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Анотація

У посібнику з використанням схем і таблиць у логічній послідовності зібрано,
узагальнено, структуровано законодавство в контексті вивчення цивільного
процесу.

Для адвокатів, юрисконсультів, керівників юридичних відділів та підрозділів,
суддів, прокурорів, аспірантів і студентів юридичного фаху, а також усіх, хто
хоче систематизувати знання з цивільного процесу.
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