
 מיוחדים( )מקרים נישואין התרת בעניני שיפוטחוק
 יתשכ"ט-1969

מאת
 שיפמןפנחס

 מבואא.

 לא הקודם ההוק שלפי זוגות של בעיתם את לפתור היא תוק של העיקריתמטותו
 משפט בית וסל העדרו :. נישואיהם את להתיר המוסמך משפט בית בישראלהיה

 אזרתי שניהכ היו שלא תערובת בנישואי זוגות לגבי במיוהד בלט שכוהמיסמר
 פי על הפועל דתי דין בית בישראל להז שאיו דתות או עדות בני לגבי ובזהארץ,
 דתמי'. או עדתם לבני כלל, בזרך מצומצמה, הדתיים הדין בתי של סמכותםדיז'
 העליון המשפט בית לנשיא לפנות היה ניתז במועצה, המלך לדבי 55 סימן לפיאמנם
 בית נשיא של סמכותו אך הצדדים, אחד של דחי דין לבית שיפוט יקנה שוהכד'

 הנמנע ומן דחיותי, עדות ל"בני הסימן ~TIC לפי מוגבלת היתה העליוןהמשפט
 שהיו כגון מוכרת, דתית עדה על נמנו לא מהם אחד או הזוג כשבני אליו לפנותהיה

 לפי בסמכותו להשתמש הנשיא רשאי היה לא כן כמו '. הפרוטסטנטית לעדההברים
 שאחר  זוג בני של נישואיהם ביטול לשם דתי דין לבית שיפוט להקנות כדי 55סימו
 לתת הדתיים הדין בתי על אסר במועצה המלך לדבר 65 וסימן הואיל זר נתין הואמהם
 מקרים בהרבה נשאה המחוזי-לא המשפט לבית הפנייה גם ן. שכזד נישואין ביטולצו
 נתפס שלא ענין בכל לדון שיורית סמכות אמנם יש המהוזי המשפט לביתפרי.

 אף נמנע המלך לדבר 64)1( סימו לפי אך הדתיים, הדין בתי של היהודיתבסמכותם
 התריעו הנ"ל הקשיים על ור. נתין של נישואיו את לבטל המהווי המשפטמבית
 אשר עד ', החוק ותיקוו על המלצה תוך העליזן המשפט בית :שיאי והתריעווחרו
 שלפנינו. בתוק זו סוגיה על דעתו את המחוקקנתן

 "החוק.(. )יהיו 248 עמ' תשכח, 573. ס"הי
 106. עמ' השכ.ט. 813. יוליה, ההסבר דברי ראה2

 האיל:. המספד וייברג. פרופ' 461; 454, ש"ע ב' שיביי, :. שיביי 85/47 בג"ץ ימשי, ראי.3
 ש. ועמ' 32 עמ'בישיאי,

 )1(. פד"י ב"ב מערץ, נ. שורץ 263,67 ב-ש 361ן; פד.י, ט"ו פי~כטי, :. תרוכסי 121,55 הס'4
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 ב"ש 1090; פי"י, ט"ו אלני:ית, נ. פיתי 40/61 ב"ש 921ן פדיי, '.א ס', נ. ס, 39/57 ב"ש5
 )2(, פד" י"מ אידויי, נ. פלונית 57,65. ב"ש 382; )1(, פד"י '"ט איכי:ית, נ. כיתי141,64
 351. , )2( פד"י כ' ויקמו, נ. וישם, 66/66 ב"ש404;

  147. )2(, פד.י כ' היוד"מ, נ. קיא 29,66 בן"א )וייברג( N?Cr3nומ"מ הריי 141/61 בב"ש )אגרת, הנשיא הנ"ל; 40/61 ובב"ש המיי e'r~a 39,,57 )אולשן( הנשיא6
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 גיש~אין החית געתני שיפיטחוק

 נישואין התרת עניני כל על העליון המשפט בית נשיא של סמכותו את הרחיבהחוק
 "יהודים, שניהם אינם הזוג בני אם י, 1)א(( )סעיף דתי ב"'ד של היחודי בשיפוטושאינם

 דתי" דיז בית בישראל המקיימות הנוצריות העדות fifiN בני או דרוזיםמושלמים,
 מן החוק לפי הדגש הדתית הדין ובתי המשפט בית את ושיחרר ,, 1)ב(()סעיף
 המשפם בית לגבי 4)ב((. )סעיף זר נתין של נישואיו את לבטל כה עד מהם שמנעהסייג
 להחיל המשפט בית שעל דיין ברירת עקרונות את וקבע המחוקק הוסדי אףהמהוזי
 יהיה עקרונות לאותם בהתאם החל החוק פי כשעל לחוק(, 5 )סעיף בעניןבדונו
 שהנישואין והכרזה נישואין ביטול "גירושין, של הסעפים את לתת המשפט ביתרשאי
 בתי לגבי לחוק(. 6 בסעיף נישואין" "החרת המושג הגדרת )ראה מעיקרם"בטלש
 שהם מאליו המובן כדבר בהניחו זה, לעגיז הוראה כל המחוקק קבע לא הדתייםהדין
 הדתה הדין את כדרכםיחילו

 העליון המשפט בית נשיא של דעתו שיקולב.
 אם שיקול-דעת הנשיא( : )להלז העליוז המשפט בית נשיא בידי החוק מקנהלהלכה
 בדומה וזאת הדתיים, הדין מבתי לאחד או מחווי משפס לבית הזוג בני אתלהפנות

