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 מו21רסמת הזה הצעת חדק מטעם ועדת החוהה חדה ומשפט של הכנסת:

 חוק הבחירות לכנסת(תיקון מס׳ 22), התשמ'׳ס-989ו [219]

 החלפת סעיף 86 1. במקדם סעיף 86 לחדק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכי׳ט-11969, יבוא:

 ״ערעדר בחירות 86. (א) כל חבר של ועדת הבחירות המרכזית ושל ועדת בחיררת אזורית,

 כל סיעה של הכנסת הנבחרת וכל חבר הכנסת, כל רשימת מועמדים שהשתתפה
 בבחירות לכנסת וכל מועמד שהיה כלדל בה וכן היועץ המשפטי לממשלה

 רשאים לערער על תוצאות הבחירות בטענה -

 (1) שהבחירות בקלפי מסדיימת לא התנהלו כחרק והיתה עלולה
 להיות לדבר השפעה על תוצאות הבחירות:

 (2) שהמנדטים לא חולקו כחוק.

 (ב) הערעור יוגש תוך 14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות לבית
 המשפט המחוזי בירושלים, שידון בו בשלרשה, שהם שופט של בית המשפט
 העלידן, שמינה נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה אב בית הדין, ושני

 שופטים של בית המשפט המחוזי שמינה נשיאו.

 (ג) ועדת הבחירות המרכזית, שר הפנים וכן כל סיעה וחבר הכנסת
 שהערעור נרגע להם יהיו משיבים בערעור.

 (ד) בית המשפט רשאי -

 (1) לבטל את הבחירות בכלל או באזרר קלפי מםויים ולצוות על
 עריכתן שנית במועד שיקבע: אולם בית המשפט לא יבטל בחירות,
 אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה

 להשפיע על התוצאות:

 (2) להכריז - מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית - שפלוני
 לא נבחר לחבר הכנסת וכי אדם אחר נבחר.

 (ה) על פסק דינו של בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לבית
 המשפט העליון בשאלה משפטית אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט

 העליון.

 (ו) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין ערעורים לפי
 סעיף זה.

 (ז) ערעור לפי סעיף זה לא יעכב את עבודת הכנסת, ותוצאות הערעור
 לא יגרעו מחוקיות ההחלטות שנתקבלו על ידיה״.

 הודאת מעבר 2. ערעור על תרצארת הבחיררת לכנסת השתים־עשרה שהרגש כדין והכנסת טרם החליטה בו,

 לא יוסיפו לדון בד, ואולם רשאי המערער לחזור ולהגישו לפי חוק זה לא יארחר מ־30 ימים מיום
 תחילתו של חוק זה.

 חברי הכנסת: משה רפאל גסני, ודיש דמון

 י ם׳׳ח החשכ״ם, עמ׳ 03!.
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