สําหรับผูท้ ี�จะเดินทางไปต่างประเทศ
หรือเดินทางกลับประเทศญี�ปนุ่
พร้อมกับเด็ก

ปัญหาที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากการลักพาตัวเด็ก

(กฎระเบียบต่างๆทางด้านกฎหมายในแต่ละประเทศและอนุสญ
ั ญากรุงเฮก)

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปนุ่

ผูท้ ว่ี างแผนจะสมรสกับชาวต่างชาติ
ผูท้ ส่ี มรสกับชาวต่างชาติ
ผูท้ ใ่ี ช้ชวี ติ อยูใ่ นต่างประเทศ
ผูท้ ว่ี างแผนจะใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ
คุณรูจ้ กั “อนุสญ
ั ญากรุงเฮก” ไหม !
เรามาท�ำความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ
ในการน�ำเด็กข้ามเขตแดนระหว่างประเทศกันเถอะ

ในสถานการณ์แบบไหนที่อยู่
ในเกณฑ์การใช้
อนุสญ
ั ญากรุงเฮก?
เมื่อน�ำเด็กเข้า- ออกประเทศ
ควรระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง?

อนุสญ
ั ญากรุงเฮก
เป็ นอนุสญ
ั ญาแบบไหน?

เอ...ก�ำลังคิ ดว่าจะน�ำเด็กไป
ญี่ปนหรื
ุ่ อต่างประเทศ
แต่ทว่า.........

ถ้าน�ำเด็กออกนอกประเทศโดยพลการ
จะถูกจับกุมหรือไม่?

ในกรณี ที่เกิ ดเรื่องเดือนร้อนในต่างประเทศ
ควรปรึกษาที่ไหนดี?

ข้อควรระวังเมื่อต้องน�ำเด็กเข้า-ออกประเทศ

ข้อควรระวังเมื่อต้องน�ำเด็กเข้า-ออกประเทศ
●ในแต่ละประเทศ

หากมีการน�ำเด็กเข้า-ออกประเทศนัน้ จะต้องแสดงหนังสือยินยอม
ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ ในบางประเทศจะต้องขออนุญาตจากศาลล่วงหน้าเพือ่
น�ำเด็กออกนอกประเทศ
●สำ� หรับคนญีป
่ นุ่ หากต้องเข้า-ออกจากประเทศญีป่ นุ่ นัน้ ไม่จำ� เป็ นต้องแสดงหนังสือ
ยินยอม

ร ายละเอียดนอกเหนื อจากนี้ กรุณาสอบถามจากประเทศที่พำ� นักหรือ
หน่ วยราชการของประเทศที่จะเดิ นทางไปหรือหน่ วยงานคณะผูแ้ ทน
ทางการทูตญี่ปนประจ�
ุ่
ำในประเทศนัน้ ๆ
หนังสือยิ นยอมให้น�ำเด็กไปต่างประเทศ คืออะไร

หนังสือดังกล่าว หมายถึงหนังสือแสดงเจตนาจากผูป้ กครองของเด็กฝา่ ยหนึ่งยินยอม
ให้ผปู้ กครองอีกฝา่ ยหนึ่งน�ำเด็กเข้า-ออกประเทศได้
●การน� ำเด็กไปต่างประเทศโดยทีไ่ ม่ได้รบ
ั ความยินยอมจากผูป้ กครองอีกฝา่ ยหนึ่งนัน้

ถึงแม้จะเป็ นลูกตนเองก็ตาม ถือว่ามีความผิดฐานลักพาตัวไป ซึง่ ในบางประเทศ
ท่านอาจถูกจับกุมได้ ถ้าเดินทางเข้าไปยังประเทศนัน้ ๆอีกครัง้ หนึ่ง

เพื่อไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าว หากต้องการน�ำเด็กออกนอกประเทศ
จึงควรปรึกษานักกฎหมายผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ

อนุสญ
ั ญากรุงเฮกคืออะไร

การน�ำเด็กข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ มีความเป็ นไปได้ที่
จะเข้าข่ายอนุสญ
ั ญากรุงเฮก!

