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 00307120: رقم مرجع

 2020 الثاني كانون 21, القدس

 

 بيان صفحي

 

لتحديد  طلب عاموس دوف سيلفرنيل هندل،  المحكمة العليا،  قاضيرئيس لجنة اإلنتخابات المركزية،  رفض

 כלכלית(-ליברליתעוצמה اقتصادية" )-مة "قوة لبراليةئأمر بمحو إسمه من قاي"نقص جنائي" و

 
معين فيما يخص المخالفات التي قام بها كجنح بسيطة  تحديد إلقراروبطلب عموس سيلفر للجنة اإلنتخابات المركزية توجه 

   .כלכלית( -עוצמה ליברליתاقتصادية" )-"قوة لبراليةمن ضمن قائمة  23-ت ال وال تمنعه من الترشح إلنتخابات الكنيس

بعدة جرائم مخدرات وتم تقديم الئحة اتهام ضده، الحقًا تم ادانته حسب بنودها  قام عموس سيلفر   2012-2015بين السنوات 

 .  ووافق على صفقة تسوية

نظًرا لظروف الموضوع يجب التركيز على نظرته  إدعى عموس سيلفلر بإنه ليش هنالك اية جريمة بأعماله: "... 

القانوني المفروض على   باإلضافة الى الحظر  عشبة القنب )الكنابيس( وفوائدها الكامنةاأليديولجية لموضوع استهالك 

 إستعمالها".  

 ذكر القاضي هندل في قراره: 

تم يتم األخد بالحسبان جميع ظروف الحالة. في حالة كهذه،  لتدقيق وفحص الجريمة مدار الحديثخالل ا"...  

:  في مجال جرائم المخدرات  انتهاكات ضمن الحد االقصى ن ثالث، ومن بينهإدانة المتهم في الماضي بجرائم مخدرات

على  ينص القانون  – ، تجهيز وإنتاج المخدرات، حيازة المخدرات ليست إلستعمال شخصي، والتجارة بالمخدراتصنع

الجريمة والسياسة القضائية  .. لذلك وكما هو موضح أعاله، نظًرا لطبيعة عقوبة عشر سنوات على جرائم كهذه.إنزال 

ة بكل ما يتعلق بجرائم مخدرات من غير الممكن االستهانة مع أولئك الذين يرتكبون جرائم مخدرات، ناهيك عن المتبع

 ة.  جرائم مخدرات بدرجات خطورة عالي 

 

 يشدد القاضي هندل في قراره: 

 خمس حاالت مختلفة لجرائم تجارة بمخدرات..." "... لم تكن هذه الحالة الوحيدة من نوعها إنما  

 

ائم، الظروف الواضحة التى تمت بها الجريمة، تكرار اإلستنتاج الذي توصلت له هو بسبب ماهية الجر"...  

  وبما أن مقدم الطلب لم يستطع اعمال مقدم الطلب بفشل أخالقي حاد".  تتصف –السياسة القضائية ارتكاب الجريمة، و

 ".  23-ال يستطيع الترشح لإلنتخابان للكنيسيت ال فإنه هذا اإلستنتاج،  ضعضعة 
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   مرفق بذلك قرار القاضي. 

 

 
 مع خالص التقدير،  

 جيورا فوردس 
 الناطق بلسن لجنة االنتخابات المركزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v_bech_dover7@knesset.gov.il
mailto:pniot.bechirot@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/
https://bechirot23.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/decisions23/documents/hs_4_23_final_decision.pdf

