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Участници:

Илиана Малинова Йотова (S&D, BG) (Ръководител на делегацията)
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д-р Peter Jahr (PPE) (член по право)
Rainer Wieland (PPE) (член по право)

История на досието
Комисията по петиции продължава да получава сравнително много петиции във връзка 
с твърдения за дискриминация и лошо управление от страна на германските служби за 
закрила на децата и младежите (Jugendamt). Комисията по петиции вече повдигна 
въпроса пред германските органи по време на последния законодателен период, по-
конкретно при посещението на нейна делегация в Берлин през март 2007 г., довело до 
създаването на документ, върху който се основава нейната политика оттогава насам. 
Поради продължаващото редовно внасяне на петиции обаче, както и поради силно 
чувствителния характер на проблема, комисията реши отново да се заеме с проблема в 
рамките на нова среща с комисията по петиции и комисията по въпросите на 
семейството, възрастните граждани, жените и младежите към германския Бундестаг, 
както и с представители на компетентните германски органи. 

По същество петициите, за които съществува тенденция да бъдат внасяни от ощетен 
родител, подчертават реакцията на вносителя по отношение на това, което те наричат 
„благосклонното отношение към родителя германец“ и свързаните с това пречки, 
затруднения или невъзможност съпругът/съпругата, който/която не е 
германец/германка, да осъществява контакт с детето си, дори в случаите на посещения 
с наблюдение, заради правилата, отнасящи се до езика, съгласно които е позволено 
използването само на немски език. На пръв поглед това представлява случай на 
дискриминация на основата на националност или език, което противоречи на нормите 
на Договора за ЕС. Родители германци също внасят петиции до комисията по петиции 
на Европейския парламент, като се оплакват от действията на германската Служба за 
закрила на децата и младежите и вземаните от нея решения; в тези случаи обаче 
разпоредбите на Договора за ЕС не могат да се прилагат във връзка с дискриминация, 
въпреки че други разпоредби, като например тези, които се съдържат в Хартата на 
основните права, могат да бъдат приложими. 

Следва да се отбележи, че получените петиции невинаги предоставят пълна 
информация за всеки отделен случай и наистина може би представляват само едната 
страна от много сложна и травмираща за заинтересованите родители ситуация, но което 
е по-важно, и за самите деца, чиито интереси при всички случаи трябва да стоят на 
първо място.

Членовете на делегацията и комисията по петициите изказват своята благодарност за 
доброто сътрудничество с органите в Германия на всички равнища по време на 
посещението.
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Заседание в Берлин, 24 ноември 2011 г., в германския Бундестаг

Сутрин

 9.00 - 10.15 ч.

След встъпителните думи на водача на делегацията Илияна Малинова Йотова, която 
подчерта, че целта на посещението не е да се вземат решения по отделни случаи, нито 
да се осъществява намеса в националното законодателство, а да се изяснят твърденията, 
изказани от вносителите на петициите, програмата започна със среща с г-жа Sabine 
Brieger, съдия в Съда по семейноправни въпроси за района Berlin-Pankow/Weissensee и 
съдия за връзка в Международната хагска мрежа на съдиите, както и с г-жа Azime 
Zeycan, адвокат, специалист по семейно право.

Sabine Brieger направи общ преглед на производствата в съда по семейноправни 
въпроси, отнасящи се до родителските права. Тя подчерта, че в случаите, в които се 
касае за родители със сключен брак, обикновено родителите продължават да имат общи 
родителски права, като решението относно местоживеенето на детето и другите 
формалности в 60 % от случаите се взема по взаимно съгласие и без съдебно решение.
Едва 2-3 % от подобни дела за родителски права върху детето стават обект на по-
продължителни съдебни борби.

В случаите, в които се касае за родители без сключен брак, обикновено само майката 
получава родителски права, ако родителите не подпишат декларация за упражняване на 
родителските права. Всички родители, без значение дали са сключили брак или не, 
също така могат да се обърнат към „Jugendamt“, за да постигнат взаимно приемливо 
решение, което може да послужи като основание за съдебно решение относно 
родителската отговорност.

Според германския Граждански кодекс семейният съд може да се намеси при 
упражняването на родителски права, единствено ако се застрашава благосъстоянието 
на детето (липса на грижи, малтретиране, сексуален тормоз), а родителите не са в 
състояние или не желаят да сложат край на това рисково положение. В подобни случаи, 
когато „Jugendamt“ взема участие и се изслушва от съда, грижите за детето могат да 
бъдат частично или изцяло отнети от родителя, а съдът може да излезе с решение 
относно посещения с наблюдение.

Sabine Brieger също така подчерта важното значение на участието на детето и неговото 
представяне в хода на съдебното производство, личното изслушване (обичайно то 
започва при деца на тригодишна възраст и става задължително при децата над 14 
години) и предоставянето на информация на детето относно предмета на делото, хода 
му и евентуалния изход от съдебния процес. Тя обърна внимание и на важното 
значение на интердисциплинарното сътрудничество, но заяви, че в крайна сметка 
родителите са тези, които следва да поемат отговорността за намирането на разумно 
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решение.

