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Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:
23 април 2021 г.
Запитваща юрисдикция:
Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия)
Дата на акта за преюдициално запитване:
23 април 2021 г.
Жалбоподател:
A
Ответник:
B

KORKEIN OIKEUS (ВЪРХОВЕН СЪД, ФИНЛАНДИЯ)
[…]
23.4.2021 г.
[…] [данни за контакт със Съда на Европейския съюз]
Преюдициално запитване и искане за прилагане на спешното
преюдициално производство
Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия, наричан по-нататък „запитващата
юрисдикция“) приложено изпраща акта, съдържащ отправеното до Съда на
Европейския съюз преюдициално запитване.
Запитващата юрисдикция отправя искане преюдициалното запитване, което
се отнася до дело за отвличане на дете, да бъде разгледано по реда на
спешното производство съгласно член 107 от Процедурния правилник.
Жалбоподателят A, който е баща на детето и другият носител на
родителските права, изисква незабавното връщане на детето в държавата по
местопребиваването му, Швеция.
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Съгласно съображение 17 от Регламент „Брюксел IIa“ [(ЕО) №] 2201/2003 в
случаите на неправомерно отвеждане или задържане на дете връщането на
детето следва да се осъществи без закъснение.
Детето C пристига във Финландия с майка си B на 24 ноември 2020 г.
Бащата на детето не е дал съгласието си за прехвърлянето му във Финландия
и не знае конкретното място, където то се намира. Става въпрос за дете в
кърмаческа възраст на около година и половина, което приблизително шест
месеца пребивава във Финландия без съгласието на другия родител, носител
на родителски права. Ако делото не бъде разгледано по реда на спешното
производство, забавянето на разглеждането му ще възпрепятства всяка
възможност за незабавното връщане на детето. Като се има предвид също
възрастта на детето, продължителността на престоя във Финландия и
фактът, че забавянето на производството може да навреди на отношенията
между бащата и неговото дете, разглеждането на преюдициалното запитване
по реда на спешното производство е абсолютно необходимо.
Към акта за преюдициалното запитване е приложено копие от същия, в
който са заличени всички данни за лицата, позволяващи да бъде установена
самоличността им. Приложени са и преписи на решението на Hovioikeus
(Апелативен съд), както и преписи от жалбата и от писмения отговор,
представени на запитващата юрисдикция, а също и на решенията на
шведския имиграционен орган от 27 октомври 2020 г.
[…] [данни за контакт с Korkein oikeus]
[…] [адвокати и съдебни адреси на страните]
[…]
[…]
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