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ה"ש 902/
המבקש:

מר מוחמד בן חסאן אבו ליל
בקשה לפי סעיף  7ב' לחוק הרשויות המקומיות (בחיר ות)
התשכ"ה ( 1991 -להלן :חוק הרשויות המקומיות )

החלטה
.1

המבקש פנה אליי ביום  0.12.0212בבקשה לקבוע כי אין בעבירות בהן הורשע

קלון ,ולפיכך ,באפשרותו להתמודד בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות לתפקיד חבר
מועצה ברשות המקומית עין מאהל.
.0

נגד המבקש הוג ש כתב אישום בגין עבירת החזקת נשק שלא כדין (על פי סעיף

 111א לחוק העונשין ,התשל"ז  .) 1977 -ביום  07.1.0229ניתן גזר הדין בעניינו (ת"פ
 , 1119529בית משפט ה שלום נצרת ,סגן הנשיא ג' אזולאי)  ,ו נגזר עליו עונש מאסר
בפועל של שישה חודשים שירוצו בעבודות שירות 11 ,חודשי מא סר על תנאי ,וקנס בסך
 1,222ש"ח .על פי הבקשה ,לטענתו ,הוא סיים לרצות את עונש המאסר ביום
.00.10.0229
.2

ביקשתי את עמדת היועץ המשפטי לממשלה .בעמדתו ,נכתב כי דין הבקשה

להידחות על הסף נוכח אי הגשתה במועד הקבוע בדין.
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.1

לשכת יושב ראש הוועדה

סעיף  7לחוק הרשויות המקומיות ,קובע את הזכות ל היבחר .סעיף ( 7ב) מגביל

זכות זו .הסעיף קובע כי פסק דין חלוט אשר גזר על פלוני מאסר בפועל מעל שלושה
חודשים ,וטרם עברו שבע שנים מיום סיום ריצוי העונש ,מעמיד "חזקת קלון" ,הניתנת
לסתירה בהחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות .כאמור לעיל ,טרם חלפו שבע שנים מאז
שסיים המב קש לרצות את עונשו ,ולפיכך עומד הוא בחזקת הקלון.
.1

דין הבקשה להידחות על הסף .סעיף  7א( () 0א) קובע כי בקשות לקביעה על

היעדר קלון צריכות להיות מוגשות "לא יאוחר מהיום ה  20 -שלפני יום הבחירות".
הבקשה הוגשה  02ימים טרם מועד הבחירות (הקבועות ליום  ,) 00.12.0212קרי –
באיחור של  10ימים  .לכך יש להוסי ף כי המבקש לא הצביע על מקור חוק י המאפשר
ליושב ראש ועדת הבחירות להאריך את המועד הקבוע בסעיף  7א( () 0א) לחוק הרשויות
המקומיות( .השוו :החלטתו של השופט א' רובינשטיין בעניין יעקב יובל מיום
. ) 11.11.0210
.9

יש להדגיש כי חוקי הבחירות ה שונים קובעים לוחות זמנים דוחקים ,בהם מועד

רודף מועד .הגמשה של אחד מן המועדים תביא לשיבוש הבחירות ,ולכך אין להסכין
(השוו :בג"ץ  11012520פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  ,פסקה  2לפסק דינו
של המשנה לנשיא ש' לוין ( .)) 11.1.0222
.7

לפיכך ,הבקשה נדחית על הסף .המבקש מנוע מלהתמודד בבחירות הקרובות

לתפקיד חבר מועצה ברשות המקומית עין מאה ל.
ניתנה היום ,ד' בחשון התשע"ד ( .) 1.12.0212

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 31-
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