 שיפוט המושלמיפ יבחי-הדיו הנותן דשיך ידבר 52 סימו א( ב- נמסר  שכזה יצתי שיטוסז
 הכפופים נכרים או ישותיים, נתינים שהם המנשימים, שי האישי המעמד עניני בכייחודי
 שץ לבתי-הדיו רומוסר המיך ידבר 54 סימן ב( דתי-מנשימי; ישיפוט נתינותם חוקלפי

 שהם יעדתם חברים שי וגירושיו גישת;ין בעניני יהרתי ~'DID המוכרות הנשריותהעדות
 ושובע תשי"ג-1953, וגירושין(, )נישוא.ן רבניים גתי-דיו שיפוט חוק נ( הארץ;נתיני
 תושביה או המדינה אורחי בישראל 'הודגם שי וגירושיז נישיאיז כעניני כי שבו, 1בסעיף
 דדרוזים, a~lnvn בתי-הדיו בוק ד( רבניים"; בת'-דין שי הייחודי בשיפוטםיהיו

 תשכ"ג-
 המדינה א;רח' בישראי, דרוגים שי וגירושיו נישואין "עניני כי הקובע, 4, תעיף1962,.

 הדרתי. בית-הדין שי ה"חוד' בשיפוטו יהיו תושביה.או
 עדה עי נכניס an'3VT בני-;זג שי ענינם ההזק מתחוית איפת;, N'SIQ, יחזק 1)ב( סעיף8

 אהד שי זרה נתינות בגלי )ימשי יחודי שיפוט הדתי יבית-הדין אין אפ אףמוכרת.
 במועיד; המיךדבר שי 65 )סימז בני-הזוג בהסכמת בענין ידוו הדתי בית-הדין יוכי כזד במקרה הזוג(.מבני

~lvo 
 תשהג- וגירושין(, )נישואיו רבניים בתי-דין DTD'C דוק שי 9

 התרת המונע הסייג כי אם תשכ"ג--1962(, הדרחים, הדתיים הדין בתי חוק שץ 5 סעיף1953;
 יהחייו שפיז )אף כוה במקרה בעינו יעמוד המיך ידבר 65 סימן יפי זר נתין שינישואין
 זה יקושי הנ"י(. הישראייפ בחוקים נקבע ששיפוטם דרתי ובית-דין רבני בית.דיןיגבי
 שיפנינו. בהוק חשובה איפוא, למצוא,אין

 יגריע באית אינן זה "וק "הוראות יפיה הדוק שי 8 בסעיד הדינים" "שמירת כידומה
 שץ 1)ב( בסעיף הקביעה יאור בההיט מיותרת רבניים", בתי-דין שיפוט יחזק 9מסעיף
 הוראת את תפרש כן אם אלא יהודים", הזוג בני שני אפ יחוי יא זה -חוק דאומר:החוק
 תחוית את שולית דם10קה ההיכה יהודי. הוא הזוג מבני אחד רק אם גם כחיה הל"י 9סעיף
 פרץ, יא סי, 1. סי 39,57 )ב"ש יהחי אינו הזוג מבני אחד אם רבניים גתי-דין שיטוסחוק
 1/64ש ע"ס 318; מש, )4(, פד"י י"ה הרבני, בית-הדיז נ. אהרנפלד. א/214 בג-ץ921;
 נפסקה זו היכה כי הטוענים אמנם יש שן-161(. 150, )1(, פשי צ'ט היורגש, נ.וינתץ
 שיאק הטצם מן חוק, אותו של 1 סעיף לפי דרבני בית-הדין שי היחודי שיפוטו יעניורק

 עמ' כ"ג כרך הפיקייט, שאוה, )מ. ישרתי" מזרע שאינו מ' על ישראי דיני את ות פ כי
 בנת-הדין רשאי יא הצדדים בהסכמת שאף ההן שמשמעותה נדאה אך 2%(, בעמ'247,
 456--357(. עמ' בישרני, יירעף המעמי ז'יברג, )עיץ:ימשי. וגויה, יהתי יכיוי, יכוי אינו שיהודים" משום וייא-יהודי ייהודי הנוגע בעגיו לדוןהרבני
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 לחקיקההערוה

 נראה למעשה אולם במועצה. המעד לדבר 55 סימן לפי לו שניתזלשיקול-הדעה
 לטובת דעתו בשיקול ישתמש שהנשיא הסיכויים את למאד עד צמצם החדששהחוק
 תשמש  הזוג בני "הסכמת  הלרן החוק שלפי מכך מתבקש  זה צמצום דתי. דיןבית

 עוד. טעם שחי, זמכא, 5)ג((, )סעיף המחזוי המשפט בבית לגירושיז" עילהלעולם
 כיום דוקא. דתי דיו לבית בגירושיו שניהם הרוצים בני-זוג להפנות כלל,בדרך
 אם זאת, לעומת 'Ke. המחווי המשפט בבית בקלות מבנקשם את להשיג הםיכזלים
 להניח 'ש הנישואין, להתיר מבקש, מהם אחד ורק להתגרש הזוג בגי הסכימולא

