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הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – הרכב ועדת האתיקה), 
התשע"ד–2013

תיקון סעיף 13ד
1.
בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 ס"ח התשי"א, עמ' 228., בסעיף 13ד(ב), אחרי פסקה (1) יבוא:


"(1א)	על אף האמור בפסקה (1), חל שינוי בהשתייכות של חבר ועדת האתיקה לסיעה מסיעות הקואליציה או מסיעות האופוזיציה, ישנה יושב ראש הכנסת את הרכב הוועדה כך ששניים מהחברים יהיו מסיעות הקואליציה ושניים מסיעות האופוזיציה.


(1ב)	יושב ראש הכנסת רשאי למנות ממלאי מקום לחברי ועדת האתיקה,  לתקופה או לעניין מסוים; ממלא מקום מסיעות הקואליציה ימלא את מקומו של חבר מסיעות הקואליציה, וממלא מקום מסיעות האופוזיציה ימלא את מקומו של חבר מסיעות האופוזיציה." 
דברי הסבר
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 (להלן – החוק), קובע כי יושב ראש הכנסת ימנה את ארבעת חברי ועדת האתיקה, שניים מסיעות הקואליציה ושניים מסיעות האופוזיציה, למשך תקופת כהונתה של הכנסת.
מוצע להסדיר שני עניינים הנוגעים להרכב ועדת האתיקה. 
1. שינוי הרכב הוועדה אם ההרכב הקואליציוני של הכנסת השתנה: החוק מאפשר להעביר את חבר ועדת האתיקה מכהונתו ואכן הוראות לעניין זה נקבעו בתקנון הכנסת, בסעיף 137 הקובע כי חבר ועדת האתיקה שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, אף אם אין עם ההרשעה קלון, יחדל לכהן בוועדה. אולם, החוק אינו מסדיר אפשרות לשינוי בהרכב הוועדה בשל שינוי בהרכב הקואליציוני של הכנסת. מוצע כי אם יחול שינוי בהרכב הקואליציוני כאמור, ישנה יושב ראש הכנסת את הרכב חברי הוועדה כך שתישמר החלוקה בין חברי הקואליציה והאופוזיציה בוועדה.
2. מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת האתיקה: מוצע לקבוע כי לצד ארבעת חברי הוועדה יהיה יושב ראש הכנסת רשאי למנות ממלאי מקום, לתקופה מסוימת (ואף לכל כהונת הכנסת) או לעניין מסוים, למשל בשל היעדרות חבר הוועדה מהארץ או בשל היותו צד לקובלנה שהוגשה לוועדה. ממלא מקום מסיעות הקואליציה יוכל למלא את מקומו של חבר מסיעות הקואליציה, ובהתאמה לגבי סיעות האופוזיציה. 
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