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תיקון סעיף 1 
1.
בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 393., בסעיף 1(2)(א), אחרי "לרבות הידועה בציבור כאישתו" יבוא "ולרבות בן זוג מאותו המין, וכן".  
דברי הסבר
בעבר ניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה לפיה חוק בית המשפט לענייני משפחה לא יחול על זוגות חד-מיניים. בדצמבר שנת 2004, הודיע היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, על שינוי הגישה בכל הנוגע לסוגיות ממוניות של בני זוג חד-מיניים ביחס לקודמו בתפקיד. 
בתי המשפט לענייני משפחה אינם נוקטים גישה אחידה בנוגע לסמכותם לתת תוקף להסכמי ממון של זוגות חד-מיניים. בעוד שבתמ"ש 6969/03 ק.צ. וי.מ. נ' היועץ המשפטי לממשלה (ניתן ביום 21 בנובמבר 2004) הכיר בית המשפט בסמכותו לדון בעניין ואישר את ההסכם, הרי שבתמ"ש 16610/04 פלוני ואלמוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (ניתן ביום 8 במאי 2005) נדחתה הבקשה לאישור ההסכם מחוסר סמכות של בית המשפט. 
חיים  משותפים לבני זוג מאותו המין הם תופעה נפוצה ומן הראוי להחיל עליה את החוק, בלי לקבוע עמדה ערכית בנוגע לתופעה. לפיכך, מוצע להבהיר כי לבתי המשפט לענייני משפחה תהא סמכות לדון גם בתובענות של בני זוג מאותו המין.  
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/2049; פ/1163; הוסרה מסדר היום ביום כ' בטבת התשס"ד (14 בינואר 2004)) ועל ידי חבר הכנסת אילן ליבוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/3647), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/206/17; הוסרה מסדר היום ביום א' בכסלו התשס"ז (22 בנובמבר 2006)), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/3542/18; פ/3152/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011)). 
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/4361/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1110/19). 
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