 נישואין להתרה וכותו את שם שיוכיח כדי מחוזי משפט לבית אותו יפנהשהנשיא
 להישפט אדם לאלץ צודק זה יהיר לא שכן לחוק, 5 סייף לפי המתאים הדין סמךעל
 לא שהנשיא עומר צריך ואיו ,, אחרת דת בן הוא האיש אם מסוים דתי דין ביתבפני
 לשם הזוג מבני אחד על יק החל מסנים דתי דין ינצל אחד ,?צז לכך ידו אתיתן

 האחר. הצד של לרצונו בניגוד הנישואין וגזרהכרזת
 הנראית העיקרית המעשית האפשרות ? דתי דין כבית הנשיא יבחר כך, אםמתי.
 הזוג בני לשני משותף שהוא בלבד זו לא הנישואין, את לבטל כשהרצון היאלי
 טען למתן ,י. מעיקרם בטלים היו שנישואיהם בהכרזה דוקא מעונינים ששניהםאלא
 קשור והוא הואיל המתאימה הכתובת מחוזי משפט בית תמיד יהיה לאשכנה
 של בתקפם להכיר לפעמים, אוחו, והמחייבים בחוק הקבועים הדין ברירתבכללי

 עילה אוטומטית הדוק לפי היא משמשת כי אם "AIT~ בני הסכמת ואילוהנישואין.
 זאה לעומת 'י. מעיקרם כבטלים הנישואין להכרזת עילה משמשת היא איןלגירושין,

 אשר דתי דין לבית יופנו אם מבוקשם את להשיג כזה במקרה יוכלו שהצדדיםיתכן
 היו שהם ולקבוע לנישואין הזוג-להתכחש בני שבין הדתות שוניעשוי-בגלל

 אף למפרע כח יהיה שכזאת הצהרה שלמתן מכיון אולם מעיקרם. ומבוטליםבטלים
 יי, כאלה( היו )אם הזוג בני 'לדי של מעמדם בלפי למשל שלישיים, צדדיםכלטי
 הצהרה-שכזאת. להשיג הזוג לבני לאפשר הראוי מן אם הנשיאישקול

 לבני- יתן  מחוו' משפס שביה דרמטית מבחינת מניעה היתה יא החוק לפני שגם 'תכן אמנם8."
 עמ' בפריאל, השישר משקמר וילברג. )רוה: שכוה גירושיו פסק הירץ. נתיניזוג.
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 והזכהת לענין על החי החוק )קביעת קשיים יעורר עיויה זו שררך מכיוון כנרשה אך2(2(,
 בני-זוג ישיוח העייון ,ביהמ"ש נשיא לעדיף וכו'(, בהסכמה בגירושין זה חזק הכרתתכת.
 מעיקרא. הנישואין בטלות על מכריו שהיה דתי יבית-די1 שביניהם מהקשר ,השתצררשרצו

  בעמ' 150, 11(, פד"י י"ס היוהוימ, נ. וי:כרנ 291,64 בע"פ היוי השופם דברי ימשל. ראה.ן
 "אייו יהודים(: הצדדים כששני רק חי רבניים בתי-דין שיפוט שהוק ההשקפה )יהנמקת161
 יא- אשה עי תזרה דיז כופים נשואנו שזג, בני שני עי הרבנ' בית-הדין שי oe~'-הדיןיי

 מעמדה את ומאיינים ארצה... לחוקי בההאפ מוידויה בארץ היהודי יבעיה שנישאהיהודיה,
 הס' ax: עיין הביניאומי". המשפד כילי ואת הצדק עקרונות אח הנוגד דבר נשואה,כאשה
 1539. פשי, ט' לניט, נ. לויס165,55

 DP'S"- נישואים היו שנישואיהם משום ימשי, יחפוץ, זוג בני עשוייה דוקא שכזאת בהכרזה10
 צדדית. מטרה לשם איש נישואין ישם נועדו יא ויכתחייהביש

 הדיו. ברירת כייי יפי הנישואין. תוקף את הקובע המשפט יפי הזוג, בג. את יראות יש "אם11
 על-'די שאיה בסימן הנישואין שי תקפפ את להעמיד בידם הרשות תבא יא או כיכנשואים.
 נ. פיטרול 241/57 ע"א הנישואיז", את דפוסי אחר משפט יפי זו בשאיה ידוןשיסכימו
 2ש. בעמ' 99!, פד"', '.גפישתי,

 מעיקרם כבטלים הנישואין שהכרות החשש יהתעורר עלוי יידים דיו הזוג שלבנ' במקרה:1
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 נישואין התרת בעניני ש3פ1טחוק

 לפי שיפוט להקנות למי להחלים בבואו לשקול, הנשיא על האם ההר אחרתשאלה
 אימת כל להווצר עלולה שכזאת התנגשות הדתי. בדיז ההנגשוו; של אפשרותהחוק,
 אינו אך הזוג, בני בין הדתות שוני חרף הנישואין, של בתקפם מכיר מסוים דתישדין
 זה סעד לתת מוסמר המחוזי המשפט בית לעיל, )טימור האזרחיים בגירושיןמכיר
 החל החוק על-ידי המוכרת עילה על-פי ובין דוצדדים הסכמת על-פי בין החוק,מכוח
 תופסים אינם אלה דברים לחוק(. 5 בסעיף  וכנקבע הדיפדפה לסדר בהתאם העניןעל
 ולכן וכאין, כאמם הם ולא-יהודי יהוד' בין נישואי, מבחשתם אשר ישראל דינילגבי