อนุสญ
ั ญากรุงเฮกคืออะไร
อนุสญ
ั ญากรุงเฮกได้วางกรอบก�ำหนดไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
①กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ส่งตัวเด็กทีถ่ กู ลักพาตัวข้ามเขตแดน

ระหว่างประเทศหรือถูกกักขังอย่างผิดกฎหมายกลับสูป่ ระเทศทีเ่ ด็กเองเคยพ�ำนัก
(ถิน่ ฐานเดิม)
➡ส ำ� หรับการถกเถียงเรือ่ งสิทธิในการดูแลเด็กนัน้ จะด�ำเนินการได้เมือ่ เด็กได้
กลับสูถ่ นิ่ ฐานเดิมแล้ว
②ความร่วมมือจากบรรดาประเทศสมาชิกทีไ่ ด้ลงนามในอนุ สญ
ั ญาเพือ่ สร้างโอกาส

ให้ผปู้ กครองและเด็กซึง่ อยูค่ นละประเทศให้มโี อกาสได้พบปะพูดคุยกัน

การลักพาตัวหรือการกักขังอย่างผิดกฎหมายคืออะไร
การละเมิดสิทธิการเลีย้ งดูบุตรของผูป้ กครองอีกฝา่ ยหนึ่ง (เช่น ไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากผูป้ กครองอีกฝา่ ยหนึ่ง) เพือ่ น�ำเด็กเดินทางจากถิน่ ฐานเดิมและน�ำออก
ไปจากประเทศนัน้ (การลักพาตัว) หรือการทีไ่ ม่สง่ ตัวเด็กคืนถิน่ ฐานเดิมแม้วา่ เวลาจะ
ล่วงเลยตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้(การกักขัง)

ชื่อทางการของ “อนุสญ
ั ญากรุงเฮก”
คือ“อนุสญ
ั ญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ ”

ขอบข่ายอนุสญ
ั ญากรุงเฮก

กรณี ใดถึงจะสามารถบังคับใช้อนุสญ
ั ญากรุงเฮกได้?
◎เด็กของท่านอายุเท่าไหร่?

เด็กอายุไม่ถงึ 16 ปีเป็ นกลุม่ เป้าหมาย

◎ปลายทางที่ จะเดิ นทางไป/ที่ พำ� นักปลายทางไปที่ ใด?

การลักพาตัวหรือการกักขังอย่างผิดกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างประเทศสมาชิก
ทีล่ งนามในอนุสญ
ั ญากรุงเฮกดังรายชือ่ ต่อไปนี้ สามารถบังคับใช้อนุสญ
ั ญาฯเพือ่
ให้โอกาสผูป้ กครองและเด็กซึง่ อยูค่ นละประเทศได้พบปะพูดคุยกันได้

รายชื่อประเทศที่ลงนามในอนุสญั ญากรุงเฮก

แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

แอฟริ กา

ตะวันออกกลาง

* พืน้ ทีอ่ น่ื ในจีนอยูน่ อกขอบข่าย

กลุ่มประเทศ
อเมริกาเหนื อ มหาสมุทรแปซิฟิก

เอเชีย

จีน (เฉพาะฮ่องกงและมาเก๊า)
ญีป่ นุ่
เกาหลี
ปากีสถาน
ฟิลปิ ปินส์
สิงคโปร์
ศรีลงั กา
ไทย

(2017.3)

ออสเตรเลีย
ฟิจิ
นิวซีแลนด์
อิรกั
อิสราเอล
ตุรกี

บูรก์ นิ าฟาโซ
กาบอง
กิเนียร์
เลโซโท
มอริเซียส
โมร๊อคโค
เซเชล
แอฟริกาใต้
ซัมเบีย
ซิมบับเว

อเมริ กากลาง
และใต้
ยุโรป

อาร์เจนติน่า
บาฮามาส
เบลีซ
โบลิเวีย
บราซิล

ชิลี
โคลัมเบีย
คอสตาริการ์
เครือรัฐดอมินีกา
เอกวาดอร์

เอลซัลวาดอร์
กัวเตมาลา
ฮอนดูรสั
เม็กซิโก
นิคารากัว

ปานามา
ปารากวัย
เปรู
เซนต์คติ ส์และเนวิส
ตรินีแดดและโตเบโก

อุรกุ วัย
เวเนซูเอล่า

อัลบาเนียร์
อันดอร์รา
อัลเมเนียร์
ออสเตรีย
เบลารุส
เบลเยีย่ ม
บอสเนียร์และ
เฮอเซโกวีนา
บัลแกเรีย
โครเอเขีย

