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 چکیده
یابنی،  ریروک    المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهیی ا  افیراا اکتبیای میی    توجه به ماهیت جرائم بین با

انگیاکی تبیانی اک   کغم جیرم شوا. علیالمللی بیش ا  سایر جرائم احساس میانگاکی تبانی اک جرائم بینجرم
مللی یوگسیووی و کوننی،ا موی،وا بیه     الهای کیفری بینمنشوک نوکنبرگ و توکیو  تبانی اک اساسنامه اااگاه

المللی حذف ش،ه است. این مقاله با برکسی مفهیوم تبیانی   اک ایوان کیفری بین تینها اککشی ش،ه  و نسل
المللی تبانی کا بیه او نیو   تبیانی بیه عنیوان یی  جیرم        های کیفری بیناک اساسنامه و کویه قضایی اااگاه

بینی پیشالمللی تقسیم نمواه است. گرچه با ل مسئولیت کیفری بینمستقل  و تبانی به عنوان یبی ا  اشبا
اساسینامه اییوان کیفیری بیین المللیی       52کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه 

انگاکی تبانی بیه عنیوان   این امر نافی رروک  جرم عنوان شبلی ا  مشاککت نیست  امانیا ی به اکج تبانی به
  .تقل اک ایوان نیستی  جرم مس
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 مقدمه. 1

. ابنی، ییمی اکتبیای   افتیه یسیا مان ی است کیه اک ابعیاا گسیتراه و    اگونهبهی المللنیب جرائمماهیت 

 ا  سیوی یی  شیخ     جیرائم ی االلت بر این ااکا که اکتبیای ایین   المللنیب جرائمگستراگی ابعاا 

اخالیت   هیا نننیست و رروکتاً اشخاص متع،ای به اشبال مختلف اک اکتبیای   ریپذامبانیی تنهابه

م،اخله  واکس جهت سرکوی و مقابله  گرهیتوجاین امر  (.551: 1321)میرموم، ااقی   ان،ااشته

  همیین  ی تبانی به معنای توافق او یا چن، نفیر اک اکتبیای جیرم ا   انگاکجرماست. لذا  جرائمبا این 

 .رایگیمرروک  نشأ  

ی تبانی این است که تبانی جرمی مانع است که ه،ف ا  نن انگاکجرماک واقع  توجیه اولیه برای 

(. جمعیی  25: 1331  هیا یمیحبجلوگیری ا  انجام و با ااشتن مرتبب ا  اکتبای جرم ا لی است )

یی هرگیز  تنهابهجرایمی شوا که باعث جرأ  و جساک  بیشتر افراا اک اکتبای  توان،یمعمل کران 

کا  کننی،گان یتبیان و ش،ی،تر بیا   ترعیسرکا ن،اکن،. این امر لزوم برخوکا  هاننجرأ  و امبان اکتبای 

 .Prosecutor v. Musema, 2000, para ؛551-551: 1321)میرموم، یااقی    سا ایمنشباک 

ی المللی نیبی  جیرائم ویژه جمعی به ئمجرابر مشبوتی است که اک کاه اثبا   (. ه،ف ایگر  غلبه185

 هیا ننو توسی  با وهیای اجراییی     کتبیه یعالی هامقامی معموالً با توافق المللنیب جرائموجوا ااکا. 

ی تصیری   المللنیبیبی ا  اشبال مسئولیت کیفری  عنوانبه. بنابراین تبانی نیز بای، ابن،ییماکتبای 

که نقشه  کتبهیعالی هامقام  وجوا توافق هم بتوان، برای اااستانی به  رف اثبا کهیطوکبهگراا  

کا بیا مسیئولیت شی،ی،تر و ییا      هیا نننمای، و اتفاقیاً   جرماعوم  ان،نمواهکا ت،وین  جرائمکاه اکتبای 

ی جیا بیه ی مواجه نمای،. همچنین با اعوم جرم تبیانی  المللنیب جرائمح،اقل مشابه با وهای اجرایی 

 کیه نیی ا؛ حقیقت شوایماکتبابی اکائه  جرائمی ا  حقیقت ترکاملمان  تصویر موبومیت فرای مته

ی هیا مقیام ی فرای مع،وای ا  افراا  بلبیه حا یل توافیق جمعیی     هاتوشاکتبابی نه حا ل  جرائم

 بواه است. کتبهیعال

گ المللیی طیی جنی   باتوجه به مزایای استناا به جرم تبانی و باتوجه به نووه اکتبای جرائم بیین 

جهانی اوم  پیشنهاا اکج تبانی اک منشوک اااگاه نوکنبرگ ا  سوی نماین،گان اولت نمریبیا مریر    

تبیانی بیا     رفبه هاننی هاسا مانای،ه اولیه پیشنهاا این بوا که علیه تمام کهبران نا ی و  گرای،.

و برای پیشبرا تبانی  وک  گرفت  هر عمل هر عض کهنیا موض به  واقع اکهیتلر اعوم جرم شوا. 

اکج  وجیوا  بیا  (.Yanev, 2015: 426-428ی سایر اعضای گروه قابل انتسای باش، )تمام بهاه،اف 

ا  تصری  به اککان جرم تبانی خواااکی  1مشبل این بوا که مااه منشوک نوکنبرگ   1تبانی اک مااه 

 لی این بوا که نییا  نموا و همین امر است قضا  کا برای تفسیر مفهوم تبانی با  گذاشت. پرسش ا

وجیوا ااکا و   الکامنمنشوک نوکنبرگ همان تبانی است که اک نظام حقوقی  1تبانی من،کج اک مااه 
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یا مفهوم ایگری همانن، نظام حقوق نوشته ا  نن م،نظر است؟ این مشبل بع، ا  منشیوک نیوکنبرگ   

اک اساسینامه و کوییه ایین     هکی نیی ا ژهیی وبهی بع،ی هم ت،اوم ااشت. المللنیبی کیفری هااااگاهاک 

ی  و اقی،اما   سیا  نمیااه ی و زیی کبرنامهمواکم اک کناک مفهوم تبانی به مفاهیم مشابه ایگری مانن، 

ی اک اساسینامه خیوا هیی     المللی نیبایوان کیفری  تینها اکاست.  ش،هاشاکهمجرمانه مشتر، هم 

المللی بین جرائممشاککت اک اکتبای تصریوی به مفهوم تبانی ن،اشته است  اما ا  اشبال متنوعی ا  

 جیرائم اک عمیل نزایی  بیه تبیانی اک اکتبیای       تواننی، یمکه  برایماساسنامه خوا نام  52اک مااه 

 ی باشن،.المللنیب

عنوان منبع مفاهیم من،کج اک ی ملی بههانظامجرم تبانی اک  نهیشیپبنابراین با برکسی اککان و 

کننی،گان اساسینامه   چرا تی،وین به این پرسش پاسخ ااا که  توانیمی  المللنیبی کیفری هااااگاه

ی اق،اما  مجرمانه مشتر،  و نیبشیپبه  باتوجهنیا  ان،؟حذف کراه کلی طوکایوان این مفهوم کا به

 ی  علت حذف تبانی ااغام اک مفاهیم یااش،ه بواه است؟سا نمااهی و زیکبرنامه

ی ملیی   هیا نظیام با توجه به اقتباس این عنوان مجرمانیه ا   فوق و  هایپاسخ به پرسش منظوکبه

ی هااااگاهی ملی  اساسنامه و کویه هانظاماین مقاله به برکسی تربیقی اککان و انوا  جرم تبانی اک 

ی ا  ابت،ا تاکنون پرااخته است و با توجه به حذف ایین عنیوان مجرمانیه اک اییوان     المللنیبکیفری 

ی کیفری یوگسووی و کونن،ا  اکتباط نن کا بیا  هااااگاهتصری  جزئی به نن اک ی  و المللنیبکیفری 

 اق،اما  مجرمانه مشتر، و مفاهیم مشابه تبیین نمواه است.

 

 ارکان جرم تبانی .2

 های ملیارکان جرم تبانی در نظام .1..2

ق نوشیته  وجیوا ااکا بیرای کشیوکهای نظیام حقیو      الکیامن تبانی به مفهومی که اک نظیام حقیوقی   

ناشناخته است. تبانی اک مفهوم مضیق خوا به معنای جیرم ناتمیامی اسیت کیه اک  یوک  اجیرای       

این   رف توافق برای اکتبای جرم  وجوا با  گراایممورو  توافق توس  ی  یا چن، شخ  کامل 

تبیانی بیا انعقیاا توافیق      (. اک حقوق انگلسیتان  Timmermann, 2006: 845) 1قابل مجا ا  است

و لزومی ن،اکا که اق،ام بع، ا  توافق  متعاقب نن باش،. البته  یرف میذاکره کفاییت     شوایمقق مو

ح،اقل عنا ر ا یلی توافیق کا تعرییف کننی،       کنن،گانیتبان؛ این امر مستلزم این است که کن،ینم

 ل نشی،   توافق به کفتاکی نماین، که شامل نتایج م،نظرشان باش،. اگر توافق حا هاننکه  معنانیب،

                                                           
ناتمام یا عقیم که ب،ون نیا  به اکتبای جرم ا یلی منجیر بیه مسیئولیت کیفیری       جرائمی انگلستان الکامن. اک حقوق 1

 ,Timmermann: شرو  به اکتبای جیرم  تبیانی  و توریی  بیه اکتبیای جیرم )      شون،یم  به سه استه تقسیم شون،یم

2006: 825.) 
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اتهام تبانی کا خواه، ش،. البته رروکتی برای موقا  حضوکی طرفین توافق وجیوا نی،اکا و  یرف    

متوی،ه نییز ا     اال یی ااطو  ا  وجوا طرف ایگر برای توقق توافق کافی اسیت. مقیرکا  تبیانی اک    

 (.Okoth, 2014: 16-31ی نن اقتباس ش،ه است )الکامنمبنای 

 یوک    الکیامن ی  جرم ناتمام و مستقل ابت،ا اک کشیوکهای   عنوانهبی تبانی انگاکجرمگرچه 

ی حقیوقی نوشیته ماننی، نلمیان هیم وجیوا ااکا       هیا نظیام گرفت  اما این مفهوم امیرو ه اک برخیی   

(Ambos, 2008: 760  البته اک نن استه ا .)ی حقوق نوشته مانن، نلمان  اسپانیا و فرانسه هانظام

یی    عنیوان بیه   تبیانی بیشیتر   ان،نمواهی انگاکجرمش،ی،  جرائمبا برخی  که تبانی کا تنها اک کابره

