
Казус 1: Kатарина и Мигел 
 

Обща информация 
 
Катарина Фернандес Руис (С моминско име Мюлер) се запознава с Мигел Фернандес Руис 
по време на една лятно пътуване в Испания. По това време тя е на 26 години и почти към 
края на обучението си да стане учител. Мигел е на 30 години и помага на своя по-възрастен 
брат в ресторант.   
 
Седем седмици след завръщането си в Германия (Хамбург) Катарина разбира, че е бременна.  
Тъй като и двамата са много влюбени, заедно с Мигел решават да се оженят и да отгледат 
заедно детето си. По времето, когато се ражда Оскар, Катарина вече е завършила обучението 
си и се мести в Севиля, където живее Мигел и по-голяма част от неговото семейство. Те 
остават в Севиля около 5 години. Мигел не печели добре в ресторанта на своите братя, но 
Катарина и Оскар са щедро подпомагани  от семейството на Мигел.   
 
Оскар отраства, като овладява и двата езика. Катарина му говори на немски, когато са сами. 
Тъй като Мигел не може да говори дори малко немски език, всички общуват на испански в 
негово присъствие. Мигел трябва да работи целодневно, затова Катарина има много време, за 
да научи своя син на немски език.  
 
Когато Оскар става приблизително на 5 години, дядото на Мигел (от страна на бащата) 
почива и оставя на Мигел  15.000 евро. В опит да стане по-независим във финансово 
отношение, а също така и поради желанието си най-после да осъществи отдавнашна своя 
мечта,  Мигел решава да инвестира парите и да създаде училище по сърф в Малага.  
 
И Катарина, и Мигел са щастливи от преместването и перспективата да имат по-добър доход. 
Оскар  заобичва морето и лесно намира нови приятели в Малага.  
 
Сърф училището обаче не потръгва много добре и Мигел е принуден от време на време да 
взема пари назаем от баща си. На свой ред баща му започва да му дава съвети, свързани с 
маркетинга и финансите. 
 
Катарина и Мигел възприемат тези добронамерени съвети като намеса и заплаха за тяхната 
независимост. Настроението спада, но никой не смее да се противопостави на бащата. Мигел 
продължава да играе пред своите клиенти ролята на ведър бизнесмен, но в къщи неизменно е 
в лошо настроение. Положението се влошава, когато Катарина забременява отново. Мигел не 
е много сигурен, че иска да отглежда дете, което не може да си позволи, Катарина обаче 
настоява да роди детето. Разправиите зачестяват дотолкова, че Катарина се изнася и отива в  
апартамента на приятелка, като взима Оскар със себе си. Това се случва 3 месеца, преди да се 
роди второто дете.  
 
Когато се ражда второто дете - Лаура, Оскар вече е на 11 години. Той посещава баща си от 
време на време. Мигел обаче трябва да работи много - особено след като Катарина не го 
подкрепя повече в бизнеса. Катарина продължава да живее в апартамента на приятелката си, 
тъй като не може да плаща наем  за свое жилище. За щастие нейната приятелка пътува много 
и често не е вкъщи. Иначе апартаментът би бил твърде тесен за нея и двете деца. Когато 
Лаура става на 3 месеца, Катарина пожелава да посети родителите си в Хамбург.  Уведомява 
Мигел за намерението си да посети своите родители за около месец през лятната ваканция 
(август). Мигел отговаря с SMS: “Приятно прекарване в Германия!” 
 
Катарина никога не се завръща в Испания. Тя записва Оскар в немско училище и си намира 



работа като учител на половин работен ден.   
 
В началото на септември Мигел започва да пита кога ще се завърнат Катарина и децата. В 
началото тя му отговаря, че завръщането се отлага заради Оскар, който е настинал.  Няколко 
седмици по-късно тя признава, че няма намерение да се завърне в Испания.   
 
Мигел се консултира с адвокат и завежда дело в Испания (с искане Съда да го определи за 
единствен попечител на децата) и в Германия (с молба да бъде издадена заповед за връщане 
на децата на основание Хагската конвенция от 1980).  Към този момент съдебните дела и в 
двата съда са висящи. Испанският съд спира делото, докато немския съд се произнесе 
относно връщането на децата.  
 
