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KORKEIN OIKEUS [ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ]
[παραλειπόμενα]
23.4.2021
[παραλειπόμενα] [στοιχεία επικοινωνίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης]
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως και αίτημα εφαρμογής της επείγουσας
προδικαστικής διαδικασίας
Το Korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο, Φινλανδία· στο εξής: αιτούν
δικαστήριο) διαβιβάζει συνημμένα την απόφασή του, με την οποία υποβάλλει
αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αιτούν δικαστήριο ζητεί να εκδικαστεί η παρούσα αίτηση προδικαστικής
αποφάσεως, η οποία αφορά υπόθεση απαγωγής παιδιού, με την επείγουσα
διαδικασία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 107 του Κανονισμού Διαδικασίας. Ο A,
αναιρεσείων, πατέρας του παιδιού και έτερος δικαιούχος επιμέλειας, ζητεί την
άμεση επιστροφή του παιδιού στο κράτος διαμονής του παιδιού, τη Σουηδία.
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Κατά την αιτιολογική σκέψη 17 του κανονισμού Βρυξέλλες IIα [(ΕΚ)]
2201/2003, σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης παιδιού, η
επιστροφή θα πρέπει να επιτυγχάνεται αμελλητί.
Tο παιδί C μετέβη στη Φινλανδία με τη μητέρα του B στις 24 Νοεμβρίου 2020. Ο
πατέρας του παιδιού δεν συγκατατέθηκε στη μετάβαση του παιδιού στη
Φινλανδία και δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται το παιδί. Πρόκειται για
βρέφος, ηλικίας περίπου ενάμισι έτους, το οποίο διαμένει στη Φινλανδία, χωρίς
τη συγκατάθεση του άλλου γονέα και συνδικαιούχου επιμέλειας, εδώ και σχεδόν
έξι μήνες. Εάν η υπόθεση δεν εκδικαστεί με την επείγουσα διαδικασία, η
παράταση της διάρκειας εκδίκασής της θα θέσει σε κίνδυνο τη δυνατότητα
επιστροφής του παιδιού αμελλητί. Λαμβανομένων επίσης υπόψη της ηλικίας του
παιδιού, της διάρκειας παραμονής στη Φινλανδία και του γεγονότος ότι η
παράταση της διαδικασίας μπορεί να θίξει την ανάπτυξη σχέσης μεταξύ του
πατέρα και του τέκνου του, η εξέταση της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως
βάσει της επείγουσας διαδικασίας καθίσταται απολύτως αναγκαία.
Στην απόφαση προσαρτάται αντίγραφο αυτής, στο οποίο έχουν απαλειφθεί όλα τα
στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων. Προσαρτώνται επίσης αντίγραφα της
απόφασης του hovioikeus (εφετείου) καθώς και της αιτήσεως αναιρέσεως και του
υπομνήματος αντικρούσεως που υποβλήθηκαν στο αιτούν δικαστήριο, καθώς και
των αποφάσεων της σουηδικής Migrationsverket (αρμόδιας για θέματα
μετανάστευσης αρχής) της 27ης Οκτωβρίου 2020.
[παραλειπόμενα] [στοιχεία επικοινωνίας του Korkein oikeus (Ανωτάτου
Δικαστηρίου)]
[παραλειπόμενα] [δικηγόροι και αντίκλητοι των διαδίκων]
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