. برای مثال  اک نظام حقوقی فرانسه ال م است کیه متهمیان   شوایمشرو  به جرم مجرمانه شناخته 

ی اکتبیای جیرم انجیام اااه    سیا  نمیااه عووه بر توافق برای اکتبای جرم  اق،اماتی هیم اک کاسیتای   

اشخاص توافق به اکتبای جرم نماین، و مرتبب جیرم   الکامناگر اک نظام حقوقی  اک نتیجه  1.باشن،

(  اما 553: 1321)کسسه   5شون،  هم به اتهام تبانی و هم به اتهام اکتبای جرم موبوم خواهن، ش،

ی حقوق نوشته مسئولیت برای اکتبای تبانی تنها  مانی متوجه شخ  خواهی، شی، کیه    هانظاماک 

 3(.Dalton, 2010: 6؛ 553: 1321ی جرم نشون، )کسسه  موفق به اکتبا

ککن ماای جرم تبانی  توافق کران برای اکتبای ی  جرم است و ککن معنوی نن او شق ااکا: 

کنن،گان قص، اکتبای نن کا ااکن،  اوم  قصی،  جرمی که تبانی احوال واول  علم به واقعیا  و اورا  

ی بوان ککن معنوی اوقسمت(. با توجه به 553: 1321سه  )کس 5عمل به تبانی و اکتبای جرم ا لی

کس، که این یی   نظر میجرم تبانی  که قسمت اوم نن قص، ناظر بر توقق نتیجه مجرمانه است  به

                                                           
قانون تعزییرا    111اک مااه  ژهیوبهاست. این امر  ش،هی نیبشیپران هم قانون تعزیرا  ای 111و  111. تبانی اک مواا 1

علیه اعراض یا نفوس یا اموال میرام موبیوم    جرائمنم،ه است که اک  وکتی شخ  به اتهام تبانی اک اکتبای   راحتبه

وا موفق بیه اقی،ام نشیون،.      اما ب،ون اکااه خمق،ما  اجرایی نن کا هم ت،اک، ای،ه باشن،خواه، ش، که عووه بر تبانی  

بنابراین مورع نظام حقوقی ایران اک خصوص تبانی مشابه نظام حقوقی فرانسه است. برای اطو  بیشتر کجو  شیوا بیه:   

این  شرو  به جرم و تبانی او جرم ناتمام متفاو  ا  یبی،یگر هسیتن،.    وجوا با (.151-155: 1323  مؤمنی   ااهبیحب)

 (.15-13: 1331  هایمیحبی بین این او کجو  شوا به: )هاتفاو برای اطو  ا  

( O’Connell. اک انگلستان ااغام نش،ن اتهام تبانی اک اتهام جرم ا لی اکتبابی بیرای اولیین بیاک اک پرونی،ه اوکنیل )     5

وریو  تبیانی   قراک گرفت و اک قانون کیفری این کشوک نیز بر تفبی  و ع،م ااغام اتهام تبانی با اتهام جیرم م  ،ییتأموکا 

 (Okoth, 2014: 20اک  وک  اکتبای تأکی، ش،ه است. )

اک واقع  عواملی که سا ن،ه جرم تبانی اک حقوق انگلیس هستن، اک حقوق فرانسه به مثابه کیفیا  مش،اه جرم و ییا  . 3

 (Elliot, 2011: 104. )رن،یگیمااخل اک مسئولیت معاون قراک 

. ااننی، یمی جیرم تبیانی  برخیی قسیمت اول کا همیان قصی، توافیق و ییا تبیانی          . اک کابره با قسمت اول ککن معنوی 5

برای جرم تبانی کجو  شیوا   ا یموکاناکباکه ککن معنوی  نظرهااختوف( برای اطو  ا  152  1323  مؤمنی   ااهبیحب)

 (.11-15: 1331  هایمیحببه: )
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 اجراشی،ه  تینها اککه نیا توافق جرم ااکای سوءنیت خاص است. برای احرا  جرم تبانی  برکسی این

ال و حقیوق  هیای کیامن  تبای جرم مورو  تبانی  مواریع نظیام  یا خیر  مهم نیست  اما اک  وک  اک

نوشته اک برخوکا با تبانی و جرم مورو  تبانی متفاو  خواه، بوا. با توجه به پیشینه جرم تبانی اک 

ال و یا حقوق نوشیته(  المللی ا  ک،ام مفهوم تبانی )کامنال بای، ای، که حقوق کیفری بیننظام کامن

 استفااه نمواه است.

 

 المللیارکان جرم تبانی در نظام حقوق کیفری بین .2..2

المللی جهت احرا  اککان جرم تبانی بای، به اولین نمونه اشاکه به این جیرم اک  اک حقوق کیفری بین

المللی پرااخت. اساسنامه اااگاه نوکنبرگ به عنوان اولیین اااگیاه کیفیری    های بیناساسنامه اااگاه

های  یاای اسیت؛ بی،ین  یوک     صری  نمواه است  اما این تصری  تؤام با ابهامالمللی به تبانی تبین

که تعریف و اککان تبانی مشخ  نش،ه  و اک کویه به شبل مو،وای  رفاً اک کابره با جنایا  علیه 

  ل  پذیرفته ش،ه است.

ژییم نیا ی   بوا  وی و یر اموک ااخلی نلمان اک ک 1متهمان به تبانی اک این اااگاه فری  جمله ا 

 اکبوا که به اتهام تمامی چهاک فقره جنایا  توت  وحیت اااگاه نیوکنبرگ مواکمیه گرایی،  امیا     

ی تجاو کاکانیه ا   هیا جنیگ ی هیتلر اک کابره بیا  ریگمیتصمبه الیل ع،م شرکت اک جلسا   تینها

   جنایا  علییه  اتهام تبانی اک اکتبای جنایا  علیه  ل  تبرئه و به سه فقره اتهام جنایا  علیه  ل

 Office of the United States Chief of Counsel)بشریت و جنایا  جنگی موبیوم گرایی،   

129-: pp. 126for Prosecution of Axis Criminality, 1947 نیز بنیا بیه    5(. سیس اینبواک

 االیل مشابه رمن تبرئه ا  اتهام تبانی  به سه فقره اتهام ایگر موبوم گرای،.

ی مالی نلمان نیا ی جهیت تجیاو  بیه     سا نمااهو  کتبهیعالنیز به کغم ااشتن پست  3ن والتر فا

الیل ن،اشتن تأثیر ال م اک ت،وین ی  توافق  ا  اتهام تبیانی اک  کشوکهای همسایه  به  عم اااگاه به

 Office of the United States Chief of Counsel for. )شیوا یمی جنایا  علیه  یل  تبرئیه   

134-ution of Axis Criminality, 1947: 131Prosec    و  1فرانی   2سیاکل   5(. فین اسیچیرا

به اتهام اکتبای جنایا  جنگیی و جناییا  علییه بشیریت موبیوم شی،ن، و ا  او اتهیام         1کالتنبرونر

                                                           
1. Frick. 

2. Seyss-Inquart. 

3. Walter Funk. 

4. Von Schirach. 

5. Sauckel. 

6. Frank. 

7. Kaltenbrunner. 
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 Office of the United States Chiefاکتبای جنایا  علیه  ل  و تبانی اک نن تبرئه گرای،نی، ) 

of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947, p. 119-121   اک کابریه بیا .)

 ینایع جنگیی    سیکئی هم اااگاه اعوم نموا که با وجوا انتصای وی بیه سیمت    1متهم ایگر اسپیر

و اک جرییان بیواه     شی،ه  شیرو  ی نلمان نا ی هاجنگکه اک  مان انتصابش تمامی  جانننلمان  ا  

ی و یا تبانی اک اکتبیای جناییا  علییه  یل      سا نمااهی و زیکبرنامهم شرو   وی کا به اتها توانینم

 Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of) 5موبیوم نمیوا  

: 156Axis Criminality, 1947   5اوئِنتییز   3ی اسیتریچر  هیا نیام (. اک کابره با متهمان ایگیر بیه 

متهمان  جهینت اکو  رایگیماااگاه ا  است،الل مشابه پرون،ه فری  بهره  1و فری  1فن پاپن  2بوکمن

 Office of the United States Chief of) گرانی، یما  اتهام تبانی اک جنایا  علیه  ل  تبرئه 

Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 129-131; 162-166  تبرئیه .)

اااگیاه بیرای    نظیر  ا ام اسبا  هیم بنابیه االییل مشیابهی اعیوم گرایی،.       ایگر به ن کتبهیعالمتهم 

ی تجاو کاکانه نا ی مرلع بیواه  هاطر موبومیت وی به اتهام تبانی ال م است اثبا  شوا که وی ا  

اطیو  و   تیوان ینمی اااگاه به این نتیجیه کسیی، کیه     تینها اکنقش ااشته است.  هاننو اک ت،وین 

ی هیا اتهیام وی ا  تمیام   جیه ینت اککا وکای هر ترای، معقولی اثبا  نمیوا.   ها طرنگاهی وی ا  این 

 Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of)واکاه تبرئیه شی،   

Axis Criminality, 1947: 133-137.) 

تبانی اک جناییا    اک واقع اااگاه نوکنبرگ نستانه باالیی کا برای احرا  ککن ماای و معنوی جرم

ی یااش،ه  رف حضوک و اطیو  میتهم ا    هاپرون،هاک تمام  کهیطوک؛ به رایگیمعلیه  ل  اک نظر 

اان،  بلبه معتق، به لزوم احیرا  قصی، میتهم اک توقیق     توافق کا جهت انتسای اتهام تبانی کافی نمی

احرا  اکااه وی جهیت   نتایج توافق )قسمت اوم ککن معنوی( و نقش کلی،ی و کاهبرای متهم جهت

 انعقاا توافق )ککن ماای( است.

جنیگ جهیانی اوم اک    کیاکان تیجنامنشوک اااگاه توکیو برای مواکمه  2تبانی اک مااه هرچن، 

منشوک نوکنبرگ بوا  اما اک کویه قضایی این اااگاه به اککان ماای و معنیوی   1ژاپن عیناً تبراک مااه 

است. چن،ین عامل  ش،هپرااختهنایا  علیه  ل ( با تفصیل بیشتری تبانی )البته تنها اک کابره با ج

                                                           
1. Speer. 

 اااگاه نوکنبرگ الواق بع،ی ی  شخ  به تبانی و توافق برای اکتبای جرم کا نپذیرفت. اکواقع. 5
3. Streicher. 

