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Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:
23. april 2021
Predložitveno sodišče:
Korkein oikeus (Finska)
Datum predložitvene odločbe:
23. april 2021
Tožeča stranka:
A
Tožena stranka:
B

KORKEIN OIKEUS [VRHOVNO SODIŠČE, FINSKA]
[…] (ni prevedeno)
23. 4. 2021
[…] (ni prevedeno) [Podatki Sodišča Evropske unije]
Predlog za sprejetje predhodne odločbe in predlog za uporabo nujnega
postopka predhodnega odločanja
Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska, v nadaljevanju: predložitveno sodišče) v
prilogi pošilja svojo odločbo, ki vsebuje predlog za sprejetje predhodne odločbe,
naslovljen na Sodišče Evropske unije.
Predložitveno sodišče predlaga, naj se ta predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki se nanaša na protipravni odvzem otroka, obravnava po nujnem postopku na
podlagi člena 107 Poslovnika Sodišča. Tožeča stranka A, ki je otrokov oče in
drugi nosilec pravice do varstva in vzgoje, zahteva takojšnjo vrnitev otroka v
njegovo državo prebivališča, tj. Švedsko.
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V skladu z uvodno izjavo 17 Uredbe Bruselj IIa [(ES) št.] 2201/2003 je treba v
primerih neupravičene premestitve ali zadržanja otroka brez odlašanja doseči
otrokovo vrnitev.
Otrok C je s svojo materjo B prispel na Finsko 24. novembra 2020. Otrokov oče
ni dal soglasja, da se otrok odpelje na Finsko, in ne ve, kje točno se nahaja. Gre za
približno leto in pol starega dojenčka, ki na Finskem prebiva že skoraj šest
mesecev brez soglasja drugega starša, ki je nosilec pravice do varstva in vzgoje
otroka. Če zadeva ne bo obravnavana po nujnem postopku, bo podaljšanje trajanja
njene obravnave ogrozilo vsako možnost otrokove vrnitve brez odlašanja. Ob
upoštevanju tudi otrokove starosti, trajanja prebivanja na Finskem in dejstva, da
lahko podaljševanje postopka škodi oblikovanju odnosa med očetom in njegovim
otrokom, je uporaba nujnega postopka za preučitev predloga za sprejetje
predhodne odločbe nujno potrebna.
Odločbi je priložena kopija tega predloga, v kateri so izbrisani vsi identifikacijski
podatki v zvezi z osebami. Priložene so tudi kopije sodbe hovioikeus (pritožbeno
sodišče), pritožbe in odgovora, predloženih predložitvenemu sodišču, ter odločbe
švedskega organa, pristojnega za priseljevanje, z dne 27. oktobra 2020.
[…] (ni prevedeno) [podatki Korkein oikeus (vrhovno sodišče)]
[ni prevedeno] [odvetniki in naslov za vročanje strankam]
[…] (ni prevedeno)
[…] (ni prevedeno)
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