Розгляд скарг у сфері державної реєстрації об’єктів
нерухомого майна, та державної реєстрації у сфері бізнесу.
Для рогляду скарг на рішення, дії, або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів
державної реєстрації при Міністерстві юстиції України та його територіальних органах
утворені постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
нерухомості та бізнесу (далі комісії). Положення та склад комісії затверджується
Міністерством юстиції України або відповідним територіальним органом.
Розгляд скарг здійснюється комісією протягом 30 календарних днів, за необхідності
перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також
залучення скаржника чи інших осіб строк розгляду може бути продовжено до 45
календарних днів, про що повідомляється скаржник.
За результатом розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії
приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з
підстав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України « Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у формі наказу.
Розгляд скарг відбувається виключно за письмовою заявою особи, яка вважає, що її
права порушено. Скарга повинна відповідати таким вимогам:
1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для
фізичних осіб) або місце знаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я)
представника скаржника, якщо скарга подається представником скаржника;
2) реквізити рішення державного реєстратора, що оскаржується (у сфері реєстрації
нерухомості);
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які
порушено;
4) викладення обставин, якими скаржник обгрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність або відсутність судового спору з порушеного у скарзі
питання;
6) підпис скаржника, або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Міністерство юстиції України розглядає скарги:
1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі
реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення, та коли таке право набуто на
підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір).
2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції
України.
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:
1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію, та рішення, згідно з яким
проведенно реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;
2) на дії або бездіяльність суб`єкта державної реєстрації.
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації
можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів
протягом 60 календарних днів з дня прийнятого рішення.

