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Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß

Представляват ин те рес след ни те ста тии от послед ни те 
книж ки на юри ди чески те спи са ния:

– Сп. „Собственост и пра во“ – ме се чен дайджест – 
бр. 7/2019 г.: „Сделките с имо ти – риско ве и от го вор ности. 
Рискове от не дейст ви тел ност при раз по ре ди тел ни сдел ки с имо-
ти, при до би ти по наслед ст во“ – Б. Маринова; „Стоп ка па ро“ – по-
ня тие и прав на същ ност“ – П. Голева; „Решение № 70 от 
2.06.2017 г. на ВКС по гр. д. № 386/2016 г., І г. о. Кредиторът с 
па рич но взе ма не, кой то е про вел успеш но иска по чл. 135, ал. 1 
ЗЗД, има пра вен ин те рес един ст ве но от на соч ва не на при ну ди-
тел но то из пъл не ние вър ху иму щест во то – пред мет на ув реж да-
ща та сдел ка. Чрез из на ся не то на то ва иму щест во на публич на 
про дан той ще мо же да удовлет во ри из ця ло или от части своето 
взе ма не. Той ня ма пра вен ин те рес от пре дя вя ва не на отри ца те-
лен уста но ви те лен иск за соб ст ве ност как то сре щу приобре та-
те ля по оспо ре на та сдел ка, та ка и спря мо част ни те пра-
воприем ни ци на то зи приобре та тел, ко га то те са при до би ли 
пра ва след впис ва не на иско ва та мол ба по чл. 135 ЗЗД и ще бъ дат 
об вър за ни от си ла та на пре съ де но не що на ре ше нието по ува-
же ния от ме ни те лен иск. В то зи слу чай кре ди то рът ни то се по-
зо ва ва на свое вещ но пра во вър ху имо та, което иска да за щи ти, 
отри чай ки пра во то на соб ст ве ност на от вет ни ка, ни то на ня-
как во фак ти ческо състояние, ни то пък отри ча не то на пра во то 
на соб ст ве ност на от вет ни ка ще до ве де до въз мож ност той да 
при до бие ня как ви пра ва. Правото му на при ну ди тел но из пъл не-
ние не за ви си от отри ча не то на пра во то на соб ст ве ност на от-
вет ни ка. В те зи слу чаи не са на ли це раз гле да ни те в т. 1 на ТР 
№ 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС 
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усло вия за до пусти мост на отри ца тел ния уста но ви те лен иск“; 
„Промени в ре жи ма на при ну ди тел но то от чуж да ва не на имо ти“ – 
С. Тодоров; „Упражняване на сер ви ту ти те вър ху зе ме дел ски зе-
ми“ – А. Георгиев; „За тайна та на оси но вя ва не то“ – В. Петров; 
„Родители дъл жат из д ръж ка на де ца та си и до ка то са сту ден ти“ – 
К. Добрев; „Вписване в имот ния ре гистър и впис ва не по ре да на 
чл. 599 ГПК и чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ“ – Х. Симеонов; „Отклонение 
от одобре ния ин вести ционен проект“ – Н. Гаджанова; „Строи-
телен про цес. Искове и раз ре ша ва не на спо ро ве по до го во ри те 
ФИДИК“ – Б. Милчева; „Авторски и срод ни на тях пра ва вър ху 
хо ре ограф ски произ ве де ния и тан цо ви из пъл не ния” – К. Пашова-
Миразчийска.