Г-жа Azime Zeycan, работеща като адвокат в Бохум, се намеси, като заяви, че Sabine 
Brieger е описала положението прекалено оптимистично, както и че целта на нейното 
присъствие на срещата е да очертае реалистична картина на начина, по който работи 
системата. Тя посочи делото с турски гражданин, Kazim Görgülü (била е негов адвокат), 
който в продължение на години искал да получи родителски права върху своя роден 
без брак син, когото майката германка, след раждането и без съгласието на бащата, 
дава за осиновяване. Накрая делото стига до Европейския съд по правата на човека, 
който признава германските органи за виновни за нарушаване на разпоредбите на 
член 8 (право на личен живот) от Европейската конвенция за правата на човека. 

Azime Zeycan счита, че служителите на „Jugendamt“ имат нужда от по-добро обучение 
и че понякога са пренебрегвали съдебни решения. Тя също така защити тезата, че
докато съдът не се произнесе с окончателно решение, следва да се гарантират 
съвместни родителски права. Във връзка с това, тя се позова на делото с г-н T. P. (била 
е негов адвокат) относно родителските права над двете му деца, едното от които е с 
психически и физически увреждания1. Първоначално съдът му присъдил родителски 
права над децата, но след намесата на „Jugendamt“ родителските права били 
прехвърлени на майката на децата, за която T. P. твърди, че тя е неспособна да носи 
отговорност за отглеждането на дете със сериозни увреждания. По този начин според 
нея „Jugendamt“ не е изпълнила решението на съда.

В заключение, Azime Zeycan обърна внимание на сериозния проблем, свързан със 
синдрома на родителско отчуждаване (СРО), което представлява екстремна форма на 
„промиване на мозъка“ на децата от страна на единия родител. Целта в подобни случаи 
е да се отмъсти, а в съзнанието на ощетения родител няма по-голямо отмъщение от 
това да не позволи на другия родител да играе значима роля в живота на детето. Този 
синдром се наблюдава и в по-сложни форми, когато стане част от предполагаемо 
отвличане на дете.

В последвалите разисквания членовете на ЕП размениха мнения относно 
хипотетичната промяна на структурата на „Jugendamt“, с цел да се вземат под внимание 
проблемите, отнасящи се до двойките от различни националности, езиковите проблеми, 
броя на подобните случаи в други държави членки, възможната дискриминация на 
родители от чужда държава, контрола над „Jugendamt“, СРО и лесното манипулиране 
на децата с увреждания, механизма за мониторинг на „Jugendamt“, посещенията с 
наблюдение и устния превод, както и възможните основания за неизпълнение на 
съдебни решения (липса на обучение или на капацитет на служителите).

В отговора си на членове на ЕП Sabine Brieger заяви, че не е необходимо да се променя 
структурата на „Jugendamt“. Проблемът е в това, че родителите често не знаят каква 
роля изпълнява „Jugendamt“. Тя изтъкна, че „Jugendamt“ е административен орган, 
докато съдът е органът, който взема официално решение относно родителските права и 
задължения. За случаите на посещения с наблюдение се осигурява устен превод, 
доколкото е възможно, повтори тя, а правната помощ е много щедра.

                                               
1 Петиция 0128/2007.
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В отговора си на членове на ЕП Azyme Zeycan подчерта, че йерархичният контрол над 
служителите на „Jugendamt” не работи и следва да бъде заменен с функционален 
контрол.

 10.15 - 11.00 ч.

Срещата продължи с членове на комисията по петиции на германския Бундестаг1. 
Илияна Малинова Йотова се изказа първа, като отбеляза, че една от основните цели на 
посещението е осъществяването на размяна на мнения относно петициите, засягащи 
„Jugendamt“. Kersten Steinke (председател) отговори, че поради федералната структура 
на Германия „Jugendämter” не попадат в рамките на компетентността на Бундестага, а 
за тях отговарят федералните провинции (Länder), като следователно този въпрос не 
може да послужи за основа на обсъжданията. Въпреки това, в комисията по петиции на 
германския Бундестаг по този въпрос са внесени 25 петиции, като комисията в 
повечето случаи ги е препращала на комисията по петиции на съответната федерална 
провинция (Länder).

Kersten Steinke продължи, като представи общ преглед на структурата и дейността на 
комисията по петиции на германския Бундестаг. Тя обясни, наред с другото, че през 
2005 г .  Бундестагът е въвел система за подаване на петиции по интернет, която 
позволява на гражданите да изготвят и подпишат петиция, да прочетат отнасящата се 
до контекста на въпроса информация, както и да добавят коментари в онлайн форум, 
свързан с всяка една петиция. Тази система се характеризира с включването й в 
процесите на представителна демокрация, като над 1,8 милиона граждани са подписали 
петиции по интернет.

