
 לכבוד
שרת המשפטים הגברת איילת 

 2019בינואר  6                                                                                                                                     שקד
 באמצעות המייל

 

)החלטות והנמקות( תשי"ט  לחוק לתיקון סדרי מינהל 4הנדון: ערר על פי סעיף 
1958 

 
הגשנו, ליועץ המשפטי לממשלה, בקשה ציבורית ליזום משפט חוזר לרומן זדורוב, על  2018בנובמבר  6ביום 

 )ב( לחוק בתי המשפט. 31פי סמכותו החוקית בסעיף 
 .62480אישור על קבלת הבקשה נתקבל אצלנו באותו היום ולבקשה ניתנה אסמכתא מספר 

)להלן: "חוק ההנמקות"(, היה  1958)א( לחוק לתיקון סדרי מינהל )החלטות והנמקות( תשי"ט 2על פי סעיף 
 יום.  45על היועץ המשפטי לממשלה להשיב לבקשה תוך 

 לא התקבל אצלנו כל מענה לבקשתנו.
על פי פרשנות היועץ המשפטי עצמו, יש לראות בהיעדר התשובה, שלילת הבקשה ללא נימוקים, המזכה 

 לחוק ההנמקות. 4פני השר הממונה, כאמור, בסעיף בערר ב
לחוק ההנמקות ויקבע בדחיפות דיון ערר בו יוכל היועץ  4אנו מבקשים משרת המשפטים, כי יופעל סעיף 

המשפטי לממשלה להסביר, כאמור בחוק ההנמקות, את היעדר עשייתו והיעדר תשובתו. במהלך הדיון נרצה 
 להשמיע את טענותינו. 

שנים ובהרשעתו ספקות גדולים, אשר, כמובן, יתבררו  12 -ם היושב בכלא כבר למעלה ממדובר באד
 במשפט חוזר.

 אנו מבקשים קיום דיון מיידי בערר זה. 

החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו   . )א(6לחוק ההנמקות: " 6על פי סעיף 
; ואולם 5או  4ב, 2א, 2פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 

בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה 
כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור, נעשו כדין. הוראות 

מילוי חובתו לפי חוק -סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור על אי
 זה".

 
ו מבקשים כי שרת המשפטים תורה ליועץ המשפטי לממשלה להגיש לנשיאת בית המשפט העליון את אנ

   הבקשה למשפט חוזר בעניינו של רומן זדורוב. 
 

 מקווים שהפעם יתייחסו הרשויות לבקשותינו!  אנו
 

 בכבוד רב,
 

 פרופסור בועז סנג'רו
 פרופסור ישראל אומן

 פרופסור אליאב שוחטמן
 הראל פרופסור אלון

 פרופסור דורון מנשה
 פרופסור יוסי יסעור
 פרופסור דוד גולומב

 אסף-ד"ר קטיה זכרוב
  ד"ר יוסף זוהר

 ד"ר עמית פונדיק
 ד"ר אבישלום וסטרייך

 ד"ר מוטי מיכאלי
 ד"ר דוד הנסל

 ד"ר ג'ואל הנסל



 עו"ד )דוקטורנט( איל גרונר
 מליה-יואב סין

 ליאון )אריק( שנקלר
 מירון סאיצקי 

 שנקלריוסי 
 עו"ד )דוקטורנט( טל מימרן 

 ד"ר חיים סדובסקי
 דנה תמרי
 רועי וייס

 
 

 1נספח 

 קישורים:

הבקשה הציבורית, להגשת בקשה למשפט חוזר לרומן זדורוב:  .1

http://www.ariksworld.com/Grow/request.pdf 

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, לעניין היעדר תשובה:  .2

https://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Tfasim/Opinion.pdf 

 

 אנא אשרו קבלת מייל זה.
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