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העליון פסק: הצעירה שמשרד הפנים סירב לאזרח
לא תגורש מהארץ

משרד הפנים סירב לכלול את טטיאנה קוזמינה בהליך התאזרחות של אמה, משום שהאב לא נתן
הסכמתו. בית המשפט העליון קיבל את ערעור המשפחה

בית המשפט העליון הורה למשרד הפנים לבטל את גירושה מישראל של צעירה בת 20. הצעירה,
טטיאנה קוזמינה, הגיעה לארץ יחד עם אמה בשנת 2010, לאחר שהאם נישאה לישראלי. האם החלה
בתהליך התאזרחות בישראל, אך משרד הפנים סירב לכלול גם את הבת בתהליך. זאת משום שאביה

הביולוגי לא נתן את הסכמתו להתאזרחות שלה. למרות שכבר לפני שנתיים עברה קוזמינה את גיל
18, סירב משרד הפנים לסגת מדרישתו לקבל את הסכמת האב. למרות זאת, דחה בית המשפט

המחוזי את עתירת המשפחה למנוע את הגירוש.
קוזמינה טענה בפני בית המשפט שמרכז חייה בישראל, יש לה בן זוג ישראלי, היא לומדת כאן ומלבד

סבתה ואביה הביולוגי, שאינו בקשר איתה, אין לה איש ברוסיה - אך גם טענותיה אלה לא שינו את
ההחלטה. שיאו של התהליך היה ב–2012, אז נעצרה קוזמינה לקראת גירושה מהארץ. היא היתה

כלואה במשך שבועיים ושוחררה בהוראת בית המשפט המחוזי. המשפחה ערערה לבית המשפט
העליון באמצעות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ועורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק.

בהחלטה שכתב השופט העליון עוזי פוגלמן ואושרה על ידי השופטים צבי זילברטל ואסתר חיות, קבעו
השופטים כי הדרישה להסכמת האב לאחר גיל הקטינות אינה סבירה. "חלון ההזדמנויות של ההורה
האחר להתנגד להתאזרחות מוגבל לתקופת הקטינות של הילד", נכתב בהחלטת השופטים. "מרגע

שהילד הפך מקטין לבגיר, שוב לא עומדת להורה האחר זכות התנגדות וניתן להשלים את הליך
ההתאזרחות במנותק מעמדתו, ובלבד שלא הובעה התנגדות להתאזרחות של הקטין לפני שהיה
לבגיר". בנוסף קבעו השופטים כי האב הביולוגי לא הביע סירוב מפורש להתאזרחות, ועל כן הורו

למדינה לבטל את גירושה של קוזמינה, להשיב אותה לתהליך ההתאזרחות ולשלם למשפחה הוצאות
משפט בסכום 25,000 שקלים.

בנוסף מתחו השופטים ביקורת על התנהלות משרד הפנים בפרשה, ש"ערערה את שלמות ויציבות
התא המשפחתי; מנעה מהם לנקוט הליכים המתאימים כדי לממש את זכויותיהם; ואף הובילה

להשמת הבת במשמורת". עוד הוסיפו השופטים כי "גם אם למשרד היתה הסתייגות מהליך
האזרחות, היה עליו ליידע את המשפחה בהקדם ולא לאחר שישראל הפכה למרכז חייה של קוזמינה".
עו"ד לוסטיגמן ועו"ד בלנק מסרו בתגובה להחלטה: "אנחנו מברכים על פסק הדין ושמחים שלטטיאנה
תהיה שלווה סוף סוף, אחרי הסבל שעברה. זה מצער שצריך להגיע לבית המשפט העליון כדי לחייב

את משרד הפנים לנהוג על פי החוק ועל פי נורמות אנושיות טריוויאליות".
ממשרד הפנים נמסר כי הם ילמדו את פסק הדין.
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