ไซปรัส
เซ็ก
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรังเศส
่
จอเจียร์
เยอรมัน
กรีซ
ฮังการี

ไอส์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิตาลี
คาซัคสถาน
ลาโทเปียร์
ลิทวั เนีย
ลักเซมเบิรก์
มาซิโดเนียร์
มอลตา
มอลโดวา

โมนาโค
มอนเตเนโกร
ฮอลแลนด์
นอร์เว
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซานมารีโน
เซอร์เบีย

สโลวาเกีย
สโลวาเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิสเซอร์แลนด์
เติรก์ เมนิสถาน
ยูเครน
อังกฤษ
อุสเบกิสถาน

ข้อควรระวัง) กรณีเด็กทีถ่ กู ลักพาตัวโดยผิดกฎหมายหรือถูกกักขังซึง่ เหตุการณ์เกิดขึน้ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2014 ซึง่ เป็ นเวลาที่
อนุสญ
ั ญากรุงเฮกเริม่ บังคับใช้ในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ ไม่สามารถส่งตัวเด็กกลับโดยใช้อำ� นาจแห่งอนุสญ
ั ญาฯนี้ได้ (อย่างไรก็ตาม กรณี
ดังกล่าวนี้ หากมีการขัดขวางไม่ให้บุพการีได้พบกับบุตร ยังสามารถรับการช่วยเหลือเพือ่ ให้สามารถพบกับบุตรได้)

เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปน.............
ุ่

หากได้รบั ความเดือนร้อนในต่างประเทศ.............
สามารถขอค�ำปรึกษาได้ท่ี สถานทูตญีป่ นุ่ สถานกงสุลใหญ่ญป่ี นุ่ ฯลฯ (หน่วยงาน
คณะผูแ้ ทนทางการทูตญีป่ นุ่ ) ประจ�ำประเทศนัน้ ๆ หน่วยงานคณะผูแ้ ทนทางการทูต
ญีป่ นุ่ ดังกล่าวจะอ�ำนวยความช่วยเหลือดังต่อไปนี้
●ชว
่ ยในการแนะน�ำจัดหา

นักกฎหมายทีเ่ ชีย่ วชาญคดี
ครอบครัวระหว่างประเทศ (ถ้าเป็ นไปได้จะจัดหานัก
กฎหมายทีเ่ ข้าใจภาษาญีป่ นุ่ ) ล่าม นักแปล หน่วยงาน
เพือ่ ท�ำการไกล่เกลีย่ หน่วยงานสนับสนุนเพือ่ ให้ผปู้ กครอง
และเด็กได้พบกัน รวมทัง้ กลุม่ ผูส้ นับสนุนผูท้ ไ่ี ด้รบั ความ
เดือดร้อนจากความรุนแรงในครอบครัว

●ชว
่ ยในการรับแจ้งข้อมูลและการร้องขอความช่วยเหลือไป

ยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศนัน้ ๆในกรณีทม่ี คี วาม
กังวลทางด้านความปลอดภัย
●ชว
่ ยในการให้คำ� ปรึกษาปญั หาครอบครัว

(โดยมีการจัดท�ำ
บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการปรึกษากับหน่วยงานคณะผูแ้ ทน
ทางการทูตญีป่ นุ่ ไว้ ถ้ามีการร้องขอบันทึก จะท�ำการจัดส่ง
ไปยังผูท้ ร่ี อ้ งขอ)

หากเกิดเรือ่ งเดือดร้อนประการใด สามารถสอบถามไปยังหน่วยงานคณะผู้
แทนทางการทูตญีป่ นุ่ ได้ ทุกเวลา
หากมีขอ้ สงสัยหรือมีคำ� ถามเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญากรุงเฮก
กรุณาติดต่อไปทีก่ องอนุสญ
ั ญากรุงเฮก
และในโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศญีป่ ุน่ ซึง่ มีรายละเอียด
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้เช่นกัน

กองอนุสญ
ั ญากรุงเฮก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศญี่ปนุ่
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
โทร

+81-3-5501-8466

เวลาท�ำการ (จันทร์ – ศุกร์) 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นเวลา 12.30 – 13.30)
อ เี มลล์
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