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Анотація

У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального
права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття
проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх
інстанційних рівнях судової системи України.   

Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних
строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів та доказування, судового
наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення
судових рішень до виконання тощо.  

Підручник буде корисним не лише для студентів чи викладачів юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів, а і практикуючих юристів.
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