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Анотація

У монографії досліджено окреме провадження як специфічне провадження
цивільного судочинства, подано історико-правовий нарис окремого
провадження та характеристика його природи. Проаналізовано порядок
розгляду справ, віднесених до окремого провадження.

Для науковців, аспірантів, студентів, суддів, адвокатів та інших правників.
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