4. Doentiz. 

5. Bormann. 

6. Von Papen. 

7. Fritzsche. 
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قراک گرفت: تصی،ی یی  سیمت     استفااه موکااک این اااگاه برای استنباط مشاککت متهم اک تبانی 

که ی  شخ  قااک به ایفای نقیش اک تی،وین و    شوایماک اولت یا نیروی نظامی موجب  کتبهیعال

 میوکا ه کشوک باش،؛ حضوک اک جلساتی کیه اک نن موریو  تبیانی    ی جنگ تجاو کاکانهاطر اجرای 

ی سیاسی که مستلزم بران،ا ی و قتیل کهبیران مخیالف    هابرنامهاست؛ مشاککت اک  قراکگرفته بوث

  سیرکوی اموکراسیی و   کننی،گان یتبیان جنگ تجاو کاکانیه اسیت؛ حماییت ا  بیه قی،ک  کسیی،ن       

 کننی،گان یتبیان ی تجاو کاکانیه  هاجنگی که حامی یهاکسانهموبومیت مخالفان  تبلیغا  ا  طریق 

ی همسایه. اک کابره با ککین معنیوی هیم اااگیاه     هانیسر مهستن، و توری  مرام ژاپن به تصرف 

ی استفااه نموا: اول  متهم ا  اه،اف تجاو کاکانیه تبیانی اطیو  ااشیته     قسمت اوتوکیو ا  ی  معیاک 

ی کسمی یا ا  اظهیاکا  عمیومی    هایریگمیتصمی اک باش، که این امر ا  سمت متهم یا مشاککت و

مقاال  منتشره و مباتبا  خصو ی متهم قابل استنباط است. اوم  قصی، خیاص میتهم اک توقیق     

اه،اف تبانی. شرط اخیر ا  تصمیم اااگاه توکیو اک تبرئه نموان ماتسو ا  اتهام تبانی قابل اسیتنباط  

وجیوا ااشیت  و او احتمیاالً ا      کننی،گان یتبانی  وی با است. گرچه االه کافی حاکی ا  اکتباط نزا

این اااگاه اعوم نموا که  یرف اطیو     وجوا بانگاهی ااشته   کنن،گانیتبانی هااستیساه،اف و 

 (.Okoth, 2014: 118-120برای موبوم نموان وی به اتهام تبانی کافی نیست )

ی یوگسووی و کونن،ا  تنها تصری  به جرم اهاااگاهی نسل اوم یعنی هااااگاهی هااساسنامهاک 

اساسینامه   5(3ی کوننی،ا  و میااه )ی()  المللی نیبی اساسنامه اااگیاه کیفیری    5(3تبانی اک مااه )ی()

بیه اککیان جیرم     کهنیای است  ب،ون کشنسلی یوگسووی اک کابره با جرم المللنیباااگاه کیفری 

ی اک اساسینامه اااگیاه یوگسیووی  تبیانی اک     کشنسلاک اشاکه به تبانی  وجوا با تبانی اشاکه نمای،.

کویه قضایی این اااگاه نقش چن،انی ن،اشته است. اااگاه یوگسووی برخوف اااگاه کونن،ا  و بنابیه  

ی توجیه نمیواه اسیت    کشنسلاذعان خوا اااگاه برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی  به اتهام تبانی اک 

(Al, 2010: para. 867 Prosecutor v. Popovic et. .)،هم  1اااگاه اک پرون،ه تولیمیر نن ا  بع

بوا که متهمان بیا یبی،یگر    ش،ه ااعای کسی،گی نموا. اک پرون،ه پوپوی   کشنسلبه اتهام تبانی اک 

نابواسا ی مسلمانان  مراان مسلمان اک سربرنیسیا کا ببشین، و باقیمانی،ه     قص، بهتوافق نموان، که 

منرقه سربرنیسا و  پا کا اخراج نماین،. اااگاه اک احرا  وجوا تبیانی بیه شییوه     جمعیت مسلمان اک

اااگیاه چنیین همیاهنگی اک     نظیر  ا نیروهای  ری بوسنی اک سربرنیسا اشاکه نموا.  جرائماکتبای 

                                                           
1. Tolimir. 
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توان، حا ل وجوا ی  توافق برای اکتبای این اعمال می واسرهبهاعمال نیروهای  ری بوسنی تنها 

 1(.secutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867Pro-876گراا )

ی اک پرون،ه ناهیمانا  باکاییاگویزا و انگیزه   کشنسلاااگاه کیفری کونن،ا اک تبیین اککان تبانی اک 

الییل همبیاکی متهمیان اک    به جهینت اککه وجوا توافق ککن ماای جرم تبانی است.  ااکایماعوم 

 شیون، یمی ی مسئول شیناخته  کشنسلی و کشنسلهر او جرم تبانی اک  برای هانن  امالینکتکاایو 

(Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043, 

ی توسی  اااگیاه تج،یی،نظر    کشی نسیل (. البته موبومیت متهمان به اتهیام تبیانی اک   1092-1094

کشیی  افق بین متهمان با قص، خاص اکتبای نسلالیل نبوا االیل کافی جهت اثبا  وجوا ی  توبه

نیز تأثیرگذاک است و مجا ا  حبس اب، هر سیه میتهم    هاننکه اک میزان مجا ا  نهایی  شوایمکا 

. اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا کیه حتیی   اب،ییمسال حبس تقلیل  32و  35  31به ترتیب به 

بیرای اشیاعه    هاننبتوان، االلت بر توافق بین  امالینکتاگر همباکی بین متهمان اک شببه کاایویی 

وکای هر ترای، معقولی قص، خیاص نابواسیا ی    توان،ینمااشته باش،  اما « برتری نژاا هوتو»نظریه 

 .Nahimana, Barayagwiza, Ngeze vی است  اثبا  نمای، )کشنسلکا که ال مه جرم  هایتوتس

Prosecutor, 2007: para. 906, 912, XVIII. DTSPOSITION   بنابراین بیرای موبومییت .)

ی وجیوا ااشیته باشی، و وکای هیر     کشنسلی ال م است قص، خاص ال مه جرم کشنسلبه تبانی اک 

ترای، معقولی اثبا  گراا. اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا که قسمت اوم ککین معنیوی ال میه    

 نیست. اثبا قابل جانیاجرم تبانی اک 

ی متهم کشنسلی و تبانی اک کشنسله نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم به اتهام اک پرون،

اک  هیا ننش،ن،. اااستانی اک اثبا  ااعای خوا به جلسا  متع،ای استناا نموا کیه متهمیان طیی    

. کرانی، یمی ریگمیتصم هاننو توری  ایگران برای پیوستن به  هایتوتسکابره با چگونگی کشتاک 

ی موبیوم نمیوا و   کشی نسلی و تبانی اک کشنسلاااگاه تنها ی  متهم کا به هر او اتهام  تینها اک

ی تبرئه ش،ن،  امیا بیه اتهیام اکتبیای     کشنسلالیل نبوا االه کافی ا  اتهام تبانی اک سایر متهمان به

 ,Prosecutor v. Nyiramasuhuko, et alی موبیوم شی،ن، )  المللی نیبی  جرائمی و سایر کشنسل

2011: para. 1, 1823, CHAPTER V: VERDICT, para. 6271.) 

ی میوگنزی و  هیا نیام اک اااگاه کونن،ا او نفر ا  چهاک متهم پرونی،ه بیه    هاپرون،هی ایگر ا  بی اک

ی موبیوم  کشی نسیل کشی و توری  مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای     موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسل
                                                           

ی  ایین نویوه اثبیا  جیرم تبیانی      المللی نیبی  توافق  ری  مبنی بر اکتبای جرم . با توجه به ع،م امبان اثبا  وجوا 1

 است. قراکگرفتهموکا تبعیت  هاپرون،هی کونن،ا و یوگسووی اک سایر المللنیبی کیفری هااااگاهتوس  
)Prosecutor v. Tolimir, 2012: para. 790; Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, 

Mugiraneza, 2011: para. 1956 . (  
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 ,Prosecutor v. Bizimungu) گرانی، یمی ی تبرئیه  کشی نسیل   امیا ا  اتهیام اکتبیای    شیون، یمی 

Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988 .)ی هیا تیموبوماین   باوجوا

ی کشی نسلالیل ع،م اکائه االه کافی جهت اثبا  ککن معنوی متهمان اک اکتبای تبانی اک  ااکه به

و حبیم بیر    شیون، یمی گاه تج،یی،نظر کا  ی توس  اااکشنسلو توری  مستقیم و علنی اک اکتبای 

الییل  .  یرا اااگیاه بی،وی ککین معنیوی ایین او میتهم کا  یرفاً بیه        شوایمبرائت او موبوم  ااک 

ی مبنیی بیر کشیتاک    زینم یتوری هایسخنرانحضوکشان اک مراسم معرفی کابینه ج،ی، که اک نن 

 ,Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor وک  گرفتیه بیوا  اسیتنباط نمیوا )     هایتوتس

2013: para. 144, 92  اااگاه کونن،ا اک  ،وک حبم برائت متهمان مشابه اااگاه توکیو اک تبرئیه .)

