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چکیده
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهیی ا افیراا اکتبیای میییابنی ،ریروک
جرم انگاکی تبانی اک جرائم بین المللی بیش ا سایر جرائم احساس میشوا .علیکغم جیرمانگیاکی تبیانی اک
منشوک نوکنبرگ و توکیو تبانی اک اساسنامه اااگاههای کیفری بینالمللی یوگسیووی و کوننی،ا موی،وا بیه
نسلکشی ش،ه و اک نهایت اک ایوان کیفری بین المللی حذف ش،ه است .این مقاله با برکسی مفهیوم تبیانی
اک اساسنامه و کویه قضایی اااگاههای کیفری بین المللی تبانی کا بیه او نیو تبیانی بیه عنیوان یی جیرم
مستقل و تبانی به عنوان یبی ا اشبال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نمواه است .گرچه با پیشبینی
کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه  52اساسینامه اییوان کیفیری بیین المللیی
نیا ی به اکج تبانی به عنوان شبلی ا مشاککت نیست اما این امر نافی رروک جرمانگاکی تبانی بیه عنیوان
ی جرم مستقل اک ایوان نیست.
واژگان کلیدی :تبانی اق،اما مجرمانه مشیتر ،جیرم ناتمیام اشیبال مشیاککت جناییا علییه یل
نسلکشی
 .1کاکشناس اکش ،حقوق جزا و جرم شناسی اانشگاه گیون
 .5استاایاک گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون (نویسن،ه مسئول)
 .3اانشیاک گروه حقوق اانشب،ه علوم انسانی اانشگاه گیون
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 .1مقدمه
ماهیت جرائم بینالمللی بهگونهای است کیه اک ابعیاا گسیتراه و سیا مانیافتیه اکتبیای میییابنی.،
گستراگی ابعاا جرائم بینالمللی االلت بر این ااکا که اکتبیای ایین جیرائم ا سیوی یی شیخ
بهتنهایی امبانپذیر نیست و رروکتاً اشخاص متع،ای به اشبال مختلف اک اکتبیای ننهیا اخالیت
ااشتهان( ،میرموم ،ااقی  .)551 :1321این امر توجیهگر م،اخله واکس جهت سرکوی و مقابله
با این جرائم است .لذا جرمانگاک ی تبانی به معنای توافق او یا چن ،نفیر اک اکتبیای جیرم ا همیین
رروک نشأ میگیرا.
اک واقع توجیه اولیه برای جرمانگاکی تبانی این است که تبانی جرمی مانع است که ه،ف ا نن
جلوگیری ا انجام و با ااشتن مرتبب ا اکتبای جرم ا لی است (حبیمیهیا  .)25 :1331جمعیی
عمل کران میتوان ،باعث جرأ و جساک بیشتر افراا اک اکتبای جرایمی شوا که بهتنهایی هرگیز
جرأ و امبان اکتبای ننها کا ن،اکن .،این امر لزوم برخوکا سریعتر و ش،ی،تر بیا تبیانیکننی،گان کا
نشباک میسا ا (میرموم ،یااقی 551-551 :1321؛ Prosecutor v. Musema, 2000, para.
 .)185ه،ف ایگر غلبه بر مشبوتی است که اک کاه اثبا جرائم جمعی بهویژه جیرائم بیینالمللیی
وجوا ااکا .جرائم بینالمللی معموالً با توافق مقامهای عالیکتبیه و توسی با وهیای اجراییی ننهیا
اکتبای مییابن .،بنابراین تبانی نیز بای ،بهعنوان یبی ا اشبال مسئولیت کیفری بینالمللی تصیری
گراا بهطوکیکه اااستانی به رف اثبا وجوا توافق هم بتوان ،برای مقامهای عالیکتبه که نقشه
کاه اکتبای جرائم کا ت،وین نمواهان ،اعومجرم نمای ،و اتفاقیاً ننهیا کا بیا مسیئولیت شی،ی،تر و ییا
ح،اقل مشابه با وهای اجرایی جرائم بینالمللی مواجه نمای .،همچنین با اعوم جرم تبیانی بیهجیای
موبومیت فرای متهمان تصویر کاملتری ا حقیقت جرائم اکتبابی اکائه میشوا؛ حقیقت ایینکیه
جرائم اکتبابی نه حا ل توشهای فرای مع،وای ا افراا بلبیه حا یل توافیق جمعیی مقیامهیای
عالیکتبه بواه است.
باتوجه به مزایای استناا به جرم تبانی و باتوجه به نووه اکتبای جرائم بیینالمللیی طیی جنیگ
جهانی اوم پیشنهاا اکج تبانی اک منشوک اااگاه نوکنبرگ ا سوی نماین،گان اولت نمریبیا مریر
گرای .،ای،ه اولیه پیشنهاا این بوا که علیه تمام کهبران نا ی و سا مانهای ننها به رف تبیانی بیا
هیتلر اعوم جرم شوا .اک واقع به موض اینکه تبانی وک گرفت هر عمل هر عضو برای پیشبرا
اه،اف به تمامی سایر اعضای گروه قابل انتسای باش .)Yanev, 2015: 426-428( ،بیا وجیوا اکج
تبانی اک مااه  1منشوک نوکنبرگ مشبل این بوا که مااه  1ا تصری به اککان جرم تبانی خواااکی
نموا و همین امر است قضا کا برای تفسیر مفهوم تبانی با گذاشت .پرسش ا لی این بوا که نییا
تبانی من،کج اک مااه  1منشوک نوکنبرگ همان تبانی است که اک نظام حقوقی کامنال وجیوا ااکا و
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یا مفهوم ایگری همانن ،نظام حقوق نوشته ا نن م،نظر است؟ این مشبل بع ،ا منشیوک نیوکنبرگ
اک اااگاههای کیفری بینالمللی بع،ی هم ت،اوم ااشت .بهوییژه ایینکیه اک اساسینامه و کوییه ایین
مواکم اک کناک مفهوم تبانی به مفاهیم مشابه ایگری مانن ،برنامهکییزی و نمیااهسیا ی و اقی،اما
مجرمانه مشتر ،هم اشاکهش،ه است .اک نهایت ایوان کیفری بینالمللیی اک اساسینامه خیوا هیی
تصریوی به مفهوم تبانی ن،اشته است اما ا اشبال متنوعی ا مشاککت اک اکتبای جرائم بینالمللی
اک مااه  52اساسنامه خوا نام میبرا که میتواننی ،اک عمیل نزایی بیه تبیانی اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی باشن.،
بنابراین با برکسی اککان و پیشینه جرم تبانی اک نظامهای ملی بهعنوان منبع مفاهیم من،کج اک
اااگاههای کیفری بینالمللی میتوان به این پرسش پاسخ ااا که چرا تی،وینکننی،گان اساسینامه
ایوان این مفهوم کا بهطوک کلی حذف کراهان،؟ نیا باتوجه به پیشبینی اق،اما مجرمانه مشتر ،و
برنامهکیزی و نمااهسا ی علت حذف تبانی ااغام اک مفاهیم یااش،ه بواه است؟
بهمنظوک پاسخ به پرسشهای فوق و با توجه به اقتباس این عنوان مجرمانیه ا نظیامهیای ملیی
این مقاله به برکسی تربیقی اککان و انوا جرم تبانی اک نظامهای ملی اساسنامه و کویه اااگاههای
کیفری بینالمللی ا ابت،ا تاکنون پرااخته است و با توجه به حذف ایین عنیوان مجرمانیه اک اییوان
کیفری بینالمللی و تصری جزئی به نن اک اااگاههای کیفری یوگسووی و کونن،ا اکتباط نن کا بیا
اق،اما مجرمانه مشتر ،و مفاهیم مشابه تبیین نمواه است.
 .2ارکان جرم تبانی
 .1..2ارکان جرم تبانی در نظامهای ملی
تبانی به مفهومی که اک نظیام حقیوقی کیامنال وجیوا ااکا بیرای کشیوکهای نظیام حقیوق نوشیته
ناشناخته است .تبانی اک مفهوم مضیق خوا به معنای جیرم ناتمیامی اسیت کیه اک یوک اجیرای
مورو توافق توس ی یا چن ،شخ کامل میگراا با وجوا این رف توافق برای اکتبای جرم
قابل مجا ا است .)Timmermann, 2006: 845( 1اک حقوق انگلسیتان تبیانی بیا انعقیاا توافیق
