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KORKEIN OIKEUS [CURTEA SUPREMĂ, FINLANDA]
[omissis]
23.4.2021
[omissis] [Coordonatele Curții de Justiție a Uniunii Europene]
Cerere de decizie preliminară și cerere de aplicare a procedurii preliminare
de urgență
Korkein oikeus (Curtea Supremă, Finlanda, denumită în continuare „instanța de
trimitere”) trimite anexat decizia sa, care conține o cerere de decizie preliminară
adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Instanța de trimitere solicită ca această trimitere preliminară, care privește o cauză
având ca obiect răpirea unui copil, să fie judecată potrivit unei proceduri de
urgență în temeiul articolului 107 din Regulamentul de procedură. Recurentul, A,
care este tatăl copilului și celălalt titular al dreptului de încredințare, solicită
înapoierea imediată a copilului în statul de reședință al copilului, Suedia.
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Potrivit considerentului (17) al Regulamentului Bruxelles IIa [(CE) nr.]
2201/2003, în caz de deplasare sau de reținere ilicită a unui copil, înapoierea sa ar
trebui obținută fără întârziere.
Copilul, C, a sosit în Finlanda împreună cu mama sa, B, la 24 noiembrie 2020.
Tatăl copilului nu și-a dat acordul cu privire la transferul copilului către Finlanda
și nu cunoaște locul precis în care acesta se află. Este vorba despre un nou-născut
în vârstă de aproximativ un an și jumătate, care locuiește în Finlanda fără acordul
celuilalt părinte titular al dreptului de încredințare deja de șase luni. În cazul în
care cauza nu este judecată potrivit procedurii de urgență, prelungirea duratei de
examinare a acesteia va compromite orice posibilitate de înapoiere fără întârziere
a copilului. Ținând seama și de vârsta copilului, de durata șederii în Finlanda și de
faptul că prelungirea procedurii poate fi prejudiciabilă pentru dezvoltarea unei
relații între tată și copilul său, aplicarea procedurii de urgență în privința
examinării cererii de decizie preliminară este absolut indispensabilă.
Se atașează în anexă la decizie o copie a acesteia, în care au fost ocultate toate
datele de identificare privitoare la persoane. Sunt atașate de asemenea în anexă o
copie a hotărârii hovioikeus (Curtea de Apel), precum și a recursului și a
memoriului în răspuns prezentate instanței de trimitere, și copii ale deciziilor
autorității suedeze competente în materie de imigrație din 27 octombrie 2020.
[omissis] [coordonatele Korkein oikeus]
[omissis] [avocați și alegerea domiciliului părților]
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