
ЗМІСТ

Цивільний процес:
навчальний посібник

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/civilniy-proces-navchalniy-posibnik-dlya-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%3A+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-proces-navchalniy-posibnik-dlya-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%3A+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/civilniy-proces-navchalniy-posibnik-dlya-zdobuvachiv-vishchoyi-osviti/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%3A+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Анотація

Навчальний посібник «Цивільний процес» підготовлений з урахуванням
останніх змін, що відбулись у цивільному процесуальному законодавстві, та
розрахований на студентів закладів вищої освіти та практичних працівників.
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