موقق میشوا و لزومی ن،اکا که اق،ام بع ،ا توافق متعاقب نن باش .،البته یرف میذاکره کفاییت
نمیکن،؛ این امر مستلزم این است که تبانیکنن،گان ح،اقل عنا ر ا یلی توافیق کا تعرییف کننی،
ب،ینمعنا که ننها توافق به کفتاکی نماین ،که شامل نتایج م،نظرشان باش .،اگر توافق حا ل نشی،
 .1اک حقوق کامنالی انگلستان جرائم ناتمام یا عقیم که ب،ون نیا به اکتبای جرم ا یلی منجیر بیه مسیئولیت کیفیری
میشون ،به سه استه تقسیم میشون :،شرو به اکتبای جیرم تبیانی و توریی بیه اکتبیای جیرم ( Timmermann,
.)2006: 825
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اتهام تبانی کا خواه ،ش .،البته رروکتی برای موقا حضوکی طرفین توافق وجیوا نی،اکا و یرف
اطو ا وجوا طرف ایگر برای توقق توافق کافی اسیت .مقیرکا تبیانی اک اییاال متوی،ه نییز ا
مبنای کامنالی نن اقتباس ش،ه است (.(Okoth, 2014: 16-31
گرچه جرمانگاکی تبانی بهعنوان ی جرم ناتمام و مستقل ابت،ا اک کشیوکهای کیامنال یوک
گرفت اما این مفهوم امیرو ه اک برخیی نظیامهیای حقیوقی نوشیته ماننی ،نلمیان هیم وجیوا ااکا
( .)Ambos, 2008: 760البته اک نن استه ا نظامهای حقوق نوشته مانن ،نلمان اسپانیا و فرانسه
که تبانی کا تنها اک کابره با برخی جرائم ش،ی ،جرمانگاکی نمواهان ،تبیانی بیشیتر بیهعنیوان یی
شرو به جرم مجرمانه شناخته میشوا .برای مثال اک نظام حقوقی فرانسه ال م است کیه متهمیان
عووه بر توافق برای اکتبای جرم اق،اماتی هیم اک کاسیتای نمیااهسیا ی اکتبیای جیرم انجیام اااه
باشن 1.،اک نتیجه اگر اک نظام حقوقی کامنال اشخاص توافق به اکتبای جرم نماین ،و مرتبب جیرم
شون ،هم به اتهام تبانی و هم به اتهام اکتبای جرم موبوم خواهن ،ش( 5،کسسه  )553 :1321اما
اک نظامها ی حقوق نوشته مسئولیت برای اکتبای تبانی تنها مانی متوجه شخ خواهی ،شی ،کیه
موفق به اکتبای جرم نشون( ،کسسه 553 :1321؛ 3.)Dalton, 2010: 6
ککن ماای جرم تبانی توافق کران برای اکتبای ی جرم است و ککن معنوی نن او شق ااکا:
اول علم به واقعیا و اورا و احوال جرمی که تبانیکنن،گان قص ،اکتبای نن کا ااکن ،اوم قصی،
عمل به تبانی و اکتبای جرم ا لی( 5کسسه  .)553 :1321با توجه به اوقسمتی بوان ککن معنوی
جرم تبانی که قسمت اوم نن قص ،ناظر بر توقق نتیجه مجرمانه است بهنظر میکس ،که این یی
 .1تبانی اک مواا  111و  111قانون تعزیرا ایران هم پیشبینی ش،ه است .این امر بهویژه اک مااه  111قانون تعزییرا
به راحت نم،ه است که اک وکتی شخ به اتهام تبانی اک اکتبای جرائم علیه اعراض یا نفوس یا اموال میرام موبیوم
خواه ،ش ،که عووه بر تبانی مق،ما اجرایی نن کا هم ت،اک ،ای،ه باشن ،اما ب،ون اکااه خوا موفق بیه اقی،ام نشیون.،
بنابراین مورع نظام حقوقی ایران اک خصوص تبانی مشابه نظام حقوقی فرانسه است .برای اطو بیشتر کجو شیوا بیه:
(حبیب ااه مؤمنی  .)151-155 :1323با وجوا این شرو به جرم و تبانی او جرم ناتمام متفاو ا یبی،یگر هسیتن.،
برای اطو ا تفاو های بین این او کجو شوا به( :حبیمیها .)15-13 :1331
)O�Co
 . 5اک انگلستان ااغام نش،ن اتهام تبانی اک اتهام جرم ا لی اکتبابی بیرای اولیین بیاک اک پرونی،ه اوکنیل (nnell
موکا تأیی ،قراک گرفت و اک قانون کیفری این کشوک نیز بر تفبی و ع،م ااغام اتهام تبانی با اتهام جیرم موریو تبیانی
اک وک اکتبای تأکی ،ش،ه است)Okoth, 2014: 20( .
 .3اک واقع عواملی که سا ن،ه جرم تبانی اک حقوق انگلیس هستن ،اک حقوق فرانسه به مثابه کیفیا مش،اه جرم و ییا
ااخل اک مسئولیت معاون قراک میگیرن)Elliot, 2011: 104( .،
 .5اک کابره با قسمت اول ککن معنوی جیرم تبیانی برخیی قسیمت اول کا همیان قصی ،توافیق و ییا تبیانی مییااننی.،
(حبیب ااه مؤمنی  )152 1323برای اطو ا اختوفنظرها اکباکه ککن معنوی موکانیا برای جرم تبانی کجو شیوا
به( :حبیمیها .)11-15 :1331
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جرم ااکای سوءنیت خاص است .برای احرا جرم تبانی برکسی اینکه نیا توافق اک نهایت اجراشی،ه
یا خیر مهم نیست اما اک وک اکتبای جرم مورو تبانی مواریع نظیامهیای کیامنال و حقیوق
نوشته اک برخوکا با تبانی و جرم مورو تبانی متفاو خواه ،بوا .با توجه به پیشینه جرم تبانی اک
نظام کامنال بای ،ای ،که حقوق کیفری بینالمللی ا ک،ام مفهوم تبانی (کامنال و یا حقوق نوشیته)
استفااه نمواه است.
 .2..2ارکان جرم تبانی در نظام حقوق کیفری بینالمللی
اک حقوق کیفری بین المللی جهت احرا اککان جرم تبانی بای ،به اولین نمونه اشاکه به این جیرم اک
اساسنامه اااگاههای بینالمللی پرااخت .اساسنامه اااگاه نوکنبرگ به عنوان اولیین اااگیاه کیفیری
بینالمللی به تبانی تصری نمواه است اما این تصری تؤام با ابهامهای یاای اسیت؛ بی،ین یوک
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.
1
ا جمله متهمان به تبانی اک این اااگاه فری بوا وی و یر اموک ااخلی نلمان اک کژییم نیا ی
بوا که به اتهام تمامی چهاک فقره جنایا توت وحیت اااگاه نیوکنبرگ مواکمیه گرایی ،امیا اک
نهایت به الیل ع،م شرکت اک جلسا تصمیمگیری هیتلر اک کابره بیا جنیگهیای تجاو کاکانیه ا
اتهام تبانی اک اکتبای جنایا علیه ل تبرئه و به سه فقره اتهام جنایا علیه ل جنایا علییه
بشریت و جنایا جنگی موبیوم گراییOffice of the United States Chief of Counsel ( ،
 .)for Prosecution of Axis Criminality, 1947: pp. 126-129سیس اینبواک  5نیز بنیا بیه
االیل مشابه رمن تبرئه ا اتهام تبانی به سه فقره اتهام ایگر موبوم گرای.،
والتر فان  3نیز به کغم ااشتن پست عالیکتبه و نمااهسا ی مالی نلمان نیا ی جهیت تجیاو بیه
کشوکهای همسایه به عم اااگاه به الیل ن،اشتن تأثیر ال م اک ت،وین ی توافق ا اتهام تبیانی اک
جنایا علیه یل تبرئیه مییشیواOffice of the United States Chief of Counsel for ( .
 .)Prosecution of Axis Criminality, 1947: 131-134فین اسیچیرا  5سیاکل  2فرانی  1و
کالتنبرونر 1به اتهام اکتبای جنایا جنگیی و جناییا علییه بشیریت موبیوم شی،ن ،و ا او اتهیام
1. Frick.
2. Seyss-Inquart.
3. Walter Funk.
4. Von Schirach.
5. Sauckel.
6. Frank.
7. Kaltenbrunner.
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اکتبای جنایا علیه ل و تبانی اک نن تبرئه گرای،نیOffice of the United States Chief ( ،

