
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/22/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול נאמינירט געעהרטער העקטאר ד. לעסַאל צו זיין הויפט ריכטער פון די ניו יארק  
 סטעיט געריכט פון אפיעלס  

  
אלץ א מומחה אין יוסטיץ, ברענגט לעסַאל שטארקע ערפארונג מיטן בויען צושטימונג צווישן  

 ריכטונג און פארמערן צוטריט צו גערעכטיגקייט  
  

 מענדעלסאן וועט דינען אלץ הויפט אדמיניסטראטיווע ריכטערין  -געעהרטע עדווינע ג. ריטשארדסאן
  
  

רט דעם געעהרטן העקטאר ד. לעסַאל, זיצנדער ריכטער אויף גאווערנער קעטי האקול האט היינט נאמיני
ניו יארק סוּפרים געריכט'ס צווייטע אפטיילונג, אלץ קומענדיגער הויפט ריכטער פון די ניו יארק סטעיט  

געריכט פון אפיעלס. אלץ הויפט ריכטער וועט ריכטער לעסַאל פירן ניו יארק'ס העכסטע געריכט און 
ס גאנצע יוסטיץ סיסטעם. אין צוגאב האט גאווערנער האקול אנאנסירט איר  איבערזעהן די סטעיט'

- שטארקע שטיצע פאר ריכטער לעסַאל'ס פלאן צו באשטימען די געעהרטע עדווינע ג. ריטשארדסאן
מענדעלסאן צו דינען אלס הויפט אדמיניסטראטיווע ריכטערין, אויב ער ווערט באשטעטיגט דורך די  

ניסטראטיווע ריכטערין זעהט איבער די טעגליכע אפעראציע פון די געריכט סענאט. די הויפט אדמי
 סיסטעם איבערן סטעיט.  

  
"ניו יארק'ס געריכט פון אפיעלס האט א לאנגע היסטאריע אלץ א לייכטטורעם פון גערעכטיגקייט, און  

ערפארונג און   ריכטער לעסַאל איז אן אויסגעצייכנטער ריכטער אין די טראדיציע. ער האט די סקילס,
אינטעלעקט צו זיכער מאכן אז אונזער העכסטע געריכט ווערן געזעהן אלץ א פירער ארום די גאנצע  

"ריכטער לעסַאל האט א שיינענדע רעפוטאציע אלץ איינער   האט גאווערנער האקול געזאגט.לאנד", 
די געריכט אין דינסט פון  וואס בויט צושטימונג צווישן ריכטער, און איך ווייס אז ער קען פאראייניגן

גערעכטיגקייט. ער האט עפעקטיווערהייט אנגעפירט די גרעסטע סטעיט אפעלאט געריכט אין די לאנד,  
מענדעלסאן ווייס איך אז ער וועט זיין קאנצעטרירט אויפן -און בשותפות מיט ריכטערין ריטשארדסאן

זערע סטעיט געריכטן זענען וויכטיגער יעצט פארברייטערן צוטריט צו גערעכטיגקייט פאר ניו יארקער. אונ
פון סיי ווען בעפאר ווען עס קומט צו באשיצן אונזערע רעכטן און היטן אויף ניו יארק'ס ווירדן, און איך ווייס 

 אז ריכטער לעסַאל וועט פירן די געריכט ביים טוהן גענוי דאס."  
  

יך באדאנק איר פאר די געוואלדיגע עהרע. איך "גאווערנער האקול'ס נאמינאציע איז מיר אן עהרע, און א
בין איבערגעגעבן צו פירן די געריכט מיט ארנטליכקייט און יושר, זיך האלטן צו גערעכטיגקייט און באשיצן 

"אויב עס ווערט באשטעטיגט פלאניר איך צו   האט ריכטער לעסַאל געזאגט.די רעכטן פון ניו יארקער",  
מענדעלסאן צו דינען אלץ הויפט אדמיניסטראטיווע -ע ג. ריטשארדסאןבאשטימען די געעהרטע עדווינ

ריכטערין, און עס וועט מיר זיין אן עהרע צו ארבעטן מיט איר צו מאכן אז אונזערע געריכטן זאלן  
פונקציאנירן די ווירקזאמסטע און מערסטע עפעקטיוו וואס איז נאר מעגליך פאר די טובה פון אלע ניו  

 יארקער."  
  



, האט ריכטער לעסַאל געפירט די 2021זיצנדער ריכטער אויף די צווייטע אפטיילונג זינט   אלץ
אסָאוסיעט ריכטער, איבער    21פארנומענסטע און גרעסטע סטעיט אפעלאט געריכט אינעם לאנד, מיט 

מיליאן דאלאר. ער איז באשטימט  69געריכטליכע ארבייטער און א בודזשעט פון בערך -נישט 400
, נאכן ערוויילט ווערן אלץ ניו יארק  2014רן אלץ אן אסָאוסיעט ריכטער אין די צווייטע אפטיילונג אין געווא

 .  2008סטעיט סוּפרים געריכט ריכטער אין 
  

בעפאר דעם האט ריכטער לעסַאל געדינט אלץ אן אסיסטענט דיסטריקט אטוירני אין די סופאלק קאונטי  
, ווען ער איז געווען דעּפיוטי 2008ביז  2002און פון  1998ביז  1993דיסטריקט אטוירני'ס אפיס פון 

(. צווישן זיינע יארן Special Investigation Bureauביורא טשיעף פון די ספעציעלע פארשונגען ביורא )
פון  .Ruskin Moscou Faltishek, P.C'ס אפיס, האט ער געארבעט אלץ אן אסָאוסיעט ביי DAביי די 
 .  2002ביז  1999און ער איז געווען אן אסיסטענט אטוריני דזשענעראל פון  1999ביז  1998

  
אויב באשטעטיגט, וועט ריכטער לעסַאל מאכן היסטאריע אלץ דער ערשטער לאטינָאו הויפט ריכטער.  