 דינים אך ('א. לא ותו לבטלה" "ברכה בגדר בעיניהם יהיה שכאלה זוג בני"לגרש"
 המוסלמי הדין כגון, תערובת, נישואי של בתקפם לפעמים, מכירים, אחריםדתיים
 של הדיו לפי בדיעבד, לפחות מוכרים, להיות עשויים שונות נוצריות עדות בניבי, נישואיו כן כמו אתרת; דת בת לשאת המוסלמית לאשה לא אך המוסלמי, לגברהמתיר
 על- שינתז גירושין פסק כאלה במקרים שניהם. די הדין לפי אפילו או הזוג מבניאחד
 הזוג בני את לראות שימשיך הדתי הדין עם להתנגש עלול המחווי, המשפט ביתידי

 עקא דא אך האזרחיים, לגירושיו מלא תוקף יהיה החילוני החוק לפי אמנםכנשואים.
 לפחות אשר, הדתי דינו הזוג מבני אחד כל על יחול בישראל חדשים נישואיןשעל
 גם הופקעו לא נישואיו עוד כל מחדש להינשא ממנו למנוע עלול המקרים, מןבחלק
 לחול הדתי הדין עשוי כן כמו לפניו. בכלל מתוחה זו אפשרות אם ויב, הדת דינילפי
 הראשונים, הנישואין קיום שאלת אינצידנטלי באופז הדתי הדיז בבית תתעורראם
 הנישואיו. הותרו חילונית מבחינה אם גם ועומדים כשרירים אותם יראה הדתי הדיוובית
 בנסיבות להיות, עשויה לפסק-דינו אשר ~ריבוגל אותו הודיף הנשיא כי אמנםנראה
 אף כי חוששני אך לעיל, שהוזכרו הבחינות מן גם המכסימלית האפקטיביותהענין,
 ללא הדתיים הדין מבתי אחד של מרותו את הצדדים על הנשיא יטיל לא זהבמקרה
 הזוג. בני שניהסכמת

 הדתיים הדין בתי עם מוקדם" "בירורג.
 מקרים - דתי בשד בפגי להישפט אלה מעין  מטעמים רוצים הצידים ששני למקריספרט

 לדון מתאים כלל בדרך שימצא שהפורום איפוא, נדירים-נראה, הסתם מןשישארו
 לקבל עליו לפיה הנקרא, על בהוק שהוטלה המוקדם" ה"בירור חובת. תמוהה זו,. מסקנה לאור יונ. המחוזי המשפט בית יהיה מעורבים זוגות של נישואיז התרתבעניני

 היא-יהודי. הזוג בז שי האישי הפוק לפי חוקיים ביתי כילדים ייושבו שהיידיכ לכךהביא
 924. 921, פד"', '"א ס', נ. ס' 39/57 בב"ש )א%שז( הנשיא דכר' ראה זה, בשיקוילהתחשבות

 לגביו ידרוש עיוי הדתי הדיו אשר ספק-יהודי, יגב' כון %ף יצמוח עיזי קושי כי אט12א
 13א. הגש ראהגס-חוטא.

 יגבי תן-5כ, מש, פדי '"ד כיש, נ, ביבן 313/59 בע"א וייברג דהעפט דברי ד14ווה12ב
 פי עי "..~;ף 95(: פס"מ ח' פריי, נ. פריר 4,7צ1 מתוו. יקודות  )העובדות דומהדוגמא
 עריק הת; האזרחי, הגירושין Dpn אי-הדוירה עצם את גורס אינו האזרחי וכשפסשבית
 שעראיים הנישחויז תוקף עי ארצית שהיא כמה עד ההנו זו, אי-דברה שי ב'רפיכס'יתחשב
 פרופ' גם: יאה פן. 291 בעמ' )אוימן( הנשיא אף דרכים % דוגמא לגבי זייברנהרופס שי למסקנתו הדתי". הפוק שי המוריס ישיטונו ונתונים תורה דיז עי-פי יהיערך-ההיבים
 370. 369, עמ' וכן 155-251, עמ' כבריאי, חושף הטימרז'יברג,

 3ון. הרש ראה אבי2וג
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 לחקיקההערות

 להתרת- תביעה של הצלחתה אפשרות על בדבר הנזגעט הדיז מבתיחוות-דעת
 את לסרבל כדי בה יש הנ"ל החובה הטלת להוק(. 2 )סעיף אליהם שתוגשנישואיז
 ישלה לא שהנשיא מלכתחילה הדבר כשברור במקרים בפרט החוק, לפיההליכים

 דיו בית לפני להישפט בתיהם הסכמה כשאיו למשל דתי, דין בית לשום הצדדיםאת
 ידועה הדתי הדין בית מסקנת שבו במקרה גם מעתר שכזה מוקדם בירורשכזה.
 לי, :ראה ולא-יהודי. שלייהודי :ישואיז כלפי רבני דין בית של עמדתו כגוןמראש,
 הדין בתי עם זה מוקדם בירור משאיר היה לו לעשות מיטיב היה המחוקק כיאיפוא,
 במקרים שכזה בירור ילערוך אותו מחייב היה ולא 'י, הנשיא של לשיקול-דעתוהדתיים
 חוות הכי והבלאו כך על כאל אתעכב לא מראש. חסר-טעפ הנשיא, לדעתשהוא,
 גם לפיה, לפסוק הדין צית את מחייבת איננה דתי דין בית ידי על הניתנתהדעת
 אפשרות דין. בית לאותו השיפוט את הנשיא הקנה דעת הוות אותה סמך עלאם