ماتسو ا  اتهام تبانی اک جنایا  علیه  ل  عمل نمواه است. اک پرون،ه ماتسو نییز اااگیاه بیا اعیوم     

بیرای   کننی،گان یتبانو  ا  قص، ی برای ککن معنوی متهم اعوم ااشت که  رف اطقسمت اومعیاک 

  بلبه متهم نیز بای، ااکای قص، اکتبای تبانی و اک کابره با تبیانی  ،ینماینمموبومیت متهم کفایت 

اک واقیع  ککین معنیوی و میاای تبیانی       ی بای، ااکای قص، خاص ال مه این جیرم باشی،.  کشنسلاک 

و مؤثر اک تبانی و قص، خاص پیشیبرا   متضمن نگاهی عمومی اعضا ا  وجوا تبانی  مشاککت نگاهانه

 باش،.ه،ف مشتر، می

 

 المللیانواع جرم تبانی در حقوق کیفری بین .3

 متوی،ه اال یی اپیشنهاا اکج مفهوم تبانی اک اااگاه نوکنبرگ ابتی،ا ا  سیوی برنیی اک و اک  افیا      

و مسیئولیت  « تبیانی اک مفهیوم اولییه نن   »نمریبا مرر  گرایی،. تبیانی اک نظیر برنیی ترکیبیی ا       

اکتیرین تبیانی   »عنیوان  نمریبا توت متو،هاال یامشاککتی که چن،ین سال بع، اک حقوق کیفری 

تبانی اک مفهوم برنی ب،ین معناست که شخصی که با ایگران اک  .باش،یمشناخته ش،   1«پینبرتون

                                                           
اک پرونی،ه   متوی،ه اال یی ا  ح،وا او سال بع، ا  پیشنهاا برنی اک توسعه مفهوم تبیانی  اییوان عیالی    1351. اک ژوئن 1

پینبرتون این ای،گاه کا پذیرفت که به اکترین پینبرتون شهر  یافته است. والتر و انییل پینبرتیون او بیرااکی بوانی،     

این تبانی اکتبای یافته بوا موبوم ش،ن،. قضا  ایوان اعوم نموان، کیه   جهیاکنتی و اه فقره جرمی که که به اتهام تبان

ی ااالیه مشاککت ااشته است .... گرچیه   جرائمی وجوا ن،اکا که اثبا  نمای، که انیل مستقیماً اک اکتبای این ااالههی  

  والتر و اک کاستای تبانی و توافق غیرقانونی بین این او بیرااک  اک واقع توس جرائمکه این  ،ینمایموجوا ااکا که اثبا  

 جیرائم به اتهام تبانی بلبه بیه اتهیام    تنهانه. اکثریت قضا  ایوان اعوم نموان، که برای موبومیت انیل ان،افتهاکتبای ی

بیواه و اک   زیبرانگچالشسیاک نمریبا ب متو،هاال یااکتبابی توس  برااکش مبنای کافی وجوا ااکا. اکترین پینبرتون اک 

اسیت. علیت عی،م     نشی،ه رفتیه یپذ  رایی گیمم،ل قانون کیفری نمریبا که توس  بیشتر ایاال  نمریبا موکا اقتباس قراک 

هزاکان جرم اکتبابی ی  فیرا   توانیمتوافق    رفبه کهنیاپذیرش این اکترین اک خوف ا ل تناسب بوان نن است و 



صطفی موسوی، مهین سبحانی  و  مجتبی جانی پور   31  (91، )ایپپی  9318 تانبهار و اتبس ، اول، شماره مده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سیدم

 

نظیر ا    یرف  نمای،  برای اکتبای تبانی و اکتبیای جیرائم موریو  تبیانی    اکتبای ی  جرم توافق می

کیه نقشیی   امبان موبومیت شخ  ب،ون این واقع اکها مسئول شناخته شوا؛ نقشش اک اجرای نن

الییل انتقااهیای   (. بهYanev, 2015: 429) اک اجرای جرائم مورو  تبانی ااشته باش،  وجوا ااکا

سه و اتویاا  واکاه به این طر  ناشی ا  احرا  مسئولیت ب،ون اثبا  مشاککت ا  سوی کشوکهای فران

یی که اک تی،وین  هانن »....این بوا که:  متو،هاال یاگزین  اما مبهم جماهیر شوکوی  پیشنهاا جای

 جرائمو اجرای ی  طر  مجرمانه مستلزم اکتبای چن،ین جرم مشاککت ااکن،  جمعاً برای هری  ا  

-Yanev, 2015: 432« )اکتبابی و هر ی  ا  اعمال سایرین )اک این توافق( مسئول شناخته شیون، 

و مو،وایت  مانی برای به نتیجه کسان،ن کنفرانس لنی،ن    نظرهابه الیل اختوف  تینها اک(. 440

 منشوک نوکنبرگ به شبل ذیل به تصویب کسی،. 1متن مااه 

اعمال »... منشوک اااگاه توکیو عیناً مشابه نن است:  2منشوک نوکنبرگ که مااه  1مااه  موجببه

مسئولیت شخصی وجوا  هاننتوت  وحیت اااگاه هستن، که برای  جرائم  هاننا   ذیل  یا هری 

ی  شیرو  ییا اقی،ام بیه یی  جنیگ       سیا  نمیااه ی  زیی کبرنامیه ااکا: الف( جنایا  علیه  ل : یعنیی  

ی  ییا مشیاککت اک یی     المللی نیبی ی هانیتضمو  هاتوافقتجاو کاکانه  یا جنگی مغایر با معاه،ا  و 

تبانی برای انجام هر ی  ا  اعمال مذکوک؛ ی( جنایا  جنگیی:.... ج( جناییا  علییه     طر  مشتر، یا

اک ت،وین یا اجرای یی    کنن،گانمشاککتیا  کنن،گان یتوراهن،گان  بشریت:..... کهبران  سا مان

مذکوک برای همه اعمال اکتبابی توس  اشخاص  جرائمطر  مشتر، یا تبانی برای اکتبای هر ی  ا  

 Charter of the International« )ای چنیین طرحیی مسیئول شیناخته خواهنی، شی،      اک اجیر 

Military Tribunal, 1945.) 

شیوا  تبیراک تبیانی اک او قسیمت     اساسنامه اااگاه نوکنبرگ استنباط میی  1ی که ا  مااه انبته

اک ایین   اک وهله اول اک تعریف جنایا  علییه  یل   تبیانی    کهیطوکبهمختلف ا  مااه مذکوک است. 

تویت   جیرائم ی اک تمیام  طیوککل بیه ی نمیواه اسیت  امیا اک وهلیه اوم     انگاکجرمجنایا  کا مستقوً 

اک  کننی،گان مشیاککت کنن،گان ییا  ی تور  اهن،گانسا مان وحیت اااگاه به مسئولیت کهبران  

ه اسیت.  مذکوک اشاکه نموا جرائمت،وین یا اجرای ی  طر  مشتر، یا تبانی برای اکتبای هر ی  ا  

بینیی او شیق متفیاو  ا  تبیانی     یشپی توان، االلت بر یم 1تبراک تبانی به او شبل مختلف اک مااه 

 شبلی ا  مشاککت. عنوانبهی  جرم مستقل؛ اوم  تبانی  عنوانبهااشته باش،: اول تبانی 

 

 

                                                                                                                                              
اسیت   نشی،ه رفتیه یپذنییز   الکیامن فین توافق( تسری ااا. اکترین پینبرتون اک سیایر کشیوکهای   کا به ایگران )سایر طر

(Yanev, 2015: 429-430.) 
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 عنوان یک جرم مستقلتبانی به .1..3

ی نیوکنبرگ و  هیا اااگیاه کیه البتیه اک    گیراا یمی  جرم تلقی  عنوان بهطبق شق اول  تبانی خوا 

 رف تبانی و توافیق بیرای    جرائمتوکیو فق  مو،وا به جنایا  علیه  ل  ش،ه است؛ یعنی اک این 

مذکوک واقع نشون،  اما اگر برای اکتبای جنایا  جنگی و  جرائمجرم بواه هرچن، عموً  هانناکتبای 

 ,Yanevپذیرا   رف توافق و تبیانی جیرم نیسیت )    یا جنایا  علیه بشریت تبانی و توافقی  وک 

2015: 440.) 

 

 عنوان جرم مستقل در دادگاه نورنبرگتبانی به .1..1..3

اااگاه نوکنبرگ اک وهله اول تبانی کا مو،وا به جنایا  علیه  ل  نموا که البتیه ایین امیر تیا حی،      

اول میااه   بنی،  اکا جرم تبانی بوا. منشوک اااگاه اک کابره ب 1الیل نگاکش مبهم متن مااه  یاای به

  اک ش،ه اشاکهبه تبانی اک اکتبای این جنایت  پراا ایممنشوک نوکنبرگ که به جنایا  علیه  ل   1

ایین تفسییر   مقابل اک کابره با جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت شاه، مقرکه مشابهی نیسیتیم.  

ی حقیوق  هیا نظام  مفهومی نبواه که توس  مضیق معموالً حمل بر این حقیقت ش،ه است که تبانی

. قیراکااا تیأثیر  ی بع،ی کا توتهااااگاهباش،. این تفسیر  نکای تمام  ش،هشناختهنوشته به کسمیت 

شوا  ع،م تصیری  بیه نن   المللی ذکر میالیل ایگری که برای ع،م تسری تبانی به سایر جرائم بین

به عنوان اولین  1311و  1233ی  ل  الهه هاونینسکنواو  1353ی چهاکگانه ژنو هاونیکنوانساک 

اک مقابل  نظر ایگری که اک تفسیر تبانی منابع تعریف جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت است. 

ی هیا کوشنو  اول وجوا ااکا این است کیه منشیوک نیوکنبرگ بیا قیراک ااان تبیانی اک کنیاک سیایر         

ن کا به ی  شیوه مشاککت اک اکتبای جناییت علییه   مشاککت اک اکتبای جنایا  علیه  ل  بیشتر ن

 (.Cryer, 2010: 368 ل  و نه ی  جرم مستقل نزای  نمواه است )

بهترین پرون،ه اک کابره با اتهام تبانی اک اااگاه نوکنبرگ  پرون،ه کااولیف هیس اسیت. بیاوجوا     

اتهیام تبیانی بیرای     اعوم اتهام وی به هر چهاک فقره جرم من،کج اک کیفرخواست  وی اکنهاییت بیه  

اکتبای جنایا  علیه  ل  و اکتبای جنایا  علیه  ل  موبوم ش،. اااگیاه اک حبیم  یااکه اعیوم     

نموا که وی مرا شماکه اول حزی نا ی بواه که اک تمام جلسا  هیتلر جهت ت،وین طر  حمیو   

موبومیت وی بیه   تجاو کاکانه اک اکوپا شرکت ااشته است. پذیرش نگاهانه وی ا  این طر  منجر به

. عووه بر این  هس به اتهام اکتبای جنایا  علیه  ل  شوایمتبانی برای اکتبای جنایا  علیه  ل  

قضا  اااگاه به االه کافی جهیت اثبیا  مشیاککت وی اک     کهنیاهم موبوم گرای،  اما تنها بع، ا  

بشیریت و جناییا  جنگیی    ی هیتلر کسی،ن،. اما هس ا  اتهام اکتبیای جناییا  علییه    هاطر اجرای 

تبرئیه گرایی،    جرائمالیل فق،ان االه کافی جهت اثبا  اکتباط وی با این من،کج اک کیفرخواست به
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(Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis 

Criminality, 1947: 111-113.) 