– Сп. „Търговско и обли га цион но пра во“ – ме се чен 
дайджест – бр. 7/2019 г. с при ло же ние „Проблеми на частич-
ния иск и тях но то раз ре ша ва не с Тъ лкувателно ре ше ние 
№ 3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС“ – Б. Пунев: 
„Изисквания към съ дър жа нието на тър гов ска та фир ма“ – А. Ни-
колова; „Търговскоправни спо со би за прехвър ля не на взе ма не“ – 
Х. Симеонов; „За об хва та и огра ни че нията на за по ра на дру жест-
вен дял“ – Г. Хорозов; „Противопоставимост на пра ва та на тре ти 
добро съ вест ни ли ца при си му ла тив ни сдел ки (чл. 17, ал. 2 и 
чл. 17, ал. 3 ЗЗД)“ – К. Добрев; „Решение № 59 от 29.05.2019 г. на 
ВКС по т. д. № 1680/2018 г., II т. о., ТК. В произ вод ст во то по 
чл. 422 от Гражданския про це су ален ко декс взе ма не то ще се 
приз нае за съ щест ву ва що и под ле жа що на из пъл не ние, на ос но-
ва ние за пис на за по вед, ако е изиску емо към па де жа на цен на та 
кни га, при усло вие че е пред ва ри тел но до ка за на обез пе чи тел на-
та функ ция на съ що то по от но ше ние на конкрет но то за дъл же-
ние по каузал но то пра во от но ше ние меж ду из да те ля и поема те-
ля. За те зи обез пе че ни конкрет ни взе ма ния, които не са изиску-
еми към да та та на па де жа на за пи са на за по вед, не е на ли це 
под ле жа що на из пъл не ние взе ма не и по цен на та кни га, тъй ка то 
в про ти вен слу чай би се постиг на ло не ос но ва тел но пред ва ри тел-
но ре али зи ра не на обез пе чи тел на та функ ция на за пи са на за по-
вед. Затова, ако не се спо ри от нос но обез пе чи тел на та функ ция 
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на за пи са на за по вед до сеж но из пъл не нието на конкрет но по вид 
за дъл же ние, то ще след ва да се уста но ви изиску емост та на то-
ва за дъл же ние към па де жа на ефек та“; „Справедливото 
удовлет во ря ва не на кре ди то ри те в свет ли на та на послед ни те из-
ме не ния в Закона за банко ва та не състоятел ност“ – Б. Николова; 
„Отстраняването на участ ни ци по ра ди не съ от ветст ва що це но во 
пред ло же ние“ – В. Андонова; „Принципите за обра бот ва не на 
лич ни дан ни в пред до го вор ни те от но ше ния“ – Н. Фети.

– Сп. „Труд и пра во“ – ме се чен дайджест – бр. 7/2019 г. с 
при ло же ние „Новости в пра ви ла та за дъл госроч но ко ман ди-
ро ва не в чуж би на “ – Ж. Богомилова: „Международната ор га-
ни за ция на тру да и от пуски те“ – А. Великова; „Прекъсване пол з-
ва не то на пла те ния го ди шен от пуск“ – Л. Тодорова; „Как и при 
как ви усло вия се опре де лят по чив ки те в рам ки те на ра бот ния 
ден“ – Т. Капитанов; „Въпроси и от го во ри от прак ти ка та на 
МТСП“; „Подборът на нов пер со нал и за щи та та на лич ни те дан-
ни“ – М. Захариев; „Обработване на лич ни дан ни, в кон текста на 
тру до во то и слу жеб но то пра во от но ше ние“ – Н. Фети, Д. Тошкова-
Николова; „При опас но ви со ки тем пе ра ту ри ра бо то да те ли те 
тряб ва да въ ве дат мер ки за бе зо пас на ра бо та“; „Дуалното обу че-
ние – още ед на въз мож ност за оси гу ря ва не на пер со нал“ – Е. Ди-
митрова; „Oт 1 юли 2019 го ди на са в си ла из ме не ния в Наредбата 
за па рич ни те обез ще те ния и по мо щи от дър жав но то об щест ве но 
оси гу ря ва не и в при ло же нията към нея“ – Н. Вангелова; „Квотите 
по Закона за хо ра та с ув реж да ния, пра вил ни ка за не го во то при ла-
га не и Вътрешните пра ви ла за из вър ш ва не на спе циали зи ра ни 
про вер ки от кон трол ни те ор га ни на ИА ГИТ“ – Т. Дичева; 
„Вътрешни пра ви ла за из вър ш ва не на спе циали зи ра ни про вер ки 
от кон трол ни те ор га ни на ИА „Главна ин спек ция по тру да“ за 
при ла га не на кво та та за наз на ча ва не на хо ра с трай ни ув реж да-
ния“; „За закри ла та на хо ра та с ув реж да ния“ – А. Александров.