 בהסתמך הדין בית ידי על ניתנת הדעת חרת כי גרידא, תיאורטית אינהשכזאת
 ; 3יא הדין לבית לממשלה ההשפטי היועץ של בפניתו הכלול הענין נסיבות תיאורעל

 הראיות דיני לפי כדבעי לפניו הוכחו לא נסיבות מאותו שחלק ימצא הדין שביתייתכן
 של הודאי קטמם את הדין בית הניח בחוות-דעתו לכן שקודם בעוד עליו,המקובלים
 פניה. באותה האמור על בהסתמך אלונסיבות
 הדתי הדין בית שאמנם יתקע לידינו מי : הוא מעשית מבחינה יותר חמור קושיברם
 ינאף ספק אין ? לממשלה המשפטי הקעץ על-ידי לכך כשיתבקש חוות-דעת תמידיתן
 תיהפך דעתם שתוות הסיכויים כי במאוחר, או במוקדם יתברר, הדתיים הדיןלבתי
 לדעתי. מפתיע, זה יהיה לא ולפיכר ביותר, קלושים הם למחייבת דבר שלבסופו
 חוות-דעת ת ל ב ק ההדק של לשונו לפי שכאלה. חוות-דעת ממתז יסתלקו הםאם
 הדין שבית הדעת על להעלות אי, אך בסמכותו. ששיא לשימוש מוקדם תנאיהיא
 כי נראה לשבשה. או הנשיא של סמכותו הפעלת את לסכל מחדלו על-ידי יוכלהדתי

 ן, נכו ל "ימצא הנשיא אס כי נאמר בו במועצה, דגולך עובר 35 סימו לפי הדין היה כזה13

 בדבר". הנוגעות העדות מבני ביועצים זה בעניןיועזר
 תש"ל-1969 מיוחדים(, )מקרים נישואין התרת בעניני הדין סדר לתקנות 7 תקנה גם ראה13א

 בודק שהוא מבלי הדין שית על-ידי ניתנת "דעת שתוות כיון 142(. עמ' תש"ל, 2459,)קינת

 =,_ .של בסהרוא יסייע עשוי "ותקדם הגבהיי אין להילעג ,הענין, ישיבות "ויגרר."נעצמך_את . . -י

 דעתו שיקול להפעלת לפעמים, חיננית, להיות עשויה עליהן שהתשובה עובדתיותשאלות
 יהודי-ודאי מהם שאהד זוג בני למשל, לעניז. בכלל להזקק סמכותו לקביעת תוף הנשיא,של

 אותו רוווה אינו הרבני שבית-הדין או יהודי-ודאי, איננו האיש ץם ספק-יהודי.והשני
 ביה"ד דיתי נ. אהרנפלד 214/64 )בג"ץ בענין לדון וה לבית-דיו סמכות איןכיהודי-ודאי,

 יהיה לא הנשיח יהודי, יבר וחל עאמיתז תאיש אם ומאידך 309(, )4(, פד"י י"תהגדול,
 גם לחוק(. 1)ב( )סעיף יהודים הזוג בני שני אם חל אינו והחוק הואיל לענין להזקקמוסמך
 המשפט לבית הזוג בני את ישלח הוא אם הרי הנשיט, של סמכוהו שאלת על בחיוב נענהאם

 עם יתנגש המשפט בית על-ידי שינתן גירושין פסק שמא ההשש להתעורר עלולהמחוזי,
 להינשא "אשת-איד" ספק בגדר היהודי הדין בעיני שהיא למי שיתיר בכך הדתי,הדין
 ובית- רבני לבית-דין הצדדים את ישלח שהנשיא הוא כזה במקרה אפשרי מחרוןלשוק.
 )אם רבניים גתי-דין שיפוט חזק ממוח או נפשך: מסה בעניז לדון מוסמך יהיה הרבניהדין
 הקושי אף יפתר ובזה יהודי(, איננו האיש )אם הנשיא החלטת מכוה או יהודי( הואהאיש
 אלמונית, נ. פלוני 143/63 בב"ש )אועשן( הנשיא על-ידי ננקט זה )פתרון הנ"להמהותי

 בענין(. לדוו הדתי בית-הדיז את להסמיך הצדדים שני ביקשו שם כי אם 2329, פד"י,י"ז



 )ישואין התרת בעניני שיעטחנק

 הדיז ובית . . )". הדתי הדין בית על המחוקק שהטיל חובה בגדר הוא חוות-דעתמתן
 עילה לשמש עשוי שאי-מילויה חובה 2)ג((; סעיף : כמבוקש" חוות-הדעת את ן תי

 לחוק 7)ב()4( סעיף לפי לצדק הגבוה המשפט בית על-ידי נגדו צו-עשהלהוצאת
 נהה; בה מללכת שפטורים ומסובכת קשה דרך זוהי אך תשי"ז-1951. דאושפט,בתי
 לתת בית-הדיו סירב אם גם בסמכותו להשתמש לנשיא כמתיר החוק את נפרש אםרק
 ומקרט נישואין התרת בעניני הדין סדר תקנות כי יצויין המבוקשת. הדעת חוותאת

 7 סערי לפי סמכותו בתוקף המשפטים שר על-ידי שהותקנו תש"ל--1970,מיוחד-ם(,
 fillfl אם כי ומוסיפות הדעת חוות להגשת חודשים שלושה של מועד קובעותלחוק,
 )תקנה לנשיא לממשלה המשפטי היועץ כך על יודיע זה מועד תוך הוגשה לאהדעת

