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 מתפרסמות בזה העעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק גיל הנישואין(תיקון מם׳ 4) (גיל הנישואין לנער),
 התשנ״ח-998ו*

5 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ז, לפני ההגדרה ו 9 5 0 - י ־ ש ת  תיקח סעיף 1 ז. בחוק גיל הנישואין, ה

 ״נערה־ יבוא:

 ׳־״נער״ - גבר שלא מלאו לו דו שנים:״.

 תיקק סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (ז) ברישה, במקום ״אדם שעשה״ יבוא ״מי שעשה״:

 >!} בפסקה (א), בסופה יבוא ־או נשאה נער־:

 (3) בפסקה (ג), במקום ״נערה שהיא בתו או שהיא נתונה־ יבוא ״נערה אד נער שהם

ש מאות לירות ד ש  בתו או בנו שהם נתונים״ ובמקום ״מאסר עד שתי שנים או קנס ע

^ לחוק א ) 6  או שני העונשים כאחד״ יבוא ״מאסר שנתיים או קנס כאמח־ בסעיף ו

 העונשין, התשל״ז-977ו־״.

 תיקזן סעיף 5 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי -

־ יבוא •׳־על ידי מי שנישאה בהיותה ה ש א ל ידי ה ע ) בסעיף קטן (ב), במקום ־ ו ; 

 נערה או מי שנישא בהיותו נער״, במקום ״מהוריה״ יבוא ״מהוריהם״ ובמקום

 ״מאפוטרדפסיה״ יבוא ״מאפוטדופסיהם״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״לאשה״ יבזא ־למי שנישאה בהיותה נערה אד למי

 שנישא בהיותו נער״:

 (3) בסעיף קטן(ד) -

 (א) בפסקה (ו), במקום ״על ידי האשה לפני שמלאו לה״ יבוא יעל ידי מי

 שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאד להם״;

 ;ב) בפסקה (2), במקום ״האשה״ יבוא ״מי שנישאה .בהיותה נערה אז מי

 שנישא בהיותו 1ער־ ובמקום ״לאשה״ יבוא ״להם״.

ד ב ש ז  ז

 הוראות החוק גס לעניץ נישואי נ־פד, בשינזיים
 המחויבים, כמוצע בהצעה.

 חברי הכנסת: אבבד חי שאקי, ענת מאיד,
 דליה איעיק, תמד גזז׳בסקי, 1סיס דץדן,

 חיים דיין־, אופיר פיבס־פז

י ד ב . ־  ז

 הדק גיל הנישואין, התש״י-950ו (להלן - החוק),
 קובע הגבלות לנישואי נערה שטדם מלאו לה ־7 ו. הגבלות

 דומות איגן קיימות לגבי נישדאי נער.

 בעיעז! נישדאי בוסר נדרשת לגבי בעד בה במידה
 שהיא נדרשה לגבי נעדה, ולפיכך מוצע להחיל את

 ־ הצעות חוק מס• פ/059ז ז־פ/549; הועברו לוועדה בידם י*ח בבסלד התשנ״ח (7ז בדצמבר 997ז).
 י ה׳זז התש־י, עמ׳ 286: התשנ״ח, עמ׳ 397.

 1 ס־ח התשל־ז, עמי 206.

 426 הצעות חוק 2728, י״ב בהמו: התשנ״ח, 6.7.1996



 4. בסעיף 4 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4

ו) ברישה, במקום ״להמתקת העונש״ יבוא ״לקולא׳; ) 

 (2) בפסקה (א), אחרי ״התיר״ יבוא ״או הסכים להתיר׳ ובמקום ״האשה׳׳ יבוא ״בן

 זוגו״.

 5• בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5

 (ו) ברישה, במקום ״להרשות נישואי נערה״ יבוא ״לתת היתר״;

; ־ ו) בתחילתה יבוא ״לנישואי נערה -  (2) בפסקה (

 (5) אחרי פסקה (1) יבוא:

וא) לנישואי נער - אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו:״; )  ״

; ובמקום ״לנערה״ יבוא  (4) בפסקה (2), בתחילתה יבוא ״לנישואי נערה או נער ~

 ״להם״.

 6. בסעיף 5א לחוק העיקרי, אחרי ״על ידי הנערה״ יבוא ״או הנער״, במקום ״מהוריה״ תיקון סעיף 5א

 יבוא ״מהוריהם״, במקום ״אפוטרופסית״ יבוא ״אפוטרופסי ה ם״ ובמקום ״האיש״ יבוא ״על ידי

 מי שמבקש להינשא להם״.

 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס׳ 4) (הגדרת בית משפט),
 התשב״ח-998ו״

, בסעיף ו - תיקון סעיף ו י  1. בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-ו199

ו) בהגדרה ״בית משפט״, בסופה יבוא ״בית תמשפט לעניני משפחה, וכן בית דין ) 

 דתי בתובענות שבהן הוא ׳מוסמך לדון בין אותם צדדים;״-,

 (2) אחרי ההגדרה ״בית משפט״ יבוא:

ל עדה נוצרית ובית דין  ״״בית דין דתי״ - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין ש

 דתי דרוזי;״.

 במשפחת, כיוון שאובלוםיה זו אינה בוטה לפנות
 לערכאות משפטיות אשר בםמבותן להוציא צו הגבה לפי

 תתוק.

 העלויות הכספיות של הצעת חוק זו, אם יהיו,
 יבואו מהרזרבה שבתקציב המדינה.

 חברי הכנסת: יעל דיין, יוסי ביילין

 הצעת חוק זו מטרתה לקבוע את סמכותם של בתי
 הדין הדתיים להוציא צווים להגנה מפני אדם שהוא
 אלים בלפי בני משפחתו לפי חוק למניעת אלימות
 במשפחה, התשביא-ו99ו(להלן - החוק), וזאת במסגרת

 המאבק באלימות במשפחה בכלל, ונגד נשים בפרט.

 התיקון תמוצע אמור לשרת בעיקר אוכלוסיה מן
 המגזר החרדי בהתמודדותה עם סוגיית האלימות

 הצעת חוק מס• פ/673ו: הועברה לוועדה ביום י״ח בכסלו התשנ״ח (17 בדצמבר ד99ו).
 ס־ח התשנ־א, עמי 8לו; התשני־ח, עמ׳ 16.
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