– Сп. „Счетоводство, да нъ ци и пра во“ – ме се чен дай-
джест – бр. 7/2019 г.: „Счетоводни аспек ти при от чи та не на дъл-
готрайни те ма те риал ни ак ти ви – при до би ва не, ам ор ти за ция, 
обез ценка, ре монт, за мя на и от пис ва не“ – Х. Досев; „Изпълнение 
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на изиск ва не то за ин вести ра не на пре отстъ пен кор по ра ти вен да-
нък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО“; „Необлагаеми до хо ди по чл. 13 
от Закона за да нъ ци те вър ху до хо ди те на фи зи чески те ли ца“ – 
Е. Попова; „Данъчно тре ти ра не по ЗДДС на достав ки на услу ги, 
свър за ни с меж ду на ро ден тран спорт“ – И. Кондарев; „Какво 
пред виж дат послед ни те про ме ни в Наредба № Н-18, в си ла от 
2.07.2019 г.“ – Б. Петрова; „Отпадат кни ги те за днев ни фи нан со-
ви от че ти на фискал ни те устройст ва“; „За ня кои въпро си, въз ник-
на ли при ре ви зия на за дъл же ния по Закона за да нък вър ху до ба-
ве на та стойност“ – Г. Минкова; „Договорът за влог в да нъ чен 
склад“ – Б. Найденов; „Какво тряб ва да се има пред вид, ко га то се 
пра вят пла ща ния из вън стра на та“ – Т. Тодоров.

– Сп. „Търговско пра во“ – бр. 2/2019 г.: „Неравноправните 
клаузи в до го во ри с потре би те ли в за по вед но то произ вод ст во“ – 
Т. Градинарова; „Смислови ин вер сии на ду ма та суб си диар ност в 
прав ния дискурс и от въд не го“ – И. Богданова; „Проблеми при 
прак ти ческо то при ло же ние на пра ви ла та за за ба ва та на кре ди-
тор“ – Х. Танчева; „Проблеми на прав на та уред ба на пла теж ни те 
услу ги по ини циира не на пла ща не и по пре доста вя не на ин фор-
ма ция за смет ка“ – Я. Николов; „Способи за из пъл не ние по ре да 
на Закона за осо бе ни те за ло зи вър ху за ло же но тър гов ско пред-
приятие“ – Г. Георгиев.

– Сп. „Общество и пра во“ – бр. 4/2019 г.: „Непосредственото 
дейст вие на раз по ред би те на Конституцията и прак ти ка та на съ-
ди ли ща та“ – К. Влахов; „Наказателният ко декс меж ду 1968 г. и 
2018 г. Между за ко но да те ля и об щест ве на та дейст ви тел ност (вто-
ра част)“ – И. Пушкарова; „Подробни устро йст ве ни пла но ве – 
пред наз на че ние и ви до ве“ – Б. Георгиев; „Правни пробле ми при 
заема не то на ака де мич ни длъж ности в БАН“ – Х. Банов; „Законът 
за соб ст ве ност та и об ща соб ст ве ност ли са об щи те части“ – П. 
Божкова; „Федералният Конституционен съд на Гер ма ния от ме-
ни огра ни ча ва не то на ро ди тел ски те пра ва. Решението е по ин ди-
ви ду ал на кон сти ту цион на жал ба на бъл гар ска граж данка“; 
„Случаят „Жоро Павето“. Истината за ед но раз след ва не от пре ди 
50 го ди ни“ – И. Боев.
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– бр. 5/2019 г.: „Истанбулската кон вен ция и джен дър иде-
оло гията. Социални и прав ни пробле ми“ – Г. Петров; „Решение 
№ 13 от 27 юли 2018 г. на Конституционния съд по к. д. 
№ 8/2013 г. (извадка)“; „Особено мне ние към Решение № 13 от 27 
юли 2018 г. на кон сти ту цион ни те съ дии Георги Ангелов и Румен 
Ненков“; „Домашното на си лие ка то кри ми но ге нен фак тор при 
би то ви те престъпле ния“ – Д. Викторова; „Модел за по ли ти ки и 
про це ду ри за пред ва ри те лен кон трол за за ко но съ образ ност“ – 
И. Лечева; „Идентификационни из след ва ния на ръ ко пис ни тек-
сто ве, из пи са ни от ед но и съ що ли це на раз лич ни ези ци“ – 
Л. Георгиев; „Правомощията на съ деб ни те из пъл ни те ли да съста-
вят кон ста тив ни про то ко ли“ – Матийо Шардон.

