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 אדוני, ״תראה, לו: ואמר לג׳ונסון מבטו
 אתה, מי יודע ולא אותך מכיר לא אני

 אם אבל מחבל, לא שאתה מאוד ייתכן
 זאת בכל זה הלבן, במוות סוחר אתה
 דובר־אמת אתה אם אפילו שלי. עניין

 איך ללבנון, מיועדים האלה והסמים
 אולי משם? יתגלגלו הם לאן יודע אתה

 אתה בישראלי יהיו כבר הם מחרתיים
 האחריות את לקחת מוכן אני מהי יודע
לע נותן לא לסוחרי־סמים אני עליי,
 ושם לישראל אותך ניקח אנחנו בור.

בך." לעשות מה שלי המפקדים יחליטו
 צעק שודדי־ים!״ אתם חטיפה! ״זו
 הסם את העבירו החיילים כאשר ג׳ונסון

 הזוג מבני וביקשו חיל־הים לספינת
 של למעגן נגררה היאכטה להתלבש.
סם, טוהריחיל־הים.

שודדי-ים לא
 עם התייעץ חיל־הים רקליט

 ולפי לממשלה, היועץ־המישפטי [
 למישטרת בני־הזוג את העביר הצעתו
 בית־המישפט ידי על נעצרו הם חיפה.
בסמים. וסחר סמים החזקת של בחשד

 עדיין היה לא למעצר הראשון ביום
 כבר אולם השניים, את שייצג עורך־דין

 בריטניה שגרירות להם שלחה למחרת
 שמענו תמיד אנחנו זה? ״מה עורך־דין.

 ושה- מדינת־חוק היא שמדינת־ישראל
 זה איך אז הבריטי, לחוק דומה בה חוק

 ותושבים אזרחים אותנו, לעצור אפשר
 של הטריטוריאליים למים מחוץ זרים,

 אתה במעצר? אותנו ולהחזיק המדינה,
 ולפעול העולם את להזעיק חייב

 ג׳ונסון אמר מיד!" אותנו שישחררו
לסניגור.
 כי להוכיח התביעה תוכל ״האם
 סיפון על שנתפסה הלבנה האבקה
 הסניגור שאל מסוכן?" סם הוא האוניה
להשיב. מיהר לא וג׳ונסון

 ״אני ואמר: בהבנה חייך הסניגור
 בלתי־ משהו באמת כנראה זה מבין,
 אמנם אם עבורך, הפתעה לי ויש חוקי.
באו החזקתם כי בבית־המישפט יוכח
 לסחור והתכוונתם הרואין שלכם ניה
 להעמיד סמכות למדינת־ישראל יש בו,

 על מבוסס במיקרה, זה, לדין. אתכם
בינלאומית." אמנה

 חושב ״אתה ג׳ונסון, צעק ״מה?"
 עבירה איזו על שודדי־ים? שאנחנו

סמ בלי אותנו לשפוט יכולים אחרת
 שלף הסניגור טריטוריאלית?״ כות

 ואמר: בעברית דקה חוברת מתיקו
 זה הללו? העמודים את רואה ״אתה

 בבית״המישפט שיצא חדיש פסק־דין
 זמן לפני מדינת־ישראל של העליון

 לדון סמכות יש כי הוחלט, ושם קצר,
 בינלאומית אמנה עקב כמוכם אנשים

עליה." חתומה שישראל סמים, על
 המישפט־ בבית היה הסיפור המשך

 היטב שהתכונן התובע, בחיפה. המחוזי
המחל של חוות־דעת הביא למישפט,

 על שנמצא החומר כי פלילי, לזיהוי קה
 טהור, הרואין הוא 2 אמורה היאכטה

 חיל־הים קצין ביותר. משובח מסוג
 דוכן־העדים על עלה האוניה את שתפס
 הדברים ועל הסם מציאת על וסיפר
 הסם כי ראה כאשר ג׳ונסון לו שאמר

