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 מתפרסנזת בזה הצעת חוק מטענו המנזשלה

 מהוא

 החוק המוצע בא לפתור בעייתם של זוגות שלפי החוק הקיים אין בישראל בית משפט
 המוסמך להתיר את נישואיהם! המדובר הוא בעיקר בנישואי תערובת, בבני עדות או דתות

 שאין להן בית דין דתי בישראל, וכאזרחי חוץ.

 השיפוט להתרת נישואין נתון היום מקצתו בידי בתי הדין הדתיים ומקצתו בידי בית
 המשפט המחוזי.

 בתי הדין הרבניים מוסמכים, סמכות ייחודית, בעניני נישואין וגירושין כששני בני
 הזוג הם יהודים, תושבי הארץ או אזרחיה; כשאחד מבני הזוג אזרח חוץ או תושב חוץ,

 אין להם סמכות.

 סמכותם של בתי הדין הדתיים הדרוזיים לגבי דרוזים מקבילה לסמכותם של בתי הדין
 הרבניים לגבי יהודים.

 סמכותם הייחודית של בתי הדין המוסלמים (שרעיים) מותנית גם היא בכך ששני בני
 הזוג נמנים עם בני הדת המוסלמית: בית הדין המוסלמי מוסמך גם לגבי אזרחי חוץ שדיני

 ארצם מפנים את הענין לשיפוטם של בית הדין המוסלמי.

 סמכותם של בתי הדין של העדות הנוצריות המוכרות לפי דבר המלך במועצתו,
 המקיימות בתי דין דתיים בארץ מותנית גם היא בכך ששני בני הזוג נמנים על אותה עדה
 דתית. בתי הדין הנוצריים מוסמכים רק כששני בני הזוג הם אזרחי הארץ. אפילו הסכים זוג
 שאחד מהם הוא אזרח חוץ להתדיין בפני בית דין דתי, שוב אין דרך לתרופה, כי החוק

 שולל במקרה זה מבית הד־ן הדתי לפסוק התרת נישואין.

 בתי המשפט המחוזיים מוסמכים לדון בכל ענין שאינו נמצא בשיפוטו של בית דין
 דתי; אך גם הם משוללים סמכות להתיר נישואין כשאחד מבני הזוג הוא אזרח חוץ.

 כשהמדובר הוא בנישואי תערובת מסמיך אמנם החוק הקיים את נשיא בית המשפט
 העליון להפנות את הענין לאחד מבתי המשפט, אך בפסיקת בית המשפט העליון נקבע
 שסמכות הפנייה זו אינה קיימת כשאחד מבני הזוג הוא חבר של עדה שאינה מוכרת_בארץ
 או איבה מקיימת בה בית דין דתי, כגון שהוא פרוטסטנטי, והיא אינה קיימת בנישואי תערובת

 לגבי אזרחי חוץ, אפילו בהסכמתם.

 נמצא שלגבי זוגות רבים אין בארץ ערכאה שיפוטית המוסמכת להתיר את בישואיהם
 ואפילו הסכימו ביניהם להתגרש. בשיאי בית המשפט העליון התריעו וחזרו והתריעו על
 מצב זה פעמים רבות בהחלטותיהם. אמר הבשיא לשעבר אולשן בב״ש 39/57 (פד״י, כרך

 יי׳א, עמ׳ 921, בעמי 924) בעבין שבין יהודיה בתיבה ישראלית לבין קתולי נתין אנגלי:

 ״ברצוני להעיר את תשומת הלב של הממונים על החקיקה במריבה לקשיים המיוחדים
 המיותרים, בהם נתקלים אבשים מסוג מםויים... בראה לי כי יש לברר אם לא הגיע

 הזמן להקבות סמכות מצומצמת לבית משפט מחוזי במקרה כגון זה שלפני.״

 בב״ש 40/61 (פד״י, כרך ט״ו, עמ׳ 1090, בעמ׳ 1092) — ענין של יהודי נתין ישראלי
 וקתולית בתיבת קנדה — המשיך הנשיא אולשן ואמר:
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 :־. •.**ני חמר -^ל'זזמלצת>בתי?ךב״-ש־39/57. על כל פנ״ם נראה לי שיש צורך דחוף
-׳•י להכניס •ז1יקוניפ בסימןי55 לדבר־המלך במועצה! י

 (א) את המלים ״עדות דתיות״ יש להחליף במלים.״דתותשונות״ן

 (01 ׳r ..אולי. להוסיף ״על אף האמור בםיפה. של סימן 65 לדבר המלך
 במועצה״;... .

