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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

24.6.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1614/2009, внесена от Marinella Colombo, с италианско
гражданство, подкрепена от 134 подписа, относно Службата по 
проблемите на младежта в Германия (Jugendamt) и дискриминацията 
на германските органи по въпросите на семейството срещу чужди 
граждани

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която по-рано е живяла в Германия заедно със своя съпруг, 
германски гражданин, и техните две деца, описва проблемите, които е имала със 
Службата по проблемите на младежта в Германия (Jugendamt) и германските органи по 
въпросите на семейството след раздялата със съпруга си през 2006 г. Вносителката, 
която през 2007 г. се премества в Милано заради работата си, впоследствие с решение 
на германските съдебни органи е лишена от правото на свиждане с децата си, които в 
момента живеят с баща си и вече не поддържат под никаква форма контакти с 
италианската култура и семейството в Италия. Във връзка с работния документ, 
изготвен от комисията по петиции през 2008 г .  относно твърденията за 
дискриминационни и произволни мерки, предприети от органи по проблемите на 
младежта в някои държави-членки, по-конкретно Службата по проблемите на младежта 
(Jugendamt) в Германия и неизпълнението от страна на германските органи на 
препоръките дадени в този доклад, вносителката призовава комисията по петиции да се 
намеси, като подчертава, че това е случай, който нарушава не само Европейската 
конвенция за правата на човека, но и много основни принципи на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Вносителката на петицията – италианска гражданка, която преди това е живяла в 
Германия заедно със своя съпруг, германски гражданин, и техните две деца, се оплаква 
от неправомерно третиране от страна на германските органи след раздялата със съпруга 
й през 2006 г.

Вносителката посочва, че по време на съдебната процедура по раздялата в началото на 
2007 г. германската Служба по проблемите на младежта се е намесила като страна по 
делото. Тази намеса е била осъществена без да е имало искане на съда за това. 
Вносителката посочва, че съпрузите са се били споразумели за упражняването на 
родителските права над техните деца. 

Според вносителката намесата на германската Служба по проблемите на младежта е 
несъвместима с европейското право. Тя също така се оплаква, че за 18 месеца е 
получила само минималната издръжка поради закъснялото подаване на пълната 
декларация за доходите от страна на нейния съпруг по време на делото.

В началото на 2008 г. вносителката е информирала германския съд, че е получила 
предложение за работа в Италия. По тази причина германският съд е извършил няколко 
експертизи, за да установи дали това преместване е във висшия интерес на двамата 
синове на вносителката. Вносителката се оплаква, че не й е било позволено да 
представи своя декларация пред назначените от съда експерти и те не са взели под 
внимание нейната гледна точка при изготвянето на докладите си до съда. Тя твърди, че 
в резултат на това й е било отказано правото на справедлив съдебен процес. В 
констатациите си експертите заявяват, че културните различия между Германия и 
Италия са прекалено големи и че децата не изглежда да са интегрирани в италианската 
култура и тяхната връзка с Италия не е особено силна. Вносителката се оплаква от 
липсата на доказателства в подкрепа на тези заключения.

Вносителката на петицията твърди, че в хода на съдебното производство синовете й са 
изразили желание да се преместят в Италия.  Според вносителката съдът е решил, че 
баща им не е в състояние да се грижи за децата и че децата трябва да останат с майка 
си. Тя твърди, че германският Апелативен съд е разпоредил майката да остане с децата 
си в Германия, тъй като правото на майката на свободно движение трябва да бъде 
подчинено на интересите на децата. 

Вносителката е решила да не обжалва това решение пред Върховния съд.  

През септември 2008 г. вносителката е включена в списъка на Интерпол с цел да й се 
попречи да напусне Германия. Без да знае това обстоятелство, тя се е преместила в 
Италия. На нейно име е била издадена Европейска заповед за арест.

След връщането й в Италия в италианския съд е започнало производство за връщане на 
децата. На 28 ноември 2008 г. трибуналът е уведомил вносителката, че изслушването в 
съда ще се проведе на 2 декември 2008 г. Вносителката се оплаква, че не е била 
запозната със съдържанието на документите, представени от германските органи в 
италианския съд. Тя е имала само 3 дни, за да напише изложението си до съда. 
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Вносителката твърди, че изложението, изготвено от нейния адвокат, не е било в нейна 
полза. Тя се оплаква, че преводът на документите, използвани в хода на съдебното 
производство, е бил неточен. 

