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 מתפרסמת בזה הצעת חוק־יסוד מטעם ועדת הבבסת:

 הצעת חוק־יםוד: הכנסת (תיקון מס׳ 44) (הפסקת בהונה בשל עבירה
 שיש עמה קלון)

נש מאסר בפועל׳׳ - תיקון סעיף 42א ם ׳׳ונידון לעו י ל , בסעיף 42א(א), המי 1 ד: הכנסת יסו ק־  1. בחו

.  יימחקו

ר ב ס  ה

 שפסק הדין נעשה סופי, ואין נפקא מעה אם העבירה
 נעברה בזמן שהיה חבר אותה הכנסת, חבר כנסת קודמת

 או לפני שהיה לחבר הכנסת.״

 מוצע לבטל את הדרישה לעונש מאסר, כך שחבר
 הכנסת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית יחדל

 לכהן אם קבע בית המשפט שיש עם העבירה קלון.

י ר ב  ד

 חוק־יםוד: הכנסת (להלן - חוק היסוד), קובע
 בסעיף 42א, שענינו ״חבר הכנסת שהורשע״, בסעיף קטן

 (א), לאמור:

 ״(א) חבר הכנסת שהורשע בפסק דין סופי
 בעבירה פלילית ונידון לעונש מאסר בפועל, וקבע בית
 המשפט, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה,
 שיש עם העבירה קלון, תיפסק חברותו בכנסת ביום

 1 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 69; התשס־׳א, עמי 66 ו.
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. ו לתו או לאחרי ם תחי ו סת שהורשע בי ל על חבר הכנ חו ה י ד ז סו  תחולה 2. חוק י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ראוי עוד לשמש בתפקידו, ודי בה, כשלעצמה, כדי
 להביא להפסקת כהונתו של חבר הכנסת.

 הוראות דומות נקבעו לאחרונה בחוק הרשויות
 המקומיות(תיקוני חקיקה)(שלילת הזכות להיבחר ולכהן
 בשל עבירה שיש עמה קלון), התשם״א-2000 (ס״ח
 התשסיא, עמ׳ 16), לענין הפסקת כהונה של נבחרי ציבור
 ברשויות המקומיות, ובסעיפים 23 ו־27 לחוק־יםוד:
 הממשלה (ם״ח התשס״א, עמ־ 158), לענין הפסקת כהונה

 של שרים וסגני שרים.

 חומרת העונש המוסל בהליך הפלילי משקפת לא
 רק את חומרת העבירה אלא גם את נסיבותיו האישיות
 של הנאשם, ועל כן אי הטלת עונש מאסר אין בה בדי
 ללמד על בך שמי שהורשע ראוי להמשיך ולכהן

 בכנסת.

 קביעת בית המשפט שיש בעבירה שביצע חבר
 הכנסת משום קלון, הנעשית בשלב גזר הדין, תוך הבאה
 בחשבון שמדובר בחבר הכנסת, משמעותה שנוכח
 חומרת העבירה שביצע חבר הכנסת ונסיבותיה אין הוא

עדת הכנסת:  מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ו

• 

 העעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מם׳ 26)
 (משלוח דואר מחוץ לבנין הבנםת), התשס״א-2001

, בסעיף י ו 9 5 ו - א ״ תיהם, התשי בו חו הם ו תי ו י ו כ ת חברי הכנסת, ז ו נ  תיקון סעיף ו1 ו. בחוק חסי

- ( ד ) 1 1 

לה ־כל״ - תימחק; , המי ר בו יסומן ׳׳(ו)״ ובו  (ו) האמו

 (2) אחרי פסקה (ו) יבוא:

ם י ך המכתב סת לקבוע בי מתו נ עדת הכ ת ו / רשאי ו ראת פסקה (  ״(2) על אף הו

ם, כפי ו פטורים מתשלום מספר מכתבי הי תה פסקה, י ראת או הם חלה הו י ל  שע

ן הכנסת.״ י ם שתקבע, אף אם נשלחו מחוץ לבנ אי בהתאם לתנ  . שתקבע ו

ר ב ס  ה

 הכנסת לשלוח גם שלא מבנין הכנסת, וזאת בלי להגדיל
 את מכסת המכתבים הפטורים השנתית שלה זכאי חבר
 הכנסת, כיום, לפי הוראות סעיף ו1(ד), ובלי לגרוע משאר,
 התנאים המפורטים באותו סעיף. {

 מטרת ההצעה לאפשר לחבר הכנסת לשלוח
 מכתבים בדואר רגיל בתחומי הארץ, הנחוצים לו
 לעבודתו כחבר הכנסת, גם מביתו או מלשכתו
 הפרלמנטרית, בתקופת הפגרה או בימים שבהם הוא

 אינו נמצא במשכן הכנסת.

י ר ב  ד

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם,
 התשי׳׳א-1951 (להלן - החוק), קובע בסעיף 11, בין
 השאר, את זכותו של חבר הכנסת לשלוח מכתבים

 פטורים מתשלום.

 סעיף ז1(ד) לחוק קובע לאמור:

 ץד) בל מכתב מאת חבר הכנסת הנשלח בדואר
 רגיל מבנין הכנסת לכל מקום בתחומי המדינה, פטור
 מתשלום: ועדת הכנסת תקבע את מספר המכתבים

 שהוראה זו תחול עליהם.׳׳

 מוצע להעניק לועדת הכנסת סמכות לקבוע מספר
 מכתבים שיהיו פטורים מתשלום י ושאותם יוכל חבר

 ס׳׳ח התשי־א, עם׳ 228: התשס־־א, עבר 88.
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