
За загальним правилом, до складу спадщини 
входять усі права та обов’язки, що належали 

спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 
припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 Ци-
вільного кодексу України, далі – ЦКУ). Перелік прав 
та обов’язків, які не входять до складу спадщини, 
наведено в ст. 1219 ЦКУ. Право оренди та суборен-
ди земельної ділянки, а також право емфітевзису 
(які є речовими правами на землю) до цього пере-
ліку не входять.

Тож такі права можуть спадкуватися. Про нюан-
си цього процесу та порядок оформлення спадщи-
ни – далі у статті. 

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ СПАДКУВАННЯ  
ПРАВА ОРЕНДИ

Можливість набуття права оренди землі в по-
рядку спадкування передбачається спеціаль-

ним законодавством, зокрема Земельним кодек-
сом України (далі – ЗКУ) та Законом України від 
06.10.1998 р. № 161-XIV «Про оренду землі» (далі – 
Закон № 161).

Отже, якщо умови договору оренди землі не 
забороняють перехід права на оренду в порядку 
спадкування, то спадкоємці фізичної особи-орен-
даря можуть успадкувати право на оренду зе-
мельної ділянки, яка є предметом цього договору.

З огляду на буквальне тлумачення ч. 1 ст. 7 За-
кону № 161 спадкування права оренди не відбува-
ється лише у разі, коли сторони в договорі оренди 
земельної ділянки передбачили, що:

• право оренди до спадкоємців такої фізичної 
особи не переходить;

• або договір оренди припиняється.

Якщо ж у договорі оренди землі взагалі нічого 
не зазначено з цього питання або прямо закріплена 
можливість спадкування права оренди земельної 
ділянки, то це право переходить до спадкоємців фі-
зичної особи-орендаря.

Аналогічна правова позиція міститься і в рішен-
нях Верховного Суду України, зокрема в постанові 
від 16.12.2015 р. у справі № 6-375цс15. 
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СПАДКУВАННЯ ПРАВ ОРЕНДИ,  
СУБОРЕНДИ ТА ЕМФІТЕВЗИСУ 

Ірина Висіцька, 
адвокат, партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»

РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЧИТАТИ ЦЮ СТАТТЮ:

* ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;

* ФЕРМЕРАМ, ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;

* ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЗЕМЛЮ В ОРЕНДУ ІНШИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ АБО САМІ ЇЇ ОРЕНДУЮТЬ.

Право оренди земельної ділянки може від-
чужуватися, у тому числі продаватися на 
земельних торгах, а також передаватися у 
заставу, спадщину, вноситися до статутно-
го капіталу власником земельної ділянки – на 
строк до 50 років, крім випадків, визначених 
законом.

Ч. 5 ст. 93 ЗКУ

 Нотатка

Право на оренду земельної ділянки перехо-
дить після смерті фізичної особи-орендаря, 
якщо інше не передбачено договором оренди, 
до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсут-
ності таких спадкоємців – до осіб, які викори-
стовували цю земельну ділянку разом з орен-
дарем і виявили бажання стати орендарями 
в разі, якщо це не суперечить вимогам Земель-
ного кодексу України та цього Закону.

Ч. 1 ст.7 Закону № 161

 Нотатка
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КЛУБ УСПІШНИХ АГРАРІЇВ

Чи можна успадкувати право оренди земельної ділянки державної або комунальної 
власності?

Це найбільш поширене запитання, що ґрунтується на нормі ст. 81 Закону № 161. Ця стаття містить 
заборону на: 

• відчуження орендарем права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності ін-
шим особам; 

• внесення права оренди до статутного капіталу: 

• передання права оренди у заставу. 

Виняток із такої заборони передбачений цією ж статтею для  земельних ділянок, наданих для будівництва 
житлового будинку, і в разі, якщо таке будівництво розпочате.

Вважаю, що закріплена в ст. 81 Закону № 161 заборона не стосується спадкування права оренди, і ось 
чому.

Аргумент № 1. 

У ст. 7 Закону № 161 передбачено лише один випадок, коли до спадкоємців, які прийняли спадщину, не 
переходить право оренди земельної ділянки. Таким випадком є пряма заборона цього договором оренди 
землі. Виключно договором, а не одночасно і договором, і законом, як часто прописує подібні формулю-
вання законодавець. А це означає, що лише сторони договору оренди землі можуть позбавити спадко-
ємців можливості спадкування цього речового права, натомість закон такої сили не має. 

Аргумент № 2. 

До переліку дій, які заборонено вчиняти орендарю земельної ділянки державної або комунальної влас-
ності (який наведено у ст. 81 Закону № 161), не включена передача права оренди в спадщину. Якби зако-
нодавець мав намір заборонити спадкування права оренди земельної ділянки державної або комунальної 
власності, він би прямо прописав це поряд із забороною внесення такого права до статутного капіталу та 
передачі його у заставу.