 اشیتبیان هس به الیل اثبیا    ،یترایب  انمویماگر اااگاه ا  مفهوم تبانی م،نظر برنی تبعیت 

و  شی، یمبای، به اتهام اکتبای جنایا  علیه  ل   جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت هم موبوم 

(. اک Yanev, 2015: 446-447نبیوا )  جرائمنیا ی به اکائه الیل جهت اثبا  مشاککت وی اک این 

تهیام جناییا  علییه بشیریت  قضیا  مخیالف اک       انتقاا ا  مجا ا   ااکه برای هس و تبرئه وی ا  ا

که نقش هس کا اک اکتبای جنایا  علیه بشریت اثبیا    ن،ینمایماااگاه نوکنبرگ به االیلی استناا 

این االیل نقش او اک امضای قوانینی است که یهوایان کا ا  شرکت اک انتخابا  و  جمله ا . ،ینمایم

هیایی ا  وی اک مقیام معیاون هیتلیر     سخنرانی حالنیاکعو  ،ینمایمتص،ی مشاغل عمومی موروم 

 Office of the United States) ،یی نمایمی هیتلر حماییت  « نژاا برتر»وجوا ااشته که ا  تئوکی 

Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 179-180  نبتیه .)

میتهم اک جناییا  علییه بشیریت      اینجاست که حتی قضا  مخالف هم بیه انبیال اثبیا  مشیاککت    

موریو  تبیانی    جیرائم  رف اثبا  تبانی متهم با هیتلر کا برای موبومیت وی اک  کهنیاهستن،  نه 

 کافی ب،انن،.

نگاهی به کویه قضایی اااگاه نوکنبرگ اک برخوکا با تبانی بیانگر کویبیرا بسییاک مضییق     واقع اک

ا مو،وا به جنایا  علیه  ل  و متهمیان کا موی،وا بیه    اااگاه است. اوالً اااگاه نوکنبرگ این جرم ک

. ثانیاً اثبا  وجوا یی  توافیق بیرای اکتبیای     ،ینمایماولت نلمان نا ی  رن،گانیگمیتصمکهبران و 

و بیرای   اانی، ینمی موریو  تبیانی    جرائمجنایا  علیه  ل  کا الیل برای اثبا  موبومیت متهم به 

اکتبیابی   جیرائم به انبال االه اثبیا  مشیاککت میتهم اک     موبومیت متهم به جنایا  مورو  توافق

الیل موبومیت برخی متهمان مانن، هیس بیه او عنیوان مجرمانیه تبیانی اک اکتبیای       است. ثالثاً به

اااگاه نیوکنبرگ تبیانی اک    نظر ا که  کس،یمجنایا  علیه  ل  و اکتبای جنایا  علیه  ل  به نظر 

به   مانهمی  جرم مستقل تلقی ش،ه است و امبان موبومیت  عنوانبهاکتبای جنایا  علیه  ل  

 مورو  تبانی وجوا ااکا. جرائماو اتهام تبانی و 

 

 عنوان جرم مستقل در دادگاه توکیوتبانی به .2..1..3

اااگاه توکیو همانن، اااگاه نوکنبرگ بر این اعتقاا بوا که مسئول شناختن یی  شیخ  بیه اتهیام     

ی تجاو کاکانه و جنایا  اکتبیابی  هاجنگنای مسئول اانستن وی برای همه به مع خواخوابهتبانی 

(. International Military Tribunal for the Far East, 1948: 40-41مورو  تبانی نیسیت ) 

 جیرائم نفر متهمی که اک اااگاه توکیو به اتهام تبانی اک جناییا  علییه  یل  و سیایر      وسهستیبا  
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تنها به اتهام تبانی اک جنایا  علییه  یل     1متهمان یعنی اوشیما و شیراتوکی متهم ش،ن،  او نفر ا 

 (.Okoth, 2014: 118-120اتهامی تبرئه ش،ن،. ) جرائمموبوم و ا  سایر 

اااگاه توکیو همانن، اااگاه نوکنبرگ اعوم نموا که تبانی اک جناییا  علییه بشیریت و جناییا      

 ,International Military Tribunal for the Far Eastجنگی خاکج ا   وحیت اااگاه است )

(. هر او اااگاه تنها  مانی متهمان کا عووه بر تبانی  به اتهیام مشیاککت اک جناییا     40-41 :1948

که االیلی جهت اثبا  مشاککت متهمان اک جنگ تجاو کاکانیه وجیوا    نموان،یمعلیه  ل  موبوم 

گاه و برخوف تبانی م،نظر برنی  رف اثبا  تبیانی منجیر بیه    هر او ااا نظر ا  واقع اکااشته باش،. 

ایین او   نظیر  ا  گیر یا عبیاک   به. شواینممسئولیت متهمان به مشاککت اک جنایا  مورو  تبانی 

متهمیان بیه او جیرم تبیانی و       میان هیم اااگاه تبانی ی  جرم مستقل است و امبیان موبومییت   

 مورو  تبانی وجوا ااکا. جرائممشاککت اک 

 

 ی یوگسالویالمللنیبعنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری تبانی به .3..1..3

شیبلی ا  مسیئولیت و ییا جرمیی      عنوانبهی یوگسووی و کونن،ا به تبانی هااااگاهی هااساسنامهاک 

 شی،ه   یتصری  جرم مستقل  عنوان بهی کشنسلمستقل اشاکه نش،ه است  بلبه  رفاً به تبانی اک 

اساسینامه اااگیاه یوگسیووی و میااه      5(3  تنها تصری  به جرم تبانی اک مااه )ی()جهینت اکاست. 

 ی است.کشنسلاساسنامه اااگاه کونن،ا اک کابره با جرم  5(3)ی()

ی پنج نفر ا  هفت متهم بیه اتهیام   هااتهاماااگاه یوگسووی برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی  به 

ا  اکتبیای ییا    نظیر  رفی کشنسلااگاه اعوم کرا که تبانی اک ی کسی،گی کرا. اکشنسلتبانی اک 

اعیوم نمیوا کیه     و ناتمام است. اااگیاه همچنیین   ی  جرم مستقل نفسهیفی کشنسلع،م اکتبای 

بعی، ا    توانی، یمی و یی  شیخ     5ی  جرم مستمر اسیت  الکامنی حقوقی هانظامبه  باتوجهتبانی 

Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-) 3انعقاا توافق هیم بیه نن ملویق گیراا.    

ی و کشی نسیل اااگاه برای او نفر ا  متهمان یعنیی پوپیوی  و بایرا  اتهیام تبیانی اک       تینها اک(. 876

ی او جرم مجیزا  کشنسلی و کشنسلی کا احرا  نموا. اااگاه گرچه اعوم نموا که تبانی اک کشنسل

یت متهمان به هر او فقره اتهام خواااکی نمیوا   ییرا چنیین    و مستقل ا  هم هستن،  اما ا  موبوم

عنوان ی بهکشنسلی تبانی اک انگاکجرماااگاه ه،ف ا   نظر ا . اانستیمموبومیتی کا غیرمنصفانه 

ی ایگر تیوجیهی بیرای   کشنسلی  جرم مستقل و ناتمام جلوگیری ا  اکتبای نن است و با اکتبای 

                                                           
1.Oshima and Shiratori. 

 (.152-153  ص. 1323  مؤمنی   ااهبیحبمخالف کجو  شوا به: ) نظر ا . برای اطو  5

 متفاو  است. اک پرون،ه اسپیر رگ. کویه اااگاه ا  این  اویه با کویه اااگاه نوکنب3
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اااگیاه موبومییت میتهم بیه      نظیر  ا  واقیع  اکی وجوا ن،اکا. کشسلنی مستقل تبانی اک انگاکجرم

. بنیابراین اااگیاه   شیوا یمی ی کشنسلی مانع ا  موبومیت مج،ا متهمان به اتهام تبانی اک کشنسل

 ,.Prosecutor v. Popovic et. alی موبیوم نمیوا )  کشنسلاین او متهم کا تنها به اتهام اکتبای 

2010: para. 2111-2127.) 

ا اااگاه یوگسووی اک پرون،ه تیولیمیر ایی،گاه کیاموً متفیاوتی اتخیاذ نمیوا. اک ایین پرونی،ه         ام

ی تبیانی اک  انگیاک جیرم برخوف پرون،ه پوپوی   قضا  به این موریو  اشیاکه نموانی، کیه هی،ف ا       

بیواه کیه    کننی،گان یتبیان ی  بلبه مجا ا  تمیامی  کشنسلبا ااکن،گی ا  اکتبای  تنها نهی کشنسل

ی خرر بزکگیی کا متوجیه جامعیه نمیواه اسیت. اک نتیجیه       کشنسلبرای اکتبای  هاننتوافق   رف

ی کشی نسیل کشی و اکثریت قضا  تصمیم گرفتن، که موبومیت متهم به هر او اتهام تبانی اک نسل

 .Prosecutor v) به مجا ا  حبس اب، موبوم شوا هاتیموبومحفظ شوا و متهم با لواظ تمامی 

Tolimir, 2012: para. 1207, 1239, 1242.) 

 

 المللی روآنداتبانی به عنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بین .4..1..3

اساسینامه اااگیاه یوگسیووی  کوییه      1(1اساسنامه اااگاه کونن،ا با میااه )  1(1باوجوا تشابه مااه )

اااسیتانی  کشیی ااشیته اسیت.    نسلتری اک تبیین ماهیت تبانی اک قضایی اااگاه کونن،ا نقش فعال

ی اک کونن،ا که با حضوک نیروهای اولتیی اکتبیای   کشنسلاااگاه کونن،ا بر این عقی،ه بوا که وسعت 

اال بر وجوا تبانی با عامون این جنایا  است. اااگاه کونن،ا اک چهاکاه پرون،ه اتهام تبیانی   ان،افتهی

تع،اا اک پنج پرون،ه برای متهمان حبم به موبومیت  ی کا موکا توجه قراک ااا که ا  اینکشنسلاک 

(. ا  بین پینج حبیم  یااکه او حبیم اک     Okoth, 2014: 130ی  ااک گرای، )کشنسلبه تبانی اک 

 مرحله تج،ی،نظر کا ش، و بقیه موکا تأیی، قراک گرفتن،.

