
Казус 2: Джулия и Колин 
 

Обща информация 
 
Джулия Романо се занимава с изкуство (скулптура). Тя е на 35 години. Родена е в Италия 
(Салерно) и отива да живее в САЩ преди около 12 години. Най-напред отсяда да живее при 
леля си във Флорида (Орландо). Две години по-късно тя се запознава с Колин Браун, адвокат 
от Ню Йорк, който e специалист по защита права на интелектуална собственост. Сега Колин 
е на 40 години. По времето, когато среща Джулия, е на 30. Двамата се влюбват и Джулия се 
мести в апартамента на Колин. И двамата обаче са млади и неопитни във връзките. 
Апартаментът е малък. Джулия работи в къщи и често оставя пълна неразбория и мръсотия в 
хола, което дразни Колин. Джулия е разочарована, тъй като Колин трябва да остава в 
кантората до късно и обикновено се прибира след времето за вечеря.  
 
Когато Джулия забременява, започват да мислят за брак. Осъзнават, че и двамата нямат 
желание да създават заедно семейство. Джулия се връща в Орландо и си намира апартамент 
с помощта на леля си.  
 
Синът им Леонардо се ражда в Орландо. Бащата плаща някаква месечна издръжка, като 
поддържа с детето редовен контакт по телефон, скайп, а по-късно и чрез имейли (около 
веднъж седмично, понякога и веднъж на две седмици). Посещава Леонардо веднъж или два 
пъти годишно по време на празниците. Сега Леонардо е 8-годишен.  
 
Преди два месеца Джулия решава да се върне в Салерно. Леонардо има някакви изградени 
отношения с баба си и дядо си в Италия и Джулия смята, че ще й бъде по-леко  с подкрепата 
на нейното семейство, след като се завърне. Веднага щом разбира, че Джулия е напуснала 
САЩ и е отписала Леонардо от държавното училище, той започна дело в Италия, за да 
получи заповед за връщане на детето на основание Хагската конвенция от 1980 година. 
Информира също така американската полиция за случилото се и прокуратурата издава 
заповед за задържане на Джулия.  
 
Джулия е сигурна, че Леонардо няма как да бъде върнат в САЩ, тъй като никога не е живял 
със своя баща. Самата тя не може да се върне заради заповедта за задържане. Смята, че 
Колин е бесен, просто защото не е бил информиран за намерението й да напусне САЩ. 
Абсолютно убедена е, че Колин не е в състояние да отглежда дете.  
 
По отношение на Леонардо - двамата имат споделено родителство.  
 
Какво ще постанови Съда? 
 
Италианският съд трябва ли да обсъди капацитета на Колин да бъде родител? По какъв 
начин би могла да се изготви експертиза на вещо лице относно капацитета на Колин да бъде 
родител и съответно да бъде предоставена на съда?  
 
Трябва ли да бъде взето под внимание мнението на Леонардо? В каква степен мнението на 
детето има тежест? По какъв начин трябва да бъде взето това мнение?  
 