 המחוזי המשפט לבית ישירה פניהד.
 בית של היחודי בשיפוטו שאינם נישואין התרת "עניני כי קובע החוק של 1סעיף
 שיקבע כפי הכל דתי, דין בית של או המחוזי המשפט בית של בשיפוטו יהד דתידין
 העליוז". המשפט ביתנשיא

 להקנות כדי רק לא דרושה הנשיא של החלטתו כי זה מסעיף להסיק ניתןלכאורה
 את להסמיך כדי גם אלא שכאלה, נישואיז התרת בעניני לדון דתי דין לביתשיפוט
 אין החוק שלפי נראה העתן לאחר אולם שכזה. בעניז לדון המחוזי המשפטבית

 החוק, חל עליו נישואין התרת בעניז מחוזי משפט לבית ישירה לפניהמניעה
 בפסיקה נקבעה דומה הלכה הנשיא. של בהסכמתו תחילה להצטייד מבלי אףדהיינו
 הקובע זה בחוק גם נשמר שבה והעקרון יי, במועצה המלך לדבר 55 סימןלענת
 )סעיף תשי"ז-1957" המשפט, בתי לחוק 18 מסעיף . . . לגרוע באות "אינן הוראותיוכי
 ענין "בכל היתר בין לדון מוסמך מחוזי  משפט בית כי קובע זה סעיף לחוק(.8

 ממשיך החוק צאת אחרי גם משמע, אחר". דין בית של היחודית בסמכותושאיננו
 התרת "בעניני לדון הנ"ל, השיורית סמכותו מכוח המחוזי, המשפט בית מוסמךלהיות
 4י. דתי" דין בית של הייחודי בשיפוטו שאינםנישואיו

 נ. אליצפדי 86/63 ע-א 1365-(6!1; 1361, פד-י, ס' פיוכטר, נ. פרוכטר 121,55 המ' ראה:14
 דעה 7~2. פס"מ ט"ו חדד, נ. נוס 1221,65 ת-א ת.א. גם ראה 1429. 1419, פד"', '"1כנינתן,
 יהיו. 20 בהערה הנוכר במאמרו יבונטיו פרופ' יצן קודם הביעמנוגדת

 ימשפט חוד החוקה, ועדת י"ר בדברי בכך, צורך יש אם סיוע, ימצוא אפשר 1ה יפירוש15
 הכנסת:שי

 סמכויותיו את מצמצם היא כאילו הזה החוק את יהבין ניתן שמא ספקות"נתעוררו
 בפרו- צורך יש מקרה בכי שכאייו קובע הזה החוק כאשר המהווי... המשפט ביתשל

 העייון. דמשפט בית נשיא באמצעות רק תיעשה זה בתחום דיעויה שכי הזאתצידורה
 קיביה כן עי לעשות, יכוי המהחי דמשפט שבית זה בתהום דברים כמה וישהקאיי

 הד חוברת תשחיט, הכנטת, )ישרי הזאת" הסיפא את יהוסיף שיש ח.עה את הוחשה ..
עמ'3826(.

 פורסמה(, )טרם 17.2.75 מיום בדחיסה 8,10ש, ת"א בתש. שייה השופט כב' הגיע 11ימסקנה

 התברר. סרם אשר ערשר המדינה פרקליטות עי-ידי הוגש זה דין פסקעי

421



- לחקיקה; העוגת.. .;.

 לשם המחווק דומשפס לביס במהדרין לפאת ממלא נימן אם : להגואל ישאל ,כאז-
 ז לנשיא מוקדמת פניה של המיוחדת הפרוצידורה נקבעהמה

 _.הסייגים שם, נאמר הקוק. של ו-5 4יב( בסעיפיםסמונה זו לשאלההתשובה
 לפי נקבע בו שהשיפוט בענין יחולו לא רגולך... לדבר 1,64(שבססן
 חוק לפי ששיפוטו,נקבע 4)ב((.וכן:"ביתהמשפטהמחוזי זה",סעיףחוק

 שיפוטו שאם איפוא הוא התוצאה 5(. )סעיף ." . הבא. ההעדפה סיר לפי בעניז ודון הז
 של השיורית סמכותו בחוקף ומפעל אלא הישק, לפי נקבע לא המחווי המשפט ביתשל
 את לבטל המשפם בית רשאי יהסו לא המשפם, גהי לחוק 18 סעיף לפי המשפטבית,

 המשפט בית על יהיה הארץ נתיני של נישואיו בהתרת בדונו ואף ור, נתין שלנישואיו
 זה. בחוק שנקבעו המיוחדים העקרונות את ולא החוק לפני ששרר הדין אתלהפעיל
 למושלמיה. אזרחי רישום פקיד לפני בקפריסץ נישא ותושבה. הארץ אזרח יהודי, :למשל
 "משסט לבית ישירה בפנייה ענינם יובא אס הארן. ותושבת ישראלית אזרחית היאאף

