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Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Iesniegšanas datums:

2021. gada 23. aprīlis
Iesniedzējtiesa:
Korkein oikeus (Augstākā tiesa, Somija)
Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:
2021. gada 23. aprīlis
Pieteicējs:
A
Atbildētājs:
B

KORKEIN OIKEUS [AUGSTĀKĀ TIESA, SOMIJA]
[..]
23. 4. 2021.
[..] [Eiropas Savienības Tiesas kontaktinformācija]
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu un lūgums piemērot steidzamības
prejudiciāla nolēmuma tiesvedību
Korkein oikeus (Augstākā tiesa, Somija, turpmāk tekstā – “iesniedzējtiesa”)
pielikumā nosūta savu lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības Tiesai tiek adresēts
lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Iesniedzējtiesa lūdz šim lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu, kas attiecas uz
lietu par bērna nolaupīšanu, piemērot steidzamības tiesvedību saskaņā ar
Reglamenta 107. pantu. Pieteicējs, A, kas ir bērna tēvs un kam arī ir aizgādības
tiesības, pieprasa bērna tūlītēju atpakaļatdošanu uz bērna dzīvesvietas valsti –
Zviedriju.
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Saskaņā ar Briseles IIa regulas [(EK) Nr.] 2201/2003 17. apsvērumu, ja bērns ir
nelikumīgi aizvests vai aizturēts, nekavējoties jāpanāk bērna atpakaļatdošana.
Bērns, C, Somijā ieradās kopā ar savu māti, B, 2020. gada 24. novembrī. Bērna
tēvs nav devis piekrišanu bērna pārvešanai uz Somiju un nezina precīzu bērna
atrašanās vietu. Bērns ir aptuveni pusotru gadu vecs zīdainis, kas jau gandrīz sešus
mēnešus uzturas Somijā bez otra vecāka, kuram arī ir aizgādības tiesības,
piekrišanas. Ja lieta netiks pakļauta steidzamības procedūrai, tās izskatīšanas
ilguma pagarināšana apdraudēs jebkādu iespēju bērnu nekavējoties atdot atpakaļ.
Ņemot vērā arī bērna vecumu, uzturēšanās ilgumu Somijā un to, ka procedūras
pagarināšana var kaitēt attiecību starp tēvu un bērnu attīstībai, steidzamības
tiesvedības piemērošana lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu ir absolūti
nepieciešama.
Lēmuma pielikumā ir pievienota tā kopija, no kuras ir dzēsti visi personu
identifikācijas dati. Pielikumā ir pievienotas arī hovioikeus (Apelācijas tiesas)
sprieduma kopijas, iesniedzējtiesā iesniegtās apelācijas sūdzības un atbildes raksta
kopijas, kā arī Zviedrijas kompetentās iestādes imigrācijas jautājumos 2020. gada
27. oktobra lēmumu kopijas.
[..] [Korkein oikeus kontaktinformācija]
[..] [lietas dalībnieku pārstāvji un tiesas dokumentu izsniegšanas adreses]
[..]
[..]
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