При последвалата размяна на мнения членовете на ЕП засегнаха въпроси като 
гражданската инициатива, липсата на напредък по свързаните с „Jugendamt“ случаи 
след последното посещение на делегацията през 2007 г., третирането в Бундестага на 
отнасящите се до „Jugendamt“ петиции, компетентността на комисията по петиции на 
Бундестага в сравнение с компетентността на комисията по петиции на ЕП, 
ускоряването на процедурите и прилагането на законодателството на ЕС. 

Philippe Boulland постави под въпрос решението от 18.12.2006 г. относно петицията на 
T.P., която не е била препратена до съответната провинция (Land), като заключи: „В 
случай на противоречие между интересите на родителите и висшия интерес на 
детето приоритетен е интересът на детето, поради което родителите не могат да 
поставят под съмнение една неутрална позиция, възприета от „Jugendamt“.

Германските представители поискаха по-добра обратна информация от препратените от 
Бундестага петиции, предизвикващи тревога у Европейския парламент, както и 
евентуално съвместно заседание през 2012 г., с оглед подобряване на сътрудничеството 
по въпроси, попадащи в рамките на съответните им области на компетентност. 

                                               
1 Kersten Steinke (председател), Gero Storjohann (зам.-председател), Günter Baumann, Klaus Hagemann, д-р 
Peter Röhlinger и Ingrid Remmers (координатори).
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 11.00 - 12.00 ч.1

Илияна Малинова Йотова приветства с добре дошла Gabriele Scholz, началник на 
германския филиал на Международната социална служба (ISD/ISS), придружена от 
Ursula Rölke, адвокат, и Georg Stahl, социален работник.

Gabriele Scholz се изказа първа, като разясни работата на ISD и нейната организационна 
структура. ISD е германският клон на Международната социална служба (ISS) и 
същевременно „Подразделение VII“ на Германската асоциация за обществено и 
индивидуално социално подпомагане, което се финансира от Федералното 
министерство на семейството, възрастните хора, жените и младежта. ISD работи в 
областта на международните семейни спорове, защитата на детето и миграцията, 
играейки роля на посредник между доброволческите агенции за социална закрила, за 
закрила на младежта и други органи и семейни съдилища в Германия и в чужбина. Тя 
предоставя услуги при случаи с международно измерение, получава специални доклади 
от чужбина и предлага консултации на доброволческите агенции за социална закрила, 
местните органи и съдилища, както и на физически лица. ISD е съставена от 
интердисциплинарен екип от специалисти в правната и социалната област. Gabriele 
Scholz впоследствие насочи вниманието си към трансграничните семейни конфликти и 
заяви, че такива конфликти не засягат единствено семейни двойки от две 
националности (германски граждани и чужденци), а широк спектър семейни двойки от 
множество националности. Поради тази причина международните нормативни актове 
се съсредоточават върху обичайното местопребиваване, а не върху националността. 

Тя направи кратък преглед на германското семейно право и ролята на ISD в тази 
връзка. Тя посочи, че ръководният принцип за всяко решение от съдилище или 
„Jugendamt“ е висшият интерес на детето. Географското разстояние прави по-трудно 
решаването на конфликти и разясняването на случаите и на специалистите от 
съответните агенции не им е лесно да проследят множеството закони, международни 
конвенции и културни и езикови особености. От опита на ISD тази сложност е една от 
причините за възможни грешки на някои служители на службите на „Jugendamt”, но 
като цяло тези служби вършат добре своята работа. Следва да се отбележи, че 
държавните органи в други държави по света се сблъскват със същите 
предизвикателства и следователно също могат да допуснат грешки при разглеждането 
на случаи, касаещи различни култури. ISD не може да застане зад обвинението, че 
службите на „Jugendamt“ систематично дискриминират родителите чужденци. 

В посочените по-горе случаи ISD предоставя социални доклади, които служат за основа 
на вземането на решение. ISD винаги се опитва да даде съвети как да се продължи 
връзката между родител и дете и работи за постигането на приятелско споразумение. 
Освен това ISD предоставя информация и обучителни семинари за специалисти по 
въпросите на брачното и семейното право на други държави, културните различия и 
международното право.

                                               
1 На тази част от заседанието присъстваше г-жа Sibylle Laurischk, председател на комисията по въпросите 
на семейството, възрастните хора, жените и младежта. 
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Gabriele Scholz също описа поведението на родители в конфликт, които често са много 
напрегнати. Когато не могат да намерят решение сами, родителите понякога се борят с 
всички средства, опитвайки се да намерят съюзник за тяхната кауза. Хората и 
организациите, които не ги подкрепят, рискуват да бъдат възприети като противници. 
Личните конфликти понякога достигат и двустранно равнище. В тази връзка тя се 
позова на делото „Colombo“1, при което засегнатият родител явно се е оплакал не само 
от германските, но и от италианските органи. Тя отново подчерта, че това, което излиза 
извън полезрението при тези конфликти, е висшият интерес на детето.