 החוק והן הואיל לנישואין תוקף שאיז יפשק המשפט שבית להנחה מקום ישהמחוזק

 להינשא הזוג גני של הכושר את שוללים האשה של האישי החוק והן הבעל שלהאישי
 של החלטתו מכח המחוזי המשפט בית בעניז ידון אם אך שכאלה. תערובתבנישואי
 הרביעית לחלופה בהתאם הנהעאיז בתוקף יכיר המשפט שבית להניח ישהנשיא,
 ששלין מכיון  הניסיייך"1,  יריכם מקום של הפנימי הדקן החוק, של 5)א( בסעיףהמנויה
 של המשוחף מושבם לקום של הפנימי )היין סעיף באותו המנויות הקודמותהחלופות

 אזרחותם ארץ של הפנימי והדיז האחרוז מושבם מקום של המנימי הדיז הזוג,בני
 ;'. הזוג בני שני על שונים דינים חלים פיהם ועל הואיל להידחות ראויותהמשותפת(

 אשר ישראל מדינת של המימי לדין זה במקרה לפנות עלינו אלו חלופות מכחשהרי
 ואת שלה האישי החוק לפי המושלמיה האשה מבחינת הנישואין של תקפם אתבודק
 ,י. שלו האישי החוק לפי היהודי הגבר מבחינת הנישואין שלתקפם

 המשפט בבית החלים הדינים פיצולה.

 השונה מגישתם כתוצאה הנגרם אדם של הסטאטוס" "טיצול כנגד התריעו בעבראם
 המשפט עקרונות כלפ' והדתית, האזרחית בארץ, הקיימות השיפוט מערכות שתישל

 המתפס בבית ,את יק "סכיזופרניה" לסכנת  וגי anv עתה הרי ,', הפרטיהבינלאומי
 המחוזי שעשויגיהמ"ש המהותי החוק הרי לא כי מלמדת דלעיל הדוגמא עצמו.האזרחי

 יחק יהינשא הצדדים כושר שי בשאיות יפנות יש קפריסיז, דיני יפי אם גם מנאת: יתירה16
 י"ד'ז היא הפניה שכן שכנאת, יהפניי ההזק יפי נזקק יא הזוג, בני שי מושבםמקום

 הנישואין. עריבת מקופ חוק שי עיבדהפנ.מי"
17nlyo ,)פ'1 עי היים אם כאמור דיו יפי ידון יא המשפט שבית "וביבר קובע: סיפא, 15א 

 הזוג". בני שגי עי שוניםדיניפ
 המדינה אזרחי בני-זוג, יגבי פהוק. יפני ששרר המצב יעומת מעיקרא כבטייםבני-זוג שי נישואיהפ יהכרזת האפשרויות את ימעשה צנפם הזע-ש שהחוק כד עי מצביעה זו דוגמא8נ

 עריכת מקום שי הפנימי הדין יפי ביי, בדרך הנישואין, תוקף מעתה יעותדותושביה,
 'שראי שחוקי )ימהרהנישואיו

 דינים וחזרחות-יהייו וד'1 ד,מושב מקום דין -שהם
 תערובת. נישופי פסי כשוה מהם, אהד אודפדדים. שי הדתי בדיו יפעמיפ, יהתחשב, עיינו היה יכו שקנזס בעוד הזוג(. בני שני עישונים

 0!. 27--0נ, עמ' ביחוד למהמה, מחוץ שסרכים ונירועףן גי,ראיז סי יבונטין. פרופ'19
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 משנאת התיש בעניני שיפוטתוק

 בדונו להפעיל הוא שעשוי העקרונות כהרי החוק לפי מסוימים בנישואת בדונולהפעיל
 שלא או במקרה בדבר, הנוגע הצד בחר אם בכך תלוי כשהכל זה, חוק לפי שלאבהם

 מלאה השוואה להשוות המקום כאן לא זה. בחוק שנקבעה לפרוצידורה להזקקבמקרה,
 רק בזה נציין לב4 קודם ששררו הכללים עם זה בחוש שנקבעו הדיז ברירת כלליאת
 ; הבולטים ההבדלים מןכמה
 צד כל מבחינת הנישואין של תקפם לבדוק המשפט בית על היה כה שעד נראהא.
 על שונים דינים חלים פיו שעל דץ נפסל זה חוק לפי ואילו .:, שלו האישי החוקלפי
 ; הזוג בנישני
 ואילו המלך, לדבר 64)2( סימן לפי שלהם הלאומי החוק חל זרים, נתינים לגביב.
 ; הזוג בני של המשותף מושבם מקום של הפנטי הדין ובראשונה בראש חלעתה
 "כושר" שאלות בין האנגלית האבחנה לפי המשפט בית הלך הארץ, נתיני לגביג.
 עריכת מקום חוק הל עליהן "צורה" של שאלות לבין המושב מקום חוק חלעליהז
 המנויים החוקים אחד מוחל אלא כלל, מופיעה אעה זו אבחנה זה בחוק ואילו 1ר,הטכס
 השאלות. סוגי כל על 5בסעיף
 בהפנייה מתחשבים אין דהיינו הפנימי, לדין רק היא לחוק 5 סעיף לפי הפנתהד.

(renvoi)לדבר 64)2( סימן כגון אחרות, חוק הוראות לפי ואילו אחר, לדיו דיו אותו של 
 יי. הזר החזק של הדיז ברירת בכללי גם להתחשב המשפט בתי על הוטלהמלך,
 האפשרות מן כתוצאה רק לא להיגרם עלול המחוזי המשפט בבית החלים הדיניםפיצול

 . על מיוחדת שיפוט" ל"קביעת נזקק הפונה איו שאם המשפט, לבית ישירה פנייהשל

 שנקבעו המיוחדים העקרונות ומן לחזק הזיקה מן "משפט בית את הוא מנתק הנשיאידי
- נישואין" "התרת לעניני בתחולתו מוגבל שהחוק מכיון גם להיגרם עלול זה פיצולבו.  

