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Анотація

В монографии исследуются развитие гражданского процессуального
законодательства Украины в постсоветский период, источники, принципы
гражданского судопроизводства и право на справедливое судебное
разбирательство, проблемы гражданской юрисдикции, субъектов
гражданского судопроизводства, доказательств и доказывания, пересмотра
судебных решений и их выполнения.

Для научных работников, судей, работников аппарата судов, адвокатов и
студентов высших юридических учебных заведений.
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