Тя допълни освен това, че както федералните, така и регионалните органи трябва да 
вземат предвид международното измерение. За да предоставя съвети на отделни лица и 
на специалистите, правителството е възложило на ISD функцията на централна точка за 
контакти за информация при международни семейни спорове, като службите на 
„Jugendamt“ редовно изискват обучителни семинари. 

При последвалата размяна на мнения членовете на ЕП насочиха вниманието си към 
някои въпроси, свързани с прозрачността и сътрудничеството между ISD/ISS и 
„Jugendamt“, сферата на компетентност, езиковите проблеми, големият брой 
оплаквания срещу Германия, възможностите за обжалване на административно или 
правно равнище, липсата на омбудсман за децата (като в Полша), обучението на 
служителите на „Jugendamt“, създаването на централната точка за контакти, въпроса за 
контрола върху службите на „Jugendamt“ и за поемането на отговорност, организацията 
на посещенията с наблюдение и възможността за контакт с бабите и дядовците в 
чужбина.

В своя отговор Gabriele Scholz посочи, че „Jugendamt“ не отговаря за работата на място 
в чужбина. Това се извършва от ISD и нейните партньори за сътрудничество. В 
случаите, включващи контакти с роднини в чужбина, ISD установява контакт със 
съответната агенция и отправя към местната социална служба искане за 
сътрудничество с оглед предоставянето на необходимите възможности за засегнатите 
лица. Сътрудничеството със съдилищата и „Jugendamt“ е ползотворно, въпреки че 
„Jugendämter“ често са претоварени с работа. Решенията на „Jugendämter“ са обвързани 
или с потвърждение от съд, или могат да бъдат обжалвани пред съда. Позовавайки се 
на голям брой жалби срещу „Jugendämter“, тя посочи, че тези многобройни жалби 
могат да бъдат внесени преднамерено от „заинтересовани“ кръгове. 

Тя насочи вниманието на членовете на ЕП към фалшивите обвинения, свързани с 
германската история, както и към уебсайт, призоваващ за внасяне на жалби срещу 
„Jugendämter“ от чуждестранни граждани. На посочения уебсайт френска организация
предоставя подкрепа при изготвянето на петиции до Европейския парламент, целящи 
Европейският парламент да насочи вниманието си към германските „Jugendämter“.

Ursula Rölke взе думата по въпроса за посещенията с наблюдение, като заяви, че те 
могат да бъдат разпоредени само със съдебно решение при определени обстоятелства, 
за да се гарантира висшият интерес на детето. Тя припомни, че родителите са 
задължени да използват немски език, само когато това се счита за належащо за 

                                               
1 Петиция 1614/2009.
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закрилата на детето.

Следобед

Илиана Малинова Йотова приветства участниците в следобедното заседание: г-жа Uta 
von Pirani, директор на службата за закрила на младежта на Berlin 
Charlottenburg/Wilmersdorf, д-р Heike Schmid-Obkirchner, началник на отдел, Федерално 
министерство за семейството, възрастните хора, жените и младежта, г-н Eberhard Carl, 
началник на отдел, Федерално министерство на правосъдието, г-жа Sabine Brieger, 
съдия в семейния съд на Berlin-Pankow/Weissensee и съдия за връзка с международната 
хагска мрежа на съдиите1, г-н Gerhard Bley, началник на отдел, Министерство на труда, 
равенството и социалните въпроси на провинция Мекленбург-Предна Померания, и г-н 
Valéry Turcey, френски служител за връзка във Федералното министерство на 
правосъдието2.

Uta von Pirani направи преглед на административната структура на Службата за закрила 
на детето и младежта („Jugendamt“), като даде за пример Berlin-
Charlottenburg/Wilmersdorf (с приблизително320 000 жители), както и на 
предоставяните услуги. Основните задачи на „Jugendämter“, според нея, са да 
насърчават младите хора в тяхното индивидуално и социално развитие, да съдействат 
за избягване или премахване на неравенствата, да предоставят консултации с 
образователен характер и да подпомагат родителите и други лица с родителски права 
да закрилят децата и младите хора от влошаване на тяхното благосъстояние, както и да 
поддържат или създават добри условия на живот и благоприятна среда за децата, 
младите хора и техните семейства. Голям брой семейства търсят тези услуги и се 
ползват от тях. 

Службата наема преди всичко квалифициран персонал, включително в зависимост от 
областта на отговорност, социални работници (често с подходяща допълнителна 
квалификация), сертифицирани психолози, административни служители и секретари, а 
в обектите за отдих — детски и младежки възпитатели.

