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̂״ב—1982 . 102  חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מם׳ 2), התשפ



 מוגשת בזה הצעת חוס מצע2 ועדת הכנהת:

 חוק חס*2?ת הבד׳ ה913ת, זכויותיהם 1חמ1תיהם (תיקון מסי 2),

ה אי ס ר י  ג

׳  ;הוספת סעיף 85 1. אחרי סעיף 5 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א—1951 !

׳ 5א. (א) הוראות מעיפים 4(א) ו־5 לא יחולו לגבי עבירת תעבורה י י י  ״*ביייי1 ה״
ת ס מ , זולת אם הודיע חבר ה 2 רה  כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת התעבו
 ליושב ראש הכנסיי־ לי אין ברצונו לעמוד לדין אד לשלם את הקנס
ו החסינות לגבי האשמת הנידונה.  בעבירת הקים אלא לאהד שתינטל ממנ

 (ב) הידעת לפי סעיף קטן (א) תינתן תוך עשרה ימים מיום
 המצאת כתב האישום לחבר הכנסת, ומשניתנה — יה^ כתב האישום

; הבר הכנסת לא יובא לדי־ לפני תום עשר־ הימים האמורים.  בטל

 (ג) בסעיף זה, ״כתב אישום״ — לרבות הודעת תשלום קנס
 בשל עבירת קנס.״

׳  ג י ר ס ה ב

 1. אחרי סעיף 5 לחוק הסיגות חברי הבנםת, זכויותיהם וחובותיהם, .התשי״א—1951 ג,
א: בו  י

ס 5א. אין בהודאות סעיפים 4 ו־5 כדי למנוע בעד חבר הכנסת לשלם י ״ ק ר י ב ע * 

 קנס בשל עבירת קנס כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת התעבורה.״

 ד,וםפו1 מ־עלף 5א

י ר ה  ד

 לפי גירסה ב׳ רשאי הבר הכנסת לשלם קנס
 העגירת קנה; אולם, החסינות המוענקת לו לפי

 בעיפ־פ 4 ו־5 בעינה עומדת.

 ועדת הכנסה מציעה שת־ גירס^ות לתיקון הרק
־ הכנכת, זכ־״יותיהש וה-יבוהיהמ. התשיי׳א— י  חסינות הי

 1551, כעניז עיירות תעבורה.
 לפי גירסה א׳ לא תהיה חסינות בעכירות תענו־

 רה, זולת &ם ביקש זאת חבר הכנסת.
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