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Protocol despre instruirea privind autoritea
pǎrinteascǎ pentru pǎrinți care nu sunt cǎsǎtoriți
împreunǎ
Cine dispune de autoritatea pǎrinteascǎ dacǎ pǎrinții nu sunt cǎsǎtoriți
împreunǎ?









Dacǎ pǎrinții nu fac nici o declarație privind autoritatea pǎrinteascǎ, mama majorǎ este singura deținǎtoare a
autoritǎții pǎrintești.
Dacǎ pǎrinți care nu sunt casǎtoriți împreunǎ doresc sǎ exercite autoritatea pǎrinteascǎ impreunǎ, trebuie sǎ facǎ o
declarație , deci sǎ declare cǎ ei doresc custodia comunǎ. Pentru aceasta nu este necesar, ca pǎrinții sǎ trǎiascǎ
împreunǎ.
Pentru custodia comunǎ a pǎrinților necǎsǎtoriți este necesarǎ predarea unei declarații de autoritate pǎrinteascǎ din
partea fiecǎrui pǎrinte. Aceste declarații pot sǎ fie certificate în prezența în același timp a ambilor pǎrinți, dar și a
fiecǎruia separat. Dacǎ se predau separat, autoritatea pǎrinteascǎ (custodia) comunǎ nu intrǎ în vigoare înainte de
momentul certificǎrii celei de a doua declarații de autoritare pǎrinteascǎ. Pânǎ atunci o astfel de declarație a unui
dintre pǎrinți mai poate sǎ fie revocatǎ în fața unui notar printr-o declarație legalizatǎ.
Dacǎ mama refuzǎ sǎ facǎ și ea o declarație privind autoritarea pǎrinteascǎ dupǎ ce tatǎl a predat o declarație de
exercitare a autoritǎții pǎrintești, dânsul poate sǎ solicite o hotǎrâre din partea Tribunalului de familie. Instanța poate
sǎ dispunǎ printre altele stabilirea custodiei comune depline sau într-o mǎsurǎ redusǎ, dacǎ este de așteptat ca
aceasta servește binelui copilului.
Exercitarea dreptului de a intreține relații personale cu copilul rǎmâne neinfluențat de relația existentǎ a dreptului de
autoritate pǎrinteascǎ (custodia singularǎ a mamei sau custodia comunǎ).

Ce trebuie sǎ fie luat în seamǎ dacǎ se face o declarație privind autoritatea
pǎrinteascǎ?








Eficacitatea unei declarații privind exercitarea autoritǎții pǎrintești presupune existența paternitǎții stabilite cu efecte
juridice.
Declarațiile privind autoritatea pǎrinteascǎ trebuie sǎ fie predate de cǎtre pǎrinți în mod personal.
Predarea declarației privind autoritatea pǎrinteascǎ poate sǎ fie fǎcutǎ și deja înaintea nașterii copilului.
Declarația de autoritate pǎrinteascǎ trebuie sǎ fie certificatǎ în mod oficial; documentul poate sǎ fie întocmit la Oficiul
pentru asistența socialǎ pentru tineret sau la un notar.
Nu poate sǎ fie inclusǎ în declarație o condiție sau o clauzǎ tempoarlǎ. Custodia comunǎ nu poate sǎ fie împǎrțitǎ de
cǎtre pǎrinți, de exemplu astfel încât dreptul de stabilire a locului de ședere sau un alt domeniu parțial sǎ fie acordat
numai unui pǎrinte. Declarația privind autoritatea pǎrinteasca devine irevocabilǎ în momentul în care autoritatea
pǎrinteascǎ intrǎ în vigoare și poate sǎ fie fǎcutǎ numai o singura datǎ
Declarația privind autoritatea pǎrinteascǎ este nulǎ de drept, dacǎ a fost deja reglementatǎ printr-o hotǎrâre
judecǎtoreascǎ problema autoritǎtii pǎrintești.

Indicație importantǎ:
Custodia comunǎ poate sǎ fie modifcatǎ numai de cǎtre Tribunalul matrimonial.

Ce se întâmplǎ cu autoritatea pǎrinteascǎ dacǎ moare unul dintre pǎrinți?



Dacǎ existǎ custodia comunǎ, îi revine pǎrintelui supraviețuitor autoritatea pǎrinteascǎ în cazul decesului unuia dintre
pǎrinți.
Dacǎ autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ nu a fost certificatǎ, instanța îi incredințeazǎ tatǎlui autoritatea pǎrinteascǎ în
cazul decesului mamei, dacǎ aceasta este spre binele copilului.

Cum aratǎ în practicǎ exercitarea custodiei (autoritǎtii pǎrintești) comune?