התגלה.
מישפטנים. היו האחרונים העדים

 קפריסאי למישפט מומחים אלה היו
 סיפרי את הביאו הם לבנוני. ומישפט

 הללו המדינות שתי של הפלילי החוק
 בלבנון וגם בקפריסין גם כי והעידו

 הרואין. והחזקת סחר החוק אוסר
 לעשות, מה נותר לא כמעט לסניגור

נחרץ. הדין כי ידע הוא
 שנות שש בית־המישפט גזר כאשר

 על מאסר ושנתיים ג׳ונסי על מאסר
 קם ג׳ונסון בבכי. האשה פרצה דיאנה,

 עוד ״אתם לשופט: ואמר רגליו על
 החוטפים ברברים, אתם ממני! תשמעו
 כמו למישפט אותם ומביאים אנשים

. אייכמן!" את
לבית־המעצר. הוחזר הוא

מישנטי ניתוח
 עירעור — חדיש ססה־דין ך
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(א) ל״ח פסקי־דין ישראל, מדינת

 בית־המישפט נשיא קובע — 354
 שני כי שמגר, מאיר השופט העליון,
 חיל־ על־ידי שנתפסו ירדניים דייגים

 מדינת־ של למי־החופים מחוץ הים
 טון חצי ברשותם כאשר ישראל,
בישראל. בני-עונשין הם חשיש,
 מירדן בדרכם היו הדייגים שני

 בסירתם כאשר סיני, של המצרי לחוף
 אוניה קילוגרם. 594,8 במישקל חשיש

 _ חשד בגלל אותם, עצרה חיל־הים של
 •' הסם התגלה החיפוש כדי ותוך לחבלה,

 בית־המישפט! לפני לדין הועמדו הם
 החזל של בעבירות בבאר־שבע המחוזי

 פקודתי לפי מסוכן, בסם וסחר קה
 בית־המישפס־ .13ו־ 7 סעיפים הסמים
 ארבע עליהם וגזר אותם הרשיע המחוזי
מאסר. שנות

 לבית־המישפט עירערו השניים
 של השיפוט סמכות שאלת על העליון

 , העונש. חומרת על וכן מדינת־ישראל,
 פסק-הדין על ידיו סמך שמגר השופט

 כי מצא הוא המחוזי. בית־המישפט של
 סחר־בסמים של העבירה כלולה אומנם

. המפורטות האנושות נגד העבירות בין

שמגר שופט
לחוד אחד וכל בצוותא, כולם

 והגוררות העונשין, לחוק 4 בסעיף
 אכס־טריטו־ שפיטה אפשרות אחריהן

ריאלית.
 אינו המסוכנים הסמים נגע ״הרי
 והמילחמה ישראלית, פנימית תופעה

 שיתוף־ ,הדברים מטבע חייבת, בו
 גם הגדירו כך בשל בינלאומי. פעולה

העבי מעשי את הרלוונטיות באמנות
 אשר כמעשים האמנה לפי החמורים רה

 אחת בכל לדין להביא ניתן עליהם
 למותר לאמנה... שהצטרפו הארצות
 בנגע להילחם ניתן לא כי להוסיף
 על בנוי בהם הסחר אשר הסמים,
 אם כולו, בעולם הפרושות רשתות

 ורק אך עצמן תצמצמנה המדינות
 בתוך המבוצעות עבירות של לענישתן

 אתר, בכל בסמים, המיסחר גבולותיהן.
 חוק 169 סעיף על העבירה כדוגמת

 להיות צריך (שודדי״ים) העונשין
 בצוותא כולם פועלים שנגדה תופעה,

 רואה מדינה כל כאשר לחוד, אחד וכל
 מסוכנים סמים הובלת גם בחומרה
שלה." החופים מימי בקירבת

 בפני לדין הועמדו אלה בימים
 שני בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 בכך הנאשמים ישראל, תושבי אנשים,
 לגרמניה. מתאילנד הרואין הבריחו כי
 לישראל, הסם בהברחת נאשמים לא הם

 זאת. לעשות כלל ניסו שלא וכנראה
 שעשו ברווחים הסתפקו כי טוענים הם

 לעיל התקדים פי על אולם, בגרמניה.
 אם להרשיעם, בעיה תהיה לא כי נראה,
בבית־המישפט. העובדות כל יוכחו
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