Развитие на случая: Немският съд издава заповед за връщане, с която постановява Оскар и 
Лаура да бъдат върнати в Испания в срок от 10 дни. Тъй като Мигел обаче претърпява 
катастрофа с мотор и постъпва в болница за два месеца, изпълнението на заповедта 
трябва да бъде отложено. Сега, 10 седмици след съдебното решение, заповедта трябва да 
бъде изпълнена. Въпреки че по време на съдебното производство Оскар казва, че иска да се 
върне в Испания, през изтеклите десет седмици той променя желанието си. Сега той силно 
се противопоставя на изпълнението на съдебното решение.  



Казус 1: Kатарина и Мигел 
 

Индивидуална информация за Катарина 
 
Наистина някога бях влюбена в Мигел. Идеята да живея в Испания ми изглеждаше интересна, 
криеше в себе си  предизвикателство. Исках да стана и майка. Моята бременност обаче не 
беше планирана, ние трябваше набързо да се оженим, без да се познаваме достатъчно. 
Животът в Севиля беше тягостен, тъй като бяхме твърде близо до семейството на Мигел. 
Мигел изпълняваше всичко, което баща му и брат му искаха от него. Когато му обърнах 
внимание върху ставащото, Мигел ми се ядоса и ми каза, че той е единственият човек, който 
печели парите вкъщи. Всъщност това беше истина - аз не можех да си намеря работа в 
Испания, не и при положение че отглеждах нашия син Оскар.  
 
Надявахме се, че нещата ще се оправят, когато се преместихме в Малага. Наследените пари 
обаче бързо бяха инвестирани и ние трябваше да вземем пари назаем от бащата на Мигел. 
Така и никога не постигнахме истинска независимост. Мигел започна да ме удря все по-
често. В Севиля вече ме беше ударил веднъж в лицето. Две години преди нашата раздяла 
беше започнал да ме удря поне веднъж на седмица. Веднъж аз му отвърнах. Ядоса се, блъсна 
ме в бюфета  и едно от стъклата се счупи. Лакътят ми бе нарязан дълбоко, имах натъртвания. 
Най-лошото - агресията му се случи пред Оскар. Никога след това не посмях да му отвърна.  
 
По време на втората ми бременност се карахме още повече относно нашето бъдеще. Не 
можех да повярвам, че той иска да абортирам. Разправиите ни неизменно приключваха с 
обвинения от моя страна, че не е пораснал, и с плесник от негова страна върху лицето ми. 
Когато ме удари в корема, аз се изнесох при приятелка. Мисля, че ме удари нарочно, 
опитвайки се да навреди на детето, въпреки че винаги го е отричал.   
 
Докато бяхме разделени, той ме помоли да се върна. Просто не можех. Освен това бях твърде 
погълната от собствената ми бременност, а по-късно с отглеждането на моята малка Лаура. 
Веднага щом Лаура укрепна достатъчно, за да пътува до Германия, взех двете си деца и 
заминах за Хамбург.  
 
Шокирана бях, че Мигел се е обърнал към съда. Може да вижда децата винаги, когато 
пожелае. Та аз самата съм живяла в Испания достатъчно дълго (почти дванадесет години). 
Никога не оцени колко усилия ми костваше да се адаптирам към чуждата култура и никога 
не разбра колко ми беше трудно да бъда без работа. Помагайки му в училището по сърф, аз 
всъщност се чувствах още по-зависима.  
 
Няколко са причините, поради които не мога да се върна: 
 
- Не мога да издържам повече насилието върху мен. Опасявам се, че може да започне да 
проявява насилие и спрямо децата. Удрял ме е пред Оскар.  
 
- Аз съм се грижила основно за Оскар, а сега и за Лаура. Докато Мигел трябваше да работи 
по 10 часа на ден, аз отглеждах Оскар. 
 
- Имам много приятели и семейство в Хамбург, които ме подкрепят. В Испания нямам много 
приятели, които да ме подпомагат при отглеждането на децата. Мигел е твърде зает със 
сърфинг училището си, за да отглежда децата. Обикновено отделя по няколко часа преди 
лягане, 2-3 пъти седмично, за да си поиграе с Оскар, преди детето за заспи.  
 
