חוק לתיקון דיני העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי"ט* 1959
,1

הגדרות

בחוק

זה 

"נישואין"  לרבות

קידושין.

ריבוי

נישואין

.2

חזקת

נישואין

מי שהיה נשוי הוא בחזקת נשוי' לענין סעיף '2
,3
בוטלו או הופקעו' בין על ידי מות בןהזוג וכין על
של בית הדין המוסמך או על פי דין התורה בדרך
ואין רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות או משעה

תקפן של

נישואין

נשוי

לענין

.4

הנושא אשה

אחרת'

ונשואה

 מאסר חמש שנים.

הנישאת לאיש אחר' דינם

כל עוד לא הוכיח
פי פסק דין סופי
שאושרה על ידי
שניתן פסק הדין

שנישואיו הקודמים
של בית המשפט או
בית הדין המוסמך ,
או האישור כאמור.

סעיף  2אין נפקא מינה 
הקודמים הוא לפי דין

) (1אם תקפם של הנישואין
לפי דין דתי שעל פיו נערכו?
אם הנישואין החדשים תקפים או בטלים:
)(2
אם הנישואין החדשים נערכו מחוץ
)(3
היה הנושא אזרח ישראל או תושב ישראל.

לישראל'

המדינה שבה

ובלבד

שבשעת

נערכו או

הנישואין

היתר נישואין
לפי דין תורה

היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה' לא יורשע אדם על עבירה לפי
.5
סעיף  2אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר נישואין לפי פסק דין סופי
של בית דין רבני ופסק הדין אושר עלידי שני הרבנים הראשיים לישראל' ואם נבצר
מאחד מהם למלא תפקידו  על ידי מי שנתמנה לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית
לישראל.

נישואין שהותרו
לפי דין אחר

לא היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה' לא יורשע אדם על עבירה לפי
,6
סעיף  2אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שהותרו לפי פסק דין סופי של בית הדין
המוסמך על סמך אחד מאלה;
בןזוגו מנישואיו הקודמים אינו מסוגל' מחמת מחלת נפש שלקה בה,
)(1
להסכים להפקעת הנישואין או לביטולם או להשתתף בהליך או בפעולה להפ
קעתם או לביטולם:
בןזוגו מנישואיו הקודמים נעדר
)(2
ולא נודעו עקבותיו לפחות שבע שנים.

התרת קשר
נישואין על כרחה
של האשה

עריכת נישואין
וגירושין אסורים

בנסיבות

המעוררות חשש סביר

לחייו

התיר איש קשר הנישואין על כרחה של האשה' באין בשעת התרת הקשר פסק דין
.7
סופי של בית המשפט או של בית הדין המוסמך המחייב את האשה להתרה זו ,דינו  מאסר
חמש שנים.
המסדר נישואין בידיעה שהם
)א(
.8
עבירה' דינו  מאסר ששה חדשים.
המסדר גירושין בידיעה שהם
)ב(
עבירה' דינו  מאסר ששה חדשים.
*

נתקבל בכנסת ביום
עמ' .310

י"ד בתמוז

אסורים לפי דין או שאחד
אסורים לפי דין או

מבניהזוג עובר בהם

שהאיש

תשי"ט ) 20ביולי  :(1959הצעת החוק ודברי הסבר

המגרש עובר בהם

נתפרסמו בה"ח  '315תשי"ז ,

על אף האמור בפקודת העדות, 1כשר בןהזוג להעיד נגד בןזוגו במשפט על עבירה
.9
לפי חוק זה' אך אין כופין להעיד לא בןזוג ולא מי שנישא לנאשם בנישואין שאינם
תופסים,
. 10

סעיפים 181, 181א ו182

לפקודת החוק

דוד
ראש
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

 1חוקי

א"י ,כרך א' פרק נ"ד עמ' 650

הפלילי' 21936

בןגוריון
הממשלה

עדותו של

ביטול

בטלים.

רוזן
פנחס
שר המשפטים

בןזוג

