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недійсності правочинів та напрацьованих шляхів їх вирішення (насамперед,
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Розглядаються загальні питання підстав та наслідків недійсності правочинів,
співвідношення способів захисту, які можуть бути застосовані судом у
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Посібник стане корисним джерелом знань як для суддів, так і для інших
юристів-практиків та науковців, які цікавляться питаннями недійсності
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