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 חוק שיפוט בעדני התרת נישואין(מקרים מיוחדים), תשכ״ט-1969 *

ן דתי יהיו בשיפוטו ני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית די י  1. (א) ענ
ון.  של בית המשפט המחוזי או של בית דין דתי, הכל• כפי שיקבע נשיא פית המשפט העלי

 (ב) חוק זה לא יחול אם שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות
. ות המקיימות בישראל בית דין דתי  הנוצרי

י הזוג יהודי, מוסלמי, דרוזי׳ או בן אחת העדות הנוצריות המקיימות  2. (א) היה אחד מבנ
ף 1 אלא ון בסמכותו לפי סעי  בישראל בית דין דתי, לא ישתמש נשיא בית המשפט העלי

 לאחר שקיבל חוות דעת מבית דין דתי כאמור בסעיף זה.

גו יפנה בכתב לבית הדין הדתי הנוגע בדבר  (ב) היועץ המשפטי לממשלה או נצי
ן ויבקש י י בתי הדין הדתיים הנוגעים בדבר, יתאר בפנייתו את נסיבות הענ  או לכל אחד משנ
ן הדתי לערוך או לפסוק י בית הדי  חוות דעת בכתב בשאלה אם בנסיבות המתוארות עשו
ן או להכרתם כבטלים מעיקרם, ובית הדין יתן את חוות הדעת , לבטל את הנישואי ן  גירושי

 כמבוקש.

 (ג) ניתנה חוות הדעת המבוקשת, יגישה היועץ המשפטי לממשלה לנשיא בית המשפט
ן לבית י ע לפי שיקול דעתי אם להפנות את הענ ן והוא, לאחר עיון בחוות הדעת, יכרי ו  העלי

 דין דתי או לבית המשפט המחוזי.

 נ  3. נשיא בית המשפט העליון רשאי שלא לקבוע שיפוט לפי חוק זה אם הוא סבור שב
י להושיט למבקש סעד.  סיבות העגין אין זה מן הראו

 4. (א) סימן 55 לדבר המלך במועצתו לארץ־־יישראל, 1947-1922!, לא יחול בענין שחוק
.  זה דן בו

 (ב) הסייגים שבסימן 64 (1) ובפסוק השני לסימן 65 לדבר המלך האמור לא יחולו
י ן שהשיפוט בו נקבע לפי חוק זה.  בענ

ן לפי סדר ההעדפה י ן בענ דו  5. (א) בית המשפט המחוזי ששיפוטו נקבע לפי חוק זה י
 הבא:

 (1) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף של בני הזוג;

ן הפנימי של מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג:  (2) הדי

 (3) הדין הפנימי של ארץ אזרחותם המשותפת של בני הזוג;

ן -  (4) הדין הפנימי של מקום עריכת הנישואי
ו דינים שונים על שני בני הזוג. ן למי דין כאמור אם חלים מל פי דו  ובלבד שבית המשפט לא י
ן הפנימי  (ב) באין דין שיחול לנוי סעיף קטן(א), רשאי בית המשפט לדון לפי הדי

. ; י יראה לו צודק בנסיבות הענ י הזוג, כפי שי  של מקום מושבו של אחד מבנ

. ן  (0 הסכמת בני הזוג תשמש לעולת עילה לגירושי

 • נתקבל בכנסת ביומ ב׳ באב תשכ״ט (17 !:יולי 1983); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 813, תשכ״ט,
 עמי 109.

 1 הוקי »״י, כרך גי, עמ׳ 2738.
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 6. בחוק זה — הגדרות
ן בטלים מעיקרם; ן והכרזה שהנישואי ״ - לרבות גירושין, ביטול נישואי ן  ״התרת נישואי
, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי , בית דין שרעי י ״ - בית דין רבנ ת דין דתי  ״בי

י דין: , כמשמעותם על פ י ז  דרו

- ב ״ כ ש  ״מקום מושב״ - כמשמעותו בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ת
.2 1962 

ן תקנות ו י נשיא בית המשפט העלי  7. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בנוגע להליכים בפנ
ית היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לקבלת חוות דעת של בית דין דתי לפי י  ובנוגע לפנ

 חוק זה.

