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Порядок та підстави видачі дублікатів
нотаріальних документів
Поняття "дублікат" (лат.- подвоєний) визначається як другий
примірник якого-небудь документа, що має однакову з оригіналом
юридичну силу. Отже, дублікат документа являє собою додатковий
примірник цього самого документа з рівнозначною останньому юридичною
силою. Фактично видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа,
дублікат якого видається, що спрямоване на відновлення такого документа у
випадку неможливості використання останнього з певних причин. У разі
втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за
письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися
нотаріальні дії видається дублікат втраченого документа.
Підстави видачі дубліката документа?
У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого
нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких
учинялася нотаріальна дія, нотаріусом видається дублікат утраченого або
зіпсованого документа. Дублікати документів, посвідчених або виданих
нотаріусом, можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців осіб, за
дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також
виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. У
цьому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються
документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця
заповіту).
Важливо, що у випадку видачі довіреності особою, щодо якої вчинена
нотаріальна дія, є виключно довіритель, що випливає з положень ст. 239
Цивільного кодексу України, де зазначається, що правочин, вчинений
представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки
особи, яку він представляє. Отже, представник за довіреністю не має права
на отримання нотаріального дубліката. Крім того, право на отримання
дубліката документа має лише та особа, яка отримувала примірник
документа при його посвідченні чи видачі. Наприклад, якщо продавець при

посвідченні договору купівлі-продажу не отримував примірник договору, він
не може звернутися за отриманням його дубліката.
Місце видачі дубліката документа?
До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих
нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається
нотаріусом за місцем його зберігання.
Видача дубліката заповіту спадкоємцям або виконавцю заповіту
Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті
спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть
заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат
може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть
заповідача і померлого спадкоємця. До заяви про видачу дубліката заповіту
або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням
яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус
долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені
фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки
(фотокопію свідоцтва виконавця заповіту). Дублікат секретного заповіту не
видається.
Видача дубліката довіреності?
Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє
дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.
Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов'язковій реєстрації в
Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про Єдиний реєстр
довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами). Дублікат документа має юридичну
силу його оригінального примірника. Якщо ж довіреність втратила чинність,
то виданий дублікат також не зможе набрати юридичної сили. Крім того,
видача дубліката тягне за собою втрату чинності документа, дублікат якого
видається, що є неможливим у випадку видачі дубліката недійсного
документа. Логічно, що видача дубліката завжди спрямовується на
відновлення юридичної сили втраченого або пошкодженого документа, тому
дублікат недійсного документа не може бути виданий.
Зміст дубліката документа!
Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або
виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.
На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і
вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус
робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах
державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Встановлено, що видача дубліката документа включає одночасно
два аспекти нотаріальної діяльності: вчинення нотаріальної дії та
видачу інформації, яка становить предмет нотаріальної таємниці.
Згідно з положеннями ст. 53 Закону України "Про нотаріат" право на
отримання дубліката документа мають виключно фізичні та юридичні
особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який
працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 4454-60, 44-54-61
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних
та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
Місце розташування та контакти відділів бюро правової
допомоги:
https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyimistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid,
який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