На 9 декември италианският съд издава заповед за репатриране на двете деца. 

Започва процедура по медиация. По време на процедурата адвокатите на двете страни 
подписват споразумение, което дава родителските права над двете деца на майката и 
според което децата следва да останат в Италия. Това споразумение е предадено на 
италианския съд. Няколко седмици по-късно адвокатът на съпруга на вносителката 
информира трибунала, че процедурата по медиация е била неуспешна и че децата 
трябва незабавно да се върнат в Германия. Според вносителката, след като е получил 
тази информация, прокурорът е отвел децата от училище и ги е предал на баща им в 
Германия. Вносителката не е била уведомена за решенията и действията на 
италианските органи. 

В момента вносителката няма никакъв достъп до децата си, а контактът между нея и 
нейните деца е забранен от германските органи. Вносителката твърди, че вписването й 
в списъка на Интерпол е било променено от заповед да не напуска Германия в заповед 
да не напуска Италия.  Ограничителната заповед е издадена от германските органи, за 
да й се попречи да се приближи до децата си.

В своето заключение вносителката на петицията твърди, че германските органи са 
нарушили членове 6, 13, 8 и 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи, нейното право на свободно движение въз основа на Договора за 
функционирането на Европейския съюз и член 29 от Конвенцията на ООН за правата на 
детето.

Тя моли комисията по петиции на Европейския парламент да изиска от Германия да 
спазва законите и конвенциите, по които е страна, и следователно да върне синовете й в 
Италия и да поправи дискриминацията, на която тя е била подложена.

Вносителката задава въпроса дали термините„семейство“ и „цялост на семейството“ не 
се тълкуват грешно в Германия, тъй като страната не гарантира правото на двойно 
родителство. 

Вносителката твърди, че във всички съдебни производства, имащи връзка с нейните 
деца, по въпросите, засягащи децата, германската Служба по проблемите на младежта 
не е действала във висшия интерес на децата, а по-скоро в интерес на германската 
общност.

В допълнителен документ към петицията вносителката се оплаква от участието на 
германската Служба по проблемите на младежта в съдебните производства. 

Вносителката твърди, че германската Служба по проблемите на младежта влияе върху 
решенията на съдебната власт и се намесва в тях, за да защити политическите интереси 
на Германия.  Тя изпълнява съдебните решения по начин, който защитава германските 
политически интереси. Службата действа като законен настойник на германския 
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родител срещу родителя, който е чужденец, и има право да обжалва по своя 
инициатива решенията на съдилищата. Според вносителката съществуването на 
германската Служба по проблемите на младежта е несъвместимо с принципите на 
семейното право в Европа и административните решения в германското семейно право 
са нищожни съгласно европейските регламенти и международните конвенции. 

Вносителката твърди, че за да гарантира спазването на своите международни 
задължения, германското федерално правителство не следва да дава административни 
или съдебни правомощия на германската Служба по проблемите на младежта. 

Вносителката иска суспендиране на признаването на решенията на германските органи 
съгласно регламенти 2201/2003 и 4/2009, докато европейските съдилища и 
международните органи не се уверят, че е прекратена предполагаемата незаконна 
намеса на германската Служба по проблемите на младежта в съдебните производства. 

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейският съюз няма правомощия да се намесва по въпроси, 
които не засягат европейското законодателство. В описания от вносителката случай 
германската Служба по проблемите на младежта е прилагала германското семейно 
право, а не правото на ЕС. Семейното право на ЕС, свързано с децата, е ограничено до 
общи правила относно компетентността и признаването и изпълнението на издадени 
съдебни решения в друга държава-членка. Регламент (ЕО) № 2201/20031 (Регламент 
„Брюксел ІІа“) е основният правен инструмент на ЕС в тази област. Нито Регламент 
„Брюксел ІІа“, нито германското законодателство за неговото прилагане дава на 
Jugendamt някаква определена роля в прилагането на този правен инструмент. 
Комисията следи за правилното прилагане на Регламент „Брюксел ІІа“ в държавите-
членки. Ако Jugendamt трябваше да прилага Регламента, Комисията щеше внимателно 
да проверява дали действията на службата са съобразени с основните права, 
определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз, по 
всеки случай, представен на нейното внимание.

