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 עורך־ ,לשעבר המחוזי שופט ך*
 השישי ביום יצא כהן, דני הדין 1 1

 מתחנת־המישטרה. בצהריים 1 בשעה
כפרקליט. שם ביקר לא הוא הפעם
 92 של ממעצר שוחרר כהן דני
שעות.
 בישראל. חסר־תקדים מעצר זה היה
 בישראל נעצר לא מעולם לכן. קודם

 לא מעולם לשעבר. שופט או שופט,
 הוא שבררך־כלל למקום שופט נשלח

אחרים. אליו לשלוח נוהג
 התבקש שלא — כהן עם יחד
 את להפקיד או ערבות על לחתום
 גם שוחרר — בבית־המישפט דרכונו
ירושלמי. יוסי עורך־הדין שותפו,

 והבאתם שעבר, השני ביום מעצרם
 נעשו המעצר, להארכת שופט לפני

 גדולות בכותרות ולוו גדולה, בהמולה
היומיים. בעיתונים

 בחדר,״ ג׳וקים עם לישון מוכן ״אני
 את אפר לא ״אבל כהן, דני השבוע אמר

 שלי המיקצועית האתיקה כללי
 לחקור, כדי היה לא המעצר כעורן־־דין.

 על להתפשר אותנו לאלץ כרי אלא
 המעוגנת הלקוח, של החסינות זכות

בחוק."
 כשופט בשעתו נחשב כהן דני

 כאשר השופטים צעיר הוא'היה מבריק.
 מחוזי כשופט וכיהן לתפקיד, נבחר

 שנים. וחצי שלוש במשך בבאר־שבע
 הפשע מישפטי בכל בהרכבים ישב הוא

 רצח, מישפטי הדרום, באיזור החמורים
 דן הוא יחיד כשופט מזויין. ושוד אונס

 גם ,ביניהם אחרים, תיקים במאות
 כהן, דני טוען ״אבל,״ אזרחיים. תיקים

 במישפט רק ישבתי זיכרוני ״למיטב
זה במישפט בזדון. מס העלמת של אחד
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 חמור, בסעיף הנאשם את הרשעתי
 סעיף את שינה העליון ובית־המישפט

הנאשם." של בעונשו והקל ההרשעה
 כהן דני הפתיע וחצי שנתיים לפני

 התפטר הוא עורכי־הדין. קהילת את
 כשותף ונכנס כשופט. ממישרתו
בארץ. הגדולים מן עורכי־דין במישרד

 תא ^
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 סיים תל־אביב, יליד ),40(כהן ני ך*
 בפקולטה לימודיו את בהצטיינות (

 העברית באוניברסיטה למישפטים
 ההתמחות שנת את בירושלים.
 נשיא אצל עשה שלו הראשונה

 השופט לשעבר, העליון בית־המישפט
זוסמן. יואל

 נלחם יוס־הכיפורים במילחמת
 נפצע בסיני, שרון אריאל של באוגדה

 ומסובך ארוך ניתוח ועבר בביטנו קשה
בבאר־שבע. סורוקה בבית־החולים

 מחוזי שופט למישרת כשמונה
 להתפטר ניצה, אשתו, התבקשה
 הרמאויות במחלקת בקצינה מעבודתה

 תל־אביב. במחוז המישטרה במטה
לעבוד יכולה אינה שופט של אשתו

 וניצה אז, לה נאמר במישטרה,
התפטרה.
 חזרו בית־המישפט את שעזב אחרי

 מתגוררים והם לתל־אביב, וניצה דני
למד. בשיכון שכורה בדירה עכשיו
 השני בידם שהתרחש מה על

 כהן דני סיפר בבוקר וחצי 6ב־
 ..העולם לכתבת בלעדי בראיון

יריב. שולמית הזה״
 פשטו מס־הכנסה של חוליות חמש

 •שוגים. מקומות בחמישה זמנית בו
 הם הביתה. אלי הגיעה אחת חולייה
 י* שלא חיפוש צו הציגו אותנו, העירו
 מפורט. היה שלא מכיוון חוקי לי נראה

 איתם שיתפנו ואני אשתי שנינו, אך
 ביותר יסודי חיפוש עשו הם פעולה.
 אחד מרובע סנטימטר נשאר לא בבית.
 ולקחו בדקו הם ופורק. נבדק שלא
 כמו פרטיים הכי מיסמכים כולל הכל,

 לקחו הם וצוואות. נישואין תעודות
 הביתה שהבאתי לקוחות של תיקים

עליהם. לעבוד כדי
 מפני בתדהמה, העניין את קיבלתי
 לעצור בשיקול־הדעת שהשימוש

 שיקולים ובלי בשרירות כאן נעשה
 - בסמכויות לרעה שימוש תוך עניינים,
 מיטב של דעתם לפי המעצר.
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