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الوقـائـع

اتهمتتتتتي النيابتتتتتة العامتتتتتة الطتتتتتاعنين ألنهتتتتتم بتتتتتتاريخ شتتتتتهر
 1133/0وما بعده بدائرة مديرية أمن الزاوية.
المتهمتتتتاو األول والثالتتتت  -:اشتتتتترىا فتتتتع تكتتتتوين عصتتتتابة
مستتتلحة ترمتتتع قلتتتع القتتتتل زافتتتا بقصتتتد االعتتتتدا علتتتع ستتت مة
الدولتتتتتة ا قذ انضتتتتتويا تحتتتتتي لتتتتتوا ىتيبتتتتتة صتتتتتقور أبتتتتتع عيستتتتتع
القتاليتتتة المشتتتارىة فتتتي بهتتتات القتتتتال ضتتتد المتتتدو الثتتتائرة قصتتتد
دىها علع قاطنيها ا وعلع النحو الوارد باألوراق .
المتهمتتتتوو ميعتتتتاا حتتتتاووا أستتتتلحة بتتتتدوو تتتتترخي صتتتتادر
لهتتتم وفقت تما ألحكتتتام قتتتانوو األستتتلحة والتتتذخائر ا قذ استتتتلموا بنتتتادق
نتتتتوش ى شتتتتنكوف وذخيرتهتتتتا بتتتتدوو حصتتتتولهم علتتتتع تتتتترخي
بذلك من ووير الداخلية ا وعلع النحو الوارد باألوراق.
المتتتتهم الثتتتاني  -:حمتتتل ست ت حا ختتتارج ستتتكنه دوو تتتترخي
بتتتتذلك متتتتن الجهتتتتات المختصتتتتة ا وشتتتتكل بوابتتتتة تفتتتتتي مستتتتلحة
بحتتتي متتتاهول بالستتتكاو بقريتتتة أبتتتع عيستتتع علتتتع النحتتتو التتتوارد
باألوراق.
األمتتتتر المنطبتتتتق علتتتتع المتتتتواد  133عقوبتتتتات والمتتتتواد  1ا
 1/1متتتتتتتن القتتتتتتتانوو رقتتتتتتتم  2لستتتتتتتنة  3113م بشتتتتتتتاو حيتتتتتتتاوة
األستتتتتتتتتتلحة والتتتتتتتتتتذخائر و  1/311ا  21ا  3/10بنتتتتتتتتتتد أوال
عقوبتتتتتتات وقحالتتتتتتة األوراق لمحكمتتتتتتة الجنايتتتتتتات مباشتتتتتترة طبقتتتتتتا
لتتتتتن المتتتتتادة الثانيتتتتتة متتتتتن القتتتتتانوو رقتتتتتم  2لستتتتتنة  3121و.ر
بشاو قلغا محكمة الشعب.
ومحكمتتتتتة الجنايتتتتتات بعتتتتتد ن رهتتتتتا التتتتتدعوى علتتتتتع النحتتتتتو
الثابتتتتتي وبمحاضتتتتترها قضتتتتتي فيهتتتتتا بجلستتتتتة  1131/0/31م –
حضتتتتوريما لجميتتتتع المتهمتتتتين أوالم -:بمعاقبتتتتة ( )...بالستتتتجن لمتتتتدة
ث ثة عشر عاما عما نسب قليه .
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ثانيتتتا -:بمعاقبتتتة ( )...بالستتتجن لمتتتدة أحتتتد عشتتتر عامتتتا عمتتتا
نسب قليه .
ثالثتتتتا -:بمعاقبتتتتة ىتتتتل متتتتن ( )...و( )...بالستتتتجن لمتتتتدة تستتتتع
ستتتتنين عمتتتتا نستتتتب قليهمتتتتا ا وبمصتتتتادرة الستتت ح محتتتتل الجريمتتتتة
وب مصاريف نائية .
وهذا هو الحكم المطعوو فيه
اإل را ات
صتتتتتتدر الحكتتتتتتم المطعتتتتتتوو فيتتتتتته بتتتتتتتاريخ  1131/0/31م
وبتتتتتتاريخ  1131/0/13م قتتتتترر المحكتتتتتوم علتتتتتيهم الطعتتتتتن فيتتتتته
بتتتتتالنقض أمتتتتتام ضتتتتتابو الستتتتتجن ا وبتتتتتتاريخ  1131/1/0م أودش
محتتتتتاميهم متتتتتذىرة باستتتتتبا الطعتتتتتن لتتتتتدى قلتتتتتم ىتتتتتتا المحكمتتتتتة
مصدرة الحكم موقعة منه.