 .)of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947, p. 119-121اک کابریه بیا
متهم ایگر اسپیر 1هم اااگاه اعوم نموا که با وجوا انتصای وی بیه سیمت کئییس ینایع جنگیی
نلمان ا ننجا که اک مان انتصابش تمامی جنگهای نلمان نا ی شیرو شی،ه و اک جرییان بیواه
نمیتوان وی کا به اتهام شرو برنامهکیزی و نمااهسا ی و یا تبانی اک اکتبیای جناییا علییه یل
موبیوم نمیواOffice of the United States Chief of Counsel for Prosecution of ( 5
 .)Axis Criminality, 1947: 156اک کابره با متهمان ایگیر بیه نیامهیای اسیتریچر  3اوئِنتییز 5
بوکمن 2فن پاپن  1و فری  1اااگاه ا است،الل مشابه پرون،ه فری بهره میگیرا و اک نتیجه متهمان
ا اتهام تبانی اک جنایا علیه ل تبرئه میگرانیOffice of the United States Chief of ( ،
 .)Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 129-131; 162-166تبرئیه
متهم عالیکتبه ایگر به نام اسبا هیم بنابیه االییل مشیابهی اعیوم گرایی .،ا نظیر اااگیاه بیرای
موبومیت وی به اتهام تبانی ال م است اثبا شوا که وی ا طر های تجاو کاکانه نا ی مرلع بیواه
و اک ت،وین ننها نقش ااشته است .اک نهایت اااگاه به این نتیجیه کسیی ،کیه نمییتیوان اطیو و
نگاهی وی ا این طر ها کا وکای هر ترای ،معقولی اثبا نمیوا .اک نتیجیه وی ا تمیام اتهیامهیای
واکاه تبرئیه شیOffice of the United States Chief of Counsel for Prosecution of ( ،
.)Axis Criminality, 1947: 133-137
اک واقع اااگاه نوکنبرگ نستانه باالیی کا برای احرا ککن ماای و معنوی جرم تبانی اک جناییا
علیه ل اک نظر میگیرا؛ به طوکیکه اک تمام پرون،ههای یااش،ه رف حضوک و اطیو میتهم ا
توافق کا جهت انتسای اتهام تبانی کافی نمیاان ،بلبه معتق ،به لزوم احیرا قصی ،میتهم اک توقیق
نتایج توافق (قسمت اوم ککن معنوی) و نقش کلی،ی و کاهبرای متهم جهت احرا اکااه وی جهیت
انعقاا توافق (ککن ماای) است.
هرچن ،تبانی اک مااه  2منشوک اااگاه توکیو برای مواکمه جنایتکیاکان جنیگ جهیانی اوم اک
ژاپن عیناً تبراک مااه  1منشوک نوکنبرگ بوا اما اک کویه قضایی این اااگاه به اککان ماای و معنیوی
تبانی (البته تنها اک کابره با جنایا علیه ل ) با تفصیل بیشتری پرااختهش،ه است .چن،ین عامل
1. Speer.

