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Анотація

У даному виданні представлено аналіз і узагальнення положень
законодавства України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, що стосуються питань успадкування, а
також наведено зразки нотаріальних документів. Зокрема, автором розкрито
такі питання як особливості встановлення наявності іноземного елемента в
різних компонентах спадкових правовідносин, визначення підстав для
відкриття спадкової справи в Україні, застосування положень Закону України
«Про міжнародне приватне право» і міжнародних договорів, учасником яких є
Україна, особливості правової оцінки поданих нотаріусу документів і багато
іншого. Наведені зразки нотаріальних документів можуть використовуватися
у нотаріальній діяльності.   

Видання розраховане на державних і приватних нотаріусів, помічників
нотаріусів та інших працівників нотаріальних контор і органів нотаріату,
працівників органів юстиції, юристів, а також може бути цікавим широкому
колу осіб, які цікавляться складанням нотаріальних документів.
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