وقتتتدمي نيابتتتة التتتنقض متتتذىرة برأيهتتتا القتتتانوني فتتتي الطعتتتن
رأت فيه قبول الطعوو شك ا وفي الموضوش برفضها .
وقتتتررت دائتتترة فحتت الطعتتتوو قحالتتتة التتتدعوى قلتتتع التتتدائرة
المختصتتتتتتة للفصتتتتتتل فيهتتتتتتا ا وحتتتتتتددت لستتتتتتة  1130/31/3م
لن تتتر الطعتتتن ا وفيهتتتا تت ت المستشتتتار المقتتترر تقريتتتر التلختتتي ا
وتمستتتكي نيابتتتة التتتنقض برأيهتتتا الستتتابق ا ون تتترت التتتدعوى علتتتع
النحتتتو المبتتتين بمحضتتترها حجتتتزت للحكتتتم بجلستتتة  1132/1/3م
ون تتتر ألولويتتتة األرقتتتام ولعتتتدم تمتتتام المداولتتتة متتتد األ تتتل للنطـتتتـق
بالحكم لجلسة اليوم .
والمحكمة
بعتتتتد تتت ت وة تقريتتتتر التلختتتتي ا واالطتت ت ش علتتتتع األوراق ا
وسماش رأى نيابة النقض والمداولة قانونا.
وحيتتتت قو طعتتتتتوو الطتتتتتاعنين حتتتتتاوت أوضتتتتتاعها الشتتتتتكلية
المقررة قانونا ا لذلك فهي مقبولة شك .
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وحيتتتتتت ينعتتتتتتع الطاعنتتتتتتاو األول والثتتتتتتاني علتتتتتتع الحكتتتتتتم
المطعتتتتتوو فيتتتتته مخالفتتتتتة تطبيتتتتتق القتتتتتانوو بمقولتتتتتة قو المحكمتتتتتة
المطعتتتوو فتتتي حكمهتتتا أدانتهمتتتا بمقتضتتتع نت ت المتتتادة  133متتتن
قتتتانوو العقوبتتتات ولتتتم تتاىتتتد أو تنتتتاق متتتا قذا ىانتتتي تلتتتك المتتتادة
تنطبتتتتتق علتتتتتع الواقعتتتتتة المستتتتتندة للطتتتتتاعنين ا وهتتتتتل أو التتتتترىن
األساستتي الوا تتب تتتوافره لقيتتام تلتتك التهمتتة ا وهتتو رىتتن االتفتتاق
متتتتوفر فتتتي حقهمتتتا أم ال ا وهتتتذا متتتا لتتتم تتطتتترق قليتتته المحكمتتتة ا
ىمتتتتتا خلتتتتتي األوراق ميعهتتتتتا متتتتتن تتتتتتوافره حيتتتتت قو الكتيبتتتتتة
المستتتماة بصتتتقور أبتتتع عيستتتع تضتتتم الكثيتتترين ا وأو متتتن أنتستتتب
قليهتتتتا يقتتتتوم بتتتتج را ات التستتتتجيل وتقتتتتديم المصتتتتو ات المطلوبتتتتة
وهتتتذا متتتا تتتا علتتتع لستتتاو الطتتتاعن الثالت ت فتتتي محضت تر تحقيتتتق
النيابتتتة العامتتتة ا ممتتتا يكتتتوو معتتته الحكتتتم المطعتتتوو فيتتته قتتتد أخطتتتا
في تطبيق القانوو بجدانتهما عن فعل لم يرتكباه .