 .5اکواقع اااگاه نوکنبرگ الواق بع،ی ی

شخ

به تبانی و توافق برای اکتبای جرم کا نپذیرفت.
3. Streicher.
4. Doentiz.
5. Bormann.
6. Von Papen.
7. Fritzsche.
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اک این اااگاه برای استنباط مشاککت متهم اک تبانی موکا استفااه قراک گرفت :تصی،ی یی سیمت
عالیکتبه اک اولت یا نیروی نظامی موجب میشوا که ی شخ قااک به ایفای نقیش اک تی،وین و
اجرای طر های جنگ تجاو کاکانه کشوک باش،؛ حضوک اک جلساتی کیه اک نن موریو تبیانی میوکا
بوث قراکگرفته است؛ مشاککت اک برنامههای سیاسی که مستلزم بران،ا ی و قتیل کهبیران مخیالف
جنگ تجاو کاکانیه اسیت؛ حماییت ا بیه قی،ک کسیی،ن تبیانیکننی،گان سیرکوی اموکراسیی و
موبومیت مخالفان تبلیغا ا طریق کسانههایی که حامی جنگهای تجاو کاکانیه تبیانیکننی،گان
هستن ،و توری مرام ژاپن به تصرف سر مینهای همسایه .اک کابره با ککین معنیوی هیم اااگیاه
توکیو ا ی معیاک او قسمتی استفااه نموا :اول متهم ا اه،اف تجاو کاکانیه تبیانی اطیو ااشیته
باش ،که این امر ا سمت متهم یا مشاککت وی اک تصمیمگیریهای کسمی یا ا اظهیاکا عمیومی
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
است .گرچه االه کافی حاکی ا اکتباط نزای وی با تبانیکننی،گان وجیوا ااشیت و او احتمیاالً ا
اه،اف و سیاستهای تبانیکنن،گان نگاهی ااشته با وجوا این اااگاه اعوم نموا که یرف اطیو
برای موبوم نموان وی به اتهام تبانی کافی نیست (.)Okoth, 2014: 118-120
اک اساسنامههای اااگاههای نسل اوم یعنی اااگاههای یوگسووی و کونن،ا تنها تصری به جرم
تبانی اک مااه (ی)( 5)3اساسنامه اااگیاه کیفیری بیینالمللیی کوننی،ا و میااه (ی)( 5)3اساسینامه
اااگاه کیفری بینالمللی یوگسووی اک کابره با جرم نسلکشی است ب،ون اینکه بیه اککیان جیرم
تبانی اشاکه نمای .،با وجوا اشاکه به تبانی اک نسلکشی اک اساسینامه اااگیاه یوگسیووی تبیانی اک
کویه قضایی این اااگاه نقش چن،انی ن،اشته است .اااگاه یوگسووی برخوف اااگاه کونن،ا و بنابیه
اذعان خوا اااگاه برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی به اتهام تبانی اک نسلکشی توجیه نمیواه اسیت
( .)Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867بع ،ا نن اااگاه اک پرون،ه تولیمیر 1هم
به اتهام تبانی اک نسلکشی کسی،گی نموا .اک پرون،ه پوپوی ااعا ش،ه بوا که متهمان بیا یبی،یگر
توافق نموان ،که به قص ،نابواسا ی مسلمانان مراان مسلمان اک سربرنیسیا کا ببشین ،و باقیمانی،ه
جمعیت مسلمان اک منرقه سربرنیسا و پا کا اخراج نماین .،اااگاه اک احرا وجوا تبیانی بیه شییوه
اکتبای جرائم نیروهای ری بوسنی اک سربرنیسا اشاکه نموا .ا نظیر اااگیاه چنیین همیاهنگی اک