Ambii pǎrinți sunt responsabili în mǎsurǎ egalǎ pentru binele copilului.
La probleme de o importanțǎ considerabilǎ pentru copil este necesar acordul comun al pǎrinților.
Hotǎrâri importante privind de ex. frecventarea grǎdiniței, probleme școlare, pregǎtirea profesionalǎ, schimbarea
domiciliului, probleme de sǎnǎtate, vaccinǎri, administrarea bunurilor, apartanența religioasǎ etc. trebuie sǎ fie luate
de comun acord.
La toate hotǎrârile și problemele vieții cotidiene, pǎrintele la care locuiește copilul, are de unul singur autoritatea de a
lua decizii.
Fiecare dintre pǎrinți este responsabil pentru educație de unul singur dacǎ copilul stǎ la el, bineînțeles sunt
recomandabile înțelegeri. Nemulțumirea cu stilul de educație al celuilalt pǎrinte este apǎsǎtoare pentru copil.
Dacǎ existǎ divergențe de opinii, neînțelegeri sau poziții de bazǎ diferite, se poate consulta Oficiul pentru asistența
socialǎ și protecția copilului sau Oficiul pentru consultanțǎ pentru educație.

Indicație importantǎ:
In cazul în care pǎrinții nu pot cǎdea de acord privind probleme de o importanțǎ deosebitǎ pentru copil, se pot adresa
Tribunalului pentru probleme de familie. Acesta încredințeazǎ dupǎ audierea pǎrinților, dacǎ este cazul, competența de a
lua o hotǎrâre privind o problemǎ litigioasǎ unuia dintre pǎrinți; nu hotǎrește el însuși în legǎturǎ cu cauza.




Dacǎ pǎrnții nu locuiesc într-o uniune domesticǎ, este forte recomandabil, dacǎ hotǎresc deja înaintea stabilirii grijei
comune pentru copil cum va fi reglementatǎ intreținerea (pensia alimentarǎ) pentru copil. Aceasta este de regulǎ
posibil prin certificarea la Oficiul pentru ocrotirea copiilor a unei oblgații de intreținere executorie a pǎrintelui care
trebuie sǎ plǎteascǎ pensia alimentarǎ.
Dacǎ se ivesc conflicte în legǎturǎ cu suma intreținerii stabilite care trebuie sǎ fie plǎtitǎ, pǎrintele în a cǎrui grijǎ se
aflǎ copilul, este îndreptǎțit de a reprezenta interesele copilului în cauze de intreținere. Acesta este de regulǎ pǎrintele
în gospodǎria cǎruia trǎiește copilul. Pǎrintele acesta este și îndreptǎțit sǎ facǎ o cerere pentru asistența Oficiului
pentru tineret pentru reprezentarea competentǎ a copilului la solicitarea intreținerii.

Care este numele de familie purtat de copil și poate sǎ fie schimbat acesta?








Probleme privind legislația cu privire la numele purtat, pot sǎ fie complicate, dacǎ pǎrinții doresc reglementǎri speciale
sau dacǎ trebuie sǎ fie aplicat legislația strǎinǎ pentru purtarea numelui. Informații exacte sunt date de cǎtre Oficiul
stǎrii civile.
Dacǎ nu au fost stabilite alte reglementǎri și dacǎ nu s-a stabilit de cǎtre pǎrinții necǎsǎtoriți nici un drept tutelar
comun, copilul poartǎ numele de familie al mamai.
Și în cazul când numai mama are autoritatea pǎrinteascǎ, copilul poate sǎ primeascǎ la cerea mamei numele de familie
al tatǎlui, dacǎ el este de acord.
Dacǎ se stabilește autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ înaintea nașterii copilului, pǎrinților le rǎmâne dupǎ naștere un
timp de o lunǎ pentru a stabili numele de familie al copilului. Aceasta se face printr-o declarație la Oficiul stǎrii civile, cǎ
copilul va primi ca nume de familie la naștere numele tatǎlui sau acela al mamei, pe care îl poartǎ în momentul
declarației. Aceastǎ stabilire a numelui din partea pǎrinților este obligatorie și este și valabilǎ pentru alți copii comuni
de ai lor, dacǎ și pentru ei se stabilește autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ.
Dacǎ autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ se stabilește abia dupǎ nașterea copilului și acesta are deja un nume de familie,
numele de familie al copilului poate sǎ fie reglementat din nou de cǎtre pǎrinți de comun acord numai într-un interval
de timp de trei luni dupǎ predarea declarației de autoritate pǎrinteascǎ. Aceastǎ hotǎrâre este obligatorie și este și
valabilǎ pentru alți copii comuni de ai lor, dacǎ și pentru ei se stabilește autoritatea pǎrinteascǎ comunǎ.

Indicație importantǎ:
A nu se confunda cele douǎ termene! In caz de declarații de autoritate pǎrinteascǎ fǎcute înaintea nașterii, pǎrinții au la
dispoziție numai un timp de 1 (o) lunǎ începând de la ziua nașterii pentru stabilirea numelui. Dupǎ ce au luat hotǎrârea prin
declarația lor fatǎ de Oficiul stǎrii civile, nu mai existǎ posibilitatea unei schimbǎri pe bazǎ de comun acord. Nu existǎ un
nume de familie „de probǎ“ pentru copil.

Primirea protocolului se va confirma prin semnǎtura pe originalul documentului.
Rugǎm adresați întrebǎri la Jugendamt (Oficiul pentru problemele tinerilor), secția Asistențe/Legalizǎri.
Orar
marți, joi
ora 9 și 18
luni, vineri
ora 9 si 12
Telefon (0351) 4 88 56 16
E-Mail beistandschaften-beurkundungen@dresden.de
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