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Книги, які можуть вас зацікавити

Зразки документів з
приватного права
(цивільне, сімейне,
житлове, трудове,
земельне,
цивільно-процесуальне
та
господарсько-процес
уальне...

Оскарження судових
рішень у
господарському
судочинстві

Адвокатський іспит:
зразки процесуальних
документів

Цивільний
процесуальний кодекс
України

Зразки установчих
документів юридичних
осіб. Практичний
посібник

Логіка для юристів.
Навчальний посібник
для підготовки до
іспитів

Перейти до галузі права
Господарське право та процес