1. Tolimir.
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اعمال نیروهای ری بوسنی تنها بهواسره وجوا ی توافق برای اکتبای این اعمال میتوان ،حا ل
گراا (1.)Prosecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-876
اااگاه کیفری کونن،ا اک تبیین اککان تبانی اک نسلکشی اک پرون،ه ناهیمانا باکاییاگویزا و انگیزه
اعوم میااکا که وجوا توافق ککن ماای جرم تبانی است .اک نتیجه بهالییل همبیاکی متهمیان اک
کاایو نکتیالام ننها برای هر او جرم تبانی اک نسلکشی و نسلکشی مسئول شیناخته مییشیون،
( Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043,
 .)1092-1094البته موبومیت متهمان به اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی توسی اااگیاه تج،یی،نظر
بهالیل نبوا االیل کافی جهت اثبا وجوا ی توافق بین متهمان با قص ،خاص اکتبای نسلکشیی
کا میشوا که اک میزان مجا ا نهایی ننها نیز تأثیرگذاک است و مجا ا حبس اب ،هر سیه میتهم
به ترتیب به  35 31و  32سال حبس تقلیل مییاب .،اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا کیه حتیی
اگر همباکی بین متهمان اک شببه کاایویی نکتیالام بتوان ،االلت بر توافق بین ننها بیرای اشیاعه
نظریه «برتری نژاا هوتو» ااشته باش ،اما نمیتوان ،وکای هر ترای ،معقولی قص ،خیاص نابواسیا ی
توتسیها کا که ال مه جرم نسلکشی است اثبا نمایNahimana, Barayagwiza, Ngeze v.( ،
 .)Prosecutor, 2007: para. 906, 912, XVIII. DTSPOSITIONبنابراین بیرای موبومییت
به تبانی اک نسلکشی ال م است قص ،خاص ال مه جرم نسلکشی وجیوا ااشیته باشی ،و وکای هیر
ترای ،معقولی اثبا گراا .اااگاه تج،ی،نظر بر این عقی،ه بوا که قسمت اوم ککین معنیوی ال میه
جرم تبانی اک اینجا قابلاثبا نیست.
اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم به اتهام نسلکشی و تبانی اک نسلکشی متهم
ش،ن .،اااستانی اک اثبا ااعای خوا به جلسا متع،ای استناا نموا کیه متهمیان طیی ننهیا اک
کابره با چگونگی کشتاک توتسیها و توری ایگران برای پیوستن به ننها تصمیمگیری میکرانی.،
اک نهایت اااگاه تنها ی متهم کا به هر او اتهام نسلکشی و تبانی اک نسلکشیی موبیوم نمیوا و
سایر متهمان بهالیل نبوا االه کافی ا اتهام تبانی اک نسلکشی تبرئه ش،ن ،امیا بیه اتهیام اکتبیای
نسلکشی و سایر جرائم بیینالمللیی موبیوم شی،نProsecutor v. Nyiramasuhuko, et al, ( ،
.)2011: para. 1, 1823, CHAPTER V: VERDICT, para. 6271
اک یبی ایگر ا پرون،هها اک اااگاه کونن،ا او نفر ا چهاک متهم پرونی،ه بیه نیامهیای میوگنزی و
موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسلکشی و توری مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای نسیلکشیی موبیوم
 .1با توجه به ع،م امبان اثبا وجوا ی توافق ری مبنی بر اکتبای جرم بینالمللیی ایین نویوه اثبیا جیرم تبیانی
توس اااگاههای کیفری بینالمللی کونن،ا و یوگسووی اک سایر پرون،هها موکا تبعیت قراکگرفته است.
(Prosecutor v. Tolimir, 2012: para. 790; Prosecutor v. Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka,
Mugiraneza, 2011: para. 1956) .
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مییشیون ،امیا ا اتهیام اکتبیای نسیلکشیی تبرئیه مییگرانیProsecutor v. Bizimungu, ( ،

 .)Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988باوجوا این موبومیتهیای
ااکه به الیل ع،م اکائه االه کافی جهت اثبا ککن معنوی متهمان اک اکتبای تبانی اک نسلکشیی
و توری مستقیم و علنی اک اکتبای نسلکشی توس اااگاه تج،یی،نظر کا مییشیون ،و حبیم بیر
برائت او موبوم ااک میشوا  .یرا اااگیاه بی،وی ککین معنیوی ایین او میتهم کا یرف ًا بیهالییل
حضوکشان اک مراسم معرفی کابینه ج،ی ،که اک نن سخنرانیهای توری نمیزی مبنیی بیر کشیتاک
توتسیها وک گرفتیه بیوا اسیتنباط نمیوا ( Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor,
 .)2013: para. 144, 92اااگاه 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
معیاک او قسمتی برای ککن معنوی متهم اعوم ااشت که رف اطو ا قص ،تبانیکننی،گان بیرای
موبومیت متهم کفایت نمینمای ،بلبه متهم نیز بای ،ااکای قص ،اکتبای تبانی و اک کابره با تبیانی
اک نسلکشی بای ،ااکای قص ،خاص ال مه این جیرم باشی .،اک واقیع ککین معنیوی و میاای تبیانی
متضمن نگاهی عمومی اعضا ا وجوا تبانی مشاککت نگاهانه و مؤثر اک تبانی و قص ،خاص پیشیبرا
ه،ف مشتر ،میباش.،
 .3انواع جرم تبانی در حقوق کیفری بینالمللی
پیشنهاا اکج مفهوم تبانی اک اااگاه نوکنبرگ ابتی،ا ا سیوی برنیی اک و اک افیا اییاال متوی،ه
نمریبا مرر گرایی .،تبیانی اک نظیر برنیی ترکیبیی ا «تبیانی اک مفهیوم اولییه نن» و مسیئولیت
مشاککتی که چن،ین سال بع ،اک حقوق کیفری ایاال متو،ه نمریبا توتعنیوان «اکتیرین تبیانی
پینبرتون» 1شناخته ش ،میباش .،تبانی اک مفهوم برنی ب،ین معناست که شخصی که با ایگران اک

 .1اک ژوئن  1351ح،وا او سال بع ،ا پیشنهاا برنی اک توسعه مفهوم تبیانی اییوان عیالی اییاال متوی،ه اک پرونی،ه
پینبرتون این ای،گاه کا پذیرفت که به اکترین پینبرتون شهر یافته است .والتر و انییل پینبرتیون او بیرااکی بوانی،
که به اتهام تبانی و اه فقره جرمی که اکنتیجه این تبانی اکتبای یافته بوا موبوم ش،ن .،قضا ایوان اعوم نموان ،کیه
هی االهای وجوا ن،اکا که اثبا نمای ،که انیل مستقیماً اک اکتبای این جرائم مشاککت ااشته است  ....گرچیه االیهای
وجوا ااکا که اثبا مینمای ،که این جرائم اک واقع توس والتر و اک کاستای تبانی و توافق غیرقانونی بین این او بیرااک
اکتبای یافتهان .،اکثریت قضا ایوان اعوم نموان ،که برای موبومیت انیل نهتنها به اتهام تبانی بلبه بیه اتهیام جیرائم
اکتبابی توس برااکش مبنای کافی وجوا ااکا .اکترین پینبرتون اک ایاال متو،ه نمریبا بسیاک چالشبرانگیز بیواه و اک
م،ل قانون کیفری نمریبا که توس بیشتر ایاال نمریبا موکا اقتباس قراک میگییرا پذیرفتیهنشی،ه اسیت .علیت عی،م
پذیرش این اکترین اک خوف ا ل تناسب بوان نن است و اینکه به رف توافق میتوان هزاکان جرم اکتبابی ی فیرا

