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ראש הממשלה האיטלקי סילביו ברלוסקוני הואשם בכך ששילם במטרה לקיים יחסי מין עם קטינה ושימוש
לרעה במשרה .המשפט צפוי להתחיל ב 6-לאפריל .לאחר שבועות של שערוריות והאשמות לכאורה אודות חיי
המין המופקרים של ראש הממשלה האיטלקי ,שופט ממילאנו פסק ביום שישי שהוא יעבוד למשפט בהאשמות
הכוללות תשלום לנערה קטינה בתמורה למין ושימוש בתפקידו כדי לכסות על כך .לפי החוק האיטלקי,
האשמות אלה יחדיו כרוכות בעונש מאסר של  51שנים.
התקשורת האיטלקית הייתה מוצפת במשך שבועות ברומן לכאורה עם הנערה ,אז בת  ,51המרוקאית הידועה
כרובי .החלטת השופט הייתה מכה קשה למר ברלוסקוני ,בן ה ,17-שתמיד הצליח להימנע מפסק דין סופי
בהליכים המשפטיים הרבים בהם היה מעורב .ראש הממשלה יישפט הפעם על ידי שלוש שופטות שנבחרו
באקראי .הוא אינו מחויב להופיע בבית המשפט.
נכון לעכשיו ,תפקידו כראש ממשלה לא יושפע מייד שכן אין מניעה חוקית שימשיך להחזיק בתפקיד בזמן
המשפט .הפסיקה ביום שלישי מצביעה על כך שהשופט מאמין שהיתה סיבה להגיש כתב אישום נגד ראש
הממשלה .קיארה מאגריני ,פרופסורית למשפטים באוניברסיטת  John Cabotברומא מסבירה" :העובדה
שהשופט קיבל את משפט הביניים ,המשפט המהיר ,משתמע ממנה שיש ראיות חזקות אבל לא בהכרח שהוא
[ברלוסקוני] אשם" ,אמרה מאגריני.
האיטלקים חלוקים בשאלה האם נכון שראש הממשלה יעבור משפט בגין מעשיו האישיים .ברלוסקוני עדיין
נהנה מהרבה תמיכה בציבור ,אבל להרבה נשים נמאס מהאופן שהוא מתנהל ,ותמיד מקיף את עצמו בנערות
צעירות ויפות" .מבחינת המשפט ,אני לא מבינה למה שמישהו יהיה מעל החוק ",אמרה תושבת מילאנו" .אני
חושבת שהוא צריך לעמוד במשפט .השופטים יודעים מה הם עושים".
ביהמ"ש החוקתי של איטליה הסיר את החסינות האוטומטית בפני משפט ,ממנה נהנה ברלוסקוני בעבר .רבים
אומרים שהם מקווים שהגלגל של ראש הממשלה יתהפך והוא יבין שהגיע הזמן שהוא ירד מהבמה .לאור
המצב הפוליטי ,ההולך ונעשה פחות יציב ,מתפשטות ספקולציות שאיטליה תאלץ לערוך בחירות מוקדם יותר.
אבל ב יום שני ברלוסקוני אמר שהוא משוכנע שיש לו מספיק תומכים בפרלמנט שידאגו שהוא יסיים את כהונתו
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Berlusconi Indicted in Prostitution Probe
Sabina Castelfranco | Rome, Feb 15, 2011

Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has been indicted on charges of paying to have sex with a
minor and abuse of office. The trial is set to begin on April 6.

Following weeks of scandal and allegations about the Italian prime minister s promiscuous sex life, a

judge in Milan Tuesday ruled that he is to stand trial on charges that include paying an underage girl
for sex and then using his position to cover up for it. Under Italian law, these charges put together
carry a prison sentence of up to 15 years.

Italian media have been dominated for weeks by the alleged prostitution affair with a then 17-year-old
Moroccan girl known as Ruby.

The judge s decision was a blow for the 74-year-old Mr. Berlusconi, who has always managed to
avoid a definitive sentence in his many legal proceedings. The prime minister will be tried this time
by three women judges who were chosen at random. He is not obliged to appear in court.

For the time being, his position as prime minister will not immediately be affected, as there is no legal
obstacle to his continuing to hold office during trial proceedings.

Tuesday s ruling indicates the judge believed there was reason to indict the prime minister. Chiara
Magrini, professor of law at Rome s John Cabot university explains.

"The fact itself that the judge admitted the immediate trial, the speedy trial, it implies that there is an
overwhelming evidence, but not necessarily that he [Berlusconi] is guilty," said Magrini.

Italians are torn over whether it is right that the prime minister should undergo trial for his personal
conduct. Berlusconi still enjoys much popular support. But many women are fed up with the way he
has been carrying on, always surrounding himself with beautiful young girls.

"As far as the trial is concerned, I don t see why somebody should be above the law," said a Milan
resident. "I think he should stand trial. The judges know what they are doing."

Italy s constitutional court last month removed the automatic immunity from trial that Mr. Berlusconi
has previously enjoyed. Many say they hope this is an indication that the tide has been turning for the
prime minister, and that he will realize the time has come for him to step down. With an increasingly
unstable political situation, there has been widespread speculation that Italy will have to hold early
elections.

But Berlusconi on Monday said he is confident he has enough support in parliament to see out his full
term to 2013.

