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Анотація

У цьому виданні детально аналізуються норми Цивільного процесуального
кодексу України, порівняно з раніше чинним ЦПК. Постатейний коментар
містить повні відповіді на практичні з точки зору відправлення правосуддя,
питання, що виникають при застосуванні процесуального законодавства
суддями, адвокатами.  

Поряд з теоретичними основами процесуального права в роботі
висвітлюється на конкретних справах судова практика його застосування.   

У книзі використовуються правові позиції Вищої судової ланки, опубліковані в
їх офіційних виданнях після розгляду конкретної справи; узагальнення й
аналізи, зроблені цими судами. Коментар містить посилання на роботи вчених
в області застосування ЦПК відносно спірних питань з приводу підвідомчості
цивільних справ, підсудності, регламентування прав і обов’язків осіб, які
беруть (або не беруть) участь у справі, додержання процесуальних строків,
порядок надання і забезпечення доказів, сплати судового збору, тощо.  

В цьому виданні коментуються норми провадження цивільних справ у судах
першої інстанції, тобто статті з 1 по 350-8 ЦПК України.  

Книга розрахована на суддів, адвокатів, прокурорів, правозахисників, а також
студентів і широке коло читачів, які цікавляться питаннями процесуального
законодавства.
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