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Анотація

У коментарі ставляться злободенні питання судової практики з позовної
давності – її застосування, початок перебігу, зупинення, переривання, наслідки
спливу тощо. Відповіді на питання дають науковці з посиланням на правові
позиції вищих судових інстанцій із наданням чіткого їх обґрунтування.  

Для суддів, адвокатів, студентів, викладачів та всіх, хто шукає відповіді на
питання щодо недійсності правочинів.
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