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בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות׳ תשכ״ב— 1962׳ אחרי סעיף  13יבוא:
נ

״חמרתדמוש*

קטיז

13א) .א( המרת דתו של קטין טעונה הסכמת הוריו תחילה; לא באד
ההורים לידי הסכמה ביניהם׳ רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט׳
והוא יכריע בדבר.
נב( נתמנה לקטין אפוטרופוס ,טעונה המרת דתו של הקטין אישור
בית המשפט תחילה.
)ג(

מלאו לקטין  12שנה׳ טעונה המרת דתו גם הסכמתו.

נד(

לא תומר דתו של קטין אלא בדת של הוריו או של אחד מהם.

)ה( חמרת דתו של קטין בניגוד להוראות סעיף זה  -אין לה
תוקף משפטי.״
תיקוןפקידת
החוק הפלילי
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בפקודת החוק הפלילי׳ 1936־׳ אחרי סעיף 188׳ יבוא:

-עבשים בהמרת

דתי של קמין

188א) .א( העדרך טכס המרת דתו של קטין בניגוד להוראות סעיף 13א
לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ״ב ,1962-דינו — מאסר
ששה חדשים.
)ב( המשדל קטין ,במישרין ,להמיר דתו ,דינו  -מאסר ששה
חדשים.״
דברי

הסבר

החוק הקיים—פקודת העדה הדתית )המרה( —3דורש להמרת דתו של אדם שלא מלאו
לו  18שנה הסכמת הורו או אפוטרדפסו .החוק המוצע בא להבהיר שאם יש לילד שני הורים
דרושה הסכמת שניהם .המרת דת על־ידי אפוטרופוס ממונה תהא טעונה אישור ע״י בית
המשפט .לנוכח מקרים שקרו ,ובהתאם לחוקים של ארצות אחרות דורש החוק המוצע הסכמת
הקטין להמרת דתו אם הגיע לגיל  12שנה .כל ההסכמות וכן אישור בית המשפט צריכים
להינתן לפני שינוי הדת .המרה לדת שאינה דתו של לפחות אחד ההורים תהיה אסורה .כמו
בחוק הקיים תהיה המרת דתו של קטין שבניגוד להוראות החוק חסרת תוקף משפטי.
החוק מוסיף סנקציה פלילית נגד המרת דת בניגוד להוראות הנ״ל .כמו כן הוא אוסר
לשדל קטין להמיר את דתו .איסור זה מוגבל לשידול במישרין ,כך שאדם לא יהיה צפוי
לעונש בגלל זה בלבד שבקהל שומעיו נמצא במקרה קטין בן דת זרה.
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