Uta von Pirani подчерта, че при изпълнението на нейните функции прозрачността е 
важен принцип на работа. Хората, които се свързват с „Jugendamt“, следва да познават 
отговорностите на съответните служители и причините за техните действия. Тя 
подчерта, че „Jugendamt“ не действа зад гърба на хората. Тя отбеляза също, че, в 
качеството си на директор на службата в Берлин- Шарлотенбург/ Вилмерсдорф, много 
сериозно приема и подробно разследва подадените жалби. Жалбите, свързани с правото 
на помощи или с изчисляването на такси, водят до насрещни производства и могат да 
бъдат отнесени до административен съд за постановяване на решение. Те биват 
разглеждани от надзорни лица в областта на персонала, които се уверяват, че социално-
педагогическите или психологическите дейности на служителите или техните 

                                               
1 Събеседник на сутрешното заседание.
2 Членовете на комисията на Бундестага за семейството, възрастните хора, жените и младежта и на 
подкомисията относно децата, които трябваше да вземат участие в заседанието, бяха извинени поради 
други ангажименти.
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консултативни становища са подходящи и правно издържани. През 2010 г. службата е 
изразходила около 100 милиона евро, като 57 % от тези разходи са използвани за 
финансиране на дневните грижи за децата в доучилищна възраст, а 0,3 % — за 
посещения с наблюдение.

„Jugendämter“ предоставят също така консултантски услуги при семейни спорове, 
раздяла или бракоразводни дела. Те имат за задача да консултират родителите относно 
възможностите за разрешаване на конфликти или относно най-добрия начин за 
изпълнение на родителските си отговорности след развода. По този начин 
„Jugendämter“ изпълняват своята задача на посредник при спорове и бракоразводни 
дела. Целта е да се достигне до решения, като се отчита висшият интерес на детето. 
„Jugendämter“ вземат участие в производствата по семейноправни въпроси, но 
решенията по присъждане на родителски права и задължения могат да бъдат взети 
единствено от семеен съд, а не от тях. Uta von Pirani заяви, че на посещенията в 
присъствието на надзорник се гледа като на временна мярка и че услугата за посещения 
в присъствието на надзорник в Берлин обхваща 42 езика.

Накрая тя подчерта, че поради недоверие, критики и липса на признание е трудно да се 
работи в „Jugendamt“. Общественият дебат в медиите с отрицателен оттенък относно 
„Jugendämter“, както и отчасти в политиката, затрудняват родителите да потърсят 
своевременно съдействие и съвети от тях. Тя подчерта, че полицията се ангажира само 
в случаи, когато децата са застрашени и че на национално равнище съществуват 
служби за спешна помощ, които работят денонощно.

Д-р Heike Schmid-Obkirchner, началник на отдел „Правни въпроси, свързани с помощта 
за децата и младежите“ на Федералното министерство за семейството, възрастните 
хора, жените и младежта, направи обзор на германската система за услугите, свързани 
със закрила на децата и младежите. Тя изтъкна, че местните органи отговарят за 
предоставянето на услуги за децата и младежите, но в съответствие с местните или 
регионалните особености тази отговорност се делегира на службите за закрила на 
децата и младежите („Jugendämter“) и на доброволчески организации. Въпреки 
отговорността на общините, Социалният кодекс VIII урежда услугите за децата и 
младежите изчерпателно и в национален мащаб. Посредством свои собствени закони на 
равнище „провинция“ федералните провинции подробно описаха, допълниха и 
разшириха федералната правна рамка относно услугите за децата и младежите — т.е. 
големите и малките градове и селските райони поддържат диференцирана правна рамка 
в обхвата на общинското самоуправление. Тя подчерта, че съгласно закона, службите за 
закрила на децата и младежите по принцип не са оправомощени да вземат решения 
относно присъждането на родителски права. 

Във връзка със службите за закрила на децата и младежите тя обясни, наред с други 
неща, ролята на „Комисиите за подпомагане на младежта“ (Jugendhilfeausschüsse), 
които заедно с администрацията са част от службата за закрила на децата и младежите 
(Jugendamt). Тези комисии се състоят от членове на публични органи и от граждани, 
предложени от организации за подпомагане на младежта. Те се допълват от експерти в 
различни свързани области, в качеството им на консултативни членове. Докато 
администрацията управлява текущите дейности, комисията за подпомагане на 
младежта определя насоките на местната политиката за младежта. Тя разглежда всички 
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въпроси, свързани с услугите за децата и младежите, особено обсъждането на 
проблемни ситуации, предложения за по-нататъшно развитие и планиране на услугите 
за децата и младежите, както и оказването на подкрепа за доброволческата дейност в 
тази област. Участието на граждани и специалисти стои в основата на двустранната и 
уникална структура на „Jugendämter“.

Д-р Heike Schmid-Obkirchner разгледа също въпроса за мониторинга, както и 
механизмите за подаване на жалби и за обжалване във връзка с „Jugendämter“, като 
обясни различните видове жалби, които са били разгледани на местно равнище или на 
равнище провинции, както и от съответните административни съдилища. Тя 
сигнализира за готовността на германските органи да потърсят основна информация, 
ако бъде отправено подобно искане при внасянето на петиция. Доколкото тези петиции 
могат да се отнасят до германската система за услугите, свързани със закрила на децата 
и младежите, Федералното министерство за семейството, възрастните хора, жените и 
младежта ще изпраща запитванията, получени от комисията по петиции, до 
компетентните органи в Германия и ще полага максимални усилия, за да гарантира, че 
комисията по петиции ще получи своевременна информация. 

