Яка черговість спадкування за законом?
Як відомо з положень Цивільного кодексу України, спадкоємці за законом
одержують право на спадкування почергово.
Так, Цивільним кодексом України встановлено п'ять черг спадкоємців.
Кожна наступна з п’яти черг одержує право на спадкування у разі відсутності
спадкоємців попередньої черги або їх відмови від спадщини, неприйняття ними
спадщини, усунення їх від спадкування. Таким чином, якщо не спадкує перша
черга, то спадкує друга; не друга, то третя і т.д.
У першу чергу спадкоємців входять: діти спадкодавця, чоловік або дружина
спадкодавця (той, з подружжя, який його пережив) та батьки спадкодавця. В одній
черзі немає головних або другорядних спадкоємців. Всі спадкоємці рівні у праві
спадкування.
Спадкоємцями другої черги є: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід,
як з боку батька, так і з боку матері.
У третю чергу спадкоємців входять: рідні дядько та тітка спадкодавця.
В четверту чергу спадкують: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю
не менш, як п’ять років до дня його смерті. В цьому випадку важливим є поняття
сім’ї, яке дає Сімейний кодекс України. Сім’ю складають особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
Особи, які претендують на спадщину у четверту чергу, мають довести, що
проживали з померлим однією сім’єю (вели спільне господарство, мали спільні
витрати) не менш як п’ять років. Для визначення особи, спадкоємцем четвертої
черги необхідно звернутися до суду. В суд надаються докази (свідчення, документи
та інше). В цю чергу можливо віднести, наприклад, чоловіка або дружину, що
перебувають у фактичних шлюбних відносинах (не в зареєстрованому шлюбі з
померлим), пасинка, падчерку, тестя, тещу, зятя, свекруху та т.д.
До спадкоємців п’ятої черги відносяться: інші родичі спадкодавця до шостого
ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення
усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. В цю
чергу входять, наприклад, праправнуки, двоюрідні онуки, троюрідні племінники та
інші до шостого ступеня споріднення.
З п’ятою чергою спадкують утриманці спадкодавця, які не були членами сім’ї.
Утриманці - це особи, які є малолітніми або неповнолітніми, тобто віком до 18
років та непрацездатні за віком (жінки, які досягли 55 років, чоловіки, які досягли
60 років) або за станом здоров’я (інваліди І, ІІ, ІІІ груп), разом з тим ці особи не є
членами сім’ї спадкодавця та отримували від померлого матеріальну допомогу,
яка була для них єдиним або основним джерелом засобів для існування на протязі
п’яти років.

