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повинен бути зареєстрований в місцевому органі влади, а якщо він містить пункти про нерухоме майно, то повинен бути зареєстрований ще й у органах, що реєструють угоди з нерухомості. Шлюбний договір обов’язково повинен містити такі дані, як дата укладання договору, ім’я та прізвище нотаріуса, який зіставляв даний акт та загальні анкетні дані обох наречених [2, с. 203]. Вибір режиму майна повинен включатися в шлюбний договір. Взагалі їх є два: сумісна власність – все майно при розлученні ділиться навпіл та роздільна власність – належить кожному з подружжя окремо. Те майно, яке належало одному з подружжя ще до укладання шлюбу під час розлучення не ділиться між чоловік та дружиною [1, с. 89]. До майна, яке є особистою власністю кожного з подружжя за італійським законодавством належить: 
- майно, яке було у власності кожного з подружжя до реєстрації шлюбу; 
- майно, отримане кожним із подружжя після вступу в шлюб за договором дарування або за заповітом (але за умови, в договорі чи заповіті не зазначено, що це майно має стати спільною власністю чоловіка та дружини); 
- майно, котре є в особистому користуванні чоловіка та дружини;  
- майно, призначене для здійснення професійної діяльності кожного з подружжя; 
- майно, що виступає в ролі допомоги по тимчасовій або постійній непрацездатності чи інвалідності [4, с. 105]. Особливістю шлюбних відносин в Італії є те, що при офіційній реєстрації в місцевому органі влади його підписують всі особи, які є сторонами договору як подружжя так і їх нащадків, а зміни до такого акта будуть законними в тому випадку, якщо вони будуть затверджені судом та їх підпишуть всі сторони. За законами Італії подружжю надається можливість створення майнового фонду сім’ї, який формується з нерухомості чоловіка та дружини, майна котре було внесено до державних реєстрів та боргових цінних паперів. Варто відзначити, що створення майнового фонду не входить до змісту шлюбного договору, він оформляється окремим документом, який є власністю як чоловіка так і дружини, й діє доти, доки існує шлюб. Якщо ж у подружжя є неповнолітні діти, то майновий фонд й наділі продовжує своє існування доки вони не досягнуть свого повноліття, а порядок управління ним визначається в суддею [3, с. 270]. Укладання шлюбного договору в Італії можливе лише за умови подальшої реєстрації шлюбу. Укладений договір згодом, протягом шлюбу, не може бути видозмінений подружжям. Ця норма виступає забороною дарування між подружжям, так і забороною призначати або ж збільшувати протягом шлюбу придане, а так само видозмінювати його заміною рухомого майна нерухомістю. В Італії законним є режим спільності майна (спільної власності без виділення часток). Управління спільним майном здійснюють обоє подружжя. При відмові одного з них дати згоду на вчинення правочину чоловік або дружина вправі отримати таку згоду через суд, обґрунтувавши свою вимогу. Проведена угода без згоди одного з подружжя може бути оскарженою в суді. Той з подружжя, котрий здійснив таку угоду, повинен  внести в спільне майно подружжя внесок, який відповідає ціні відчуженого їм майна. Управління також може бути довірено одному з подружжя в разі, якщо чоловік чи жінка тимчасово не може ним керувати. При відсутності у 
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