Gerhard Bley, който отговаря за младежта и семейството в Министерството на труда, 
равенството и социалните въпроси на провинция Мекленбург-Предна Померания, се 
позова на мерките за сътрудничество между провинцията и „Jugendämter“, за които 
всяка година се заделят 2 милиона евро, и заяви, че целта на „Jugendamt“ е да оказва 
ефективно сътрудничество при семейни спорове относно упражняването на родителски 
права. Освен това той изрази съмнения относно работния документ за „Jugendamt“, 
изработен от комисията по петиции през 2009 г., и предложи засегнатите „Jugendämter“ 
да могат да правят собствени изявления в хода на процедурата, тъй като 
безпристрастното изслушване е конституционен принцип и следователно следва да 
бъде включено в процедурите по внасяне на петиции. Той също така заяви, че не е 
имало случаи на дискриминация, основана на гражданството.

 При първата размяна на мнения членовете на ЕП поставиха въпроси, касаещи 
федералната структура и разликата между големите и малките градове, които 
възпрепятстват общ отговор от германска страна относно последващите действия във 
връзка с жалбите, възможните промени след последното посещение на делегацията 
през 2007 г., езиковия въпрос и големия брой петиции, възможностите за обжалване на 
съдебно решение, твърденията за неквалифициран персонал, тълкуването на понятието 
„висшият интерес на детето“, незадоволителната информация и отново възникващия 
въпрос, отнасящ се до обучението и наблюдението на персонала на „Jugendamt“.

Германските събеседници заявиха, че персоналът на „Jugendämter“ се състои от 
специалисти в областта на социалните въпроси и администрацията и че жалбите се 
разглеждат на най-високо равнище (от административен съд или в краен случай от 
Върховния регионален съд - Landesobergericht). Беше предложено също така на 
вносителите на петиции да се препоръча да се обръщат към компетентните 
министерства (Министерството по въпросите на семейството или Министерството на 
правосъдието).

Втората част на следобедното заседание започна с изказването на Eberhard Carl, бивш 
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съдия и понастоящем началник на отдел „Медиация, помирение и международни 
конфликти при дела за родителски права“ към Федералното министерство на 
правосъдието, който се позова на няколко случая на ползотворно сътрудничество 
между Германия и страни като Полша, Франция и САЩ. Той подчерта, че няма 
дискриминация, основана на гражданството, но че административни грешки могат да се 
допуснат във всички страни. Той поиска работният документ относно „Jugendamt“, 
изготвен от комисията по петиции през 2009 г., да бъде свален от интернет. Той 
разкритикува също така интервюто с Philippe Boulland, публикувано същия ден във 
вестника Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Той подчерта, че германските органи ще бъдат готови да търсят необходимата 
информация, ако бъде установен контакт с тях във връзка с всяка внесена петиция. 
Доколкото тези петиции изглежда се отнасят до производства по семейноправни 
въпроси, Федералното министерство на правосъдието ще се погрижи получените от 
комисията по петиции запитвания да бъдат препратени на компетентните органи в 
Германия, придружени от искане за своевременна информация, и така получената 
информация да бъде незабавно предадена на комисията по петиции. В Германия 
надзорът над семейните съдилища от първа и втора инстанция е от компетентността на 
отделните провинции, които следователно са компетентни и за разглеждането на 
запитвания и информация относно семейните съдилища.

Sabine Brieger се върна към предишното си изказване, позовавайки се на 
предотвратяването на отвличането на деца в Германия, което може да включва 
задействане на погранично предупреждение на територията на държавите от 
Шенгенското пространство. Пограничното предупреждение се издава от Федералната 
полицейска служба по искане на местния съд. Искането трябва да се основава на 
конкретен и очевиден риск, че другият родител или друго лице възнамерява 
неправомерно да премести детето в друга страна. След това Федералната полицейска 
служба може да въведе в Шенгенската информационна система предупреждението 
относно родителя, който отвлича детето, и детето с цел предприемане на мерки по 
издирване. Тя също така посочи, че вследствие на новите правила процедурите относно 
родителските права и задължения ще бъдат ускорени в бъдеще.