ابیل مجیا ا    ا  نتیایجش ق  نظر رفی کشنسلاااگاه کونن،ا اک پرون،ه موسما  تبانی اک  نظر ا 

و حقوق نوشته ی  جرم ناتمام و مسیتقل اسیت کیه بیه      الکامناست؛ تبانی اک هر او نظام حقوقی 

ا  نتایجش قابل مجا ا  است. شعبه اک پاسخ به ایین پرسیش کیه اک     نظر رفالیل عمل توافق و 

هام تبیانی اک  ی و هم به اتکشنسلمتهم کا هم به اتهام  توان،یمی نیا اااگاه کشنسل وک  اکتبای 

ی موبوم نمای،  به او نظام حقوقی مشهوک توجه نموا. اک نظیام حقیوق نوشیته اک  یوک      کشنسل

بوان تبانی  متهم تنها به جرم اکتبابی و نه تبیانی موبیوم خواهی، شی،. امیا اک نظیام        زینمتیموفق

اکتبیابی   جیرائم بوان تبانی  متهم بیه هیر او اتهیام تبیانی و      زینمتیموفقاک  وک   الکامنحقوق 

بیوان   زیی نمتیی موفقموبوم خواه، ش،. اما اک این پرون،ه اااگاه بر این اعتقاا است که اک  یوک   

 گیر یا عبیاک   بیه ی موبیوم نمیوا.   کشنسلمتهم کا به هر او اتهام تبانی و اکتبای  توانینمتبانی  
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اااگیاه موبیوم کیران     نظیر  ا اااگاه اک پاسخ به پرسش مذکوک ا  نظام حقوق نوشته تبعیت نموا. 

است هی  ه،فی کا موقق  ش،هموبومی که قبوً به اتهام اکتبای نن کشنسلمتهم به اتهام تبانی اک 

کشی  جنایا  علیه بشریتِ نابواسیا ی  . بنابراین اااگاه  متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسل،ینماینم

 .Prosecutor v) ،یی نمایمموبوم و جنایا  علیه بشریتِ تجاو  جنسی به ی  مجا ا  حبس اب، 

Musema, 2000: para. 193, 196-198.) 

ی واکا علیه کامبان،ا اک اااگاه کونن،ا که البته ا  طریق توافیق بیا میتهم )معاملیه     هااتهامیبی ا  

ی همیراه بیا اتهیام اکتبیای     کشی نسیل اتهام( منجر به  ،وک حبم موبومییت شی،  اتهیام تبیانی اک     

ی و تبیانی اک  کشی نسیل بیه هیر او اتهیام      میان همک این پرون،ه اااگاه متهم کا ی بوا. اما اکشنسل

 .Prosecutor v  بیه مجیا ا  حیبس ابی، موبیوم نمیوا )      هیا تیی موبومی همراه با سایر کشنسل

Kambanda, 1998: para. 40 ی و کشنسلهم متهم به هر او اتهام اکتبای  گبایتیین(. اک پرون،ه

به مجا ا  حبس اب، موبوم گرای، که میوکا تأییی،    هاتیموبومه با سایر ی همراکشنسلتبانی اک 

(. اک Niyitegeka v. The Prosecutor, 2004, para. 4اااگیاه تج،یی،نظر هیم قیراک گرفیت )     

ی کشی نسیل ی و تبیانی اک  کشنسلپرون،ه ب،وی ناهیمانا  باکایاگویزا و انگزه هر سه متهم به او اتهام 

اتهام تبانی به الیل ع،م اثبا  ککن معنوی ا  سوی اااگاه تج،ی،نظر کا ش، موبوم ش،ن، که البته 

(Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043, 

ی و تبیانی اک  کشی نسیل (. اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم بیه اتهیام   1092-1094

ی و تبیانی اک  کشی نسیل گاه تنها ی  متهم کا بیه هیر او اتهیام    ااا تینها اکی متهم ش،ن،. کشنسل

 ,Prosecutor v. Nyiramasuhuko, et al, 2011: para. 1, 1823ی موبیوم نمیوا. )  کشی نسل

CHAPTER V: VERDICT, para. 6271.) 

اک شعبه ب،وی اک اااگاه کونن،ا او نفر ا  چهاک متهم پرونی،ه   توجه جالبی هاپرون،هی ا  بی اک

ی و توریی  مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای      کشی نسلهای موگنزی و موگیرانزا به اتهام تبانی اک مبنا

 .Prosecutor v) گرانی، یمی ی تبرئیه  کشی نسیل   امیا ا  اتهیام اکتبیای    شون،یمی موبوم کشنسل

Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988  ایین کأی .)

یه جالب است که بیانگر ع،م تبعیت اااگاه ا  تبانی اک مفهوم برنی است   یرا شعبه ب،وی ا  این  او

و بیرای   شیوا ینمی موریو  تبیانی موبیوم     جرائمبه اکتبای  خواخوابهاثبا  تبانی  متهم  وجوا با

نیا  به االه اال بر اثبا  مشاککت میتهم وجیوا ااکا و بیه الییل      جرائمموبومیت متهم به اکتبای 

اکتبابی  متهمان ا  اتهام اکتبای  جرائمیل کافی ا  سوی اااستانی مبنی بر مشاککت اک ع،م اکائه ال

و او  شون،یمی واکاه تبرئه هااتهام. اک پرون،ه اخیر او متهم ایگر ا  تمام شون،یمی تبرئه کشنسل

ی بیه یی    کشی نسیل متهم نامبراه رمن موبومیت به او اتهام تبانی و توری  مستقیم و علنی به 
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 ,Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi) شون،یممجا ا  واح، یعنی سی سال حبس موبوم 

Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011: para. 2020  الییل عی،م   (. گرچه اااگاه تج،یی،نظر بیه

ی تبرئیه  کشی نسیل ی  او موبوم کا ا  اتهیام تبیانی و توریی  اک    کشنسلاثبا  ککن معنوی خاص 

ی یی   کشی نسیل    کویه قضایی اااگاه کونن،ا االلت بر این ااکا که تبانی اک   اما اک مجمو،ینمایم

 جرم مستقل است.

 

 عنوان شکلی از مشارکتتبانی به .2..3

اسیت.   قراکگرفته توجه موکاشبلی ا  اشبال مسئولیت کیفری  عنوانبهمرابق شق اوم  این مفهوم 

مبنیایی بیرای مسیئولیت افیراا      عنیوان بیه  ن،توایمجرم نیست  اما  خوایخوابهاک این شق  تبانی 

 اکتبابی به کاک گرفته شوا. جرائمنسبت به 

 

 ی نورنبرگ و توکیوهادادگاهتبانی به عنوان شکلی از مشارکت در  .1..2..3

مبنایی برای مسیئولیت اک قبیال    توان،یماساسنامه اااگاه نوکنبرگ  تبانی  1بن، نخر مااه  موجببه

 1 ل   جنایا  جنگی و جنایا  علیه بشریت اکتبابی باش،. قسیمت اخییر میااه    کلیه جنایا  علیه 

ی حقیوق  هیا نظامبیانگر تبانی اک مفهوم برنی یا همان تبانی پینبرتون است. این مفهوم ا  تبانی اک 

(. برخیی  111: 1335است. )خیالقی    الکامنی حقوقی هانظامنوشته ناشناخته است و تنها مخت  

ن مفهوم ا  تبیانی اقیقیًا همیان اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، اسیت کیه اک اکتیرین          معتق،ن، که ای

ی ا  جناییا  اک اجیرای   امجموعیه  کهیهنگامپینبرتون نیز مرر  ش،ه است. به موجب این مفهوم 

  هر کس که با نن طر  بیه نیوعی نگاهانیه اک اکتبیاط باشی، و اک      اب،ییمی  طر  مشتر، اکتبای 

اکنوکان نن اک هر مقرعی ا   مان نقشی کا قبول کن،  میااام کیه اجیرای نن    شبل ااان یا به اجرا 

  بی،ون  شیوا یمی طر  ااامه ااکا  مرابق اکترین پینبرتون  مسئول تمام جنایا  اکتبابی شیناخته  

ال م باش، کابره او با یبای  نن جنایا  بیه طیوک ج،اگانیه و میاای ثابیت شیوا. )یوسیفیان          کهنیا

ی نیوکنبرگ و توکییو بیه نیو  اوم تبیانی       هیا اااگیاه ا وجوا تصری  اساسنامه (. ب522-522: 1333

ی خوا به این نو  ا  تبانی جهت موبومیت متهمیان اسیتناا   هاپرون،هاک  اااگاها  این او   ی یه

 ننموان،. اک واقع هر او اااگاه تبانی کا مو،وا به نو  اول یعنی ی  جرم مستقل نموان،.

 

 ی کیفری یوگسالوی و روآنداهادادگاهعنوان شکلی از مشارکت در تبانی به .2..2..3

و  1(1ی اک مواا )المللنیب جرائمی سا نمااهی و زیکبرنامهی انگاکجرمبرخی معتق،ن، که با توجه به 

اساسنامه او اااگاه یوگسووی و کونن،ا  اک واقع نیا ی به تصری  به تبانی به عنیوان شیبلی ا     1(1)
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(. Okoth. 2014: 142-143ی اک اییین او اااگییاه نبییواه اسییت )المللیینیبیی جییرائممشییاککت اک 

. البتیه  ،یی نیمی ی اک نگاه اول بسیاک شبیه به تبانی به نظیر  المللنیب جرائمی سا نمااهو  یزیکبرنامه

اساسینامه اااگیاه    1ی یی  جنیگ تجاو کاکانیه اک میااه )الیف(     سا نمااهی یا زیکبرنامهی انگاکجرم

ی و زیکبرنامهاساسنامه اااگاه توکیو مسبوق به سابقه بواه است. ا  ا رو   2گ و مااه )الف(نوکنبر

 بیه بیوا.   شی،ه  اسیتفااه ی نوکنبرگ و توکیو تنها برای جناییا  علییه  یل     هااااگاهی اک سا نمااه

مصی،اق   توانی، یمی ی ی  جنیگ تجاو کاکانیه   سا نمااهی و زیکبرنامهمنشوک نوکنبرگ  رف  موجب

ا   بیی ترت نیی ا بیه جنایت علیه  ل  باش،. احرا  مسئولیت ا  این بای منوط به اکتبای جرم نیست  

اک  جیرائم ی ایین  هیراو این  اویه مشابه تبانی به عنوان ی  جرم مستقل است. هرچن، تصیری  بیه   

. باشی، یماین او اااگاه حاکی ا  تمایز بین این او  1(1و ) 1(1کابره با جنایا  علیه  ل  اک مواا )

ی ییا  زیی کبرنامیه ا  متهمیان بیه اتهیام      یی  یهی های  ااکه اک این او اااگیاه  گرچه اک موبومیت

 ی این اتهام اک اتهام تبانی ااغام گرای،.نوع بهی ی  جنگ تجاو کاکانه موبوم نش،ن، و سا نمااه

ی  توری  کران  زیکبرنامههر فرای که به »ا  اساسنامه اااگاه یوگسووی  1(1مااه ) موجب بهاما 

 جیرائم ی ییا اجیرای یبیی ا     سا نمااهی  زیکبرنامهاستوک ااان  اکتبای یا کم  ماای و معنوی به 

منفرااً مسئول جیرم خیویش قلمی،اا     ستیبایماین اساسنامه پرااخته باش،   2تا  5مذکوک اک مواا 

  خیوا یی  جیرم    یللی المنیبی ی یی  جیرم   زیکبرنامهاین اسناا متضمن این امر هستن، که « گراا.

