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Ennakkoratkaisupyyntö sekä pyyntö käsitellä asia kiireellisessä menettelyssä
Korkein oikeus lähettää kunnioittavasti oheisena päätöksensä, joka sisältää ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle.
Korkein oikeus pyytää, että tämä lapsikaappausta koskeva ennakkoratkaisupyyntö
käsitellään Euroopan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklassa tarkoitetussa kiireellisessä menettelyssä. Valittajana oleva lapsen isä ja toinen huoltaja, A, vaatii lapsen välitöntä palauttamista lapsen asuinpaikkavaltioon Ruotsiin.
Bryssel IIa -asetuksen nro 2201/2003 johdanto-osan 17 perustelukappaleen mukaan lapsen luvatonta poisviemistä tai luvatonta palauttamatta jättämistä koskevissa tapauksissa lapsi olisi palautettava viipymättä.
Lapsi C on saapunut Suomeen yhdessä äitinsä B kanssa 24.11.2020. Lapsen isä ei
ole antanut suostumusta lapsen Suomeen tuomiselle eikä hänellä ole tietoa lapsen
tarkasta olinpaikasta. Kysymyksessä on noin puolentoista vuoden ikäinen sylilapsi, jonka oleskelu on Suomessa ilman toisen huoltajan suostumusta kestänyt pian
puoli vuotta. Mikäli asiaa ei käsitellä kiireellisessä järjestyksessä, käsittelyn viipyminen vaarantaa mahdollisen lapsen viivytyksettömän palauttamisen. Ottaen
myös huomioon lapsen iän, Suomessa oleskelun keston sekä sen, että käsittelyn
pitkittyminen voi olla omiaan vahingoittamaan lapsen ja isän välisen suhteen kehittymisen, ennakkoratkaisupyynnön käsitteleminen kiireellisessä menettelyssä on
näissä olosuhteissa ehdottoman välttämätöntä.
Päätöksen liitteenä on sen jäljennös, josta on poistettu henkilöitä koskevat tunnistetiedot kokonaisuudessaan. Lisäksi liitteinä ovat jäljennökset hovioikeuden tuomiosta sekä Korkeimmalle oikeudelle toimitetuista muutoksenhakemuksesta ja
vastauksesta sekä Ruotsin maahanmuuttoviranomaisen päätöksistä 27.10.2020.
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