ثانيا -:القصور في التسبيب والفساد في االستدالل-:
بمقولتتتتة قو أستتتتبا الحكتتتتم المطعتتتتوو فيتتتته تتتتا ت قاصتتتترة ا
قذ أو المحكمتتتة المطعتتتوو فتتتي حكمهتتتا اىتفتتتي فتتتي أستتتبابها بستتترد
الواقعتتتتتة ىمتتتتتا هتتتتتي واردة فتتتتتع محضتتتتتري الشتتتتترطة والنيابتتتتتة ا
ويتضتتتل ذلتتتك ممتتتا أثبتتتتته فتتتي أستتتبابها متتتن أو معلومتتتات وردت
متتتن مديريتتتة األمتتتن التتتوطني المطتتترد مفادهتتتا و تتتود خليتتتة نائمتتتة
ىانتتتتي تعمتتتتل متتتتن ضتتتتمن أعتتتتواو الن تتتتام الستتتتابق ا وأنهتتتتا بعتتتتد
انتصتتتار الثتتتورة صتتتارت تخطتتتو للقيتتتام باعمتتتال تخريبيتتتة ا وعلتتتع
خلفيتتتة ذلتتتك تتتتم القتتتبض علتتتع المشتتتتبه فتتتيهم – الطتتتاعنين – وبعتتتد
التحقيتتتق معهتتتم تبتتتين أنهتتتم ىتتتانوا منضتتتمين لكتيبتتتة صتتتقور أبتتتع
عيستتع – وبعتتد ستتقون الن تتام قتتاموا بتستتليم البندقيتتة التتتي بحتتووة
ىتتتل متتتنهم قلتتتع ثتتتوار أبتتتع عيستتتع ولتتتم يتبتتتين متتتن التحقيقتتتات أو
هنتتتتاك خليتتتتة أو أنهتتتتم ىتتتتانوا منضتتتتمين ألي تن تتتتيم أستتتتس بعتتتتد
انتصتتتار ثتتتورة  32فبرايتتتر ا ولتتتم يتطتتترق الحكتتتم المطعتتتوو فيتتته
قلتتع ذلتتك و تتا ت أستتبابه قاصتترة مستتتمدة متتن دليتتل فاستتد تتدير
بالنقض واإلعادة .
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ثالثتتتتا -:بطتتتت و ق تتتتترا ات قحالتتتتة التتتتتدعوى قلتتتتع المحكمتتتتتة
المطعوو في حكمها -:
ومفتتتاده أو التتتتهم المستتتندة للطتتتاعنين تشتتتكل ىتتتل منهتتتا تهمتتتة
نايتتتتتتة وأنهتتتتتتا أحيلتتتتتتي مباشتتتتتترة قلتتتتتتع محكمتتتتتتة الجنايتتتتتتات دوو
مرورهتتتا علتتتع رفتتتة االتهتتتام المخولتتتة قانونتتتا والتتتتي لهتتتا ستتتلطة
اإلحالتتتتتة علتتتتتع محكمتتتتتة الجنايتتتتتات ا يجعتتتتتل ذلتتتتتك ستتتتتلبا لحتتتتتق
الطتتتتاعنين وحرمتتتتانهم متتتتن در تتتتات التقاضتتتتي – يترتتتتتب عليتتتته
بط و الحكم المطعوو فيه .يرتب عليه النقض واإلعادة .
وبشاو تهمة حمل الس ح وحياوته بدوو ترخي

.

أوال -:مخالفتتتة الحكتتتم المطعتتتوو فيتتته للقتتتانوو والقصتتتور فتتتي
التسبيب والفساد في األستدالل من األو ه اآلتية-:
.3المحكمتتتتة الطعتتتتين حكمهتتتتا دانتتتتي ميتتتتع الطتتتتاعنين عتتتتن
تهمتتتة حيتتتاوة الست ت ح بتتتدوو تتتترخي مخالفتتتة الثابتتتي فتتتي أوراق
التتتتدعوى ا حيتت ت قنهتتتتم ىتتتتانوا منضتتتتمين لكتيبتتتتة مستتتتلحة تابعتتتتة
للن تتتام الستتتابق وأو ىت ت متتتنهم استتتتلم بندقيتتتة ى شتتتن ىتتتوف وهتتتذا
التستتليم يعتتد فتتي حتتد ذاتتته تتترخي بحمتتل الس ت ح ا وبعتتد ستتقون
الن تتتتام الستتتتابق أستتتترش ىتتتتل متتتتنهم قلتتتتع تستتتتليم ستتت حه للمجلتتتتس
العستتتكري لثتتتوار أبتتتع عيستتتع بمو تتتب مستتتتند تستتتليم لكتتتل متتتنهم
مرفتتتتق بملتتتتف التتتتدعوى ويجعتتتتل متتتتن قدانتتتتة الطتتتتاعنين مخالفتتتتة
للقانوو دير بالنقض واإلعادة.