ایین امیر  کوییه     کغیم یعلی  نیسیت.  شی،ه ی زیی کبرنامه جرائماست  و عموً نیا ی به اکتبای  مستقل

ی کا المللی نیبی ی یی  جیرم   سیا  نمیااه ی و زیکبرنامههای یوگسووی و کونن،ا مسئولیت بابت اااگاه

اه تج،یی،نظر  کأی اااگی  موجیب  بیه (. Cryer, 2010, p. 382) انی، نمیواه منیوط بیه اکتبیای نن    

ی مستلزم نن است که ی  ییا چنی، نفیر  کفتیاک     زیکبرنامهیوگسووی اک پرون،ه کوکای  ککن ماای 

ی نمیواه باشین،   زیی کبرنامیه ی است و بع،اً اکتبای یافتیه کا  المللنیب جرائمی کا که مورو  امجرمانه

(Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez, 2004: para. 26 .)توانیم بیترت نیا به 

 جیرائم ی شیبلی ا  مشیاککت اک اکتبیای    سا نمااهی و زیکبرنامهگفت که ا  نظر اااگاه یوگسووی  

ی یوگسووی و کونن،ا هی  موبومیتی با این عنیوان اعیوم   هااااگاهی است. گرچه اک کویه المللنیب

ی اکتبیای  سیا  نمیااه ی و زیکهبرنامنگرای، و اک نتیجه اعوم اککان و شرای  احرا  مسئولیت ا  بای 

چنیین عنیوان اتهیامی اک اساسینامه اییوان کیفیری        کهنیای ممبن نیست. به ویژه المللنیب جرائم

 ی نیز حذف ش،ه است.المللنیب

همچنین  برخی اعتقاا ااکن، که نو  اوم تبانی اک واقع همان اق،اما  مجرمانه مشیتر، اسیت.   

نی و اق،اما  مجرمانه مشیتر، اک پرونی،ه اوجیانی  اک اااگیاه     همانی نو  اوم تبابوث پیرامون این

یوگسووی باال گرفت. وکوی م،افع اک افیا  ا  موکیل خیوا اعیوم کرانی، کیه اقی،اما  مجرمانیه         
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مبنایی برای مسئولیت کیفری  عنوانبهکه تبانی  جاننمص،اقی ا  تبانی است  و ا   واقع اکمشتر، 

مص،اقی  عنوانبهقی، نش،ه است  پس اق،اما  مجرمانه مشتر، هم اک اساسنامه اااگاه یوگسووی 

 ,Yanevاست و بای، ا  طرف اااگاه کناک گذاشیته شیوا )   نش،هینیبشیپا  تبانی اک این اساسنامه 

2015, p. 423.)      اااگاه تج،ی،نظر یوگسووی با تأکی، بر تمایز بیین اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، و

تبانی مستلزم اثبا  این امر اسیت کیه افیراا     کهیحالک ا»فع کا کا نموا: تبانی  افاعیا  وکوی م،ا

ان،  اق،اما  مجرمانه مشتر، مستلزم این است که برای اکتبای ی  یا چن، جرم معین توافق نمواه

عبیاک    بهعووه بر اثبا  چنین توافقی  طرفین توافق برای پیشبرا توافق  اق،ام عملی نمواه باشن،. 

 رف توافق برای اتهام تبانی کافی اسیت  مسیئولیت یی  عضیو اقی،ام مجرمانیه        کهیحال اکایگر  

 .The Prosecutor v« )مشتر، بسیتگی بیه اکتبیای اعمیال مجرمانیه اک کاسیتای اقی،ام ااکا....       

et al, 2003: para. 23 Milutinovic .)به تبیانی   1نگاه اااگاه یوگسووی و اااگاه کونن،ا واقع اک

و  اول یعنی تبانی به عنوان ی  جرم مستقل بواه است. ا  نظر این او اااگاه  اقی،اما   مو،وا به ن

مجرمانه مشتر، و تبانی او مفهوم متمایز و مسیتقل ا  هیم هسیتن،؛ اقی،اما  مجرمانیه مشیتر،       

المللی هستن، که منجر به مسئولیت تمامی افراا اکگییر اک  شبلی ا  مشاککت اک اکتبای جرائم بین

اما  خواهن، ش،  اک حالی تبانی ی  جرم مستقل و نه شبلی ا  مشاککت اک اکتبیای جیرم   این اق،

 است.

 

 یالمللنیبتبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دیوان کیفری  .3..2..3

تبیانی هیی     بهی المللنیبی پیشین اک اساسنامه ایوان کیفری المللنیبی کیفری هاااااگاهبرخوف 

ی کشی نسلی اک کابره با المللنیباساسنامه ایوان کیفری  52مااه  3حتی بن،  ی نش،ه است.ااشاکه

ی  تنهیا بیه توریی     کشی نسیل ی کونن،ا و یوگسووی و کنوانسیون منع و مجا ا  هااااگاهبرخوف 

ی کشنسلی به عنوان ی  جرم مستقل تصری  نمواه و تبانی اک اکتبای کشنسلمستقیم و علنی به 

 مستقل کا حذف نمواه است.به عنوان ی  جرم 

کیه اکبرگیرنی،ه اقی،اما  مجرمانیه      اییوان اساسنامه  52(3برخی معتق،ن، با توجه به مااه )ا()

. متعاقیب ایین   3»ایین میااه:    موجب بهبه تبانی نبواه است.   یتصر بهایگر نیا ی  5مشتر، است 

                                                           
رمنی به تفاو  بین او مفهیوم تبیانی و اقی،اما  مجرمانیه      طوکبهشعبه تج،ی،نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موگیرانزا . 1

 .(Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor, 2013: para. 70, 71, 72, 96) ،ینمایممشتر، اشاکه 

رون،ه لوبانگو با استناا به معیاک کنترل جرم تیا حی،  ییاای ا  اکتیرین اقی،اما  مجرمانیه       . شعبه مق،ماتی ایوان اک پ5

-531: 1333. )یوسیفیان   رایگیمبوا  فا له  ش،هینیبشیپی یوگسووی و کونن،ا هااااگاهمشتر، که اک کویه قضایی 

535.) 
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اکتبیابی تویت    جیرائم اساسنامه  ی  شخ  بای، ا  نظیر کیفیری مسیئول شیناخته شیوا و بیرای       

 وحیت ایوان مجا ا  شوا اگر نن شخ : الف( به طوک انفراای  )یا( به اتفاق شخ  ایگر ییا بیه   

نییا نن شیخ  ایگیر ا  نظیر کیفیری       کیه نیاا   نظر رفواسره شخ  ایگر  مرتبب جرم شوا  

اااه باش، به اکتبای جرم کا انجام  3یا ترغیب 5تشجیع  1شوا یا خیر؛ ی( استوکمسئول شناخته می

 بیا  اک  وکتی که جرم مذکوک اک واقع اکتبای یافته باش، و یا شرو  بیه اکتبیای نن شی،ه باشی،؛ ج(    

 فیراهم  با جمله ا  یگریا شبل به ای ، ینما 5یمعنو ای یماا کم  جرم  اکتبای اک مساع،  ه،ف

هر شیوه ایگری ؛ ا( به ،ینما مساع،  نن اکتبای به شرو  ای اکتبای اک جرم اکتبای اسبای نوکان

اک اکتبای یا شرو  به اکتبای جرم توس  گروهی ا  اشخاص که برای توقق هی،ف مشیترکی عمیل    

: بیا هی،ف پیشیبرا    1  نقش ااشته باش،. چنین نقشی بای، عام،انه بیواه باشی، و بایی، ییا:     کنن،یم

ییا هی،فی   چنیین فعالییت    کهی وکتفعالیت مجرمانه یا ه،ف مجرمانه گروه  وک  گرفته باش،  اک 

: بیا اطیو  ا  قصی، گیروه اک اکتبیای      5مستلزم اکتبای ی  جرم ااخل اک  وحیت ایوان است؛ یا 

 «جرم  وک  گرفته باش،؛...

برخیی بییانگر    نظر ا و  ش،هاقتباس 13322بن، ا مااه یااش،ه عیناً ا  کنوانسیون ر، تروکیسم 

 ,Ambos, 2008اسیت )  ش،ه ا لحسا شی است که با مقرکا  تبانی من،کج اک منشوک نوکنبرگ 

p. 760 .)علییه  یل  و امنییت      جیرائم اک  المللنیبکمیسیون حقوق  1331 سینوشیپ موجب به

نن تبانی  به مشیاککت اک یی  طیر      موجب بهکه  ،ینمایمشخصی که اک اکتبای ی  جرم تبانی 

 موجیب  بیه ا  اسیت.    قابل مجا شواعلیه  ل  و امنیت بشری تب،یل  جرائممجرمانه برای اکتبای 

ی یا تبانی برای اکتبای چنین زیکبرنامهاین مسئولیت به شخصی که مستقیماً اک  1331 سینوشیپ

  مسئولیت سینوشیپ. بنابراین اب،ییماکتبای یافته مشاککت نمواه است  تسری  واقع اکجرمی که 

اساسینامه   52(3ااه )ا(). می اانی، یمبرای اکتبای تبانی کا مستلزم مشاککت مستقیم و اکتبای جرم 

ایوان هم با حذف ا رو  تبانی  احرا  مسئولیت کا منوط به ااشیتن حی،اقل نقشیی اک شیرو  ییا      

اک کابریه بیا    نظرهااختوف  واقع اک(. Ambos, 2008: 761اکتبای جمعی ی  جرم اانسته است )

ساسینامه اییوان شی،.    منجر به حذف این ا رو  ا  ا تینها اکاکج جرم تبانی اک اساسنامه ایوان 

کیه   ااکن،یمهستن، اعوم  52(3حتی نن استه ا  افراای هم که معتق، به ااغام تبانی اک مااه )ا()