Крім того, ані в ЗКУ, ані в Законі № 161 не визначено зміст поняття «відчуження». У теорії права відчу-
женням майна визнають один із способів здійснення власником правомочності розпорядження належним 
йому майном шляхом передачі цього майна у власність іншої особи. 

Відчуження майна відбувається головним чином за волею власника на підставі договору, що укладається 
ним із набувачем майна (наприклад, договору купівлі-продажу, дарування, міни). Спадкування не «впи-
сується» у таке визначення відчуження майна, оскільки відбувається поза волевиявленням власника (без 
укладення договору із набувачем). 

Отже, стосовно спадкування права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності 
діє правило, визначене в ч. 1 ст. 7 Закону № 161, та не поширюється норма, встановлена ст. 81 вказа-
ного Закону. Тобто право на оренду таких земельних ділянок входить до складу спадщини, за винятком 
випадку, коли на це є пряма заборона в договорі оренди землі.
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ОФОРМЛЕННЯ УСПАДКОВАНОГО ПРАВА ОРЕНДИ

Аналіз ч. 1 ст. 31 Закону № 161 дає підстави 
для висновку, що договір оренди землі в разі 

смерті фізичної особи – орендаря припиняється 
лише тоді, коли спадкоємці відмовляються викону-
вати укладений договір оренди земельної ділянки.

Тобто якщо спадкоємці не відмовляються ви-
конувати договір, то він продовжує свою дію, є 
укладеним та обов’язковим для виконання ними. 

Тож спадкоємці мають право користуватися та-
кою землею на підставі договору оренди, укладе-
ного спадкодавцем, без будь-яких додаткових дій з 
їхнього боку, якщо:

• відсутні будь-які конфліктні ситуації;

• орендодавець визнає спадкоємців належними 
орендарями (про це може свідчити, зокрема, при-
йняття ним орендної плати та виконання належ-
ним чином інших обов’язків за договором оренди);

• відсутні інші особи, які вважають себе оренда-
рями цієї земельної ділянки тощо.

Водночас, якщо наявний конфлікт або існує 
його ймовірність (наприклад, орендодавець не 
хоче мати справу з орендарями або третіх осіб дуже 
цікавить земельна ділянка), спадкоємцям слід заре-
єструвати успадковане право оренди. 

Саме на цьому етапі і потрібні будуть докумен-
ти, на підставі яких державний реєстратор проведе 
державну реєстрацію права оренди. Однак практи-
ка підтверджує, що труднощі виникають якраз при 
оформленні таких документів.

ШЛЯХ 1. 
ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА 
ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Вище вже зазначалось, що згідно зі ст. 1218 ЦКУ 
до складу спадщини входять усі права та обов’язки, 
що належали спадкодавцеві на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. 
Право оренди земельної ділянки є речовим правом, 
похідним від права власності (ст. 4 Закону України 
від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», далі – Закон № 1952). 

Перелік прав та обов’язків, які не входять до 
складу спадщини, наведено в ст. 1219 ЦКУ, і пра-
во оренди земельної ділянки до цього переліку не 
входить. 

У ст. 66 Закону України від 02.09.1993 р. № 3425-
XII «Про нотаріат» (далі – Закон № 3425) передбаче-
но, що на майно, яке переходить за правом спадко-

ємства до спадкоємців, нотаріусом (посадовою осо-
бою органу місцевого самоврядування) видається 
свідоцтво про право на спадщину. 

А ст. 190 ЦКУ відносить до майна не лише речі, 
а й майнові права та обов’язки. Отже, право орен-
ди земельної ділянки як речове право входить до 
складу спадщини, а тому документом, який під-
тверджує перехід права оренди землі від спад-
кодавця до спадкоємців, має бути свідоцтво про 
право на спадщину (гл. 7 Закону № 3425). У разі 
видачі такого свідоцтва нотаріус, який його видав, 
може зареєструвати право оренди земельної ділян-
ки за спадкоємцями.

Однак на практиці нотаріуси часто відмовляють 
у видачі свідоцтва на успадковане право оренди. 
Деякі з них мотивують це тим, що свідоцтва вида-
ються тільки на майно, яке належало спадкодавцю 
на праві власності. Проте законодавчого обґрунту-
вання цьому нотаріуси не наводять. 

Якщо нотаріус відмовить у видачі вказаного до-
кумента, то спадкоємцям необхідно шукати мож-
ливість отримання інших документів для реєстрації 
успадкованого права оренди.

ШЛЯХ 2. 
ЗМІНА СТОРОНИ ДОГОВОРУ

За відсутності конфлікту між спадкоємцями або 
якщо спадкоємець один найпростіше внести зміни 
до договору оренди земельної ділянки в частині за-
міни сторони договору у зв'язку із зміною орендаря. 
На такому врегулюванні аналізованих правовідно-
син наголошує і Держкомзем у листі від 21.12.2009 р.  
№ 23382/17/7-09.

