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Анотація

Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу
України містить постатейний аналіз його положень з урахуванням змін та
доповнень до процесуального законодавства станом на 2021 рік.  

Особливу увагу автори приділили правозастосовній практиці, що знайшла
своє відображення в судових рішення судів першої, апеляційної та касаційної
інстанцій, а також у рішеннях Європейського суду з прав людини.  

Видання розраховане на суддів, юристів-практиків, студентів, аспірантів та
викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також
усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних
процесуальних відносин в Україні.
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