Вносителката се оплаква от решението на германския съд, което ограничава нейното 
свободно движение. Тя също така се оплаква от решението за вписването на името й в 
списъка на Интерпол с цел да й се попречи да напуска Италия. Комисията подчертава, 
че член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да 
пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 
осъществяване. Съответните ограничения и условия са предвидени в Директива 
2004/38/ЕО2. 

Както се посочва в Глава VІ от Директива 2004/38/ЕО, държавите-членки могат да 
                                               
1 ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
2  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, ОВ L 158, 
30.4.2004 г., стр. 77.
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ограничат правото на граждани на Съюза да напускат или да влизат на тяхната 
територия от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве. Мерките, предприети от съображения, свързани с обществения 
ред или обществената сигурност, трябва да са в съответствие с принципа на 
пропорционалността и да се основават изключително на личното поведение на 
въпросното лице, което трябва да представлява истинска, реална и достатъчно сериозна 
заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото.

Правото на свободно движение и пребиваване е един от основните принципи на ЕС и 
по тази причина разпоредбите, регламентиращи тази свобода, трябва да имат широко 
тълкуване, докато дерогациите от този принцип трябва да се тълкуват стриктно и 
съобразно общите принципи на правото на ЕС, по-специално принципа на 
пропорционалността.

Правилата на ЕС относно свободното движение трябва да се прилагат и във връзка с 
основните права, признати по-специално от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В отделни случаи определени сериозни причини, отнасящи се до 
защитата на висшия интерес на детето, биха могли да оправдаят дерогация от правото 
на свободно движение и пребиваване, при условие че надлежно се спазват гаранциите 
на европейските правила за свободно движение. Комисията не е в състояние да прецени 
дали конкретният случай е такъв.

Що се отнася до възраженията на вносителката по отношение на производствата в 
италианския съд, Комисията подчертава, че съдът трябва да действа в съответствие с 
регламента „Брюксел ІІа“. Неговите разпоредби за връщането на дете в случай на 
отвличане изискват съдът, пред когото е подадено искането за връщане, да действа 
експедитивно при разглеждането на искането.  Съдът трябва да използва най-бързите 
възможни процедури, които се предвиждат в националното законодателство.  Освен 
когато изключителни обстоятелства правят това невъзможно, съдът се произнася с 
решение не по-късно от шест седмици след като молбата е внесена.1

В допълнителен документ вносителката на петицията изисква на германските съдебни 
решения по въпроси, свързани с родителската отговорност и издръжката на деца, 
издадени в рамките на съдебно производство, в което е участвала Службата по 
проблемите на младежта, да бъде отказано признаване и изпълнение в други държави-
членки. Това не изглежда да е от значение в конкретния случай, тъй като според текста 
на петицията другият родител упражнява родителски права над двете деца на мястото, 
където децата обичайно живеят, като германският съд не е вземал никакво решение 
относно издръжката на децата. С други думи, в конкретния случай изглежда няма 
никакво решение на германския съд, което да трябва да бъде признато или изпълнено в 
друга държава-членка.

                                               
1 Член 11 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 
1347/2000
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Вносителката се оплаква, че във всички съдебни производства, свързани с нейните 
деца, германските органи не са действали във висшия интерес на детето. Съгласно член 
24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за 
правата на детето, държавите-членки трябва да гарантират, че при всички действия, 
които се предприемат по отношение на децата, висшият интерес на детето е от 
първостепенно значение. Националните съдилища са в състояние най-добре да оценят 
прилагането на принципа на висшия интерес на детето в отделните случаи.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейският съюз няма правомощия да се намесва по въпроси, 
които не засягат европейското законодателство. Що се отнася до оплакванията на 
вносителката във връзка с предполагаемото нарушаване на членове 6, 8, 13 и 14 от 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи по време на 
съдебното производство за раздяла и родителска отговорност, за въпросите по 
същество отговорност носят единствено държавите-членки. Вносителката следва да 
потърси механизми за съдебна защита на национално равнище. След тяхното 
изчерпване тя би могла да обмисли възможността да отнесе въпроса до Европейския 
съд по правата на човека.

Все пак решението, забраняващо на вносителката да напуска Германия, а по-късно 
решението, забраняващо й да напуска Италия, заслужава да бъде подложено на 
споменатата по-горе проверка за пропорционалност. В момента Комисията очаква да 
получи подробности за тези решения, за да може да ги разгледа въз основа на това.