وقتتتتد تتتتا ت أستتتتبا الحكتتتتم الطعتتتتين قاصتتتترة بشتتتتاو تهمتتتتة
حيتتتاوة الست ت ح دوو تتتترخي وحملتتته متتتن قبتتتل الطتتتاعن الثتتتاني ا
وىتتاو الثابتتي أو استتت مه للستت ح ىتتاو متتن قبتتل ىتيبتتة هتتي التتتي
قامتتتي بتوويتتتع األستتتلحة للتتتذين يتبعونهتتتا – وهتتتذا التستتتليم بمثابتتتة
تتتتترخي لحمتتتتل الستت ت ح – يكتتتتوو معتتتته الحكتتتتم المطعتتتتوو فيتتتته
بعتتتدم مناقشتتتته لكتتتل ذلتتتك مشتتتوبا بعيتتتب القصتتتور فتتتي التستتتبيب ا
ألو التتتدليل التتتذي استتتتندت عليتتته المحكمتتتة فتتتي اإلدانتتتة هتتتو دليتتتل
فاسد ويجعله دير بالنقض واإلعادة.
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.1اإلخ ل بحق الدفاش.
.3المحكمتتتتتة الطعتتتتتين حكمهتتتتتا لتتتتتم تلتفتتتتتي قلتتتتتع متتتتتا قدمتتتتته
الطتتتتاعن ( )...حينمتتتتا دفتتتتع بتقتتتتديم شتتتتهادة صتتتتادرة متتتتن المجلتتتتس
العستتتكري للزاويتتتة ىتيبتتتة شتتتهدا الزاويتتتة ستتترية األحتتترار تفيتتتد
بانتتته تتتتم استتتتدعاعه لغتتترال بعتتتض االستتتتدالالت األمنيتتتة وأخلتتتع
سبيله.
.1متتتتتا قدمتتتتته الطتتتتتاعن الرابتتتتتع ( )...حينمتتتتتا دفتتتتتع بشتتتتتهادة
صتتتادرة عتتتن ىتيبتتتة فرستتتاو الزاويتتتة الستتترية الخامستتتة – مفادهتتتا
" بانتتته أحتتتد التتتذين تطوعتتتوا فتتتي الن تتتام الستتتابق قال أنتتته لتتتم يقتتتف
فتتتتي أي نقطتتتتة تفتتتتتي ولتتتتم يشتتتتارك فتتتتي أي بهتتتتة متتتتن بهتتتتات
القتال ضد الثوار .
.1دفتتتتتع الطتتتتتاعنوو ميعتتتتتا بو تتتتتود شتتتتتهادة صتتتتتادرة متتتتتن
المجلتتتتس األمنتتتتي المطتتتترد مفادهتتتتا أنهتتتتم ميعتتتتا احتجتتتتزوا بتتتتابي
عيستتتتع متتتتن قبتتتتل المجلتتتتس األمنتتتتي المطتتتترد وتتتتتم تستتتتليمهم قلتتتتع
ستتجن الستتلع التموينيتتة بالزاويتتة لغتترال التتتحفح علتتيهم قلتتع حتتين
متتترور ذىتتترى  32فبرايتتتر ا و تتتا فتتتي الشتتتهادة عتتتدم و تتتود أي
اتهتتام مو تته ضتتدهم ا ىتتل هتتذه التتدفوش الجوهريتتة لتتم تلتفتتي قليهتتا
المحكمتتتة المطعتتتوو فتتتي حكمهتتتا ممتتتا يجعلهتتتا مخلتتتة بحتتتق التتتدفاش
ويتعين معه نقض الحكم المطعوو واإلعادة.
.1الخطتتتتتا فتتتتتي تقتتتتتدير الوقتتتتتائع ا وبيتتتتتاو ذلتتتتتك أو الحكتتتتتم
المطعتتتتتتوو فيتتتتتته قضتتتتتتع بمصتتتتتتادرة الستتتت ت ح محتتتتتتل الجريمتتتتتتة
وتضتتتمني أستتتبابه قلتتتع أو الطتتتاعنين بتتتادرا قلتتتع تستتتليم ست ت حهما
فتتتور ستتتقون الن تتتام للمجلتتتس العستتتكري بتتتابي عيستتتع ممتتتا يكتتتوو
معتتته الحكتتتم الطعتتتين مخالفتتتا للقتتتانوو قاصتتترا فتتتي التستتتبيب – وقتتتد
حكم بشي لم يعد بحووة الطاعنين .