Valéry Turcey благодари на делегацията за предоставената му възможност за участие в 
заседанието и посочи, че отнесените към него случаи са случаи, при които 
постановеното от германски съд решение се оспорва. Броят на тези случаи е много 
ограничен. През 2011 г .  той е разгледал не повече от 10 случая. Той заяви, че 
положенията, свързани със спорове с участието на две държави, често придобиват 
неотложен характер поради нападки и обиди в интернет или в медиите, където се 
отразява мнението само на едната страна по случая. Той също така посочи, че е много 
важно разбирането на разликите в съдебната култура, като това важи особено за избора 
на адвокат. На зададен от членове на ЕП въпрос относно евентуална дискриминация на 
родител, който не е с германско гражданство, Valéry Turcey категорично отхвърли тази 
възможност, изтъквайки, че Германия е правова държава. При все това различните 
концепции за семейните ценности могат да породят съмнения или недоразумения.
Германските съдии отдават голямо значение на стабилността, училището и условията 
на ред, докато френските съдии понякога насочват вниманието си повече към 
емоционалните и субективните аспекти, свързани с такива случаи.
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Позовавайки се на критичните коментари относно интервюто във FAZ, Philippe 
Boulland посочи, че вероятно неговите думи са били изтълкувани неправилно, но че в 
действителност той е заявил, че счита за шокиращо положението, ако разгледаните от
него петиции се окажат верни, и че е ясно, че Парламентът следва да участва в 
общественото разискване и не може да се крие от медиите или от гражданите. Той 
също така посочи, че е осъзнал факта, че интернет кампанията, започната от CEED 
(Европейски съвет за деца на развода) — организация, която действително се е 
обърнала към него, не може да бъде взета на сериозно, тъй като нейните провокативни 
действия подкопаха доверието в нея и вероятно намалиха шансовете за обективна 
оценка на основателните жалби. При все това не следва да бъдат отхвърляни надлежно 
обоснованите, подлежащи на проверка и обективни анализи и аргументи, които са 
представени от родителски асоциации или от самите родители. Той предложи 
петициите да бъдат отнесени до Министерството на правосъдието, но подчерта, че не е 
доволен от липсата на възможност за обжалване.

Членове на ЕП посочиха, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани 
относно съществуващите възможности за помощ и правна консултация, както и 
относно културните различия в съдебните системи. Също така беше споменато, че 
комисията по петиции на Европейския парламент, в случаите, когато дадена петиция е 
обявена за допустима и е изпратена на Европейската комисия за допълнително 
разследване, трябва да чака прекалено дълго, преди да получи отговор, и че отговорите 
на Комисията често са незадоволителни.

Въпреки някои нерешени въпроси, изискващи по-нататъшно изясняване, членовете 
смятат, че срещите са осигурили нова основа за подобряване на сътрудничеството 
между комисията по петиции и компетентните германски органи. 

Заключения:

От описателната част на документа могат да се направят много изводи, но членовете 
считат, че трябва да се подчертаят следните точки:

 Комисията по петиции на Европейския парламент не можа да открие никакво
нарушение на националното или европейското право от страна на германските 
органи по отношение на петициите, касаещи „Jugendamt“.

 Комисията по петиции не намери никакви доказателства или индикации и най-
важното – никакви структурни характеристики на жалбите на вносителите на 
петиции, които да дават основание да се смята, че трансграничните бракове са 
специално дискриминирани от германските органи.

 Политиката за децата и младежта в Германия се характеризира с различни нива 
на отговорност в съответствие с федералната структура на Германия и също така 
включва общинските органи и доброволческите организации за предоставяне на 
услуги по отношение на децата и младежите в рамките на тяхното партньорство 
с публичните агенции.
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 Институцията „Jugendamt“ е създадена през 1922 г. като част от общинското 
самоуправление на големите градове, по-малките градове и областите. От 
1990 г.  Социалният кодекс VIII е правното основание за отговорностите на 
„Jugendämter“. Той продължава да предоставя всички правомощия за закрилата 
на децата и младежите в ръцете на големите градове, по-малките градове и 
селските области.

 Решенията за присъждане на родителски права и задължения могат да бъдат 
постановявани само от семеен съд, а не на административно равнище от 
„Jugendamt“. Семейният съд постановява решения относно мерките, които 
трябва да бъдат взети, ако благосъстоянието на детето е застрашено или по 
въпроси относно упражняването на родителските права върху детето, например 
при дела за развод. „Jugendamt“ участва в производствата по семейноправни 
въпроси. Съдът трябва да провежда изслушване на „Jugendamt“ по време на 
процедура от такова естество.

 В случаи на производства за развод семейният съд редовно информира 
„Jugendamt“ относно молбите за развод, ако са засегнати деца и младежи. Тази 
информация прави възможно предоставянето на консултации и помощ на 
родителите и децата при ситуация на раздяла и когато се уреждат родителските 
права и задължения.

 Вследствие на общинското самоуправление правомощието на компетентния 
надзорен орган да разглежда дискреционни решения на „Jugendämter“ се 
ограничава до законосъобразността на техните решения. При все това решенията 
на „Jugendämter“ могат да бъдат разглеждани от административния съд.

 Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз Европейската 
комисия няма правомощия да се намесва по въпроси, които не засягат 
европейското право. Семейното право на ЕС, свързано с децата, е ограничено до 
общи правила относно компетентността, признаването и изпълнението на 
издадени съдебни решения в друга държава членка1.
Все пак Договорът позволява разглеждането на петиции, за които отговаря 
комисията по петиции, за да се покрие по-широк обхват чрез включването на 
„всички области на дейност на ЕС“. Освен това Хартата на основните права, 
която е неразделна част от Договора за ЕС, значително увеличи не само 
легитимните очаквания на гражданите на ЕС, но също така и отговорностите на 
комисията по петиции, за да се гарантира зачитането на тези права на 
политическо ниво.