31

سیدم صطفی موسوی ،مهین سبحانی و مجتبی جانی پور

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

اکتبای ی جرم توافق مینمای ،برای اکتبای تبانی و اکتبیای جیرائم موریو تبیانی یرفنظیر ا
نقشش اک اجرای ننها مسئول شناخته شوا؛ اک واقع امبان موبومیت شخ ب،ون اینکیه نقشیی
اک اجرای جرائم مورو تبانی ااشته باش ،وجوا ااکا ( .)Yanev, 2015: 429بهالییل انتقااهیای
واکاه به این طر ناشی ا احرا مسئولیت ب،ون اثبا مشاککت ا سوی کشوکهای فرانسه و اتویاا
جماهیر شوکوی پیشنهاا جایگزین اما مبهم ایاال متو،ه این بوا که ....« :ننهایی که اک تی،وین
و اجرای ی طر مجرمانه مستلزم اکتبای چن،ین جرم مشاککت ااکن ،جمعاً برای هری ا جرائم
اکتبابی و هر ی ا اعمال سایرین (اک این توافق) مسئول شناخته شیونYanev, 2015: 432-( »،
 .)440اک نهایت به الیل اختوف نظرها و مو،وایت مانی برای به نتیجه کسان،ن کنفرانس لنی،ن
متن مااه  1منشوک نوکنبرگ به شبل ذیل به تصویب کسی.،
بهموجب مااه  1منشوک نوکنبرگ که مااه  2منشوک اااگاه توکیو عیناً مشابه نن است ...« :اعمال
ذیل یا هری ا ننها جرائم توت وحیت اااگاه هستن ،که برای ننها مسئولیت شخصی وجوا
ااکا :الف) جنایا علیه ل  :یعنیی برنامیهکییزی نمیااهسیا ی شیرو ییا اقی،ام بیه یی جنیگ
تجاو کاکانه یا جنگی مغایر با معاه،ا و توافقها و تضمینهای بیینالمللیی ییا مشیاککت اک یی
طر مشتر ،یا تبانی برای انجام هر ی ا اعمال مذکوک؛ ی) جنایا جنگیی ....:ج) جناییا علییه
بشریت .....:کهبران سا ماناهن،گان توری کنن،گان یا مشاککتکنن،گان اک ت،وین یا اجرای یی
طر مشتر ،یا تبانی برای اکتبای هر ی ا جرائم مذکوک برای همه اعمال اکتبابی توس اشخاص
اک اجیرای چنیین طرحیی مسیئول شیناخته خواهنی ،شیCharter of the International ( »،
.)Military Tribunal, 1945
نبتهای که ا مااه  1اساسنامه اااگاه نوکنبرگ استنباط مییشیوا تبیراک تبیانی اک او قسیمت
مختلف ا مااه مذکوک است .بهطوکیکه اک وهله اول اک تعریف جنایا علییه یل تبیانی اک ایین
جنایا کا مستقوً جرمانگاکی نمیواه اسیت امیا اک وهلیه اوم بیهطیوککلی اک تمیام جیرائم تویت
وحیت اااگاه به مسئولیت کهبران سا ماناهن،گان توری کنن،گان ییا مشیاککتکننی،گان اک
ت،وین یا اجرای ی طر مشتر ،یا تبانی برای اکتبای هر ی ا جرائم مذکوک اشاکه نمواه اسیت.
تبراک تبانی به او شبل مختلف اک مااه  1میتوان ،االلت بر پییشبینیی او شیق متفیاو ا تبیانی
ااشته باش :،اول تبانی بهعنوان ی جرم مستقل؛ اوم تبانی بهعنوان شبلی ا مشاککت.

کا به ایگران (سایر طرفین توافق) تسری ااا .اکترین پینبرتون اک سیایر کشیوکهای کیامنال نییز پذیرفتیهنشی،ه اسیت
(.)Yanev, 2015: 429-430

ربرسی تطبیقی جرم تبانی رد دادگاهاهی کیفرینیبالمللی ...

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

31

 .1..3تبانی بهعنوان یک جرم مستقل
طبق شق اول تبانی خوا به عنوان ی جرم تلقی میگیراا کیه البتیه اک اااگیاههیای نیوکنبرگ و
توکیو فق مو،وا به جنایا علیه ل ش،ه است؛ یعنی اک این جرائم رف تبانی و توافیق بیرای
اکتبای ننها جرم بواه هرچن ،عموً جرائم مذکوک واقع نشون ،اما اگر برای اکتبای جنایا جنگی و
یا جنایا علیه بشریت تبانی و توافقی وک پذیرا رف توافق و تبیانی جیرم نیسیت ( Yanev,
.)2015: 440
 .1..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه نورنبرگ
اااگاه نوکنبرگ اک وهله اول تبانی کا مو،وا به جنایا علیه ل نموا که البتیه ایین امیر تیا حی،
یاای بهالیل نگاکش مبهم متن مااه  1منشوک اااگاه اک کابره با جرم تبانی بوا .اک بنی ،اول میااه
 1منشوک نوکنبرگ که به جنایا علیه ل میپراا ا به تبانی اک اکتبای این جنایت اشاکه ش،ه اک
مقابل اک کابره با جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت شاه ،مقرکه مشابهی نیسیتیم .ایین تفسییر
مضیق معموالً حمل بر این حقیقت ش،ه است که تبانی مفهومی نبواه که توس نظامهیای حقیوق
نوشته به کسمیت شناختهش،ه باش .،این تفسیر نکای تمام اااگاههای بع،ی کا توتتیأثیر قیراکااا.
الیل ایگری که برای ع،م تسری تبانی به سایر جرائم بینالمللی ذکر میشوا ع،م تصیری بیه نن
اک کنوانسیونهای چهاکگانه ژنو  1353و کنوانسیونهای ل الهه  1233و  1311به عنوان اولین
منابع تعریف جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت است .اک مقابل نظر ایگری که اک تفسیر تبانی
نو اول وجوا ااکا این است کیه منشیوک نیوکنبرگ بیا قیراک ااان تبیانی اک کنیاک سیایر کوشهیای
مشاککت اک اکتبای جنایا علیه ل بیشتر نن کا به ی شیوه مشاککت اک اکتبای جناییت علییه
ل و نه ی جرم مستقل نزای نمواه است (.)Cryer, 2010: 368
بهترین پرون،ه اک کابره با اتهام تبانی اک اااگاه نوکنبرگ پرون،ه کااولیف هیس اسیت .بیاوجوا
اعوم اتهام وی به هر چهاک فقره جرم من،کج اک کیفرخواست وی اکنهاییت بیه اتهیام تبیانی بیرای
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
تجاو کاکانه اک اکوپا شرکت ااشته است .پذیرش نگاهانه وی ا این طر منجر به موبومیت وی بیه
تبانی برای اکتبای جنایا علیه ل میشوا .عووه بر این هس به اتهام اکتبای جنایا علیه ل
هم موبوم گرای ،اما تنها بع ،ا اینکه قضا اااگاه به االه کافی جهیت اثبیا مشیاککت وی اک
اجرای طر های هیتلر کسی،ن .،اما هس ا اتهام اکتبیای جناییا علییه بشیریت و جناییا جنگیی
من،کج اک کیفرخواست به الیل فق،ان االه کافی جهت اثبا اکتباط وی با این جرائم تبرئیه گرایی،
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( Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis

