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ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ 
“ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÏÐÅÃËÅÄ” ÇÀ 2022 Ã.

Îáùè ïðîáëåìè

Брайков, Валентин. Поуките на за ле за. Една лич на рав но-
смет ка (бр. 5–6/2022 г., с. 32–45)

Екимджиев, Михаил. Защо, ко га и как да па зим пра во то от 
за ко на? (За цен ностния под ход в пра во то и управлението) 
(бр. 3/2022 г., с. 3–15)

Писмо на Съюза на юристи те в България до ми нистъ ра на 
пра во съ дието и ми нистъ ра на обра зо ва нието (бр. 3/2022 г., с. 63–
65)

Радев, Симеон. Политическото крас но ре чие в България 
(бр. 1/2022 г., с. 3–29)

Ìåæäóíàðîäíî ïðàâî

Трендафилова, Екатерина. Международният на ка за те лен 
съд – 20 го ди ни в действие (бр. 11/2022 г., с. 3–71)

Íàêàçàòåëíî ïðà âî. Íàêàçàòåëåí ïðî öåñ

Иванова, Иванка. Европейските стан дар ти за не за ви си мост 
на съ диите и про ку ро ри те: па ра ле ли и раз ли чия (бр. 4/2022 г., 
с. 3–27)

Йорданова, Радослава. За прав ния ефект на Решение 
№ 3/23.03.2021 г. по к. д. № 11/2020 г. на Конституционния съд 
спря мо обра зу ва ни на ка за тел ни произ вод ства за из вър ше но 
престъпле ние по чл. 343в, ал. 3 от Наказателния ко декс 
(бр. 1/2022 г., с. 30–37)
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Ãðàæäàíñêî, íàñëåäñòâåíî 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 щество“ и вул га ри за цията на Правото 
(IV). Българската граж дан ска кон фиска ция – неосъ ществи ма 
прав на ино ва ция (бр. 2/2022 г., с. 3–69)

Кьосева, Мария. Правосубектност на Българската пра вослав-
на цър к ва – Българска патриар шия (бр. 3/2022 г., с. 35–51)

Кьосева, Мария. Правосубектност на местни те по де ле ния на 
Българската пра вослав на цър к ва – Българска патриар шия 
(бр. 4/2022 г., с. 28–59)

Малинов, Ивайло. Владение, дър жа не, тър пи ми действия и 
непра во мер но пол з ва не (бр. 8/2022 г., с. 24–34)

Малинов, Ивайло. Възможността за ре ле ви ра не на въз ра же-
ние, напра ве но с до пъл ни тел ния от го вор на иско ва та мол ба в 
произ вод ство то по тър гов ски спо ро ве (бр. 7/2022 г., с. 38–51)

Малинов, Ивайло. Реалното по лу ча ва не на обла ги от вещ та и 
пред по ла гаемо то обед ня ва не на обед не лия в хи по те зи те на не-
осно ва тел но обо га тя ва не чрез из пол з ва не на чуж да вещ по сми-
съ ла на чл. 59 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те 
(бр. 9–10/2022 г., с. 80–95)

Петров, Васил. Два про це су ал ни ар гу мен та за от го вор ността 
на наслед ни ка, приел по опис (бр. 5–6/2022 г., с. 21–31)

Петров, Васил. Как и кой насле дя ва в чет вър ти наслед ствен 
ред (бр. 12/2022 г., с. 39–46)

Петров, Васил. Юбилейна го диш ни на на про фе сор д-р 
Красимира Средкова (бр. 9–10/2022 г., с. 58–79)

Àäìèíèñòðàòèâíî è ôèíàíñîâî ïðàâî. 
Àäìèíèñòðàòèâåí ïðîöåñ

Йочев, Евгени. Сто и де сет го ди ни от приема не то на пър вия 
Закон за ад ми нистра тив но то пра во съ дие (бр. 3/2022 г., с. 16–34)

Ïðàâà íà ÷îâåêà

Делото Косован сре щу Република Молдова (бр. 8/2022 г., 
с. 35–70)
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Иванова, Иванка. Повече от без на ка за ност: бъл гар ският гла-
вен про ку рор в прак ти ка та на Европейския съд по пра ва та на чо-
ве ка (бр. 7/2022 г., с. 3–37)

Маргаритова-Вучкова, Светла. Решенията на Европейския 
съд по пра ва та на чо ве ка по бъл гар ски жал би през 2021 го ди на 
(бр. 2/2022 г., с. 70–79)

Министерство на пра во съ дието. Насоки за действие при пре-
да ва не на де те (бр. 7/2022 г., с. 52–60)

Àäâîêàòóðà

Защита на ад во ка ти те от непра во мер на на ме са в сво бод но то 
и не за ви си мо упраж ня ва не на тях на та юри ди ческа про фе сия. 
Доклад на Специалния доклад чик на ООН по въпро са за не за ви-
си мостта на съ диите и ад во ка ти те Диего Гарсия-Саян 
(бр. 9–10/2022 г., с. 3–40)

Йочев, Евгени. Второто об що го диш но събра ние и но ва та 
так ти ка на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти в за щи та на ад во ка ту-
ра та (бр. 8/2022 г., с. 3–23)

Йочев, Евгени. 150 го ди ни от рож де нието на Никола 
Мушанов (бр. 5–6/2022 г., с. 3–20)

Йочев, Евгени. 155 го ди ни от рож де нието на Александър 
Малинов – пър вия пред се да тел на Висшия ад во кат ски съ вет 
(бр. 9–10/2022 г., с. 41–57). (Допусната греш ка – на с. 48 из ре че-
нието „Той заста ва твър до на ан ти се мит ски по зи ции“ да се че-
те „Той заста ва твър до сре щу ан ти се мит ски те по зи ции на ня-
кои по ли ти чески и об ществе ни гру пи в стра на та“. Редакцион-
ната ко ле гия под на ся из ви не ния на чи та те ли те.)