 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 за 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 (Регламент Брюксел IIa).
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висшия интерес на детето в отделните случаи, тъй като те трябва да имат 
достъп до цялата необходима информация и да зачитат правата на защита.

 Съгласно член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз „Децата 
имат право да получават закрила и грижите, необходими за благоденствието 
им. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взима предвид по 
въпросите, които се отнасят до тях, в зависимост от възрастта и зрелостта 
им“ и съгласно параграф 3 „Всяко дете има право да поддържа редовно лични 
отношения и пряк контакт с двамата си родители, освен когато това е 
против неговия интерес.“

 Съгласно Регламент (ЕО) № 2201/2003 въпросът дали отвеждането на едно дете 
е неправомерно зависи от това дали съществува „правото на упражняване на 
родителски права, придобито по силата на решение или по силата на закона, или 
по споразумение, което има същия правен ефект по силата на правото на 
държавата членка, в която детето обичайно пребивава непосредствено преди 
отвеждането или задържането“. Съответно правото на тази държава членка 
определя условията, при които родителите получават правото на упражняване на 
родителски права по отношение на техните деца.

 Комисията по петиции смята, че недостатъчната комуникация и обяснение на 
съдебните решения, на разпределението на правомощията между органите, 
както и на извънсъдебните и съдебните средства за правна защита може да бъде 
причина за това засегнатите родители да не могат да оценят правилно всички 
относими факти и обстоятелства, свързани с техния случай. Само чрез пълно и 
конкретно представяне и изясняване на цялата важна информация гражданите 
могат да разберат правната и фактическа обосновка на решенията и да разберат 
лесно и бързо към кого трябва да се обърнат, ако не са доволни от това решение.

 Комисията по петиции на Европейския парламент приветства подкрепата на 
германските органи за съществуващите форуми и инициативи, свързани с 
координацията между службите за закрила на детето и младежите в Германия, и 
ще гарантира продължаване на кореспонденцията между комисията по петиции 
и германските органи, с цел засилване на правата на гражданите, и по-специално 
тези на децата. 

В този контекст комисията прави следните препоръки: 

1. Препоръчва създаването на подходящ механизъм за обжалване на федерално 
равнище и на ниво провинция за евентуални извънсъдебни жалби, които могат 
да доведат до намеса срещу административни решения. 

2. Препоръчва предаването на специфична информация между заинтересованите 
органи във връзка с международни дела за развод, с участието на деца, и по-
специално с оглед на по-систематично сътрудничество с другите заинтересовани 
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страни. 

3. Препоръчва на германските органи да продължават да подкрепят „Централната 
точка за контакт за трансгранични конфликти между родители и деца“ в рамките 
на ISS, която насочва родителите към наличните правни и други възможности за 
намиране на решение (например медиация).

4. Препоръчва на органите да обръщат внимание на подобряването на условията за 
срещи между родителите и техните деца и да гарантират осигуряването и 
допускането на всички съответни езици и услуги по устен превод по време на 
родителските посещения, въпреки че в някои случаи (като например, ако детето 
все още е много малко, упражняването на евентуално влияние или възможност 
за натиск) това трябва да става под надзора на длъжностно лице.

5. Препоръчва запазването на редовни контакти между децата и родителите, 
доколкото това е възможно, както и на контактите между детето и неговите баби 
и дядовци, както и братя и сестри, само дотолкова, доколкото това не 
противоречи на гарантирането на благосъстоянието на детето.

6. Препоръчва публикуването на ясни насоки на ниво ЕС за правата на детето и за 
последиците от трансграничните и смесените бракове и разводи.

7. Препоръчва насърчаването на двустранното сътрудничество между държавите 
членки и техните съдебни системи, с цел подобряване на разбирането на
гражданите и органите за различните национални законодателства.

8. Препоръчва петициите относно „Jugendamt“, които са обявени за допустими, да 
се изпращат на Федералното министерство на семейството, възрастните хора, 
жените и младежта за информация и отговор.

9. Препоръчва този документ, който се отнася до настоящата ситуация в Германия 
и отразява текущото становище на комисията по петиции по въпроса за 
„Jugendamt“, да се изпрати за информация на отговорните германски органи и на 
вносителите на петиции, които се свързаха с комисията по петиции във връзка с 
„Jugendamt“, както и да се публикува на интернет страницата на комисията по 
петиции с цел информиране на обществеността.

10. Препоръчва работният документ „Libicki“ относно „предполагаемите 
дискриминационни и произволни мерки, предприемани от социалните служби в 
някои държави членки, в частност „Jugendamt“ в Германия“ от 28 януари 2009 г., 
който все още фигурира на интернет страницата на комисията по петиции, да 
бъде заменен незабавно с този документ или най-малкото на интернет 
страницата на комисията по петиции да се отбележи недвусмислено, че
документът „Libicki“ вече не отразява официалното становище на комисията по 
петиции, за да не остава никакво съмнение у читателите.
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