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23 april 2021
Klagande:
A
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B

HÖGSTA DOMSTOLEN (FINLAND)
[utelämnas]
23.4.2021
[utelämnas] [Europeiska unionens domstols kontaktuppgifter]
Begäran om förhandsavgörande och ansökan om tillämpning av förfarandet
för brådskande mål om förhandsavgörande
Högsta domstolen (Finland) (nedan kallad den hänskjutande domstolen) inlämnar
detta beslut, vilket innehåller en begäran om förhandsavgörande från Europeiska
unionens domstol.
Den hänskjutande domstolen har ansökt om att denna begäran om
förhandsavgörande ska handläggas enligt det förfarande för brådskande mål om
förhandsavgörande som föreskrivs i artikel 107 i rättegångsreglerna. Klaganden,
A, som är barnets far och dess andre vårdnadshavare, kräver att barnet omedelbart
återlämnas till den stat där barnet har sitt hemvist, nämligen Sverige.

SV

BEGÄRAN OM FÖRHANDSAVGÖRANDE AV DEN 23.4.2021 – MÅL C-262/21 PPU - 1

Enligt skäl 17 i Bryssel IIa-förordningen (förordning (EG) nr 2201/2003) bör, vid
olovligt bortförande eller kvarhållande av ett barn, barnet omedelbart återlämnas.
Barnet C kom till Finland med sin mor B den 24 november 2020. Barnets far har
inte samtyckt till att barnet överförs till Finland och han känner inte till exakt var
barnet befinner sig. Det rör sig om ett spädbarn på ungefär ett och ett halvt år som
vistas i Finland utan den andre förälderns samtycke sedan sex månader tillbaka.
Om ärendet inte anses omfattas av förfarandet för brådskande mål, så skulle den
ytterligare förlängningen av handläggningstiden äventyra varje möjlighet att få till
stånd att barnet omedelbart återlämnas. Med hänsyn även till barnets ålder,
vistelsens varaktighet i Finland och den omständigheten att ett förlängt förfarande
kan komma att skada barnets och faderns möjligheter att utveckla en relation, är
det absolut nödvändigt att tillämpa förfarandet för brådskande mål vid prövningen
av begäran om förhandsavgörande.
Till beslutet fogas en kopia av beslutet, från vilken alla uppgifter som gör det
möjligt att identifiera de berörda personerna har raderats. Även kopior av
Helsingfors hovrätts dom samt överklagandet och svarsskrivelsen till den
hänskjutande domstolen samt av Migrationsverkets (Sverige) beslut av den
27 oktober 2020 har bifogats.
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