Alle vier schuldrg aan moord
I

TONCEREN De assiseniury
heeft de vier beschuldigden
schuldig bevonden aan moord
op de Russische asielzoeker.
De zes vrouwen en zes mannen van de Tongerse assisenjury
hebben de beschuldigden Arsen
P., Armen P..

Mkhitar M.

en

De feiten soeelden zich af in was het met het openbaar minisde nacht van- 22 op 23 januari terie eens.
2003 in een bos achter de oarDe moord was een uitloper
king van het natuurgebiedZiep- van een financieel dispuut tusbeek in de Lanakense deelse- sen Arsen P. en het slachtoffer.
meente Rekem.
Die kwam in laatste instantie teMet dit oordeel volgt de jury rug op zijn belofte om samen
de stelling van het openbaar mi- met Arsen P. in Antwerpen een
nisterie dat alle vier de beschul- telefoonwinkel op te starten. De

Jean K. gisteren na ruim ander- digden schuldig waren aaÍr
half uur beraadslaging schuldig doodslag op Nicolas S. en dat
bevonden aan de moord oo de het viertal de feiten met voorbeRussische asielzoeker Nicolàs S. dachten rade pleegde. De voorJean K., die sedert de feiten bedachtheid van de feiten blijkt
voortvluchtig is, werd br.y ver- volgens de openbare aanklager

stek schuldig bevonden als mededader aan moord.

onder meer uit het telefonieon-

derzoek. De burgerlijke partij

beschuldigde riep daarop de
hulp van zijn kompanen in om
Nicolas

S.

van het leven te bero-

ven. Dat gebeurde met negen
messteken.

De verdediging van Arsen

P.

had de jury gisteren
gevraagd om hen vrij te spreken
en

Armen

P.

van doodslag met voorbedachten rade. Arsen P. had daartoe
geen enkel motief. Armen P.
kende het slachtoffer zelfs niet,
zo luidde het. Alleen Mkhitar
M. bekende in allerlaatste instantie dat hij minstens twee van
die messteken aan het slachtoffer toebracht. Hij pleitte gisteren schuldig aan doodslag. Wie
de overige messteken zou toegediend hebben, blijft tot vandaag
een raadsel.
Vandaag volgen de vordering
en de pleidooien voor de strafmaat. In de loop van de dag

volgt het arrest. (b)