Для внесення змін спадкоємцю потрібно:

• письмово звернутися з листом-пропозицією до 
орендодавця  та запропонувати укласти додаткову 
угоду до договору оренди землі щодо внесення змін 
до нього в частині заміни орендаря (далі додаткова 
угода);

• до листа додати проект додаткової угоди (під-
писаний спадкоємцем) та докази того, що він є спад-
коємцем померлої фізичної особи-орендаря (на-
приклад, повідомлення нотаріуса, у якого відкрита 
спадкова справа відносно майна померлої фізичної 
особи-орендаря, або ж судове рішення, в якому вста-
новлений такий факт). 

Зазначені документи слід направити на вказану 
в договорі оренди земельної ділянки адресу орен-
додавця цінним листом з описом вкладення та пові-
домленням про вручення або вручити орендодавцю 
особисто/через кур'єра із проставлянням на при-
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мірнику спадкоємця відмітки про його одержання. 

Підписана орендодавцем та спадкоємцем по-
мерлого орендаря додаткова угода в подальшому 
буде підставою для державної реєстрації права 
оренди за спадкоємцями у Держреєстрі прав.

Якщо спадкоємців декілька, то це має бути за-
значено у повідомленні нотаріуса або у судовому 
рішенні. В такому разі спадкоємці мають подати 
спільного листа, а орендарями будуть декілька осіб, 
які і підписуватимуть додаткову угоду. До того ж 
зміни потрібно буде вносити і в інші умови догово-
ру (наприклад, щодо розподілу орендної плати або 
ж визначення особи, уповноваженої на отримання 
орендної плати). 

Такий розвиток подій можливий лише за згоди 
спадкоємців, тобто за відсутності конфлікту між 
ними щодо часток у спадковому майні. Якщо кон-
флікт наявний, то орендодавець може вимагати від 
спадкоємців докази врегулювання такого конфлік-
ту (в тому числі і в судовому порядку) і лише після 
цього укладати додаткову угоду.

Якщо орендодавець ігноруватиме звернення 
спадкоємців або відмовиться вносити зміни до до-
говору оренди землі, то їм доведеться захищати 
свої права в суді, зокрема шляхом подання позову 
про:

• визнання за спадкоємцями права оренди землі 
(такий спосіб захисту передбачає ст. 20 Господар-
ського кодексу України);

• зміну договору оренди землі в частини особи 
орендаря.

ЩОДО СПАДКУВАННЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ  
ТА ЕМФІТЕВЗИСУ

Окрім оренди, право користування земельною 
ділянкою часто належить фізичним особам на 

підставі договору суборенди чи емфітевзису. Тому 
постає закономірне запитання: чи можуть спадкува-
тися вказані права?

Як уже зазначалося, суборенда земельної ділян-
ки та емфітевзис віднесені ст. 4 Закону № 1952 до 
речових прав, похідних від права власності.

Стосовно суборенди, то згідно з ч. 2 ст. 8 За-
кону № 161 умови договору суборенди земельної 
ділянки повинні обмежуватися умовами договору 
оренди такої ділянки і не суперечити йому. Тому 
якщо в договорі оренди земельної ділянки не пе-
редбачено заборони на спадкування права оренди і 
таку ж заборону не містить договір суборенди такої 
ділянки, то право суборенди як речове право вхо-
дить до складу спадщини. 

Стосовно емфітевзису, то в ч. 2 ст. 407 ЦКУ та 
ч. 2 ст. 1021 ЗКУ прямо передбачено, що це право 
може передаватися у порядку спадкування.

Процедура, ризики та застереження спадкуван-
ня суборенди та емфітевзису аналогічні вищеви-
кладеним питанням спадкування оренди земельної 
ділянки.

ВИСНОВОК

Як правило, в разі виникнення судового спору у зв’язку із спадкуванням права оренди в суді спадко-
ємці доводять:

• факт спадкоємства (тобто що цей спадкоємець дійсно успадкував майно від спадкодавця. Зазви-
чай, це ситуації, коли наявний спір між спадкоємцями, або у спадкодавця немає правовстановлюючих 
документів про наявність прав тощо);

• волевиявлення на виконання договору оренди землі (тобто спадкоємці дійсно виконували дого-
вір оренди, обробляли землю тощо).

Тому поряд із належним виконанням спадкоємцями умов укладеного спадкодавцем договору оренди 
землі, рекомендуємо їм повідомити орендодавця про свій статус, місцезнаходження, банківські реквізи-
ти, а також засвідчити готовність виконувати зобов’язання орендаря за договором. Звичайно ж, спадко-
ємці повинні мати докази направлення орендодавцю всіх повідомлень, пропозицій та інших документів, 
а також докази їх отримання орендодавцем.

Наша сторінка на Facebook: АгроPRO


