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חוק גיל הנישואין ,תש"י* 1950
פיררשים

 .1בחוק

זה 

"נערה" פירושה אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים תמימות :
"נישואין"  כוללים קידושין :והפועל "נשא" ,לכל בניניו ,יתפרש לפי זה?
"פקיד סעד" פירושו
לצורך חוק זה.
עבירות

 אדם

שנתמנה על ידי שר הסעד להיות פקיד סעד

אדם שעשה אחד מאלה 
)א( נשא נערה :
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)ב( ערך נישואין ,או סייע בכל
לעריכת נישואין ,של נערה :

תפקיד שהוא

בעריכת

נישואין ,או בקשר

לאפוטרופסותו 
)ג( השיא נערה שהיא בתו או שהיא נתונה
דינו  מאסר עד שתי שנים או קנס עד שש מאות לירות או שני הענשים כאחר.
עילת תביעה
להתרת קשר
נישואין

י

) , 3א( נערכו נישואין בניגוד לסעיף  ,2והם תופסים לפי החוק החל על עניני
הצדדיםתשמש העובדה שהנישואין נערכו בניגוד לסעיף  2עילת
המעמד האישי של
תביעה להתרתם בדרך של גט ,או בדרך של פירוק קשר הנישואין ,או בדרך
אחרת ,הכל לפי הוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים.
)ב( תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן )א(
יכולה להיות מוגשת על ידי האשה ,או על ידי אחד מהוריה או מאפוטרופסיה ,או
על ידי פקיד סעד.
)ג( הוגשה ,שלא על ידי פקיד סעד ,תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד
העילה האמורה בסעיף קטן )א(  ,ובשעת הגשת התביעה לא מלאו לאשה שמונה
עשרה שנים תמימות ,ופקיד סעד סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל  רשאי
הוא ,לפי שיקול דעתו ,להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיה
נישואין על

)ד( אין נזקקים לתביעה להתרת קשר
בסעיף קטן )א(  ,אלא אם 
) (1הוגשה התביעה על ידי האשה לפני שמלאו לה תשע עשרה שנים
תמימות :או
) (2הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריה או מאפוטרופסיה של האשה,
או על ידי פקיד סעד ,לפני שמלאו לאשה שמונה עשרה שנים תמימות.
נסיבות מקילות

יסוד

העילה

האמורה

בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה )א( של סעיף
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 ,2יביא בית המשפט בחשבון ,כגורם להמתקת העונש ,את העובדות הבאות :
*

נתקבל בכנסת ביום י"ח באב תש"י )1

באוגוסט .(1950

)א( אותו אדם התיר את קשר הנישואין ,לפי דרישת האשה ,בהתאם להוראות
החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים :
)ב( אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין ,שניתן מאת בית משפט
או מאת בית דין מוסמך.
) . 5א( נערה שילדה לאיש או שהיא בהריונה ממנו  יכול בית המשפט המחוזי,
שמקום מגורי הנערה הוא בתחום שיפוטו ,להרשות את נישואיה לאותו איש ,לפי
בקשתה ,או לפי בקשת אחד מהוריה או מאפוטרופסיה ,או לפי בקשת האיש.
)ב( נערכו נישואי נערה שהורשו לפי סעיף קטן )א(  לא יחולו לגביהם
הוראות סעיף .2
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פקודת החוק הפלילי 1,1936,תתוקן כך:
)א( בסעיף 182
) (1הנקודותיים והמקף אחרי המלים "כל אדם"  יימחקו ו
) (2הסימן ")א(" בראשית פסקה )א(  יימחק :
) (3במקום הנקודהפסיק והמלה "או" בסוף פסקה )א( יבוא פסיק :
) (4פסקות )ב( ו)ג(  בטלות :

היתר
נערה

פקודת
תיקון
החוק חפלילי,

1986

)ב( סעיף  183בטל.
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שר

ביצוע

המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

בןגוריון
דוד
ראש הממשלה
שפרינצק
יוסף
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה

רוזן
פנחס
שר המשפטים

נישואי

