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Анотація

Издание содержит ответы на практические вопросы, возникающие при
оформлении наследственных прав практической деятельности судебных и
нотариальных органов, работников адвокатуры относительно субъектов
наследственного права. Наряду с теоретическими основами наследственного
права в работе освещается судебная и нотариальная практика рассмотрения
гражданских дел, связанных со спорами о праве на наследство.
Используются правовые позиции Верховного Суда Украины, Высшего
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел, опубликованные в их официальных изданиях после
рассмотрения гражданских наследственных дел; обобщение и анализ,
сделанные этими судами.  

Книга рассчитана на судей, адвокатов, нотариусов, правозащитников и
широкий круг читателей, интересующихся вопросами наследования,
желающих самостоятельно разобраться в наследственных правоотношениях
и намерены оформлять наследственные права.
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