Vertaling

C-262/21 PPU - 1
Zaak C-262/21 PPU
Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:
23 april 2021
Verwijzende rechter:
Korkein oikeus (Finland)
Datum van de verwijzingsbeslissing:
23 april 2021
Verzoekende partij:
A
Verwerende partij:
B

KORKEIN OIKEUS [HOOGSTE RECHTER IN BURGERLIJKE EN
STRAFZAKEN, FINLAND]
[omissis]
23.4.2021
[omissis] [gegevens van het Hof van Justitie van de Europese Unie]
Verzoek om een prejudiciële beslissing en verzoek om toepassing van de
prejudiciële spoedprocedure
De Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland; hierna:
„verwijzende rechter”) beslist het Hof van Justitie van de Europese Unie te
verzoeken om een prejudiciële beslissing.
De verwijzende rechter verzoekt deze prejudiciële verwijzing, die betrekking heeft
op een zaak van kinderontvoering, te behandelen volgens de spoedprocedure van
artikel 107 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie.
Verzoeker, A, die de vader van het kind en de andere houder van het gezagsrecht
is, vordert de onmiddellijke terugkeer van het kind naar de staat van de
verblijfplaats van het kind, dat wil zeggen naar Zweden.
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Volgens overweging 17 van verordening Brussel II bis [verordening (EG)
nr. 2201/2003] dient, in geval van ongeoorloofde overbrenging of niet doen
terugkeren van een kind, de terugkeer van het kind onverwijld te worden
verkregen.
Het kind, C, is op 24 november 2020 met zijn moeder, B, in Finland aangekomen.
De vader van het kind heeft geen toestemming gegeven om het kind naar Finland
over te brengen en weet niet precies waar het zich bevindt. Het kind in kwestie is
een zuigeling van ongeveer anderhalf jaar oud die sinds bijna zes maanden in
Finland verblijft zonder dat daartoe door de andere ouder met gezagsrecht
toestemming is gegeven. Indien de zaak niet volgens de spoedprocedure wordt
behandeld, brengt de langere duur van de behandeling de mogelijkheid van een
onmiddellijke terugkeer van het kind in gevaar. Mede gelet op de leeftijd van het
kind, de duur van zijn verblijf in Finland en het feit dat een langere procedure
nadelig kan zijn voor de ontwikkeling van de vader-kindrelatie, is het absoluut
noodzakelijk dat voor de behandeling van dit verzoek om een prejudiciële
beslissing de spoedprocedure wordt gevolgd.
Bij deze beslissing is een kopie van het verzoek bijgevoegd waarop alle
identificatiegegevens van de betrokkenen zijn gewist. Eveneens bijgevoegd zijn
afschriften van het arrest van de hovioikeus (rechter in tweede aanleg, Finland),
het beroepschrift en de memorie van antwoord die bij de verwijzende rechter zijn
ingediend, alsmede de besluiten van de Zweedse immigratieautoriteit van
27 oktober 2020.
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