. בין שני תושבי הארץ,  בב״ש 141/64 (פד״י, כרך י״ט, חלק ראשון, עמי 382) עדן
 הא* יהודי והיא קתולית;נתינה פולנית - אמר הנשיא אגרנט (שם, בעמי 384):

 ״בקשה זו היא אחת מבקשות רבות דומות, ״ שנדונו בעבר, ולמותר לציין כי המצב
 הטרגי של הצדדים במקרים כאלה, בהם אין לאל ידו של בית המשפט לשחררם מבבלי
ב זה איננו משביע רצון צ מ ,  נישואי התערובת, שנקשרו ביניהם אך לא עלו יפה -
ל עיקר. בהחלטותיו הקודמות המליץ - וחזר והמליץ - הנשיא אולשן לתקן את  כ
 החוק (ב״ש 40/61) אלא שלא חלה, משום מה, כל התקדמות תחיקתית בענין זה. מן
ה החשובה הזאת ותביא לתיקון החוק לשם  י הרצוי שהכנסת חתן את דעתח עלהבעי

 פחירתה! ויפה שעה אחת קודם.״
 לא מכבר הצטרף גם ממלא המקום הקבוע של נשיא בית המשפט העליון, השופט
 זילברג, לתובעים את תיקון החוק, ׳ואמר, בענין של יהודי נתין ישראלי תושב ישראל
/ חלק שני, עמ׳. 147,  .ונוצריה, גתינ;ה רומנית. תושבת.רומניה (ע״א •29/66, פד״י, כרך כ

 בעמ׳ 150):
 ״נראה לנו כי הגיעה השעה שהמחוקק יתקן את הוראת סימן 65 ויםמיך את הרבנים
. תועלת .  להפקיע נישואיהם של זוגות מ&ורבים, בהם אחד מבני הזוג הוא נתין זר.

ת אומללים מסוגו של הזוג שלפנינו.״ ו נ ו  רבה תצמח מתיקון, כ>ה א

 י החוק המוצע בא להרחיב את סמכותו של נשיא בית המשפט העליון לקביעת הטרי
 בונל — דתי או אזרחי — שיהיה מוסמך לדון בהתרת נישואין במקרים כאלה ולהסיר מסמ
 כותם של בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין הדתיים את ההגבלות הקיימות בענין זה לגבי

 אזרחי חוץ.

 ואלה הוראות החוק הקיים הנוגעות לסוגיה זו:

 דבר המלך במועצתו לא׳׳י, 922ו - 1947 :

 בתי דין מוסלמיים 52. לבתי הדין המוסלמיים הדתיים יהא שיפוט־יחיד בעניני המצב האישי

 דתיים של מוסלמים שהם נתיבים ישראליים, או נכרים שהיבם כפופים בענינים

 כאלה, לפי חוק נתינותם, לשיפוטם של בתי הדין המוסלמיים הדתיים..״

 בתי דין דתיים 54. לבתי־הדין של העדות הנוצריות השונות יהא: -

 של הנוצרים (1) שיפוט יחיד בעניבי נישואין וגיטין ומזונות של אנשים

 מבני־עדתם שאינם נתינים נכרייפ כמוגדר בסעיף 59....

 ניגודים בין החוק 55. היו אנשים בני עדות דתיות שונות מעורבים במשפט של מצב אישי,

 ובין השיפוט יבול כל צד לפנות בבקשה לנשיא בית־המשפט העליון, והוא יחליט

 לאתה בית משפט יהא השיפוט, ואם ימצא לנכון, ייעזר בענין זה ביועצים
.  מבני העדות הנוגעות בדבר״.

י 64. (1) בהתחשב עם הוראות סעיף 54 מדבר המלך הזה יהיו עניני ש י  עניני מצב א

 המצב האישי הנוגעים לנכרים, פרט למוסלמים אשר גביהם יהיה לבתי־
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 הדין המוסלמיים הדתיים שיפוט יחיד עפ״י סעיף 52 מדבר־המלך הזה,
י בתי המשפט המחוזיים שידונו בעבינים אלה לפי החוק ״  נחתכים ע
 האישי של הצדדים הנוגעים בדבר בהתאם לתקנות שתתקין הממשלה

 מזמן לזמן:

 בתנאי שלבתי המשפט המחוזיים לא יהא שיפוט ליתן צו לביטול
 נישואין אלא בהתאם לכל פקודה המקנה שיפוט כזה.

 65. שום דבר האמור בסעיף הקודם לא יפורש כאילו בא למנוע נכרי
 המסכים לכך שענינים אלה יהיו מתבררים בפני בית הדין של העדות
 הדתיות שיש להם שיפוט באותם הענינים כשהם נוגעים לנתינים ישר
 אליים. ואולם בתי הדין של העדות הדתיות, פרט לבתי־הדין הדתיים
 של המוסלמים, לא תהא להם סמכות לתת לנכרי פםק־דין של התרת

 נישואין.

 לצורך סעיף זה, פסק התרת נישואין - לרבות פסק גירושין ופסק
 ביטול נישואין.

 חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואץ וגירושץ), תשי״ג- 1953 :

 שיפוט גענין 1. עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או
 נישואין וגירושיו תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים.

י 9. בעניני המעמד האישי של יהודים כמפורט בסעיף 51 לדבר המלך ל פ וט ע  שיפ
 הסבמה במועצתו על ארץ־ישראל, 1947-1922, או בפקודת הירושה, אשר בהם
 אין לבית דין רבני שיפוט ייחודי לפי חוק זה, יהא לבית דין רבני שיפוט

 לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך.

 תוק בתי הדיו הדתיים הדרוזיים, תשכ״ג--1962 :

י 4. עניני נישואין וגירושין של דרוזים בישראל, אזרחי המדינה או ד ו ח ״ ט ו פ י  ש

 תושביה, יהיו בשיפוטו הייחודי של בית הדין;״״

 הזכות להעגיר
 משפט לבית דין

 דתי
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 חוק קביעת שיפוט בעניני התרת נישואין, תשכ״ט-1969

 קביעת שיפוט ע״י
 בשיא בית המשפט

 העליון

 בירור מוקדם

 1. עניני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית
 המשפט המחוזי או של בית׳ הדין הדתי, הכל כפי שיקבע נשיא בית המשפט העליון.

 2. (א) הוגשה בקשה לקביעת שיפוט לפי סעיף 1, והיה אהד מבני הזוג יהודי, מוסלמי,
 דרוזי או בן אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי, יפנה היועץ המשפטי
 לממשלה-או נציגו לבית הדין הדתי הנוגע בדבר או לבתי הדין הדתיים של שני בני הזוג,
 אם ישנם בתי דין כאלה, ויבקש מהם חוות דעת בשאלה אם בנסיבות הענין עשוי בית הדין

 הדתי לערוך או לפסוק גירושין, לבטל את הנישואין או להכריזם כבטלים מעיקרם.

 (ב< לשם קבלת חוות הדעת האמורה רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו להת
 ייצב בפני בית הדין הדתי, להביא ראיות ולטעון טענותיו.

 (ג) חוות הדעת שבית דין דתי נתן לפי סעיף זה, אם לחיוב ואם לשלילה, תוגש
נשיא בית המשפט העליון והוא יכריע, לאחר עיון בחוות הדעת, אם להפנות את הענין 1 ^ 

 לבית דין דתי או לבית המשפט המחוזי.

 3. נשיא בית המשפט העליון רשאי שלא לקבוע שיפוט לפי חוק זה אם הוא סבור סייג לקביעת
ט י פ י  שבנסיבות הענין אין זה מן הצדק להושיט למבקש סעד. ש

 הוראות שלא
 .יחולו

־ p א  4. (א) הסייגים שבסימן 64(1) ובפסוק השני לסימן 65 לדבר המלך במועצתו ל
 ישראל, 1947-1922 לא יחולו בענין שהשיפוט בו בקבע לפי חוק זה.

 (ב) סימן 55 לדבר המלך האמור לא יחול בענין שחוק זה דן בו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יוחד בשאלה אם תביא הפנייה• זו לידי גירושין או לידי
 איון הנישואין מעיקרם.

 הפעלת הסמכות על ידי נשיא בית המשפט
 סע*1* י העליון תהיה בגדר שיקול דעחו. ייתכנו
 מקרים בחפ לא יהא זה מן הצדק להושיט סעד לפי חוק
 זה/ כגון אם שבי בני הזוג אינם תושבים קבועים בישראל.
 הסעיף מבהיר שבמקרים כאלה חפשי גשיא בית המשפט

 העליון שלא לקבוע שיפוט לפי החוק המוצע.

 מאחר שהחוק המוצע בא להסדיר את עבין
^ * * התרת הנישואין של בני זוג שלא מצאו  ס

 ערכאה שיפוטית לפי החוק הקיים׳ שוב אין מקום לסייגים
 שהוטלו על בתי המשפט המחוזיים ועל בתי הדין הדתיים
 על פי דבר המלך במועצתו׳ ומוצע שסייגים אלה לא

 יחולו בענין שבו נקבע שיפוט לפי חוק זה.

 סעיף זה בא׳ לענין התרת נישואין׳ במקום
ק הראשון של סימן 55 לדבר המלך ו ס פ ה . 1 ז , ג ן  ס

 במועצתו לא׳׳י׳ שצוטט במבוא; הוא מסמיך את נשיא בית
 המשפט העליון להקנות לבית משפט מחוזי או לאחד
 מבתי הדין הדתיים סמכות בכל ענין של התרת נישואין
 . שאינו בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי בהתאם להוראות

 י דלעיל. יש לקרוא־ סעיף זה יחד עם סעיף 7 שלהלן.

