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Анотація

Посібник ставить за мету викласти узагальнення поглядів щодо поняття
принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення
суду, а також запропонувати практичні поради стосовно процедури
перегляду рішень суду в апеляційному та касаційному порядку.  

Також наводяться зразки процесуальних документів, узагальнення судової
практики, матеріали методичного характеру.
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