.3الطتتتتاعنوو مشتتتتمولوو بقتتتتانوو العفتتتتو رقتتتتم  1131/17م
وفقتتتما للمتتتادة الثانيتتتة فقتتترة رابعتتتة ا حيتتت أو ىتتتل متتتن الطتتتاعنين
ستتلم ستت حه قلتتع الجهتتة المختصتتة فتتور ستتقون الن تتام ا وأو ىتتل
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متتتتنهم مستتتتتعد إلعتتت و توبتتتتته وانتهتتتتوا قلتتتتع طلتتتتب قبتتتتول الطعتتتتن
شتتتتتك ا وفتتتتتي الموضتتتتتوش بتتتتتنقض الحكتتتتتم المطعتتتتتوو فيتتتتته متتتتتع
اإلعادة.
وحي ت قنتته يبتتين متتن متتدونات الحكتتم المطعتتوو فيتته أنتته بعتتد
أو لختت وقتتتائع التتتدعوى عتتترال لبيتتتاو عقيتتتدة المحكمتتتة بقولتتته "
قو التهمتتتتة األولتتتتع المستتتتندة للمتهمتتتتين األول والثالتتت قائمتتتتة فتتتتي
حتتق ىتتل منهمتتا بجميتتع أرىانهتتا القانونيتتة وهتتي رىتتن االتحتتاد فتتي
قرادة المتهمتتتتتين واالتفتتتتتاق الجنتتتتتائي بتتتتتين هتتتتتذه اإلرادات علتتتتتع
االتجتتتاه قلتتتع اإل ت ترام التتتذي هتتتو فتتتي حقيقتتتته يعبتتتر عتتتن النزعتتتة
اإل راميتتتة الجماعيتتتة للجنتتتاة والتتتتي تشتتتكل خطتتترا وتهديتتتدا ألمتتتن
الجماعتتتتة وستت ت متها ولتتتتو لتتتتم ترتكتتتتب ريمتتتتة بالفعتتتتل فالمشتتتترش
اعتبتتتر ريمتتتة االتفتتتاق الجنتتتائي علتتتع ارتكتتتا الجتتترائم مستتتتقلة
وقائمتتتة بتتتذاتها عتتتن ريمتتتة االشتتتتراك فتتتي الجتتترائم ا ففتتتي الحالتتتة
األ ولتتع تقتتع الجريمتتة ولتتو لتتم ترتكتتب تلتتك الجتترائم المتفتتق عليهتتا
ا وقتتتد أفتتترد لهتتتا المشتتترش نت ت المتتتادة  133المدونتتتة فتتتي قتتترار
اإلحالتتتتة ا والمحكمتتتتة متتتتن ختت ت ل تتتتروف الواقعتتتتة وم بستتتتاتها
ومتتتتا قتتتتام بتتتته المتهمتتتتاو األول والثالتت ت متتتتن أفعتتتتال تتمثتتتتل فتتتتي
قحضتتتتتتتار المستتتتتتتتندات المطلوبتتتتتتتة ل نضتتتتتتتمام لتتتتتتتذلك التشتتتتتتتكيل
العصتتتتبي التتتتذي أستتتتموه " صتتتتقور أبتتتتع عيستتتتع " والتتتتذي تشتتتتكل
وتاستتتتتيس علتتتتتع خلفيتتتتتة االنتفاضتتتتتة الشتتتتتعبية فتتتتتي  32فبرايتتتتتر
 1133ا والتتتتتذي ضتتتتتم فتتتتتي صتتتتتفوفه العديتتتتتد متتتتتن المتطتتتتتوعين
المتتتوالين للن تتتام الستتتابق ا والتتتذين بتتتاعوا أنفستتتهم للشتتتيطاو متتتن
أ تتتل حفنتتتة متتتن التتتدنانير يجنونهتتتا مقابتتتل قمعهتتتم للمتتتواطنين التتتذين
