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חוק חסינות חברי הכנםת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון מם׳ ,(33
התשם״ה*2005-
תיקון סעיף 4

.1

בחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,התשי״א-ו95ו' )להלן  -החוק

העיקרי( ,בסעיף - 4
)ו(

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א(

)ו(

כתב אישום נגד חבר הכנסת ,בעבירה שסעיף ו אינו חל עליה ,שנעברה

בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת ,יוגש באישור היועץ
המשפטי לממשלה.
)(2

אישר היועץ המשפטי לממשלה הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת

ימסור עותק ממנו ,בטרם הגשתו לבית המשפט ,לחבר הכנסת ,ליושב ראש
הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת.
)(3

חבר הכנסת רשאי ,בתוך  30ימים מיום שהומצא לו כתב האישום,

לבקש שהכנסת תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה
שבכתב האישום ,בשל אחת או יותר מהעילות האלה:
)א(

העבירה שבה הוא מואשם נעברה במילוי תפקידו או למען מילוי

תפקידו כחבר הכנסת וחלות הוראות סעיף ו;
)ב(

כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה;

)ג(

התקיימו כל אלה :הכנסת או מי שמוסמך בה לכך קיימו הליכים

או נקטו אמצעים לפי הדינים והכללים הנהוגים בכנסת נגד חבר הכנסת
בשל המעשה המהווה עבירה לפי כתב האישום ,העבירה בוצעה
במשכן הכנסת במסגרת פעילות הכנסת או ועדה מוועדותיה ,ואי
ניהול הליך פלילי ,בהתחשב בחומרת העבירה ,מהותה או נסיבותיה
לא יפגע פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי;
)ד(

ייגרם נזק של ממש בשל ניהול ההליך הפלילי ,לתפקוד הכנסת או

ועדה מוועדותיה או לייצוג ציבור הבוחרים ,ואי ניהול הליך כאמור,
בהתחשב בחומרת העבירה ,מהותה או נסיבותיה ,לא יפגע פגיעה
ניכרת באינטרס הציבורי.״;
)(2

בסעיף קטן )או( ,ברישה ,אחרי ״העבירות הבאות״ יבוא ״ודינו של חבר הכנסת

לענין עבירות אלה כדין כל אדם״;
)(3

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב(

לא ביקש חבר הכנסת כאמור בסעיף קטן )א() (3וחלפה התקופה כאמור בו,

או שחזר בו מן הבקשה בהודעה בכתב ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת
הכנסת ,או שהכנסת דחתה את בקשתו לפי סעיף 3ו)א( או שוועדת הכנסת
החליטה כאמור בסעיף 3ו)גו( ,רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש את כתב
האישום לבית המשפט ,ודינו של חבר הכנסת ,לכל הכרוך באותה אשמה ,כדין
כל אדם.

״ התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ה ) 25ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת —  ,83מיום י״ד בסיון התשס״ה ) 21ביוני  ,(2002עמי .170
ס״ח התשי״א ,עמי  ;228התשס״ה ,עמי .260
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)ג(

קבעה הכנסת כי תהיה לחבר הכנסת חסינות באמור בסעיף זה ,לא יאשר

היועץ המשפטי לממשלה בתקופת כהונתה של אותה כנסת הגשת כתב אישום
נגד חבר הכנסת בשל אותה אשמה אלא אם כן חל שינוי בנסיבות.
)ד(

סעיף זה לא יחול בענין כתב אישום שהוגש בטרם היה אדם לחבר הכנסת.״

.2

סעיף  5בחוק העיקרי  -בטל.

ביטול סעיף 5

.3

בסעיף  13בחוק העיקרי -

תיקון סעיף 13

)(1

בכותרת השוליים ,במקום ״נטילת״ יבוא ״קביעת חסינות ונטילת״;

)(2

בסעיף קטן)א( ,במקום ״ליטול מחבר הכנסת את החסינות לגבי אשמה מסויימת״

יבוא ״לקבוע שלחבר הכנסת תהיה חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב
האישום כאמור בסעיף )4א( וכי לא יועמד לדין בשל אותה אשמה בעת היותו חבר
הכנסת״;
)(3

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 4 ,3 ,2או 5״ יבוא ״ 2או 3״;

)(4

בסעיף קטן)ג( ,במקום ״תוגש״ יבוא ״או לפי סעיף )4א() ,(3תוגש בכתב ובצירוף

נימוקים״ ובמקום ״בישיבתה הקרובה״ יבוא ״בהקדם האפשרי״;
)(5

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג(1

החליטה ועדת הכנסת שלא להציע לקבוע כי תהיה לחבר הכנסת חסינות

בפני דין פלילי כאמור בסעיף )4א( או לדחות בקשה ליטול ממנו חסינות או זכות,
תהא החלטתה סופית.״;
)(6

בסעיף קטן )ד( ,אחרי ״ליטול מחבר הכנסת חסינות או זכות״ יבוא ״או לקבוע

שתהיה לו חסינות בפני דין פלילי״ ואחרי ״לאותו חבר הכנסת״ יבוא ״וליועץ המשפטי
לממשלה״ ובמקום ״דברו״ יבוא ״דברם״;
)(7

בסעיף קטן)ה( ,אחרי ״נטילת חסינות או זכות״ יבוא ״או על קביעת חסינות בפני

דין פלילי״ ,ובמקום ״אלא אם״ יבוא ״אלא אם כן״;
)(8

בסעיף קטן)ו( ,אחרי ״נטילת חסינות או זכות״ יבוא ״או על קביעת חסינות בפני

דין פלילי״.
.4

בחוק הכנסת ,התשנ״ד , 1994-בסעיף )7א() ,(1במקום ״אם ביקש היועץ המשפטי תיקון חוק
4

לממשלה ליטול את חסינותו״ יבוא ״אם מסר היועץ המשפטי לממשלה עותק של כתב אישום הכנסת  -מסי 20

נגדו כאמור בסעיף )4א( לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם ,התשי״א 1951-״
5

ובמקום ״ניטלה חסינותו״ יבוא ״קבעה הכנסת כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי כאמור
בסעיפים  4ו־ 13לחוק האמור״.
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