З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів», яким, зокрема, Цивільний процесуальний кодекс України
(далі – ЦПК України) викладено у новій редакції.
Статтею 158 ЦПК України врегульовані питання скасування заходів
забезпечення позову в цивільному процесі. А саме, частиною 7 зазначеної
статті передбачено можливість припинення таких заходів автоматично по
завершенню 90-денного строку з дня набрання рішенням суду про задоволення
позову законної сили.
Тому, враховуючи особливості правового регулювання, державна
реєстрація припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або
заборони проведення реєстраційних дій, що виникло на підставі рішення суду,
яким були вжиті заходи щодо забезпечення позову, проводиться на підставі
заяви заявника чи, у разі припинення заборони на проведення реєстраційних
дій, заяви відповідної заінтересованої особи та рішення суду про задоволення
позову, що набрало законної сили по завершенню 90-денного строку з дня
набрання законної сили таким рішенням суду.
Проте, необхідно взяти до уваги, що якщо протягом вказаного строку за
заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження, заходи
забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 10 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі –
Закон) державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для
проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в
державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта
державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України,
його територіальних органів або до суду.
Для розгляду скарг створені постійно діючі Комісії з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації при Міністерства юстиції України та
Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.
Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області розглядає скарги на
рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким
проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державних реєстраторів,
суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах Черкаської
області.
Розгляд скарги здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права
порушено, що подається у письмовій формі та повинна містити обов’язкові
відомості та документи, що долучаються до скарги, передбачені Законом.
Скарга розглядається протягом 30 днів (у деяких випадках термін може
продовжуватись до 45 днів).
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За результатами розгляду скарги приймається рішення про задоволення
скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законом, у
формі наказу.