خر تت توا فتتتتي م تتتتاهرات ستتتتلمية للمطالبتتتتة بحقتتتتوقهم المستتتتلوبة ا
وتستتتتلحهم ببنتتتتادق ى شتتتتنكوف وذخيرتهتتتتا التتتتتي حصتتتتلوا عليهتتتتا
متتتتن هتتتتات يتتتتر معلومتتتتة ا ونصتتتتبهم للبوابتتتتات علتتتتع مختلتتتتف
الطتتترق بالمتتتدو والقتتترى لتفتتتتي المتتتواطنين وقر تتتامهم بتتتجط ق
النتتتتتتار العشتتتتتتوائي والقتتتتتتبض واالعتقتتتتتتال لمتتتتتتن ال يتتتتتتروق لهتتتتتتم
وانتهتتتاك حرمتتتتاو المستتتتاىن ومطتتتتاردة ىتتتتل متتتتن ختتتترج فتتتتي تلتتتتك
7

الم تتتتتاهرات الستتتتتلمية متتتتتن المتتتتتواطنين  ...والمحكمتتتتتة تستتتتتت هر
متتتن ذلتتتك تتتتوفر رىتتتن االتفتتتاق الجنتتتائي التتتذي تحققتتتي فيتتته وحتتتدة
قرادة أفتتتتراد هتتتتذه العصتتتتابة اإل راميتتتتة والتتتتتي هتتتتي علتتتتع علتتتتم
واختيتتتار بحقيقتتتة متتتا قامتتتي بتتته متتتن أفعتتتال شتتتكلي فتتتي مع مهتتتا
تتترائم أوردهتتتا المشتتترش فتتتي الفصتتتلين األول والثتتتاني متتتن قتتتانوو
العقوبتتات ا وهتتي أفعتتال و تترائم تحمتتل بتتين طياتهتتا بتتذور الفتنتتة
والحتتتر األهليتتتة  ...وعليتتته تتتترى المحكمتتتة قيتتتام هتتتذه الجريمتتتة
بكافة أرىانها القانونية في حق المتهمين األول والثال )) .
لمتتتتا ىتتتتاو ذلتتتتك وىانتتتتي المتتتتادة  133متتتتن قتتتتانوو العقوبتتتتات
تتتتن علتتتع أنتتته " قذا أتفتتتق عتتتدة أشتتتخاك علتتتع ارتكتتتا قحتتتدى
الجتتترائم العمديتتتة المنصتتتوك عليهتتتا فتتتي الفصتتتلين األول والثتتتاني
متتتن هتتتذا البتتتا ا والتتتتي يفتتترال القتتتانوو العقتتتا عليهتتتا باإلعتتتدام
أو الستتتتتجن أو ىونتتتتتوا أو أسستتتتتوا أو ن متتتتتوا معيتتتتتة أو عصتتتتتابة
ريمتتتتة متتتتن تلتتتتك الجتتتترائم ا
مستتتتلحة أو يتتتتر مستتتتلحة الرتكتتتتا
يعاقتتتتتب ىتتتتتتل مشتتتتتترك فتتتتتتي االتفتتتتتاق أو الجمعيتتتتتتة أو العصتتتتتتابة
بالعقوبتتتة المقتتتررة للجريمتتتة المتفتتتق علتتتع ارتكابهتتتا ولتتتو لتتتم تقتتتع
الجريمتتتة ا ويتستتتاوى فتتتي العقوبتتتة ىتتتل متتتن تستتتبب فتتتي االتفتتتاق أو
قيجتتتتتاد الجمعيتتتتتة أو العصتتتتتابة أو أسستتتتتها أو ن مهتتتتتا أو رأستتتتتها ا
و يتتتتتره ممتتتتتن أنضتتتتتم أو اشتتتتتترك فتتتتتي االتفتتتتتاق أو الجمعيتتتتتة أو
العصابة ".