– Сп. „Европейски пра вен преглед“ – том ХХІІІ/2019 г.: 
„Юрисдикцията на Съда на ЕС в област та на Общата външ на по-
ли ти ка и по ли ти ка та на си гур ност на ЕС“ – Ж. Попова; „Обжал-
ваемите ак то ве на Европейската ко ми сия в област та на Евро-
пейското ан титръсто во пра во“ – А. Корнезов; „Междуна род ните 
ин вести цион ни спо ро ве след ре ше нието на Съда на Европей ския 
съ юз по де ло то Achmea“ – Д. Драгиев; „Компетентност на на-
ционал на юрис дик ция по иск за по пъл ва не на ма са та на не-
състоятел ност та в рам ки те на произ вод ст во по не състоятел ност в 
дру га дър жа ва членка“; „Решение на Съда от 14 ноем в ри 2018 г. 
по де ло С-296/17 – Виймер унд Трахте ГмбХ – ре ши ли пра вил но 
Съдът на ЕС?“ – А. Ганев, С. Симеонов, В. Божилов; „Решението 
Servier: но ва стра ни ца на съ деб на та прак ти ка в сфе ра та на ан ти-
конку рент ни те спо ра зу ме ния, огра ни ча ва щи тър го вията с ге не-
рич ни ле кар ст ва. Решение от 12 де кем в ри 2018 г., Servier и др./
Комисия, T-691/14, EU:T:2018:922“ – Д. Манолчев; „Преюди-
циални за пит ва ния, от пра ве ни от бъл гар ски юрис дик ции в пе-
риода 1.11.2019 – 30.04.2019“; „Правото на ЕС до пуска в рам ки те 
на на ка за тел но произ вод ст во за из ма ми с ДДС да се из клю чат от 
до ка за тел ст ве ния ма те риал събра ни те чрез спе циал ни ра зуз на ва-
тел ни сред ст ва до ка за тел ст ва, за които не е из да де но над леж но 
раз ре ше ние от ком пе тен тен съ де бен ор ган. Решение от 17 яну ари 
2019 г., Дзивев и др., C-310/16“; „Санкция за не декла ри ран вно с/ 
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из нос на па ри в брой в ЕС, която пред виж да ед нов ре мен но то от-
не ма не на па ри те и на ла га не то на на ка за ние ли ша ва не от сво бо да 
до пет го ди ни или гло ба в раз мер на ед на пе та от не декла ри ра на-
та па рич на су ма в брой, не съ от ветст ва на пра во то на ЕС. 
Определение от 30 яну ари 2019 г., Софийска град ска про ку ра ту ра 
и Апелативна про ку ра ту ра, C-335/18 и C-336/18“; „Член 267 
ДФЕС и член 47 от Хартата не до пускат огра ни че ния на пра во то 
на на ционал на юрис дик ция да от пра ви пре юди циал но за пит ва не 
до Съда или да из ча ка не го вия от го вор при произ на ся не по за кон-
ност та на ре ше ние за за дър жа не под стра жа. Определение от 12 
фев ру ари 2019 г., RH, C-8/19 PPU“; „Директива 2014/41 за дъл жа-
ва да се пред ви дят в на ционал но то пра во мер ки за за щи та сре щу 
не за ко но съ образ ни про це су ал но-след ст ве ни дейст вия по съ би ра-
не на до ка за тел ст ва в рам ки те на съ деб но то произ вод ст во. Заклю-
чение на ге не рал ния ад во кат Bot от 11 април 2019 година по де ло 
Гава нозов, C-324/17“; „Определяне на ком пе тент ния съд по 
Регламент № 1215/2012 да раз гле да иск от етаж на соб ст ве ност за 
пла ща не на вноски за под дръж ка на сгра да сре щу от вет ник с 
место жи веене в дру га дър жа ва членка. Заключение на ге не рал ния 
ад во кат J. Kokott от 31 яну ари 2019 го ди на по де ло Кер, C-25/18“; 
„Задължението по бъл гар ско то пра во етаж ни те соб ст ве ни ци да 
пла щат смет ки за пар но, не за ви си мо че не го из пол з ват в апар та-
мен та си, не про ти во ре чи на пра во то на ЕС. Заключение на 
генералния ад во кат H. Saugmandsgaard Øe, пред ста ве но на 30 
