
 תשי"ג1953 *  וגירושין),  (נישואין  רבניים חוק שיפוט בתי דין
04  מספר

 בשיפוטם  יהיו  תושביה  או  המדינה  אזרחי  בישראל  יהודים  של  וגירושין  נישואין  עניני , 1

 רבניים.  דין  בתי  של היהודי
 בענינ שיפוט

נישואין
וגירושין

 תורה.  דין  פי  על  בישראל  ייערכו  יהודים  של  וגירושין  נישואין עריכת2,
נישואין
וגירושין

 ידי  על  ואם  האשה  ידי  על  אם  יהודים,  בין  גירושין  תביעת  רבני  דין  לבית  הוגשה .3

 לרבות  הגירושין,  בתביעת  הכרוך  ענין  בכל  יהודי  שיפוט  רבני  דין  לבית  יהא האיש,
 הזוג.  ולילדי  לאשה מזונות

 אגב שיפוט
גירושין

 אישה  נגד  גירושין,  אגב  שלא  מזונות,  תביעת  רבני  דין  לבית  יהודיה  אשה  הגישה .4

 בענין.  שיפוט  רבני  דין  לבית  שאין  הנתבע  טענת  תישמע  לא  עזבונו,  נגד  או היהודי
 בעניני שיפוט

מזונות

 שיפוט  הרבני  הדין  לבית  יהא  חליצה,  מתן  רבני  דין  בבית  מיבמה  אשה  תבעה . 5

 החליצה.  מתן  יום  עד  לאשה  מזונות  לרבות  התביעה,  בענין יהודי
 בעגיני שיפוט

חליצה

 לכפות  או  לאשתו  פיטורין  גט  לתת  איש  לכפות  סופי  בפקדין  רבני  דין  בית  ציווה .6

 מתן  מיום  חדשים  ששה  כתום  מחוזי,  משפט  בית  רשאי  מאישה,  פיטורין  גט  לקבל אשה
 לצו.  לציית  במאסר  לכפות  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בקשת  לפי הצו,

 למתן כפיה
 ולקבלתו

 רשאי  אחי  לאלמנת  חליצה  לתת  איש  לכפות  סופי  דין  בפסק  רבני  דין  בית 7ציווה

 לממ  המשפטי  היועץ  בקשת  לפי  הצו,  מתן  מיום  חדשים  שלושה  כתום  מחוזי,  משפט בית
 לצו.  לציית  במאסר  לכפות שלה,

 למתן כפיה
חליצה

 עליו.  ערעור  עוד  כשאין  כסופי  דין  פסק  יראו  ו7  הסעיפים 6  לצורך סופיות של8
 דין פסק

 על  במועצתו  המלך  ל"דבר 51   בסעיף  כמפורט  יהודים  של  האישי  המעמד  בעניני

 יחודי  שיפוט  רבני  דין  לבית  אין  בהם  אשר  הירושה,  בפקודת  או ארץישראל 19221947"
 הסכמתם  הביעו  בדבר  הנוגעים  הצדדים  שכל  לאחר  שיפוט  רבני  דין  לבית  יהא  זה,  חוק לפי

לכך.

 פי  על שיפוט
הסכמ

 בית  ידי  על  זה,  חוק  של  תקפו  תחילת  ולפני  המדינה  הקמת  אחרי  שניתן,  דין  פסק . 10

 זה  חוק  היה  שעה  אותה  אילו  כדין  ניתן  ושהיה  הדין,  בעלי  במעמד  דיון  לאחר  רבני דין
 כדין.  ניתן  כאילו  אותו  רואים בתוקף,

תקפם של
 דיז פסקי

 זה.  חוק  ביצוע  על  ממונה  הדתות  שר , 11

 שרת משה
 החוץ שר

 הממשלה  ראש  מקום ממלא

 שפירא מש
 הדתות שר

 בי  צ  ן  ב יצחק
 המדינה נשיא

 נתפרסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת : (1953   באוגוסט 26<   תשי"נ  באלול  ט"ו  ביום  בכנסת * נתקבל
 ע' 186. ,(12.5.53)   תשי''  באייר  כ"ז  מיום 163   חוק בהצעות

 



 