 מטרתו של הסעיף המוצע.היא לצייד את
 סע*1* * בשיא בית המשפט העליון בחוות דעת של
 בתי הדין הדתיים של בני הזוב שאת נישואיהם מבקשים
 להתיר׳ כדי שיוכל לברור את הערכאה שתדון בבקשה.
 חוות הדעת תתבקש מל ידי היועץ המשפטי לממשלה
 כשאחד הצדדים׳ או כל אחד מהצדדים׳ נמנה על עדה
 או דת המקיימות בארץ בית דין דתי. בית הדין יהווה
 דעתו בשאלה מה יהא גורל הענין אם יופנה אליו׳ ובמ־

 1 חוקי א׳׳י׳ ברך ג׳/ עמי 2738.
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 ברירת הדין בבית 5. (א) בית משפט מחוזי ששיפוטו בקבע לפי הרק זה ידון בעבין לפי סדר ההעדפה הבא:
י (1) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף של בני הזוג: ת ת ט מ פ מ  מ

 (2) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;
 (3) הדין הפנימי של ארץ אזרחותם המשותפת של בני הזוג:

 (4) הדין הפנימי של מקום עריכת הנישואין,

 ובלבד שבית המשפט לא ידון לפי דין כאמור אם חלים על פיו דינים שונים על שני בני הזוג.

 (ב) באין דין שיחול לפי סעיף קטן(א), רשאי בית המשפט לדון לפי הדין הפנימי
 של מקום מושבו של אחד מבני הזוג, כפי שייראה לו צודק בנסיבות הענין.

 (ג) הסכמת בני הזוג תשמש לעולם עילה לגירושין.

 הגדרות 6, בחוק זה —

 ״התרת נישואין״ - לרבות גירושין, ביטול נישואין והכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם;

 ״בית דין דתי״ - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי^
 דרוזי;

 ״מקום מושב״ - כמשמעותו בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—
.2 1962 

ב ^ 7. חוק זה לא יחול על עניני התרת נישואין אם שני בבי הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים י י  כ

 או בני אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי.

 שמירח דין 8. הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין
 וגירושין), תשי״ג-953!3.

ר ב ס  ד ב ד י ה

 בסעיף 80 לחוק הכשרות- המשפטית והאפוטרופסות׳
 תשכ״ב-1962׳ בזה הלשון:

 ״מקום מושב״ של אדם - המקום בו נמצא מרכז
 חייו; קטין׳ פסול־דין וחסוי׳ חזקה עליו שמקום
 מושבו הוא במקום מושבו של נציגו בל עוד לא הוכח

 שמרכז חייו נמצא במקום אחר.

 סעיף זה מוציא מתחולת החוק ענינם של
ו י בני זוג ששניהם נמנים על עדה המקיימת י  ״
 בארץ בית זין דתי׳ אף אס אין לבית דין זה שיפוט ייחודי
 לפי החדק הקיים. מבחינה זו מסייג הסעיף את סמכותו

 הרחבה של נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 1.

 סעיף זה מתייחס לבתי הדין הרבניים בלבד
 סע*1* * ומבהיר לשם הסרת ספק שהחוק החדש אינו
 פוגע בסמכות הנתונה להט על פי סעיף 9 לחוק השיפוט

 משבת תשי׳י־ג—1953׳ המצוטט לעיל.

 משקבע נשיא בית המשפט העליון כי בקשה
 ס ע *ר 5 להתרת נישואין תידון בבית דין דחי׳ ידון

 בה בית דין זה בהתאם לדין הדתי המהותי.
 הסעיף המוצע בא לקבוע אח הדין המהותי שלפיו ידון
 בית המשפט המחוזי׳ אם הפנה נשיא בית המשפט ׳העליון
 את הענין לבית משפט זה. בית המשפט המחוזי יצטרך
 לברור את הדין לפי סדר ההעדפה המפורט בסעיף
׳ אם אותו דין משותף לשני בני הזוג. אם לא  קטן(א)
 חל על בני הזוג דין מהותי זהה׳ ידון בית המשפט המחוזי
 לפי הדין הפנימי של מקום מושגו של אחד מבני הזוג׳
 כפי שייראה לבית המשפט לצודק בנסיבות הענין. הסכמת
 בני הזוג להתגרש תשמש בבית המשפט המחוזי עילה
 לגירושין׳ אף אם אין היא משמשת עילה כזו לפי הדין

 שלפיו ישפוט בית המשפט.

 סעיף זה מגדיר את הביטויים ״התרת
 סיג*!* * נישואיך ו־״בית דין דתי״ לעבין החוק
 המוצע. המונח ״מקום מושב״ הנזכר בסעיף 5 מתדר

 2 ס׳׳ח 380׳ תשכ״ב׳ עמ׳ 130.
 3 ס׳׳ח 136׳ תשי״ג׳ עמי 165.
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