.)Criminality, 1947: 111-113
اگر اااگاه ا مفهوم تبانی م،نظر برنی تبعیت مینموا بیترای ،هس به الیل اثبیا تبیانیاش
بای ،به اتهام اکتبای جنایا علیه ل جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت هم موبوم میشی ،و
نیا ی به اکائه الیل جهت اثبا مشاککت وی اک این جرائم نبیوا ( .)Yanev, 2015: 446-447اک
انتقاا ا مجا ا ااکه برای هس و تبرئه وی ا اتهیام جناییا علییه بشیریت قضیا مخیالف اک
اااگاه نوکنبرگ به االیلی استناا مینماین ،که نقش هس کا اک اکتبای جنایا علیه بشریت اثبیا
مینمای .،ا جمله این االیل نقش او اک امضای قوانینی است که یهوایان کا ا شرکت اک انتخابا و
تص،ی مشاغل عمومی موروم مینمای ،و اکعینحال سخنرانیهیایی ا وی اک مقیام معیاون هیتلیر
وجوا ااشته که ا تئوکی «نژاا برتر» هیتلر حماییت میینماییOffice of the United States ( ،
 .)Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 179-180نبتیه
اینجاست که حتی قضا مخالف هم بیه انبیال اثبیا مشیاککت میتهم اک جناییا علییه بشیریت
هستن ،نه اینکه رف اثبا تبانی متهم با هیتلر کا برای موبومیت وی اک جیرائم موریو تبیانی
کافی ب،انن.،
اک واقع نگاهی به کویه قضایی اااگاه نوکنبرگ اک برخوکا با تبانی بیانگر کویبیرا بسییاک مضییق
اااگاه است .اوالً اااگاه نوکنبرگ این جرم کا مو،وا به جنایا علیه ل و متهمیان کا موی،وا بیه
کهبران و تصمیمگیرن،گان اولت نلمان نا ی مینمای .،ثانیاً اثبا وجوا یی توافیق بیرای اکتبیای
جنایا علیه ل کا الیل برای اثبا موبومیت متهم به جرائم موریو تبیانی نمییاانی ،و بیرای
موبومیت متهم به جنایا مورو توافق به انبال االه اثبیا مشیاککت میتهم اک جیرائم اکتبیابی
است .ثالثاً به الیل موبومیت برخی متهمان مانن ،هیس بیه او عنیوان مجرمانیه تبیانی اک اکتبیای
جنایا علیه ل و اکتبای جنایا علیه ل به نظر میکس ،که ا نظر اااگاه نیوکنبرگ تبیانی اک
اکتبای جنایا علیه ل بهعنوان ی جرم مستقل تلقی ش،ه است و امبان موبومیت هم مان به
او اتهام تبانی و جرائم مورو تبانی وجوا ااکا.
 .2..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه توکیو
اااگاه توکیو همانن ،اااگاه نوکنبرگ بر این اعتقاا بوا که مسئول شناختن یی شیخ بیه اتهیام
تبانی خوابهخوا به معنای مسئول اانستن وی برای همه جنگهای تجاو کاکانه و جنایا اکتبیابی
مورو تبانی نیسیت (.)International Military Tribunal for the Far East, 1948: 40-41
ا بیستوسه نفر متهمی که اک اااگاه توکیو به اتهام تبانی اک جناییا علییه یل و سیایر جیرائم
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متهم ش،ن ،او نفر ا متهمان یعنی اوشیما و شیراتوکی 1تنها به اتهام تبانی اک جنایا علییه یل
موبوم و ا سایر جرائم اتهامی تبرئه ش،ن.)Okoth, 2014: 118-120( .،
اااگاه توکیو همانن ،اااگاه نوکنبرگ اعوم نموا که تبانی اک جناییا علییه بشیریت و جناییا
جنگی خاکج ا وحیت اااگاه است ( International Military Tribunal for the Far East,
 .)1948: 40-41هر او اااگاه تنها مانی متهمان کا عووه بر تبانی به اتهیام مشیاککت اک جناییا
علیه ل موبوم مینموان ،که االیلی جهت اثبا مشاککت متهمان اک جنگ تجاو کاکانیه وجیوا
ااشته باش .،اک واقع ا نظر هر او اااگاه و برخوف تبانی م،نظر برنی رف اثبا تبیانی منجیر بیه
مسئولیت متهمان به مشاککت اک جنایا مورو تبانی نمیشوا .به عبیاک ایگیر ا نظیر ایین او
اااگاه تبانی ی جرم مستقل است و امبیان موبومییت هیم میان متهمیان بیه او جیرم تبیانی و
مشاککت اک جرائم مورو تبانی وجوا ااکا.
 .3..1..3تبانی بهعنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی
اک اساسنامههای اااگاههای یوگسووی و کونن،ا به تبانی بهعنوان شیبلی ا مسیئولیت و ییا جرمیی
مستقل اشاکه نش،ه است بلبه رفاً به تبانی اک نسلکشی به عنوان ی جرم مستقل تصری شی،ه
است .اک نتیجه تنها تصری به جرم تبانی اک مااه (ی)( 5)3اساسینامه اااگیاه یوگسیووی و میااه
(ی)( 5)3اساسنامه اااگاه کونن،ا اک کابره با جرم نسلکشی است.
اااگاه یوگسووی برای اولین باک اک پرون،ه پوپوی به اتهامهای پنج نفر ا هفت متهم بیه اتهیام
تبانی اک نسلکشی کسی،گی کرا .اااگاه اعوم کرا که تبانی اک نسلکشی رفنظیر ا اکتبیای ییا
ع،م اکتبای نسلکشی فینفسه ی جرم مستقل و ناتمام است .اااگیاه همچنیین اعیوم نمیوا کیه
تبانی باتوجه به نظامهای حقوقی کامنال ی جرم مستمر اسیت 5و یی شیخ مییتوانی ،بعی ،ا
انعقاا توافق هیم بیه نن ملویق گیرااProsecutor v. Popovic et. Al, 2010: para. 867-( 3.
 .)876اک نهایت اااگاه برای او نفر ا متهمان یعنیی پوپیوی و بایرا اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی و
نسلکشی کا احرا نموا .اااگاه گرچه اعوم نموا که تبانی اک نسلکشی و نسلکشی او جرم مجیزا
و مستقل ا هم هستن ،اما ا موبومیت متهمان به هر او فقره اتهام خواااکی نمیوا ییرا چنیین
موبومیتی کا غیرمنصفانه میاانست .ا نظر اااگاه ه،ف ا جرمانگاکی تبانی اک نسلکشی بهعنوان
ی جرم مستقل و ناتمام جلوگیری ا اکتبای نن است و با اکتبای نسلکشی ایگر تیوجیهی بیرای
1.Oshima and Shiratori.

