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Анотація

Досліджено теоретичні проблеми виконавчого провадження як юридичної
процедури, що має специфічні предмет, коло суб’єктів, процесуальну форму,
та є органічною частиною судового розгляду відповідно до практики
Європейського суду з прав людини. Розглядаються процедури здійснення
окремих виконавчих дій, питання повороту виконання судових рішень,
судового контролю за виконанням судових рішень, визнання та виконання
рішень іноземних судів та міжнародного комерційного арбітражу. Містяться
нормативно-правові акти, що регламентують організаційні питання діяльності
Державної виконавчої служби та процедурні питання виконання судових
рішень, судова практика, процесуальні акти-документи виконавчого
провадження.  

Для студентів і викладачів юридичних ВНЗ, працівників Державної виконавчої
служби, суддів, інших юристів-практиків.
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