
Додаток (батьки) 
Модуль замінної декларації сертифікату або публічного акту необхідного для доказу певних 

фактів (ст. 47 Декрету президента Республіки 18.12.2000, n. 445) заповняти тільки в тому 
випадку, якщо пристутній тільки один з батьків

Нижче підписався, (ім'я та прізвище)……………………………………………………………………... 

Місце народження……………………………дата народження……/…../…….номер ідентифікац.кода..........................................

місце проживання в Італії…………………………………………………вулиця……………………………………………. 

Номер паспорта……………………………, усвідомлюю, що будь-хто. хто робить неправдиві заяви буде нести 
відповідальність згідно з Кримінальним кодексом та іншими законами, зокрема ст. 76 згідно з Указом Президента n- 
445/2000-

ЗАЯВЛЯЮ 

- Я являюсь 

□ один із батьків

неповнолітнього (ім'я та прізвище)……………………………………………………………………............ 

місце народження……………………………дата народження……/…../……номер ідентифік. кода………………………………

Місце проживання в Італії………………………………………………вулиця…………………………………………. 

□ дані, які стосуються іншого батька, вказані нижче:

Ім'я та прізвище ………………………………………………………………………... 

Місце народження……………………………дата народження…./…../……номер ідент. кода………………………………………. 

Місце проживання в Італії…………………………………………вулиця……………………………………………. 

ЗАЯВЛЯЮ 

-  проінформований про положення, що регулюює вираження згоди для неповнолітніх дітей, 

відповідно до  додатку.

- мій сімейний стан виглядає наступним чином:

 одружена/одружений   □ самотня/самотній    □ вдівець/вдовa  □  розлучився/розлучилася,  

у ситуації з:

□ спільною опікою  □ батько-піклувальник □ батько, який не є опікуном

що для цілей застосування ст.13731 ЦК інший з батьків не може підписати згоду, оскільки він відсутній через:

□ перешкоди (відсутність чи інше)

-що з метою застосування законодавства про здійснення батьківської відповідальності після розлучення, 

припинення цивільно-правових наслідків, визнання шлюбу недійсним, обмежуючись рішеннями з питань 

звичайного адміністрування (ст. 337 КК, ч. 4 КК) , суд постановив

□  що нижчепідписаний здійснює повноваження окремо 

Місце та дата    Заявник    

___________________________________________________________________________________________ 

Ця заява була підписана зацікавленою особою в присутності працівника, який її констатував ідентичність 

Дата Підпис працівника_____________________________________ 

Інформація про обробку персональних даних (стаття 13 Регламенту (ЄС), No 2016/679). Персональні дані, зібрані для цілей цієї 
процедури, будуть оброблятися паперовими та електронними інструментами виключно в контексті процедури, для якої  робиться ця 
декларація, і що в зв'язку з цим всі права,  передбачені статтею 15 того ж правила, є відповідальністю підписаного нижче.



Додаток (батьки)

Інформація для батьків щодо висловлення згоди на використання медичних послуг для неповнолітніх дітей

 Відповідно до положень Цивільного кодексу, батьківська відповідальність за дітей здійснюється за взаємною 
згодою між обома батьками (пункт 1 статті 316) або одиноким батьком у разі якщо один із батьків далеко, 
непрацездатності або іншої перешкоди іншому з батьків (ст.  317, ко.  1).

У випадках  поширених медичних процедур (відвідування лікарів, лікування і т.д.)   Згоди  лише одного з  
батьків  достатньо при застосуванні загального принципу, що акти звичайного управління можуть 
виконуватися окремо кожним з батьків.

У разі розлучення, розірвання, припинення  цивільних  наслідків,  анулювання або недійсність шлюбу в 
судовому процесі, що стосується дітей, народжених поза шлюбом, батьківська відповідальність, як правило, 
здійснюється обома  батьками, в той час як за рішення з питань   звичайна адміністрація,  суд може винести 
рішення про те,  що батьки здійснюють батьківську відповідальність окремо (ст. 337-тер, пункт 3).

Цивільний кодекс
Ст. 316 (Батьківська відповідатьність) 

Обоє батьків несуть батьківську відповідальність, яка здійснюється за взаємною згодою з урахуванням 
здібностей дитини, природних схильностей і прагнень. Батьки за обопільною згодою встановлюють звичайне  
місце проживання дитини.

У разі виникнення конфлікту з питань, що мають особливе значення, кожен з батьків може звернутися до суду 
без формальностей  із зазначенням   заходів, які він вважає найбільш доцільними.

 Суддя, вислухавши  батьків і призначивши слухання неповнолітньої дитини  , яка досягла   дванадцятирічного 
віку,   а також молодшого віку,   здатного  до розуміння ситуації, пропонує рішення,  яке він вважає найбільш 
корисним в інтересах  дитини та сімейної одиниці.  Якщо  конфлікт триває, суд покладає на батьків,  які в  
індивідуальному випадку вважають  за доцільне піклуватися про  інтереси дитини.

Батько, який визнав дитину, несе батьківську відповідальність за неї. Якщо визнання дитини, народженої поза 
шлюбом,  здійснюється  батьками, здійснення батьківської відповідальності  належить  обом. Батько, який не 
несе батьківської відповідальності, контролює виховання, освіту і  умови життя  дитини.

Ст. 317(Перешкода одного з батьків) 

У разі відстані, недієздатності або іншої перешкоди, що унеможливлює здійснення одним з батьків батьківської 
відповідальності, це здійснюється виключно іншим.Батьківська відповідальність  обох батьків  не припиняється  
в результаті  розлуки, розірвання, припинення наслідків цивільних, анулювання, недійсність шлюбу  [оміссис].

У питаннях, що стосуються здійснення батьківської відповідальності у разі розлуки, розірвання, припинення 
цивільних наслідків, анулювання, недійсність шлюбу та у провадженнях, що стосуються дітей, народжених поза 
шлюбом, застосовуються наступні статті Цивільного  кодексу:

Ст. 337(Заходи щодо дітей) 

Неповнолітня дитина має право підтримувати збалансовані і безперервні відносини з кожним з батьків, 
отримувати турботу, освіту, навчання і моральну допомогу від обох, а також  підтримувати значущі  відносини  
з родичами кожного з батьків. 

[опущено] Батьківську відповідальність  несуть  обидва батьки. Рішення,   що  представляють найбільший 
інтерес для дітей  , пов'язані з вихованням, освітою, здоров'ям і вибором звичного проживання дитини, 
приймаються за взаємною згодою з урахуванням здібностей, природних   схильностей  і прагнень дітей. 

У разі  незгоди рішення залишається за судом. Обмежуючись рішеннями з питань повсякденної діяльності, суд 
може винести рішення про те, щоб  батьки здійснювали батьківську  відповідальність  окремо.  [опущено]

Ст. 337(  Піклування одного з батьків та протидія спільному опікуванню)

[опущено] Батько, якому діти довірені виключно, якщо інше не передбачено судом, має виключне здійснення 
батьківської відповідальності за них;  він повинен дотримуватися умов, визначених судом. Якщо не вказано 
інше, рішення,   що представляють найбільший інтерес для  дітей, приймаються  обома  батьками.  Батько, 
якому діти не довірені, має право і обов'язок контролювати їх освіту і виховання і може звернутися до суду,  
коли вважає, що  були прийняті  рішення, які завдають шкоди  їхнім інтересам.




