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Анотація

Книга є комплексним дослідженням питань правового регулювання
міжнародних спадкових відносин у Державах-Членах ЄС та Україні у
наступних напрямках: визначення міжнародної юрисдикції у спадкових
справах; визначення права, що застосовується до спадкових відносин з
іноземним елементом; визнання та надання дозволу на примусове виконання
іноземних рішень у спадкових справах; прийняття аутентичних документів,
створених за кордоном для оформлення спадкових прав; випуск на обіг
Європейського спадкового сертифікату.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, юристів-практиків та
усіх, хто має справу з міжнародним спадковим правом, міжнародним
приватним правом, міжнародним цивільним процесом, порівняльним правом,
адаптацією права України до права ЄС.
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