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ק ליינ טי ם הם זונות ומוקש.
 1^ / /וצריך להיזהר מהם כמו מאש",
אמר לי סניגור ששבע לאהרונה מרו 
רים מלקוחותיו .המילים יצאו ישר
מתוך ביטנו .לוא הירשה לעצמו
להשוב לרגע .בווראי לא היה משתמש
בלשון כל־כך ישירה והמונית .לבטח
היה מסתיר את ריגיטותיו.
״אני מתעבת את הלקוחות שלי
ושונאת את עצמי לפעמים על מה
שאני עו־טה עבורם ".אמרה סניגורית
מפורסמת אחרת .שאיש לא היה חושד
בה כי ליבה אינו שילם כאשר נלחמת
עבור לקוחותיה בבית־המישפט.

חיחסים בין עורך־דין ובין לקוח
פלילי הס יחסים מורכבים ומסובכים
מאוד .קשיה לשמור במהלר מישפם
ארוך על יחסים מאוזנים בין הלקוח
והסניגור .חרבה גורמים מתערבים
בשיקולים הרציונאליים של הצדרים,
ומביאים תקלות וסיכסוכים תכופים
למדי.
גיתית איזראלוב ,הנאשמת ברצח
בעלה .התפרצה לפני שבועיים מעל
ספסל־הנאשמים וביקשה מבית־המיש־
פט רשות להחליף את סניגורה.
מרדכי וענונו .העציר המפורסם
ביותר במדינה ,הספיק כבר להחליף

מה הם אומרים

סניגור אהד ולוותר על שרותיה של
סניגורית שניה ,עוד לפני שהתחיל
:יישפטו.
חווה יערי עשתה כחקר־שוקים
כעריק עד שבחרה סוף־סוף .השבוע.
שני סניגורים חרשים שייצגו אותה
בעירעור.

כימיה
זה לוקסוס!

ה קולה בין הסניגור והלקוח.
בחדרי־הדרים? כיצד רתפתהת כ־
ערכת־היחסים ביניהם כארון לחשד
נות? כרוע פורצות כריכות?
שוחחתי עם ככה כהסניגורים

חכפורסכים בכדינה .והם גילו ל־
כה־רחורי־ל־בם .כך רואים הסניגור־ם
את הקשר בין לקוח ועורך־דין.
,.ככל שלקוח הוא כפורסם •ותר
וכישפטו גורר כותרות שכנות יותר
בעיתונים ,הוא כרג־ש יותר בטוח
בעצכו והושיב שיהוא בעל־הב־ת של
התיק .הוא כרגיש שייוויון עם עורך־
הדין שלו .וכרשה לעצרו לתת הוראות
ולדרוש׳ רכנו דין־וחשבון :הוא הושיב
כי חפירסום .שא־־אפשר להעריכו בכ
סף .הוא תשלום כספיק ".כך התבטא
עורך־דין .אשיר כרו כל עכיתיו ביקש
לשיכור על ע־לום־שים.
שיום סניגור לא היה רוכן להתבטא
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• ש ד הד ר עדנה קפלן:

אתה מייצג את הלקוח בטוב וברע ,על פי החוק וביושר .כדי
להתפטר מתיק מישפטי צריך להיות מצב של ניגוד חריף מאוד בין
הלך-המחשבה של הצדדים .או פגיעה חמורה בבסיס האמון .ורק
לאחר שיקול דעת מאוד רציני אפשר לגרום להיפרדות.

• ש ד יהודה ויינשטיין:
על פי השיטה האנגלית .הסוליסיטור מפריד בין הלקוח והבא-
ריסטר .הוא לא מייצגו בבית״המישפט ,והוא מסנן את החומר
עבור הבאריסטר .זה שומר על יחסים טובים וגורם לניתוק אמוצ 
יונאלי.

• ש ד אהרון בן־שחר:
אני לא מכיר כמעט מיקרה בו הנאשם לא החליף את עורך*הדץ
שלו לאחר הרשעה .רק בתיקי־עירעור נדירים מופיע אותו הסניגור
עצמו שהופיע בבית־המישפט דלמטא .ולא הביא לזיכוי.

• ש ד מאיר זיו:
כאשר יורדת הכימיה ,יורד ת באופן דראסטי גם המוטיבציה
להמשיך במישפט.

• ש ד ציון אמיר:
בתיקים גדולים חשובה הכימיה .אבל לעורך־דין שעובד על
מאסות .הכימיה היא לוקסוס .צריך להיות מיקצועי וקורקטי.

• ש ר כרמלה חנוך:
יש לקוחות שאותם אינני מוכנה לקבל היום .היה מיקרה של
התעללות בפרוצה .אשתו של הלקוח עמדה במיסדרון ובכתה ש 
אקבל את התיק של בעלה ,אבל אמרתי לה :״לא ,אני לא מוכנה".

נאשם ו ענונו ו סניגור זיכרוני
אין כימיה
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בחופשיות על יחסים• עם לקוח —
כסיכות ברורות .וגם בגלל יע!
־אתיקה שיל לישכת עורכי־הדין.