април 2019 го ди на по съ еди не ни де ла C-708/17 и C-725/17, „ЕВН 
България Топлофикация“ ЕАД с/у Димитрова и „Топлофикация 
София“ ЕАД с/у Димитров, ECLI:EU:C:2019:333“; „Най-важ ни те 
ре ше ния на Съда на ЕС за 2018 го ди на: Трудово пра во: ре ше ние 
от 6 ноем в ри 2018 г., Kreuziger, C-619/16; ре ше ние от 6 ноем в ри 
2018 г., Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 
C-684/16; ре ше ние от 4 ок том в ри 2018 г., Dicu, C-12/17; ре ше ние 
от 13 де кем в ри 2018 г., Hein, C-385/17; ре ше ние от 6 ноем в ри 
2018 г., Bauer и Willmeroth, C-569/16 и C-570/16; ре ше ние от 21 
фев ру ари 2018 г., Matzak, C-518/15; Защита на потре би те ли те: 
ре ше ние от 13 сеп тем в ри 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, 
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C-54/17 и C-55/17; ре ше ние от 31 май 2018 г., Wegener, C-537/17; 
ре ше ние от 12 сеп тем в ри 2018 г., Harms, C-601/17; ре ше ние от 8 
ноем в ри 2018 г., Dyson/Комисия, T-544/13 RENV; Защита на 
здра ве то и окол на та сре да: ре ше ние от 22 фев ру ари 2018 г., 
Комисия/Гърция, C-328/16; ре ше ние от 13 де кем в ри 2018 г., Ville 
de Paris и Ville de Bruxelles/Комисия, T-339/16 и T-352/16; ре ше-
ние от 17 май 2018 г., Bayer CropScience и др./Комисия, T-429/13 
и T-451/13; ре ше ние от 14 март 2018 г., TestBioTech/Комисия, 
T-33/16; Защита на лич ни те дан ни: ре ше ние от 5 юни 2018 г., 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16; ре ше ние от 10 
юли 2018 г., Tietosuojavaltuutettu, C-25/17; Семеен жи вот: ре ше-
ние от 12 юли 2018 г., Banger, C-89/17; ре ше ние от 5 юни 2018 г., 
Coman и др., C-673/16; Интелектуална соб ст ве ност: ре ше ние от 
13 ноем в ри 2018 г., Levola Hengelo, C-310/17; Върховенство на 
за ко на: опре де ле ние от 17 де кем в ри 2018 г., Комисия/Полша, 
C-619/18 R; ре ше ние от 4 ок том в ри 2018 г., Комисия/Франция 
(Précompte mobilier), C-416/17; Конкуренция и дър жав ни по мо щи: 
ре ше ние от 6 ноем в ри 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/
Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, 
C-622/16 P – C-624/16 P; ре ше ние от 12 де кем в ри 2018 г., Biogaran/
Комисия, T-677/14; Институционално пра во: ре ше ние от 19 юни 
2018 г., Le Pen/Парламент, T-86/17; ре ше ние от 23 април 2018 г., 
One of Us и др./Комисия, T-561/14; Български де ла: ре ше ние от 
31 май 2018 г., Вълчева, C-335/17; ре ше ние от 5 юни 2018 г., 
Колев и др., C-612/15; ре ше ние от 4 ок том в ри 2018 г., Кантарев, 
C-571/16; Брекзит: ре ше ние от 10 де кем в ри 2018 г., Wightman и 
др., C-621/18; ре ше ние от 19 сеп тем в ри 2018 г., RO, C-327/18 
PPU“; „Нови пра ви ла за до пуска не на жал би сре щу ак то ве на 
Общия съд по де ла, пре ми на ли двоен кон трол“; „Съдът от ме ни 
при съ де но от Общия съд обез ще те ние за вре ди за раз хо ди те за 
под дър жа не на банко ва га ран ция от пред приятие в рам ки те на 
пре ко мер на про дъл жи тел ност на произ вод ст во то по об жал ва не 
на ре ше ние на Комисията пред Общия съд. Решение от 13 де кем-
в ри 2018 г., Европейски съюз/Gascogne Sack Deutschland и 
Gascogne, C-138/17 P и C-146/17 P“; „Правото на ЕС не за дъл жа ва 
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да се въ зоб но ви на ка за тел но то произ вод ст во вслед ст вие на уста-
но ве но на ру ше ние на Хартата на ос нов ни те пра ва, не за ви си мо че 