- Тук, в Германия, имам работа и финансова независимост. А  в Испания - не.  



 
- Все още кърмя Лаура. Затова тя трябва да остане с мен. За Оскар ще бъде много мъчително 
да го отделят от сестра му. Много я обича и липсата й ще го направи емоционално 
нестабилен.  
 
- Не мисля, че Лаура трябва да бъде отглеждана от човека, който не я искаше.  
 
Моят адвокат също така сподели, че е малко вероятно съдебното решение да постанови 
връщане на децата, ако бащата е дал съгласие за моето пътуване. Е, той не ми ли написа 
“Приятно прекарване в Германия!”. Вероятно това може да се тълкува като съгласие. 
 
Развитие на случая: След като живее в Германия близо 9 месеца, Оскар започва да създава 
приятелства там. Не е добре да сменя средата си отново. Ситуацията се е променила, тъй 
като Оскар се е приспособил добре към новото положение. Това не е взето под внимание от 
решаващия съд и предвид случилото се  трябва да бъде обсъдено.  
 



Казус 1: Катарина и Мигел 
 

Индивидуална информация за Мигел 
 
Винаги съм обичал Катарина. Въпреки че забременя твърде бързо и ние не се познавахме от 
дълго време, аз бях сигурен, че искам да споделя живота си с нея.  Икономическата ситуация 
в Испания обаче не бе добра и ние на практика никога не успяхме да станем  финансово 
независими. Справяхме се с помощта на моето семейство. Усещах, че Катарина не иска да е 
чак толкова близо до моето семейство.  
 
Затова се преместихме в Малага, надявах се, че Катарина ще остане доволна. Тя обаче 
продължаваше да  се оплаква, че обръщам прекалено голямо внимание на мнението на моя 
баща и брат. Какво очаква? Това е моето семейство и ние освен това сме финансово 
зависими от тях. Не печеля достатъчно за да издържам цялото семейство, Катарина от своя 
страна никога не започна работа. Вярно, подкрепяше ме от време на време, но основно 
отглеждаше Оскар.  
 
Карахме се много – особено след като забременя отново. Не разбирам защо настояваше да 
износи детето. Винаги се е оплаквала от финансовото ни положение и едно второ дете щеше 
да влоши проблемите.  
 
Вярно, понякога нервите ми не издържаха и я шляпвах. Винаги съм се извинявал след това. 
Отлично владееше умението да ме провокира и унижава пред собственото ми дете. Веднъж 
се опита да ме удари отзад и аз я отблъснах. За жалост залитна и падна върху бюфета, като 
си поряза лакътя на счупената витрина. Това очевидно бе инцидент, но тя и до днес обича да 
го посочва като доказателство, че съм "насилник". Малко преди да си тръгне я ударих в 
корема. Това е единственият път, в който съм я удрял. Започна да ме обвинява, че съм искал 
да убия нашето дете. Пълен абсурд. В този момент изобщо не мислех.  
 
Аз съм напълно шокиран от факта, че тя не иска да се върне. Разбира се, обсъждали сме 
вариант за отидем всички заедно да живеем в Германия, но след като аз не говоря немски, 
очевидно трябваше да останем в Испания.  
 
Смятам за много несправедливо да се самоопределя като човека, който основно отглежда 
децата. Винаги съм бил налице, когато е трябвало да се включа за Оскар. Просто трябваше да 
работя усилено  (около 10 часа на ден), за да изкарвам пари за семейството. Ако Катарина 
беше започнала да ходи на работа, щях да имам повече време за Оскар.   
 
Моят адвокат казва, че имам добри шансове да върна децата си в Испания. Имам желание и 
Катарина да се върне при мен с децата. Ако не иска, мога да се върна в Севиля, където моето 
семейство ще ме подкрепя в отглеждането им. Разбира се, Катарина ще може да идва да ги 
вижда, когато пожелае.  
 