ومقتضتتتع هتتتذا التتتن أو يكتتتوو االتفتتتاق أو قيجتتتاد الجمعيتتتة
أو العصتتتتابة مو هتتتتا الرتكتتتتا قحتتتتدى الجتتتترائم الماستتتتة بكيتتتتاو
الدولتتتتة القتتتتائم وقتتتتي تكوينهتتتتا ا ىالتعتتتتاوو أو التختتتتابر متتتتع التتتتدول
األ نبيتتتتتتتة لاضتتتتتتترار بالدولتتتتتتتة ا أو االرتشتتتتتتتا متتتتتتتن األ نبتتتتتتتي
وتستتتهيل الحتتتر ضتتتد الدولتتتة ا أو لتخريتتتب المنشت ت ت العستتتكرية
أو قثتتتتارة روح الهزيمتتتتة االقتصتتتتادية أو السياستتتتية أو العستتتتكرية ا
أو يرهتتتا مت تن الجتتترائم المنصتتتوك عليهتتتا فتتتي الفصتتتلين األول
والثتتتتتاني متتتتتن البتتتتتا األول متتتتتن الكتتتتتتا الثتتتتتاني متتتتتن قتتتتتانوو
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العقوبتتتات العتتتام ا وبالبنتتتا علتتتع متتتا تقتتتدم قذا تتتتم تكتتتوين مجموعتتتة
لغير هذا الغرال ا فجنه ال ينطبق عليها الن المذىور.
ولمتتتا ىتتتاو متتتن المقتتترر أنتتته يشتتتترن لصتتتحة الحكتتتم الصتتتادر
باإلدانتتة أو يبتتين وقتتائع التتدعوى بيانتتما تتتتوافر بتته أرىتتاو الجريمتتة
التتتي داو بهتتا المتتتهم وأدلتتة ثبوتهتتا بيانتتا واضتتحا بتتدوو ق متتال أو
قبهام ا وقال ىاو معيبا بالقصور في التسبيب .
وىتتتاو الحكتتتم المطعتتتوو فيتتته – علتتتع نحتتتو متتتا ستتتلف – قتتتد
انتهتتتع قلتتتع قدانتتتة الطتتتاعنين األول والثالتت عتتتن تهمتتتة اشتتتتراىهما
فتتتتي عصتتتتابة مستتتتلحة بقصتتتتد االعتتتتتدا علتتتتع ستتتت مة الدولتتتتة ا
بانضتتتمامها قلتتتع ىتيبتتتة صتتتقور أبتتتي عيستتتع القتاليتتتة ا وأورد فتتتي
ال مجمتت م
ستتبيل التتتدليل علتتع تتتوافر عناصتتر الجريمتتة وأدلتهتتا قتتو م
ومرستت م ا قذ لتتم يبتتين متتا هتتي الجتترائم التتتي اتفقتتا علتتع ارتكابهتتا
أو ارتكابهتتتا متتتن قبلهمتتتا والمنصتتتوك عليهتتتا فتتتي الفصتتتلين األول
والثتتتتتاني متتتتتن البتتتتتا األول متتتتتن الكتتتتتتا الثتتتتتاني متتتتتن قتتتتتانوو
العقوبتتتتات التتتتوارد ذىرهتتتتا فتتتتي المتتتتادة  133عقوبتتتتات ا ولتتتتذلك
فجنتتتتته يكتتتتتوو قتتتتتد أدانهمتتتتتا دوو أو يتحقتتتتتق متتتتتن تتتتتتوافر أرىتتتتتاو
الجريمتتتة المستتتندة قليهمتتتا ومتتتدى انطبتتتاق التتتن ألتجريمتتتي علتتتع
تلتتتك الوقتتتائع ا األمتتتر التتتذي يجعلتتته معيبتتتا بالقصتتتور فتتتي التستتتبيب
ويتعين تبعا لذلك نقضه في هذا الجانب.
