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KORKEIN OIKEUS [ØVERSTE DOMSTOL, FINLAND]
[udelades]
23. april 2021
[Udelades] [kontaktoplysninger for Den Europæiske Unions Domstol]
Anmodning om præjudiciel afgørelse og anmodning om anvendelse af den
præjudicielle hasteprocedure
Korkein oikeus (øverste domstol, Finland, herefter »den forelæggende ret«)
fremsender hermed sin afgørelse, som indeholder en anmodning om præjudiciel
afgørelse stilet til Den Europæiske Unions Domstol.
Den forelæggende ret anmoder om, at denne præjudicielle forelæggelse, som
vedrører en sag om barnebortførelse, undergives en hasteprocedure i henhold til
procesreglementets artikel 107. Sagsøgeren, A, som er barnets far og den anden
indehaver af forældremyndigheden, kræver umiddelbar tilbagegivelse af barnet til
barnets bopælsstat, Sverige.
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Det fremgår af 17. betragtning til Bruxelles IIa-forordningen (forordning (EF)
nr. 2201/2003), at i tilfælde af ulovlig fjernelse eller tilbageholdelse af et barn bør
tilbagegivelsen af barnet bringes i stand uden opsættelse.
Barnet, C, ankom til Finland sammen med sin mor, B, den 24. november 2020.
Barnets far har ikke givet sit samtykke til barnets overførsel til Finland, og han
ved ikke præcis, hvor barnet opholder sig. Der er tale om et spædbarn på ca.
halvandet år, som i snart seks måneder har opholdt sig i Finland uden den anden
indehaver af forældremyndighedens samtykke. Hvis ikke sagen undergives
hasteproceduren, vil varigheden af dens behandling kompromittere enhver
mulighed for barnets umiddelbare tilbagegivelse. Ligeledes henset til barnets
alder, varigheden af opholdet i Finland og den omstændighed, at en forlængelse af
proceduren kan være til skade for udviklingen af en forbindelse mellem faderen
og barnet, er det absolut nødvendigt, at hasteproceduren anvendes ved
behandlingen af anmodningen om præjudiciel afgørelse.
Som bilag til afgørelsen er vedlagt en kopi af denne, hvor alle
identifikationsoplysninger vedrørende personerne er slettet. Som bilag er ligeledes
vedlagt kopier af dommen fra hovioikeus (appeldomstol), af appelskrift og
svarskrift indgivet til den forelæggende ret samt af afgørelserne fra den
kompetente svenske indvandringsmyndighed (Migrationsverket) af 27. oktober
2020.
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