Развитие на случая: След  като прекара почти девет месеца в Германия, Катарина имаше 
предостатъчно време да влияе на Оскар - особено докато аз бях в болница. Невероятно е, че 
тя сега оспорва съдебното решение и се опитва да извлече полза от този нещастен за мен 
инцидент.  Почти загубих живота си в катастрофата, не желая да изгубя и децата си. 



Казус 1: Катарина и Мигел 
 

Индивидуална информация за Оскар 
 
Искам мама да се върне с мен в Испания. Не разбирам защо моята майка иска да остане в 
Германия. Обичам майка си, но ме е яд, че не ме пуска да се върна обратно. В Малага са 
моите приятели, дори не успях да им кажа довиждане.   
 
Липсва ми баща ми. Понякога баща ми се ядосваше на майка ми, видях дори как няколко 
пъти я удря.  Това не ми харесва, но те винаги след това се сдобряваха. Харесва ми, когато 
баща ми ми разказва истории. Умее да бъде много смешен. Бих желал да живея с майка ми, 
но определено искам да се върна в Испания, където са приятелите ми. Искам мама и Лаура да 
дойдат с мен.  
 
Развитие на случая: Вярно е, че исках да се върна в Испания. Но и тук има толкова много 
неща, които мога да правя. Включих се в една театрална група в училище, започнах да играя 
футбол.  Разбира се, морето ми липсва, но не искам да оставям приятелите си, нито да 
пропускам нашето театрално представление.  Разбирам също така, че мама няма да може 
да дойде в Испания, и не искам да я оставям. Баща ми ми липсва, надявам се да може да 
дойде в Германия. Но не трябва повече да удря майка. Причини й лоши неща. Искам да 
остана също така в Германия, защото тук имаме повече пари и мога да получавам повече 
подаръци.  
 



Казус 1: Катарина и Мигел  
 

Индивидуална информация за детския психолог / процесуалния настойник 
 
Оскар е претърпял емоционален стрес. В момента чувствата към майка му са много 
противоречиви. От една страна, тя определено е лицето, което основно се грижи за децата и 
той се опитва да бъде  лоялен към нея. От друга страна, тя го е лишила от приятелите му и от 
баща му, без да даде предварителни индикации за това 
 
По време на моя разговор с Оскар той често променяше мнението си - от намиране на 
обяснения за поведението на майка си до идеализиране на баща си. В рамките на десет 
минути той си припомняше както сцени на домашно насилие, при които баща му пляска 
майка му през лицето, така и уменията на баща му да разказва приказки. 
 
Емоционалният стрес се проявява и в регресия към ранна възраст. Въпреки противоречивите 
чувства към майка си, той трудно се разделя с нея, когато трябва да отиде на училище, обича 
също да седи на скута й - нещо, което - според майката - не е правил през последните две 
години.  
 
В момента най-важната потребност на Оскар е постигане на стабилитет на живота му.  
Трябва да живее с майка си. Тя има капацитета да отглежда детето.  
 
Не съм имал/а възможност за среща с бащата, не знам какви са неговите умения да обучава. 
Насилието, на което Оскар е бил свидетел, е възможно само по себе си да е индикатор, че 
бащата изпитва трудности да контролира импулсите си. Все пак това трябва да бъде 
проверено. До този момент не изглежда да е посягал на Оскар.  
 
Лаура все още е кърмена, затова също трябва да остане с майка си.   
 
Продължение на казуса: Промяната в мнението на Оскар е обяснима. Той се приспособява 
все повече и повече към средата.  Допълнително, вероятно майката е повлияла на Оскар, 
като му е припомнила действията на упражнявано насилие  от страна на баща му. Трудно 
е да се каже дали тя съзнателно се опитва да откъсне Оскар от баща му. Факт е, че Оскар 
се бои да не изгуби майка си, приятелите си и финансовата свобода, предложена от 
майката и нейното семейство. От друга страна, той вече не изглежда толкова стресиран. 
Вземайки страната на майката, той вероятно е намалил изпитваните угризения за 
възможна нелоялност по отношение на родителите си и е намалил  чувството си на 
раздвоение.  Проявите на регресия към детството почти изчезват - за щастие, въпреки 
несигурността на положението и възможността за завръщане в Испания.  


