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חטיפת ילדים

חטיפת ילד לישראל

האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים )אמנת האג( ,שנקלטה במשפט הישראלי בחוק אמנת
האג )החזרת ילדים חטופים( התשנ"א  ,1991נועדה להבטיח שילד ,אשר נלקח על ידי אחד מהוריו למדינה זרה ללא
הסכמתו של ההורה האחר ,יוחזר למדינה שבה הוא מתגורר מהר ככל האפשר.

חטיפת ילד מישראל

העיקרון העומד מאחורי האמנה והחוק הוא החזרת הילד למקום מגוריו הטבעי ,ממנו
הורחק שלא כדין ,במהירות האפשרית .עקרון נוסף הוא שמירה על אכיפה בינלאומית
של זכויות המשמורת בין המדינות המתקשרות באמנה.
תכלית החוק היא להבטיח שהמשמורת של ילדים שנחטפו על ידי אחד ההורים,
תיקבע רק על ידי בית המשפט במקום המגורים הקבוע של הילד .לפיכך ,ככלל ,בית
המשפט במדינה אליה נחטף הילד ,ידאג להחזרתו בהקדם האפשרי למדינה זו.
אמנת האג בדבר החזרת ילדים חטופים חלה בהינתן שני תנאים מצטברים:
המדינה ממנה נחטף הילד חברה באמנת האג;
הילד שנחטף היה מתחת לגיל  16במועד חטיפתו;

המחלקה לעניינים בינלאומיים  -הרשות המרכזית לעניין החזרת ילדים חטופים
המחלקה לעניינים בינלאומיים ,בהתאם להסמכת היועץ המשפטי לממשלה ,היא הרשות המרכזית לעניין אמנת האג בדבר
החזרת ילדים חטופים .המחלקה מטפלת בפניות של הורים ישראלים שילדיהם נחטפו למדינות אחרות על ידי ההורה השני ,או
לא הוחזרו בתום חופשה ,כמו גם בבקשות נכנסות מהורים שילדיהם נחטפו ממדינות שונות לישראל ,על ידי ההורה השני.
בנוסף ,מטפלת המחלקה במקרים מסוימים גם בבקשות בעניין אכיפת הסדרי ראייה בין הורים החיים במדינות שונות.

عربي

במסגרת עבודתה בתחום זה ,עומדת המחלקה לעניינים בינלאומיים בקשר עם רשויות מרכזיות אחרות בעולם .כמו כן ,נדרשת
המחלקה לתאם בין משרדי הממשלה השונים המעורבים בתחום ,ביניהם משרד החוץ ,משרד הפנים ורשויות הרווחה כמו גם
עם משטרת ישראל ויחידת האינטרפול .המחלקה מטפלת גם במרכיב הפלילי של חטיפת הילד על ידי הורהו ,מלווה את החקירה
המשטרתית ומקבלת החלטות בשאלת העמדה לדין של ההורה החוטף .במקרה הצורך ,ובכפוף לבקשתו של בית המשפט,
מעניקה המחלקה חוות דעת משפטית לבית המשפט באשר לפרשנות האמנה ויישומה.
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