäâîêàòñêè ñúâåò

В прав ни те спи са ния
   (бр. 1/2019 г., с. 64–73)
   (бр. 3/2019 г., с. 55–61)
   (бр. 4/2019 г., с. 69–73)
   (бр. 6/2019 г., с. 63–69)
   (бр. 7/2019 г., с. 54–62)
   (бр. 11/2019 г., с. 56–62)
   (бр. 12/2019 г., с.73–81)

Íîâè êíèãè â Áèáëèîòåêà “Ïåòêî Äîá÷åâ” 
ïðè Âèñøèÿ àäâîêàòñêè ñúâåò

   (бр. 1/2019 г., с. 74–75)
   (бр. 3/2019 г., с. 62–63)
   (бр. 4/2019 г., с. 74–75)
   (бр. 6/2019 г., с. 70–71)
   (бр. 7/2019 г., с. 63)
   (бр. 11/2019 г., с. 63)
   (бр. 12/2019 г., с. 82–83)
Предстоящи важ ни го диш ни ни през 2019 го ди на 

(бр. 1/2019 г., с. 76–79)
Съдържание на спи са ние „Адвокатски преглед“ за 2019 г. 

(бр. 12/2019 г., с. 84–87)


