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שלחו להדפסה

כמו במערב הפרוע :כיתת היורים עושה קאמבק

זורקים את
הזריקה

הסנאט של יוטה אישר להשתמש בכיתת יורים במקרה שזריקת רעל לא תהיה מוכנה  30יום
לפני הוצאה להורג של נידון למוות .אם יאשר המושל את הצעד תהפוך יוטה למדינה היחידה
בארה"ב שמוציאה להורג בכיתת יורים
סטיב אלמאזיCNN ,

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

ימי המערב הפרוע חוזרים? במדינת יוטה שבארצות הברית אישרו שלשום )יום ג'( בסנאט הצעת חוק שתאפשר
למדינה להוציא להורג נידונים למוות באמצעות כיתת יורים .הצעת החוק ,שעברה ברוב של  18תומכים מול 10
מתנגדים ,תועבר למושל יוטה גארי הרברט ,שלא אמר אם יחתום עליה ויהפוך אותה לחוק או יטיל עליה וטו .אם
יחתום המושל על הצעת החוק תהפוך יוטה למדינה היחידה בארה"ב שמוציאה להורג בכיתת יורים.

ניתן לקרוא את הכתבה גם באתר CNN
עוד חדשות בעולם :
שר החוץ הגרמני קיבל שי עם ...מפת צרפת
טסים לחו"ל? לא בכל מקום מותר מוט סלפי
גוגל משקיעה בחיי נצח' :אפשר לחיות עד '500
הרברט פרסם הצהרה בנוגע להצעת החוק שבה נמסר כי הוספת כיתת יורים לדרכי ההוצאה להורג במדינה היא
אפשרות במדינה שנוהגת להוציא להורג באמצעות זריקת רעל" .החוק שלנו מבהיר שזריקת רעל היא הדרך שבה
מבצעים הוצאה להורג .אין לנו כוונה לשנות זאת" ,נמסר בהודעת מושל יוטה.

כיסא של נידון למוות בכיתת יורים ביוטה )צילום(AP :
הצעת החוק שאושרה תיתן למדינה אפשרות להשתמש בכיתת יורים בת חמישה אנשים במקרים שבהם  30יום לפני
מועד ההוצאה להורג אין בנמצא את הסמים שנדרשים להרכבת זריקת הרעל הקטלנית" .המדינה שלנו ,כפי שקורה
במדינות אחרות ברחבי ארה"ב ,מוצאת שזה קשה להשיג את החומרים הנדרשים להרכיב זריקת רעל .אנו מחויבים
לנקוט בכל הדרכים הסבירות והחוקיות להשיג את החומרים האלה כדי להבטיח שברגע שנידרש לכך נהיה בעמדה
שבה נוכל לבצע את גזר הדין באמצעות זריקת רעל" ,אמר המושל הרברט.

מספר הנידונים למוות ביוטה  8
נכון להיום ,שמונה בני אדם שוהים באגף הנידונים למוות במדינת יוטה .בשנת  2004אסרה יוטה על שימוש בכיתת
יורים ,אולם אסירים שביקשו לבחור למות בדרך זו לפני שינוי החוק נורו למוות על ידי כיתת יורים.

העלו לגרדום :שיאנית ההוצאות להורג היא...
זריקת המוות עוד תהרוג את ההוצאות להורג
ההוצאה להורג האחרונה בכיתת יורים ביוטה הייתה ב ,2010והיא גם הייתה ההוצאה להורג האחרונה שבוצעה
במדינה.
ב 1977הוציאה כיתת יורים ביוטה להורג את גארי גילמור .הייתה זו ההוצאה להורג שבוצעה בארה"ב מאז שבית
המשפט העליון אישר לחדש את עונש המוות שנה קודם לכן ב.1976

הפגנה בסולט לייק סיטי נגד הוצאה להורג בכיתת יורים במדינת יוטה )צילום(AP :
בשנים האחרונות עשו מדינות בארה"ב מאמצים רבים לשמור במלאי את הסמים שמרכיבים את זריקת הרעל בשעה
שיצרניות סמים רבות הפסיקו לייצר אותם או שנאסר עליהם לייצר אותם לצורך הוצאות להורג.
היצרנים האירופיים של פנטוברביטל ,סם הרדמה ,אסרו בפירוש על בתי סוהר אמריקניים להשתמש בסם בהוצאות
להורג.
כמה מדינות חיפשו תחליפים לפנטוברביטל או שהשתמשו בסם אחד כדי להרכיב את זריקת הרעל שלהם במקום
הקוקטייל המסורתי שמורכב משלושה סוגי סמים.
בחודש אפריל השתמשה מדינת אוקלהומה במידזולם כתחליף לפנטוברביטל בקוקטייל המשולש שהכינה בהוצאה
להורג שהשתבשה.
קלייטון לוקט ,בן  ,38הורשע ברצח מדרגה ראשונה,
אונס ,חטיפה ושוד ביחד עם שני גברים נוספים בשנת
 .1999הוא ירה בסטפני ניימאן בת ה 19ואז קבר אותה בעודה בחיים .רופא הזריק לגופו של קלייטון את הרעל
שהורכב מקוקטייל משולש ,אלא שהזריקה לא ממש עבדה והנידון למוות החל למלמל ,לנשום בכבדות ,להתפתל
ולהזיע ,ובסופו של דבר מצא את מותו אחרי שאחד העורקים שלו התפוצץ והוא לקה בלבו   43דקות לאחר הזרקת
הרעל .בעקבות התקרית הקשה הורתה אוקלהומה לעצור את ההוצאות להורג במדינה בזריקות רעל.
בשבוע שעבר דחתה ג'ורג'יה הוצאה להורג משום שמרכיבי זריקת הרעל לא היו ממש ברורים .אותה מדינה דחתה
הוצאה להורג נוספת עד שתוכל לבחון את הקוקטייל שבו התכוונו להשתמש לצורך הרכבת זריקת הרעל.

הכתבה תורגמה על ידי  ynetובאחריותו

חדשות ב  SMSעדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
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