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אין ממצאים פורנזיים ביולוגיים ,בזירה או מחוץ לזירה ,הקושרים את רומן זדורוב
לזירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל כי רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח .רומן זדורוב
לא נקשר לממצאים הפורנזיים ביולוגיים הקונקלוסיביים ,הן קונקלוסיביים
כלליים והן קונקלוסיביים ספציפיים לגביו .רומן זדורוב חף מפשע!
בבית המשפט מעמד הצדדים זהה והם אמורים להיות באיזון על מאזני הצדק.
מדובר בעורר שהוא אזרח ,מכוער ופחדן ,שאינו עורך דין ואינו מיוצג – בצד אחד.
מול המשטרה ,לה כ 33,000 -שוטרים ומתוכם אלפי עורכי דין ,כאשר גם ביחידת
חופש המידע המשטרתית עורכי דין ,המיוצגת על ידי פרקליטות המדינה ,לה כאלף
עורכי דין ,באמצעות מחלקת הבג"צים ,המחלקה הכי טובה בפרקליטות המדינה,
כולם יפים ואמיצים – מהצד השני .ברור שבמצב דברים זה יש לאזן בין הצדדים
ולכן חובה להיטיב עם המשטרה והפרקליטות שהרי אחרת העיוות יבלוט לשמים
ותקום זעקה גדולה.
המשטרה והפרקליטות החליטו שלא לבצע את ההחלטות השיפוטיות של הרשמים
רון גולדשטיין ושרית עבדיאן ולבזות אותן .בסופו של יום ובאישורו של ד"ר דוד
מינץ אושר למשיבים חמישה חודשים ו 20 -ימים להגשת סיכומי טענותיהם ,בעוד
שלעורר אושרו רק חודשיים .בכך פגעו הרשמים וד"ר דוד מינץ בהליך ההוגן ,נפגע
השוויון הדיוני ,הוענק יתרון לא הוגן למשיבים והעורר הופלה לרעה .ביזוי ההחלטה
השיפוטית ,הביאה למשטרה ולפרקליטות פרס .אני מבקש ,מחברי המותב להתעלם
מסיכומי טענות המשיבים ולקבל את הערעור במלואו.
למדתי מפרקליטות המדינה המבקשת להעיד במשפטו החוזר של רומן זדורוב עדים
שהלכו לעולמם .לפיכך ,אני מבקש להחזיר מהמתים את הנס כריסטיאן אנדרסן
ולבקשו להוסיף קצת לסיפורו על בגדי המלך החדשים .לשמחתי ,הוא נענה לבקשתי
ולאתגר וכך הוא כתב לי:
"היה זה פריץ או יוהאן ,איני זוכר כבר מי ,שביקש מהגזבר המלכותי לדעת את
סכומי הכסף ששילם המלך לחייטים המלכותיים .הגזבר המלכותי לא ידע מה
לעשות והלך להתייעץ עם מלכו האהוב .המלך ישב על כסאו הרם בבגדי המלך
החדשים .כששמע המלך את בקשת המידע הזו הוא התחיל לשקשק ,ולא משיניו.
בחוזרו מיד למשרדו ,דחה הגזבר המלכותי את בקשת המידע של פריץ או יוהאן,
איני זוכר כבר מי ,כי חל לגבי מידע זה ה"אפקט המשקשק" .מאז ועד עצם היום
הזה לא נותן השלטון בדנמרק מידע ,העלול לגרום לרשות שלטונית כלשהי לשקשק
מעצם החשש שיפורסם".
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העורר בטוח בצדקת דרכו .בטוח בחובת גילוי המידע עפ"י חוק חופש המידע והדין,
בטוח בראיות שבתיק ,בטוח בכך שמסירת המידע אינה מהווה סכנה כלשהי (למעט,
כנראה ,פגיעה בתדמיתה של המשטרה( ,ה"אפקט המשקשק")) .הדרך היחידה
לבניית אמון ציבורי כלשהו – הוא בגילוי מלוא המידע .במקום להילחם על
ההסתרה ,הרמייה ,ההכחשה  -תלחמו על האור ,על הגילוי ,על השקיפות
השלטונית.
בכל מקרה לא העמידו המשיבים ראייה כלשהי ,מעבר לתשובתם הראשונית (אליה
לא צורף דבר) ,המראה סכנה כלשהי :במסמך או בתצהיר או בעדות של איזה שהוא
איש מקצוע הנוגע לאותו העניין .בנוסף לא מבקשים המשיבים להעיד מישהו אם
יחליט בית המשפט העליון ליתן את המידע המבוקש בהיעדר סיכון כלשהו.
כשהמשיבים מסתירים מידע ונלחמים להסתירו ,ברי לכולנו" :והיא נותנת מקום
לחשד שבאמת יש מה להסתיר" ,וממשיך ואומר השופט ויתקון" :סבורני אפוא
שהעותר צדק בדרישתו לא רק מכיוון שזכותו לעיין במסמכים נובעת מהוראות
החוק ,אלא – ובעיקר – מכיוון שהשכל וההגינות האלמנטרית ביחסי – ציבור בין
שלטון ואזרח מחייבים מסקנה זו ....רק מנימוקים כבדי משקל יכולה הרשות לטעון
חיסוי למסמך מסוים ,והטוען חיסוי – עליו הראיה" (בג"ץ .(337/66
בנוסף ,טוענת היום פרקליטות המדינה (ראו סעיף  53לסיכומיהם) כי לא בוצעה
שום בקרה ו/או ביקורת לעניין חקירת רצח תאיר ראדה ז"ל ,למעט בקרה שיזמה
פרקליטות המדינה בשנת  ,2018בניגוד מפורש לתשובתם לבקשות חופש המידע
(ראו נספח  15לעתירה).
ככה בשקט בשקט ,אולי בניצול של העורר ,ללא שום ראייה או טיעון לאי-נכונותן
של אותן הכרעות דין מחייבות ,מנסים המשיבים ובאי כוחם לשנות הכרעות
משפטיות ברורות של בית המשפט העליון שהם מחויבים להן ולקיומן ,כמו פסק
הדין לעניין "משרד התחבורה נ .חברת החדשות" ופסק הדין לעניין ה"-מל"ג".
איני מסכים עם אף טיעון ועובדה שהעלו המשיבים מפי פרקליטות המדינה
בסיכומיהם הנוגעים לדיון זה.
אני מבקש גם התייחסות בית המשפט העליון להיבטים הציבוריים שבערעור זה:
 .1מערכת אכיפת חוק הגונה ,הגיונית ,מאוזנת ,מבוקרת ושווה בפני החוק.
 .2משטרה שהיא ארגון לומד.
 .3יחידות חופש מידע שקופות (לא להאמין שצריך לבקש זאת!).
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