
חוקיסוד: הכנסת (תיקון מס' 26)*

6 סעיף 1. בחוקיסוד: הכנסת 1 (להלן  חוק היסוד), בסעיף 6 תיקון
יבוא: מאסר" לעונש שנידון "או במילים החל הסיפה במקום (א), קטן בסעיף (1)

שלושה על העולה לתקופה בפועל מאסר לעונש סופי, דין בפסק שנידון, "או
שגמר מהיום שנים שבע עברו טרם המועמדים רשימת הגשת וביום חודשים
הבחירות ועדת ראש יושב קבע כן אם אלא בפועל, המאסר עונש את לרצות

קלון."; משום הענין, בנסיבות הורשע, שבה העבירה עם אין כי המרכזית
יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

אחרי סופי נעשה הרין ופסק (א) קטן בסעיף כאמור שנידון לכנסת מועמד "(ג)
מי כרין דינו הכנסת, כחבר לכהן שהחל ולפני המועמדים רשימת הגשת
הענין, לפי בכנסת, מחברותו או שמו, בלול שבה המועמדים מרשימת שהתפטר
שבה העבירה עם שאין המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב קבע כן אם אלא

קלון. משום הענין, כנסיבות הורשע,

ו(ג) (א) קטנים סעיפים לפי המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב קביעת (ר)
הענין, בנסיבות העבירה, עם יש כי דין, לפי המשפט, בית קבע אם תידרש לא

קלון. משום

 זה סעיף לענין (ה)

אחד, ברצף לרצות הנידון שעל בפועל המאסר תקופות כל סך  בפועל" "מאסר
שהופעל; תנאי על מאסר לרבות שונים, דין בגזרי הוטלו אם אף

בפועל." מאסר של לעונש נירון שעליהן מהעבירות אחת כל  'עבירה"
42א סעיף יבוא:תיקון ואחריו "(א)' יסומן בו האמור היסוד, לחוק 42א בסעיף .2

לאחר סופי נעשה בענינו הדין שפסק הכנסת חבר על גם יחול (א) קטן סעיף (ב)
כל שתוגש יבול (א) קטן סעיף לפי המשפטי היועץ בקשת הכנסת; בחבר לכהן שהחל
ואם הדין, גזר את שנתן המשפט לבית תוגש הבקשה סופי; נעשה לא הדין פסק עוד

שלערעור." המשפט לבית ערעור, הוגש

42ב סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף אחרי היסוד, לחוק 42ב בסעיף .3

בסעיפים כאמור בעבירה שהורשע הכנסת חבר על גם יחולו זה סעיף הוראות "(בו)
הכנסת." חבר היותו לפני (ב) או (א) קטנים

תחילתו.תחילה לפני שנידון מי על גם יחול זה בחוק כנוסחו 6 סעיף .4

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס (31 ביולי 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2854, מיום כ"ט באדר א' התש"ס (6 במרס 2000 )עמ' 310.
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשנ"ו, עמ' 112; התש"ס, עמ' 108.