- 6( )סעיף זה בכלל מעיקרם" בטלים שהנישואיןו"הכרזה  "עניני על חל הוא איז אר 
  שבהם אחרים ענינים על או גישואיז, של תקפם על הכרזה כגוז אחרים,נישואיז"
 ישראלק יהודי : למשל אינצידנטלי. באופן להתעורר עשויה הנישואיו תוקףשאלת

 תגיש אם צרפת. ואזרחית תושבת בצרפת, נוצריה-קתולית לו גומאתושב-ישראל,
 וחובת הואיל התביעה תתקבל אם ספק המחוזי, המשפט לבית מזונות תביעת נגדוהאשה
 יהודי של כושרו בשאלת )שכן וי עליו החל האידוי הדין לפי תיקבע במזונותהאיש
 המשפט הוא זה אישי ודיו  מושבו(, מקום חוק את כנראה, להחיל עלינו לא-יהודיהלשאת
 במזונות האשה את מזכה אינו וממילא מעיקרם, כבטלים הנישואין את הרואההעברי
 המשפט לבית מעיקרם הנישואיו את לבטל בקשה האיש יגיש אם זאת לעומתלפיהם.
 הבקשתן את לדחות עשוי המשפט שבית נראה הנשיא, ע"י שיפוט הקניית לאחרהמחוזק

 9ש. פד"י, י"ג ולקיאי, נ. פיטיאי 241/57 ע"א ראה: אך  339-)34; עמ' בישואל,האבסי המעמי וייברג, 346; עמ' 1955, הפיקייט, המיך, ידבר 55 סימו שי יב,אורו יבונטין. ראה:20
 ויתקוו. השופט ודעת אישו השופט דעת 141, פד"י, ח' סקויניק, נ. סקורניק 191/51 ע"א21

 בהן שמעורב בודאיות הענגיי הפרטי הביניאומי המשפט כיי' את בארץ יחסיי ישיפצץ
 255. עמ' בישראל, כשמפי המשסר זילברג, גם: האה זר.יסוד

 תשכ"47--1565. הירוווה, חוק של 142 סעיף הערוה22
 עם תשי"ט-1559. )מזהות(, המשפחה דיני לתיקון הפוק של ו-ד1)א( 2)א( סעיף ם ראה23

 על כגוו אחרת, בדדך במזועת rnPK1 אח לזכות יהיה שניתן יתכןזאת
~DO 

 מכללא. הסכם
 ש. הערה 33, עמ' למדינה, מחוץ למערסים תירושש סיקןאין על לבונטין,ראה
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 יחקיקיהערות
 הקבועים החוקים יתר מבוז - זה חוק שרק משום הנישואיו, עריכת מקום היק אתבהחילו
 האיש של "אישי החוק דוקא, הנישואיז למשוור בבקשה. המחוזי לביתותמשפט האיט יפנה, אם להווצר עללה מיוחדת בעיה הזוג. בני כו'י על שווה דיו מהיל = לקוק 5בסעיף
 הצרפתי. הלאומי, החוק הוא = האשה וטל האחיי החוק ואילו בנישואיו מכיר .אינו-כאמור
 בארץ חלא אחת, דעה למי בחס, להכיר -עשוי במועצה הפלד לדבר 64)2( סימולפי

 פסלוחם את אחריו גורר אחד זוג בן לגבי פסול-הנילואין לפיה"שיטה-ה"ק11עלט,בית;,
גם.

 החדש החוק נטילת לפסיקה,:. הנרעה א,שגה לא 11 בנקודה י:. השני הזוג בז לגבי
 כלל החלת אך הזוג, בני שני על שונים דינים חלים פיו שעל דיז לדחות כאמור,היא,
 את להפעיל עלינו שבהם אחרים במקרים לא אך החוק, חל שבהם למקרים מוגבלהזה

 תכנם. לגבי הסכמה איו כאמור ואשר החוק עד מקובלים שהיו הדין ברירתכללי
 של נישואיהם הלרה לגבי בעבר משתעוררו הקשיים את אמנם אוחר שהשקנראה
 הנקבעות בעיות משלו, בעיות של חדש צרור זה חוק יצר ואת עם אולם מעולבים,זוגות
 הלערובת. נישואי סוגיית של וכולל שלם הסדר ,ה ל"וק שאסןמכך

 2~3. עמ' ב', הוברת כ"1. ברד בהפיקיים, פורסמה ידפוס המאמר שנמסריאחר
 בכמה השונות דעות בה והובעו זה בגוש-א היא גם הדנה שאווה מ. שלרשימתו
 כאן. המובאות מהדעותעניינים

 מסרסתה

 225. פד"י, י"ז הפנים, שר נ. שלזיננר 143/62 בבג"ץ זילברג השופט דעה24
 יש לפיה כזה במקרה האמריקאית בהלכה השימוש על המליץ אגב, באימרת זוסמן, השופט25

 גם: ראה שש-ד29. בעמ' שם, הנ"ל, 143/62 בגרץ הטכס: עריכת מקום חוק אתלהעדיף
 הנ"ל. פלטיאל, נ. פלטיאל ד241/5ע"א
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