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Нові процесуальні кодекси України, зокрема ГПК, що були
прийняті в ході реформи правосуддя, уніфікували правові питання
та вимоги щодо процесуальних документів, які застосовуються у
судовій практиці при здійсненні цивільного, господарського та адміністративного судочинства.
Таким чином, з одного боку уніфіковані підходи мали б спростити процедуру складання цих документів, з іншого ж боку новітні
підходи йдуть у розріз з багаторічним досвідом і звичками, коли навіть професійні правники відчувають деякий дискомфорт.
Отже, постає питання щодо узагальнення правових складових,
що стосуються процесуальних документів, а також надання практичних порад через призму вимог чинного процесуального законодавства, перших практичних помилок і їх виправлень, набуття необхідного досвіду.
Цей практичний посібник покликаний перш за все визначити загальні правила складання процесуальних документів з визначенням
їх черговості, строків подання та інших супутніх складових. Саме
тому наголос буде зроблений на цьому, а не на якнайширшому охопленні конкретних правовідносин, які є предметом судового розгляду.
Такий підхід диктується ще і не в останню чергу змінами у правовому підході до питань представництва у суді. Як відомо, ці новації називають «адвокатською монополією». Хоча така назва не є достатньо коректною, але нема де правди діти — участь адвоката у
судовому провадженні і його роль збільшені безпрецедентно для вітчизняного законодавства і судової практики.
При цьому, коли особа представляє у суді сама себе (сучасний
інститут під назвою «самопредставництво»), то їй без практичних
порад буде важко дотриматися вимог законодавства взагалі і суду у
конкретній справі зокрема. Отже, це видання і розраховано на таких
сміливців. Тім більше, що за вигадливою ініціативою законодавця є
такі категорії справ, що не потребують обов’язкової участі адвоката.
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Відтак, відповідно у буде спокуса, заощаджуючи гроші, самостійно
звертатися до суду.
Здавалось би, що у господарських відносинах це не дуже актуально, бо ж є корпоративні юристи, цілі юридичні служби. Але багато хто із суб’єктів господарювання, особливо у малому та середньому бізнесі, заощаджує на правниках.
Самі ж адвокати, за визначенням Конституції України, є носіями
гарантованих державою належних правових знань, а тому в змозі
надавати професійну правничу допомогу і без наших порад.
Таким чином наш посібник розрахований на широке коло читачів, які потребують практичних порад при зверненні до суду. Також
посібник буде у нагоді правникам-початківцям та студентам юридичних факультетів.
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