Йочев, Евгени. 175 го ди ни от рож де нието на Димитър Греков 
(бр. 12/2022 г., с. 16–38)

125 го ди ни Софийска ад во кат ска ко ле гия. За ня кои пре диз-
ви ка тел ства пред ад во ка ту ра та днес. Слово на ад во кат Даниела 
Доковска, произ не се но на науч на та кон фе рен ция, пос ве те на на 
за бе ле жи тел на та го диш ни на (бр. 12/2022 г., с. 3–15)



70 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

Âèñø àäâîêàòñêè ñúâåò. Âèñøè îðãàíè íà 
àäâîêàòóðàòà

Декларация в под кре па на кан ди да ту ра та на съ дия Галина 
Захарова за пред се да тел на Върховния ка са ционен съд 
(бр. 1/2022 г., с. 43–44)

Отчет за па рич ни те по то ци по пре кия ме тод за 2021 го ди на 
на Висшия ад во кат ски съ вет (бр. 5–6/2022 г., с. 91)

Отчет за при хо ди те и раз хо ди те от несто пан ска дейност за 
2021 го ди на на Висшия ад во кат ски съ вет (бр. 5–6/2022 г., с. 89)

Отчет за при хо ди те и раз хо ди те от сто пан ска дейност за 
2021 го ди на (едностранен) на Висшия ад во кат ски съ вет 
(бр. 5–6/2022 г., с. 93)

Отчет за раз хо ди те от сто пан ска дейност за 2021 го ди на 
(едностранен) на Висшия ад во кат ски съ вет (бр. 5–6/2022 г., с. 92)

Отчет за соб стве ния ка пи тал за 2021 го ди на на Висшия ад во-
кат ски съ вет (бр. 5–6/2022 г., с. 90)

Счетоводен ба ланс на Висшия ад во кат ски съ вет към 
31.12.2021 го ди на (бр. 5–6/2022 г., с. 88)

Тест и ка зу си от из пи та за ад во ка ти и млад ши ад во ка ти на 
21–22 май и 11 юни 2022 г. (бр. 5–6/2022 г., с. 62–87)

Ðåöåíçèè

Ангелова, Вяра. „Въпросът за спра вед ли востта. Съдените 
жур на листи в България“ – сбор ник с ин тер вю та, ста тии и ко мен-
та ри (бр. 3/2022 г., с. 55–57)

Киров, Димитър. „Бежанско пра во“ – един дъл го очак ван 
труд на книж ния па зар (бр. 3/2022 г., с. 52–54)

Огнянов, Любомир. Евгени Йочев. Сдружението на бъл гар-
ски те съ дии и Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти по вре ме на пра-
ви тел ства та на Отечествения фронт (1944–1948) (бр. 4/2022 г., 
с. 60–69)

Ñúäåáíà ïðàêòèêà

Определение № 74/22.02.2022 г. на Върховния ка са ционен 
съд, Търговска ко ле гия, I от де ле ние (бр. 3/2022 г., с. 58–62)
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ОСНК на ВКС обя ви за за гу би ли си ла из ця ло или от части 31 
Постановления на Пленума на Върховния съд, а за 15 поста новле-
ния на Пленума кон ста ти ра, че мъл ча ли во са из гу би ли си ла из ця-
ло или от части (бр. 1/2022 г., с. 38–42)

Решение № 2/14.02.2022 г. на Върховния ка са ционен съд, II 
на ка за тел но от де ле ние (бр. 5–6/2022 г., с. 46–57)

Тълкувателно ре ше ние № 5/14.07.2022 г. на Върховния ад-
ми нистра ти вен съд – ОСС от I и II ко ле гия на ВАС (бр. 7/2022 г., 
с. 61–71)

Решение № 50132/03.11.2022 г. по т. д. № 1959/2021 г. на 
Върховния ка са ционен съд, Търговска ко ле гия, I от де ле ние 
(бр. 12/2022 г., с. 47–55)

Ïðàâíà êíèæíèíà

В прав ни те спи са ния
(бр. 1/2022 г., с. 45–48)
(бр. 3/2022 г., с. 66–69)
(бр. 4/2022 г., с. 70–72)
(бр. 5–6/2022 г., с. 58–61)
(бр. 8/2022 г., с. 71–77)
(бр. 12/2022 г., с. 56–64)

Нови кни ги в Библиотека „Петко Добчев“ при Висшия 
ад во кат ски съ вет

(бр. 1/2022 г., с. 49)
(бр. 3/2022 г., с. 70–71)
(бр. 4/2022 г., с. 73–78)
(бр. 8/2022 г., с. 78–79)
(бр. 12/2022 г., с. 65–66)

Предстоящи важ ни го диш ни ни през 2022 го ди на 
(бр. 1/2022 г., с. 50) (Допусната греш ка – из ре че нието „90 го ди ни 
от рож де нието на проф. Цеко Торбов и 35 го ди ни от смър т та 
му“ да се че те „35 го ди ни от смър т та на проф. Цеко Торбов“. 
Редакционната ко ле гия под на ся из ви не ния на чи та те ли те.)

Съдържание на спи са ние „Адвокатски преглед“ за 2022 г. 
(бр. 12/2022 г., с. 67–71)