وحيتت قنتته عمتتا ينعتتع بتته الطتتاعنوو فتتي الو تته الثتتاني متتن
الطعتتتتن بشتتتتاو مخالفتتتتة الحكتتتتم للقتتتتانوو عنتتتتد قدانتتتتتهم عتتتتن تهمتتتتة
حيتتتتاوة الستت ت ح بتتتتدوو تتتتترخي ألنهتتتتم ىتتتتانوا أعضتتتتا بكتيبتتتتة
مستتتتتلحة تابعتتتتتة للن تتتتتام الستتتتتابق واستتتتتتلموا تلتتتتتك البنتتتتتادق وهتتتتتذا
التستتتليم يعتتتد تتتترخي ا فتتتجو هتتتذا النعتتتي ستتتديد ا ذلتتتك ألو يبتتتين
متتن الحكتتم المطعتتوو فيتته أنتته أستتس قناعتتته بجدانتتة المتهمتتين عتتن
هتتتذه التهمتتتة بقولتتته " قو التهمتتتة قائمتتتة فتتتي حتتتق ميتتتع المتهمتتتين
وقتتد تتتتوافرت أرىانهتتتا القانونيتتتة فتتتي حقهتتتم ميعتتتا ا ثبتتتوت الجتتتزم
واليقتتتين  ...تاسيستتتا علتتتع اعتتتتراف ىتتتل متتتنهم بتتتذلك صتتتراحة فتتتي
محضتتري الضتتبو وتحقيتتتق النيابتتة العامتتة ا قذ تتتا فتتي اعتتتتراف
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ىتتتل متتتنهم أنتتته حتتتاو بندقيتتتة نتتتوش ى شتتتنكوف وذخيرتهتتتا ا والتتتتي
حصتتتلوا عليهتتتا متتتن تشتتتكيل صتتتقور أبتتتع عيستتتع المقاتتتتل ا والتتتذي
تحصتتل علتتع تلتتك األستتلحة متتن هتتات يتتر معروفتتة ا ىمتتا تاىتتد
ذلتتتتك فتتتتي يقتتتتين المحكمتتتتة متتتتن ختتتت ل قيصتتتتاالت استتتتت م تلتتتتك
األستتتلحة التتتتي ىانتتتي بحتتتووة المتهمتتتين الصتتتادرة عتتتن المجلتتتس
العسكري لثوار أبع عيسع والمطرد "
ولمتتا ىتتاو متتن المقتترر وفقتتا لمتتا تتتن عليتته المتتادة  33متتن
المرستتتوم بقتتتانوو األستتتلحة والتتتذخائر أنتتته " ال تستتترى أحكت تام هتتتذا
الفصتتتل علتتتع الحكومتتتة وذخائرهتتتا المستتتلمة قلتتتع ر تتتال الجتتتي
واألمتتتتن العتتتتام وحتتتتري الجمتتتتارك و يتتتترهم متتتتن ر تتتتال الضتتتتبو
القضائي الماذوو لهم في حملها " ..
ومفتتتتاد ذلتتتتك أو مثتتتتل هتتتتذه األستتتتلحة ال تحتتتتتاج فتتتتي حملهتتتتا
ممتتتتن لهتتتتم تلتتتتك الصتتتتفة قلتتتتع التتتتترخي لحملهتتتتا طبقتتتتا ألحكتتتتام
القتتتانوو المشتتتار قليتتته ا وأو مجتتترد تستتتليمها لهتتتم متتتن الجهتتتة التتتتي
يعملوو بها يعتبر ترخيصا منها لهم بذلك .
لمتتا ىتتاو ذلتتك وىتتاو الحكتتم المطعتتوو فيتته قتتد داو الطتتاعنين
عتتتتن تهمتتتتة حيتتتتاوة ستت ت ح بتتتتدوو تتتتترخي ا علتتتتع التتتتر م متتتتن
قثباتتتتته أنتتتته مستتتتلم قلتتتتيهم متتتتن ىتيبتتتتة صتتتتقور أبتتتتع عيستتتتع ا ولتتتتم
يتحقتتتق ممتتتا قذا ىانتتتي تلتتتك الكتيبتتتة تابعتتتة للقتتتوات المستتتلحة آنتتتذاك
ا وهتتتل هتتتي هتتتة رستتتمية مخولتتتة بتستتتليم الست ت ح أم هتتتي يتتتر
ذلتتتتك ا فجنتتتته يكتتتتوو معيبتتتتا بالقصتتتتور فتتتتي التستتتتبيب بمتتتتا يو تتتتب
نقضه .
وبالبنتتتا علتتتع متتتا تقتتتدم فجنتتته يتعتتتين نقتتتض الحكتتتم المطعتتتوو
فيه مع اإلعادة دوو حا ة لبح مناعي الطاعنين األخرى.
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فلهذه األسبا
حكمتتتتي المحكمتتتتة بقبتتتتول طعتتتتوو الطتتتتاعنين شتتتتك ا وفتتتتي
الموضتتتتوش بتتتتنقض الحكتتتتم المطعتتتتوو فيتتتته وقعتتتتادة التتتتدعوى قلتتتتع
محكمتتتتة استتتتتئناف الزاويتتتتة – دائتتتترة الجنايتتتتات – لن تتتتره مجتتتتددما
من هياة أخرى .
المستشار
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