זיינע עלטערן זענען געבוירן געווארן אין פארטא ריקא, און ער איז אויפגעוואקסן אין לאנג איילענד,  
ואירט פון ברענטוואוד הויך שולע און געווארן דער ערשטער אין זיין פאמיליע צו באקומען א  גראד

קאלעדזש דעגרי. ריכטער לעסַאל האט באקומען א בעטשעלאר'ס דעגרי פון פענעסילוועיניע סטיעט 
געזעץ   , און ער האט באקומען זיין געזעץ דעגרי פון מישיגען אוניווערסיטעט'ס1990אוניווערסיטעט אין 

. ער איז א מיטגליד אין די ניו יארק סטעיט בַאר אסָאוסיעישען, די סופאלק קאונטי בַאר  1993סקול אין 
 לאטינָאו ריכטער אסָאוסיעישען און די פארטא ריקא בַאר אסָאוסיעישען.   NYSאסָאוסיעישען, די 

  
מענדעלסאן איז געוען די דעּפיוטי הויפט אדמיניסטראטיווע - די געעהרטע עדווינע ג. ריטשארדסאן

און א   2017ריכטערין פאר יוסטיץ אינציאטיוון אין ניו יארק'ס פאראייניגטע געריכט סיסטעם זינט 
ייטפולע ריכטערין אויף די געריכט פון קלעימס. אין דעם ראלע האט זי געארבעט צו פארזיכערן באד

צוטריט צו גערעכטיגקייט פאר אלע ניו יארקער אין ציווילע, קרימינאלע און פאמיליע געריכטן, אפגעזעהן 
מענדעלסאן האט אויך געפירט -פון איינקונפט, הונטערגרונט אדער דיסאביליטיס. ריכטערין ריטשארדסאן 

אינציאטיוו צו איינפירן די  (Equal Justice in Courtsדי 'גלייכע גערעכטיגקייט אין געריכטן' ) 
רעקאמענדאציעס פון דעם ספעציעלן אדווייזאר אויף גלייכע גערעכטיגקייט, דזשעי דזשאנסאן, איבער  

ראסישע נייגונגען אין די סטעיט געריכט סיסטעם, און אזוי אויך צו איינפירן די רעקאמענדאציעס פון די ניו  
 New York State Judicialאין די געריכט )יארק סטעיט געריכטליכע קאמיטע אויף פרויען 

Committee on Women in the Courts  צו פארשטערקערן יושר צווישן די דזשענדערס אין די ניו )
מענדעלסאן איז באשטימט געווארן צו די געריכט פון -יארק סטעיט געריכטן. ריכטערין ריטשארדסאן

מענדעלסאן האט זיך  -פן באנק. ריכטערין ריטשארדסאןאון בלייבט ווייטער אקטיוו אוי 2017קלעימס אין  
רעפערי אין קווינס קאונטי פאמיליע -צום ערשט אנגעשלאסן אין די געריכט סיסטעם אלץ געריכט אטוירני

געריכט נאכן פארטרעטן קליענטן אין די ניו יארק סיטי האוזינג געריכט, פאמיליע געריכט און סוּפרים 
, די קווינס קאונטי סּוּפערווייזינג פאמיליע  2003פאמיליע געריכט ריכטערין אין  געריכט. זי איז געווארן א

, און א יאר שפעטער איז זי געהעכערט געווארן צו אדמיניסטראטיווע 2008געריכט ריכטערין אין 
מענדעלסאן האט גראדואירט  -ריכטערין פון אלע ניו יארק סיטי פאמיליע געריכטן. ריכטערין ריטשארדסאן 

דעגרי אין קרימינאלע גערעכטיגקייט און איז געווען אן   PhDגעזעץ סקול, האלט א  CUNYן פו
געזעץ   Hofstraקאלעדזש פון קרימינאלע גערעכטיגקייט אין  John Jayעדזשָאנקט פראפעסארין ביי 

 סקול.  
  

טעלטע  די געריכט פון אפיעלס הויפט ריכטער אויסוואהל פראצעדור ווערט געמאכט לויט אוועקגעש
סטאטורישע געזעצן און ווערט אנגעפירט דורך די סטעיט קאמיסיע אויף געריכטליכע נאמינאציעס  

(Commission on Judicial Nomination די קאמיסיע שיקט פאר די גאווערנער א ליסטע פון זיבן .)
 קאנדידאטן, פון וועלכע זי מוז אויסוועהלן איין קאנדידאט צו נאמינירן. 
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