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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Data wpływu:
23 kwietnia 2021 r.
Sąd odsyłający:
Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia)
Data wydania postanowienia o wystąpieniu
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

z wnioskiem

o wydanie

23 kwietnia 2021 r.
Strona wnosząca skargę kasacyjną:
A
Strona przeciwna w postępowaniu kasacyjnym:
B

KORKEIN OIKEUS [SĄD NAJWYŻSZY, FINLANDIA]
[…]
23.4.2021
[…] [adres Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej]

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
o zastosowanie pilnego trybu prejudycjalnego

prejudycjalnym

i wniosek

Korkein oikeus (sąd najwyższy, Finlandia, zwany dalej „sądem odsyłającym”)
przesyła załączone postanowienie, które zawiera wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o rozpoznanie niniejszego odesłania
prejudycjalnego w trybie pilnym zgodnie z art. 107 regulaminu postępowania.
Skarżący, A, który jest ojcem dziecka oraz drugą stroną sprawującą pieczę, wnosi
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o natychmiastowy powrót dziecka do państwa miejsca zamieszkania dziecka, tj.
Szwecji.
Zgodnie z motywem 17 rozporządzenia Bruksela IIa [(WE) nr] 2201/2003
w przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka powinno się
niezwłocznie zarządzić jego powrót.
W dniu 24 listopada 2020 r. dziecko, C, przybyło wraz z matką do Finlandii.
Ojciec dziecka nie wyraził zgody na przeprowadzenie się dziecka do Finlandii
i nie zna dokładnego miejsca, w którym się ono znajduje. Chodzi o około
półtoraroczne niemowlę, które przebywa w Finlandii bez zgody drugiego rodzica
sprawującego pieczę od blisko sześciu miesięcy. Jeżeli sprawa nie będzie
rozpatrywana w trybie pilnym, wydłużenie okresu jej rozpoznania uniemożliwi
niezwłoczny powrót dziecka. Mając na względzie wiek dziecka, czas pobytu
w Finlandii oraz okoliczność, że wydłużenie postępowania może wyrządzić
szkodę rozwojowi relacji pomiędzy ojcem i dzieckiem, zastosowanie trybu
pilnego w ramach rozpatrywania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym wydaje się absolutnie niezbędne.
W załączniku do postanowienia dołączono jego kopię, w której wymazane zostały
wszelkie dane identyfikacyjne dotyczące osób. W załączniku dołączono również
kopie wyroku hovioikeus (sądu apelacyjnego), skargi kasacyjnej, odpowiedzi na
skargę złożonej przed sądem odsyłającym, a także decyzji szwedzkiego urzędu
imigracyjnego z dnia 27 października 2020 r.
[…] [adres Korkein oikeus]
[…] [adwokaci oraz adres do doręczeń stron]
[…]
[…]

2