та ка ва въз мож ност е пред ви де на в на ционал но то пра во при на ру-
ше ние на пра ва та, га ран ти ра ни с ЕКПЧ. Решение от 24 ок том в ри 
2018 г., XC и др., C-234/17“; „Обявяването за ни щож ни по си ла та 
на на циона лен за кон с обрат но дейст вие на всич ки до го во ри за 
кре дит, склю че ни с чуж дестран ни кре ди то ри без раз ре ше ние за 
пре доста вя не на кре дит ни услу ги, про ти во ре чи на пра во то на 
ЕС. Решение от 14 фев ру ари 2019 г., Milivojević, C-630/17“; 
„Условия за при ла га не на из клю че нието по Директива 2014/24/
ЕС, поз во ля ва що да се въз ло жи об щест ве на по ръч ка с пред мет 
услу ги за пре воз на па циен ти с ли ней ка без обя вя ва не на про це-
ду ра. Решение от 21 март 2019 г., Falck Rettungsdienste и Falck, 
C-465/17“; „Механизмът за уреж да не на спо ро ве меж ду ин вести-
то ри и дър жа ви, пред ви ден от Споразумението за сво бод на тър-
го вия меж ду Европейския съ юз и Канада (CETA), е съв местим с 
пра во то на Съюза. Становище 1/17 от 30 април 2019 г.“; „Нови 
пра ви ла за иму щест ве ни ре жи ми за меж ду на род ни те двой ки в 18 
дър жа ви членки“; „Либерализация на ре жи ма на дви же ние на 
офи циал ни до ку мен ти в ЕС“; „Търговското спо ра зу ме ние меж ду 
ЕС и Япония вле зе в си ла“; „Предварително спо ра зу ме ние от нос-
но програ ма та InvestEU“; „Решения на на ционал ни съ ди ли ща на 
дър жа ви членки в из пъл не ние на поста но ве ни пре юди циал ни 
заклю че ния: Германия – Федерален съд [Решение по де ло Peugeot 
Deutschland, C-132/17]; Обединено крал ст во – Върховен съд, 
Chancery Division [Решение по де ло Teva, UK e.a., C-121/17]; 
България – Специализиран на ка за те лен съд [Решение по де ло 
Milev, C-310/18]; Полша – Върховен ад ми нистра ти вен съд 
[Решение по де ло Gmina Ryjewo, ре ше ние C-140/17; Италия – 
Касационен съд [Решение по де ло Garlsson Real Estate e.a., 
C-537/16]; Финландия – Върховен ад ми нистра ти вен съд [Реше-
ние, A., C-679/16]; Португалия – Върховен съд [Решение по де ло 
Juliana, C-80/17]; Испания – Върховен съд [Решение по де ло 
Banco Santander, C-96/16 и C-94/17]; Ирландия – Апелативен съд 
[Решение C.E. и N.E., C-325/18 PPU и C-375/18 PPU]; Италия – 
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Касационен съд [Решение по де ло Di Puma, C-596/16 и 597/16]; 
Нидерландия – Държавен съ вет [Решение К. и B., C-380/17]; 
Словакия – Върховен съд [Решение Lesoochranárske zoskupenie 
VLK, C-243/15]; Италия – Съд в Бергамо [Решение по де ло Menci, 
C-524/15]; Финландия – Върховен съд [Решение по де ло Visnapuu, 
C-198/14]“; „La compétence de la Cour de justice dans le domaine de 
la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union“ – J. Popova; 
„Commission’s Reviewable Acts in European Union Competition 
Law“ – A. Kornezov; „International Investment Disputes after the 
Achmea Judgment of the Court of Justice of the European Union“ – 
D. Draguiev; „Jurisdiction of the Courts of the Member States to Hear 
Cases Which Derive Directly From Insolvency Proceedings in another 
Member State“ – A. Ganev; „The Servier Case Before the General 
Court: A New Chapter of the Litigation Saga on Anticompetitive 
Agreements Impeding the Generic Drug Trade. Judgment of 12 
December 2018, Servier and Others v Commission, T-691/14, 
EU:T:2018:922“ – D. Manolchev. 


