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Ця книга не є систематизованим збірником зразків позовних заяв.
В’ячеслав Манукян не пропонує ніяких «шаблонів» – їх у книзі немає. Книжок
такого «шаблонного» жанру на сьогодні достатньо.
Узагалі, можна сказати, у книзі є тільки одна – «флагманська» – позовна заява.
Флагманська у тому сенсі, що вона акумулює в собі всі кращі концептуальні
елементи такого процесуального документа, як позовна заява.
Мета зразкової заяви (а також додаткових процесуальних документів) –
представити до уваги читача-юриста тексти, які дозволяють активізувати
творче юридичне мислення. І в цьому сенсі можна вважати, що цей посібник є
віддзеркаленням, так би мовити, філософії процесуального документа.
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