ی  جرم ناتمام و مستقل جایگاهی اک اساسنامه ایوان ن،اکا  بلبیه بیا موی،وا     عنوانبهایگر تبانی 

                                                           
1. Orders 
2. Solicits 

3. Induces 

4. Aids, Abets 

5. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, U.N. Doc. A/RES/52/164 

(1998), Annex (37 I.L.M. 249 (1998)), article 2 para. 3 (c). 
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مشیاککت اک   شیبل   ه یی ش،ن نن به اق،اما  مجرمانه مشتر،  مسئولیت ناشی ا  نن موی،وا بی  

 ی ش،ه است.المللنیب جرائماکتبای 

نگاهی به کون، ت،وین بن، ا و قراک گرفتن نن اک انتهای اشبال مسئولیت کیفری بیرای اکتبیای   

اک ابت،ای این بن،  بیانگر این است که بنی،  « به هر شیوه ایگری....»ی و اکج عباک  المللنیب جرائم

ی است. این نو  نگیاه  المللنیب جرائمککت و مسئولیت برای اکتبای شبل مشا نیترفیخفا ناظر بر 

 کهیحال. اک شون،یممتهمانی شوا که به استناا این بن، موبوم  ترفیخفمنجر به مجا ا   توان،یم

اک تبانی با عامون ا لی جنایا  اکتبابی مواجه هستیم که قاع،تاً به الیل نقیش کهبیری و کنتیرل    

بنی،  »... ا  ش،ی،تری مواجه شون،. به نظر شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو: خوا بای، با مجا 

اک واقیع مسیئولیت   « کا می،نظر ااکا ....  52سر  مشاککت ماای اک جرم مرابق مااه  نیترنییپاا 

ا  سایر بن،های این مااه است و اک ح، مسئولیت معیاون و نیه مباشیر     ترفیخفمتهم طبق این بن، 

عنیوان  (. بنابراین حتی اگر اقی،اما  مجرمانیه مشیتر، بیه    532-531: 1333)یوسفیان   جرم است

مص،اقی ا  تبانی مو،وا به بن، ا شوا  متهم به عنوان معاون و نیه مباشیر جیرم مسیئول شیناخته      

ی این شبل خاص ا  اق،اما  نیبشیپ. شوایمی شامل وی ترفیخفخواه، ش، و اک نتیجه مجا ا  

خأل اساسنامه ایوان اک ع،م تصری  به تبانی که مستلزم مسئولیت ش،ی،تر بیرای   مجرمانه مشتر،

ی  المللی نیبی ی کیفیری  هیا اااگاه. به عووه به  عم ،ینماینماکتبابی است کا برطرف  جرائمکهبران 

 .Prosecutor vاق،اما  مجرمانه مشتر، شبلی ا  مشاککت و نه معاونت اک اکتبای جیرم اسیت )  

Simic, 2006: 265 ( اک واقع بن، ا میااه .)نیاظر بیر اقی،اما      توانی، ینمی اساسینامه اییوان    52(3

 مجرمانه مشتر، باش،.

عی،م تصیری  بیه     کغیم یعلی اساسنامه ایوان  52(3به بن، الف مااه ) هابوثا  بن، ا   نظر رف

کیه اک  یی هسیتن،  هاتیورعا رو  تبانی معروف خواه، ش،   یرا هر او بن، الف و ا اکبرگیرن،ه 

(. بیه  Prosecutor v. Lubanga: 2012: 996نن گروهی ا  افراا اک اکتبای ی  جرم نقش ااکن، )

موجب بن، الف و کویه قضایی ایوان تنها کسانی که منفرااً ییا بیه همیراه ایگیران کنتیرل فعالییت       

برنامیه  عمیوً بیا امتنیا  ا  همبیاکی  اجیرای       تواننی، یممشتر، گروه کا اک است ااکن، و  مجرمانه

هر  کهیحال  اک شون،یمعنوان شرکا و مرتببین ا لی شناخته مجرمانه کا مختل یا متوقف کنن،  به

شخ  ایگری که عم،اً و با علم به تصمیم مجرمانه گروه  به پیشبرا ه،ف یا فعالیت جنیایی ییاکی   

وبوم خواهی، شی،   اکتبابی گروه م جرائمکسان،  به عنوان م،اخله کنن،ه ثانوی )معاون( به سبب می

 (.531: 1333)یوسفیان  

عنوان شبلی عنوان ی  جرم مستقل کناک گذاشته ش،ه و تبانی بهبنابراین ا  نظر ایوان تبانی به

تویت  یوحیت اییوان     جرائما  مشاککت نیز مستلزم اثبا  میزان کنترل طرفین توافق اک اکتبای 
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جیرم   هیا ننااشته باشن، کیه بی،ون نقیش     است. اگر طرفین توافق ح،ی ا  کنترل بر جرم اکتبابی

اکتبابی مسئول  جرائمعنوان مباشران این اشخاص کا به استناا بن، الف به توانیم  افتیینماکتبای 

اکتبابی اک ح، شرط ال م برای اکتبای جرم  جرائمنسبت به  هاننشناخت. اما اک  وکتی که کنترل 

بیه   52ها کا به استناا بن، ا میااه  نن توانیمیوان  توت  وحیت ا جرائمنبواه  اک  وک  اکتبای 

(. Prosecutor v. Lubanga, 2007: 330, 338اکتبابی موبیوم نمیوا )   جرائمعنوان معاونین اک 

کویبرا ج،ی، ایوان نه اتبا به عناوینی مانن، تبیانی و اقی،اما  مجرمانیه مشیتر،  بلبیه اک معییاک       

اکتبابی به مباشران و معاونیان اسیت. البتیه کاپیای      جرائمن و تقسیم عامو 1کنترل جرم تریکاکبرا

اک کأی اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه فان  شاه، بوا که اااگیاه بیا اسیتناا بیه      توانیماین کویبرا کا 

ی اک جرم ن،اشت  وی کا ا  اتهیام تبیانی   اکنن،هسمت باالی خوا نقش تعیین  کغمیعلمتهم  کهنیا

 تبرئه نموا.

 

 

 یگیرنتیجه

المللیی  تبیانی و همفبیری معنیوی اک اکتبیای جیرائم       باتوجه به اکتبای جمعی اغلیب جیرائم بیین   

توان، خرر بزکگی کا ا  بای اکتبیای  نمای، که میالمللی نقش مهمی اک اکتبای این جرائم ایفا میبین

المللیی   نالمللی متوجه جوامع نمای،. به منظوک توقیق با ااکنی،گی ا  اکتبیای جیرائم بیی     جرائم بین

المللیی ایفیا   توان، نقش با ااکن،ه مهمی اک جلوگیری ا  اکتبای جرائم بیین بینی جرم تبانی میپیش

المللی  این تبیانی  نمای،. اک بین تمام مفاهیم مربوط به مسئولیت ناشی ا  اکتبای جمعی جرائم بین

کییزی و  مشتر،  برنامیه  است که ا  چنین امتیا  منوصر به فرای برخوکااک است. اق،اما  مجرمانه

شیون،.  تبع اکتبای جیرم ایجیاا میی   سا ی همگی ا  نو  مسئولیت تبعی و ثانوی هستن، که بهنمااه

نظر ا  اکتبای یا ع،م اکتبای جیرم موریو    که تبانی )نو  اول( جرم مستقلی است که  رفاکحالی

 گراا.نن  منجر به ایجاا مسئولیت می

بینی شبال مشاککت جمعی اک اکتبای جرم اک نظر گرفته شوا  پیشعنوان یبی ا  ااگر تبانی به

اساسینامه اییوان کیفیری بیین      52کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه 

عنوان شبلی ا  مشاککت نباش،.  یرا اشبال مختلیف  شوا که نیا ی به اکج تبانی بهالمللی باعث می

کننی،گان اعیم ا  میاای و    م  وک متصوک برای مسئولیت مشیاککت تما 52مسئولیت من،کج اک مااه 

                                                           
کویبرا کنترل جرم تلفیقی ا  کویبرا ماای و ذهنی به مباشر  و معاونت اک جرم است کیه  اییی،ه حقیوق کیفیری     . 1

 (.525-522: 1331ن  نلمان است )یوسفیا
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عنوان ی  جرم مستقل متفیاو  ا   اما تبانی به .اه،معنوی اک اکتبای جرم کا توت پوشش قراک می

 المللی است..اشبال مشاککت اک اکتبای جرائم بین

تقل تبانی ا  ی  خیأل  المللی به الیل ع،م تصری  به جرم مساک نتیجه  اساسنامه ایوان کیفری بین

بینی جرم تبانی اک ایوان  رف توافق فرا با ایگیران بیرای اکتبیای یی      برا. با پیشبزکگ کنج می

شیوا و بیرای اثبیا  مسیئولیت     المللیی فیرا میی   المللی هم منجر به مسئولیت کیفری بینجرم بین

گونیه کیه   یست. همیان کیفری فرا حتماً نیا ی به اکتبای یا شرو  به اکتبای جرم ا  سوی شخ  ن

های حقوق نوشته  رف تبانی اک اکتبای برخی جرائم ش،ی، کا مسیتوق  های ااخلی حتی نظامنظام

کشی و تجاو  اکری به عنیوان  المللی به ویژه نسلاانن،  انتظاک بر است که اک جرائم بینمجا ا  می

یون منیع و مجیا ا    انگیاکی  یوک  پیذیرا؛ ریروکتی کیه اک کنوانسی      ش،ی،ترین جرائم  این جیرم 

المللی احرا  شی،ه اسیت.  ییرا اک    های کیفری بینو ا   مان تأسیس اولین اااگاه 1352کشی نسل

المللیی اکسیال   المللیی یی  پییام کا بیرای کیل جامعیه بیین       این  وک  است که ایوان کیفری بین

ها قابل ی اکتبای ننق،ک شنیع هستن، که حتی  رف توافق براالمللی ننکه جرائم بیننمای،؛ اینمی

توان، ق،ک  با ااکن،گی شون،. این اعوم میتعقیب هستن، و خرری برای جامعه جهانی موسوی می

المللی نبایی، منتظیر اکتبیای جیرم و م،اخلیه      ایوان کا هم اکتقا بخش،   یرا برای تعقیب جرائم بین

 بع،ی ایوان بوا.
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21-21. 
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  چاپ اول  تهران: نشیر  علیه امنیت و آسایش عمومی جرائم(  1321میرموم، ااقی  حسین )
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