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Előzetes döntéshozatal iránti kérelem

A benyújtás napja:
2021. április 23.
A kérdést előterjesztő bíróság:
Korkein oikeus (Finnország)
Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:
2021. április 23.
Fellebbező:
A
Ellenérdekű fél:
B

KORKEIN OIKEUS [LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG, FINNORSZÁG]
[omissis]
2021. 04. 23.
[omissis] [Az Európai Unió Bíróságának címe]
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem és az előzetes döntéshozatal iránti
kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása iránti kérelem
A Korkein oikeus (legfelsőbb bíróság, Finnország; a továbbiakban: eljáró bíróság)
csatolja az Európai Unió Bíróságához intézett előzetes döntéshozatal iránti
kérelmet tartalmazó határozatát.
Az eljáró bíróság azt kéri, hogy a Bíróság a gyermek jogellenes elvitelével
kapcsolatos ezen előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az eljárási szabályzat
107. cikke alapján sürgősségi eljárásban bírálja el. A fellebbező A, aki a gyermek
apja és a felügyeleti jog másik jogosultja, kéri a gyermek azonnali visszavitelét a
gyermek tartózkodási helye szerinti államba, Svédországba.
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A 2201/2003 („Brüsszel IIa”) rendelet (17) preambulumbekezdése értelmében a
gyermek jogellenes elvitele vagy visszatartása esetében a gyermek visszavitelét
haladéktalanul el kell érni.
A gyermek, C édesanyjával, B-vel 2020. november 24-én érkezett Finnországba.
A gyermek apja nem járult hozzá a gyermek Finnországba viteléhez, és nem
ismeri a gyermek pontos tartózkodási helyét. Egy körülbelül másfél éves
csecsemőről van szó, aki majdnem hat hónapja tartózkodik Finnországban a
felügyeleti joggal rendelkező másik szülő hozzájárulása nélkül. Ha az ügyet nem
sürgősségi eljárásban bírálják el, az ügyintézés időtartamának meghosszabbodása
veszélyeztetné a gyermek haladéktalan visszavitelének lehetőségét. Tekintettel
továbbá a gyermek életkorára, a finnországi tartózkodás időtartamára, valamint
arra, hogy az eljárás elhúzódása hátrányos lehet az apa és gyermeke közötti
kapcsolat fejlődésére, az előzetes döntéshozatal iránti kérelem sürgősségi
eljárásban történő elbírálása teljes mértékben elengedhetetlennek bizonyul.
A bíróság mellékletben csatolja a határozathoz annak olyan másolatát, amelyből a
személyekre vonatkozó valamennyi azonosító adat törlésre került. A bíróság
csatolja továbbá a hovioikeus (fellebbviteli bíróság) ítéletének, a fellebbezésnek és
az eljáró bíróság elé terjesztett válaszbeadványnak, valamint a svéd migrációs
hivatal 2020. október 27-i határozatainak másolatát.
[omissis] [a Korkein oikeus elérhetőségi adatai]
[omissis] [a felek ügyvéde és kézbesítési címe]
[omissis]
[omissis]
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