ן שמירת דיגיט  8. הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואי
 וגירושין), תשי״ג—1953 או מסעיף 18 לחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר המשפטים

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 2 סייח תשכ״ב, עמי 120,
 3 סייח תשי״ג, עמי 165.
 <• סייח תשי״ז, עמי 148«

 חוק הירושה (תיקון), תשכ״ט-1969 *

, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 57  1. בסעיף 57 (א) לחוק הירושה, תשכ״ה-1965 >

ד גיל 18, לילד נכה - כל זמן לדי המוריש - ע 2) לי  ״(
לד שהוא חולה נפש — כל עוד הוא חולה נפש,  נכותו, לי
 ולילד מפגר — כמשמעותו בחוק הסעד (טיפול במפגרים),

 תשכ״ט—21968״.

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר המשפטים

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ט (17 ביול•• 1969); הצעת החוק ודברי הסיר פורסמו בה״ח 850, תשכים,
 עמי 340.

 ג סייח תשכ״ה, עמי 63.
 2 ס״ו! תשה״ט, עמי 132.
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 חוק אימוץ ילדים(תיקון), תשכ״ט-1969 *

 תיקון סעיף ל 1, בסוף מעיף 7 לחוק אימוץ ילדימ, תש״ך-1960 י, יבוא:

 ״אולם רשאי ביית המשפט, לאחר ששמע את המאמץ ופקיד הסעד, לתת
 צו אימדץ בלי לגלות את דבר האימוץ למאומץ אם שוכנע שנתקיימו

 שלוש אלה:

ודע כי המאמץ אינו הורהו; ו י נ  (1) המאומץ אי

 (2) כל חםימנימ מעידים שהמאומץ רוצה בהמשך הקשר עפ
 המאמץ:

 (3) טובת המאומץ דורשת שלא לגלות לו את דבר האימוץ.״

ר . י א ר ג ו ל ד ה מ י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ראש הממשלה

 ממלא מקומ שר המשפטים
ר ז ן ש מ ל  ש ו. י א ו ר ז

נה  נשיא המדי

׳ נאב תשכ״ט (17 ביולי 1969); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נה״ח 804, תשג״ט,  • נתקבל בכנסת ביום ג
 עמי 44.

 1 ס״ח תש״ך, עמי 96.

 חוק המחאת חיובים, תשכ״ט-1969 *

 המחאת זכות 1, (א) זכותו של נושה, לרכות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא

, לפי מהות הזכות או לפי ן  הסכמת החייב, זולת אם נשללה ?וו הוגבלה עבירותה לפי די
 הסכם בין החייב לבין הנושה.

יכול שתהיה מותנית או  (ב) ההמחאה יכול שתהיה לגבי הזכות כולה או מקצתה, ו
ד.  על דרך שעבו

ג יעמדו כלפי י י לשגות את הזכות או תנאיה, ולחי ן בה כד י  הגנת החייב 2. (א) המחאת זכות אי

ודע לו על ההמחאה.  הנמחה בל הטענות שעמדו לו כלפי הממחה בעת שנ

ו י י שהודיע לו על ההמחאה או שהוצגה לפנ נ  (3) פרע החייב את הזכות לממזזה לפ
 המחאה בכתב מאת הממחה, מופטר החייב, זולת אמ פעל שלא בתום־לב.

 (0 פרע הה״יב את הזכות לנמחה לאהד שהממהה הודיע לו על ההמחאה או שהוצגה
 לפניו המחאה בכתב מאת הממחה, מופםר החייב אף אם לא עברה הזכות לנמחה, זולת אם

 פעל שלא בתום״לב.

 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ באג תשכ״ט (17 ביולי 1969); הצעת החוק ודברי הםבד פורסמו בה״דו 657, תשכ״ה,
 עמי 246.
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 3. הומחתה מקצתה של זכות, רשאי החייב לנכות את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה המחאה חלקית
 מפיצול הזכות.

 4. המחה הנושה זבות לאחד וחזר והמחה אותה לאחר, הזכות היא של הראשון: אולם המחאות מיתרות
 אם הודיעו לחייב על ההמחאה השניה לפני שהודיעו לו על הראשונה, הזכות היא של השני.

