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החוק העיקרי( ,אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
י

תיקון סעיף 4

מא (1הוראות סעיף קטן)א( לא יחולו על העבירות הבאות:
)ו( עבירת תעבורה כמשמעותה בסעיף  1לפקודת התעבורה:

דברי הסבר
סעיף  4לחוק חסינות חברי הכנסת,
סעיף 1
זכויותיהם וחובותיהם ,התשי׳׳א1951-
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) .4א( חבר הכנסת לא יובא לדין פלילי בשל אשמה
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שהיה לחבר הכנסת ,אלא לאחר שניטלה ממנו החסינות
לגבי האשמה הנידונה.
)ב( חבר הכנסת שניטלה ממנו החסינות לגבי
אשמה מסויימת ,דינו ,לבל הכרוך באותה אשמה ,כדין
בל אדם.״
מוצע לצמצם את חסינות חברי הכנסת ולעגן
בחקיקה הסדרים הנוהגים ממילא ,במספר סוגיות אשר
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)(2

עבירה שנקבעה כעבירת קבס לפי בל חיקוק:

)ג( עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב.״
ביטול סעיפים
5א ו־5ב
תיקון חוק־
יסוד הכנסת

.2

סעיפים 5א ו־5ב לחוק העיקרי  -בטלים.

.3

במקום סעיף 42א לחוק־יםוד :הכנסת /יבוא:

״הבר הכנסת
שהורשע

42א .חבר הכנסת שהורשע בעבירה פלילית וקבע בית המשפט ,לבקשת
היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לפני מתן גזר הדין ,שיש עם העבירה
קלון ,תיפסק חברותו בכנסת מהיום שפסק הדין נעשה סופי ,ואין נפקא
מינה אם העבירה נעברה בזמן היותו חבר אותה כנסת ,כל כנסת קודמת או
לפני שהיה לחבר אותה הכנסת״.
דברי

אין זה מן הראוי שהחסינות תחול עליהן והן  -עבירות
תעבורה .עבירות קנס או עבירת מנהלה .הצעה זו
תואמת את המצב הנוהג במדינות בהן מוכר מוסד
התםינות.
סעיף 2

סעיפים 5א ו־5ב לחוק קובעים לאמור:

־עבירות תעבורה
5א) .א( הוראות סעיפים )4א( ו־ 5לא יחולו לגבי
עבירת תעבורה כמשמעותה בסעיף ו לפקודת התעבורה,
אלא אם הודיע חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת בי רצונו
שהסעיפים האמורים יחולו לגבי האשמה הנידונה.
גב( הודעה לפי סעיף קטן)א( תינתן תוך  50ימים
מיום המצאת כתב האישום לחבר הכנסת ,ומשניתנה -

יהא כתב האישום בטל; חבר הכנסת לא יובא לדץ לפני
תום התקופה האמורה.
)ג( בסעיף זה ,״כתב אישום״  -לרבות הודעת
תשלום קנס בשל עבירת קנם.
״עבירות מינהליות
5ב .הוראות סעיפים )4א( ו־ 5לא יחולו לגבי
עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב ואשר חבר
הכנסת הודיע בי ברצונו להישפט עליה.״
ההסדר המוצע בסעיף ו מייתר את הצורך
בסעיפים אלה.
מטרת הסעיף לאפשר הפסקת כהונה של
סעיף ג
חבר כנסת אשר בית המשפט קבע לגביו
בפסק דין סופי כי עבר עבירה שיש עמה קלון.
חברי הכנסת :חגי מירום ,דוד עוקר
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