 5. בכפוף להסכם ההמחאה כוללת המחאת זכות גם כל ערבות ושעבוד שניתנו להבטחתה זכויות נלוות
 וכל זכות אחרת הנלווית לזכות שנמחתה, במידה שהן עבירות; ועל הנושה לעשות, לפי
 דרישת הנמחה, את הפעולות הדרושות כדי שכוחה של המחאת הזכויות האמורות יהיה יפה

 לכל דבר.

 6. חבותי של חייב ניתנת להמחאה, כולה או מקצתה, בהסכם בין החייב לבין הנמחה המחאת חבות
 שבאה עליו הסכמת הנושה, זולת אם נשללה או הוגבלה עבירותה לפי דין.

 7. המחאת חבות אין בה כדי לשנות את החבות או תנאיה, ולנמחה יעמדו כלפי הנושה הגנות הגמחה
 כל הטענות שעמדו לחייב בעת ההמחאה.

, ת ן מ ב ר  8. היתה החבות מובטחת בערבות או בשעבוד שניתן לא מידי החייב, מפקיעה המחאת ע
 החבות את הערבות והשעבוד, זולת אם הערב או בעל הנכס המשועבד הסכים להמחאה. שעבודים ונוי

 9. הוראות חוק זה יחולו גם על המחאת זכות או חבות שאינן נובעות מחיוב. המחאות אחרות

 10. הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון: הן אינן חלות תחולה
 על המחאות לפי מסמכים סחירים.

 11. זכות הנובעת מחיוב שנוצר לפני תחילת חוק זה, המחאת מקצתה טעונה הסכמת החייב. הוראת מעבר

 12. בטלים — ביטולים
 (1) הספר הרביעי של המגילה;

 (2) פקודת החוב (העברה) ג.

 13. תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת תש״ל (1 בינואר 1970). תחילה

ר י א ה מ ד ל ו ר ג י א ה מ ד ל ו  ג
ה ל ש מ מ ה ש  "ראש הממשלה" מ

 ממלא מקום שר המשפטים
ן ש ז ר מ ל ר ז ו א י נ  ש

 נשיא המדינה

, עמי 582. , כרך א׳ פרק מ״ז י  1 חוקי אי

 ספר החוקים 573, י״ ב באב תשכ״ט, 27.7.1969 51



 חוק לתיקון דיני פשיטת רגל ופירוק חברות, תשכ״ט-1969 *

ף 42 יבוא:  1. בפקודת פשיטת הרגל, 1936!, אחרי מעי
 42א. (א) המחה אדם לאחר זכויות קיימות או עתידות לבוא והוכרז
ן הזכויות  לאחר מכן פושט רגל, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן לעגי
י תחילת פשיטת הרגל, אלא אם נרשמה ההמחאה בזמן  שלא נפרעו לפנ

 ובדרך שנקבעו בתקנות.

(א) לא יחול על המחאת זכויות כלפי  (ב) האמור בסעיף קטן
ן חל בשעת ההמחאה או לפניה, נ  חייבים שפורטו בהמחאה ושזמן פרעו
דות לבוא לפי חוזים שפורטו בהמחאה, או  או זכויות קיימות או עתי

 המחאת זכויות הכלולה בהעברת עםק בתום־לב ובתמורה.״

 ״ביטול המחאה
 כללית בלתי

 רשומה של זכויות

 2. בפקודת ההברות־, אחרי סעיף 220ב יבוא:
ן תוקף להמחאה כללית של זכויות במקרה של פשיטת  ״ביטיל חמ״*״ 220ב1. מקום שאי
ן זה יבוא תחילת י ת רגל, אין תוקף להמחאה במקרה של פירוק חברה; לענ ו , ן ג ^ 

 הפירוק במקום תחילת פשיטת הרגל.״

 3. חוק זה תחילתו עם תחילת חוק המחאת חיובים, תשכ׳׳ט—1969.

ר י א ה מ ד ל ו ד ג י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ראש הממשלה

 ממלא מקום שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

״ה,  • נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ט (17 ביולי 1969); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 657, תשנ
 עמי 248.

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מסי 566, עמי 21.
 2 חוקי א״י, כדך א׳ פרק כ״ב, עמי 155; עייר 1939, תום׳ 1 מסי 902, עמי 37.

 ספר החוקים 573, י״ב באב תשכ״ט, 27.7.1969

, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

252 

ר 18 אגורות  המחי