 .5برای اطو ا نظر مخالف کجو شوا به( :حبیب ااه مؤمنی  1323ص.)152-153 .
 .3کویه اااگاه ا این اویه با کویه اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه اسپیر متفاو است.
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جرمانگاکی مستقل تبانی اک نسلکشی وجوا ن،اکا .اک واقیع ا نظیر اااگیاه موبومییت میتهم بیه
نسلکشی مانع ا موبومیت مج،ا متهمان به اتهام تبانی اک نسلکشی مییشیوا .بنیابراین اااگیاه
این او متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسلکشی موبیوم نمیوا ( Prosecutor v. Popovic et. al.,
.)2010: para. 2111-2127
و متفیاوتی اتخیاذ نمیوا .اک ایین پرونی،ه
ام ا اااگاه یوگسووی اک پرون،ه تیولیمیر ایی،گاه کیام ً
برخوف پرون،ه پوپوی قضا به این موریو اشیاکه نموانی ،کیه هی،ف ا جیرمانگیاکی تبیانی اک
نسلکشی نه تنها با ااکن،گی ا اکتبای نسلکشی بلبه مجا ا تمیامی تبیانیکننی،گان بیواه کیه
رف توافق ننها برای اکتبای نسلکشی خرر بزکگیی کا متوجیه جامعیه نمیواه اسیت .اک نتیجیه
اکثریت قضا تصمیم گرفتن ،که موبومیت متهم به هر او اتهام تبانی اک نسلکشی و نسیلکشیی
حفظ شوا و متهم با لواظ تمامی موبومیتها به مجا ا حبس اب ،موبوم شوا ( Prosecutor v.
.)Tolimir, 2012: para. 1207, 1239, 1242
 .4..1..3تبانی به عنوان جرم مستقل در دادگاه کیفری بینالمللی روآندا
باوجوا تشابه مااه ( 1)1اساسنامه اااگاه کونن،ا با میااه ( 1)1اساسینامه اااگیاه یوگسیووی کوییه
قضایی اااگاه کونن،ا نقش فعالتری اک تبیین ماهیت تبانی اک نسلکشیی ااشیته اسیت .اااسیتانی
اااگاه کونن،ا بر این عقی،ه بوا که وسعت نسلکشی اک کونن،ا که با حضوک نیروهای اولتیی اکتبیای
یافتهان ،اال بر وجوا تبانی با عامون این جنایا است .اااگاه کونن،ا اک چهاکاه پرون،ه اتهام تبیانی
اک نسلکشی کا موکا توجه قراک ااا که ا این تع،اا اک پنج پرون،ه برای متهمان حبم به موبومیت
به تبانی اک نسلکشی ااک گرای .)Okoth, 2014: 130( ،ا بین پینج حبیم یااکه او حبیم اک
مرحله تج،ی،نظر کا ش ،و بقیه موکا تأیی ،قراک گرفتن.،
ا نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موسما تبانی اک نسلکشی رفنظر ا نتیایجش قابیل مجیا ا
است؛ تبانی اک هر او نظام حقوقی کامنال و حقوق نوشته ی جرم ناتمام و مسیتقل اسیت کیه بیه
الیل عمل توافق و رفنظر ا نتایجش قابل مجا ا است .شعبه اک پاسخ به ایین پرسیش کیه اک
وک اکتبای نسلکشی نیا اااگاه میتوان ،متهم کا هم به اتهام نسلکشی و هم به اتهام تبیانی اک
نسلکشی موبوم نمای ،به او نظام حقوقی مشهوک توجه نموا .اک نظیام حقیوق نوشیته اک یوک
موفقیتنمیز بوان تبانی متهم تنها به جرم اکتبابی و نه تبیانی موبیوم خواهی ،شی .،امیا اک نظیام
حقوق کامنال اک وک موفقیتنمیز بوان تبانی متهم بیه هیر او اتهیام تبیانی و جیرائم اکتبیابی
موبوم خواه ،ش .،اما اک این پرون،ه اااگاه بر این اعتقاا است که اک یوک موفقییتنمییز بیوان
تبانی نمیتوان متهم کا به هر او اتهام تبانی و اکتبای نسلکشی موبیوم نمیوا .بیه عبیاک ایگیر
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اااگاه اک پاسخ به پرسش مذکوک ا نظام حقوق نوشته تبعیت نموا .ا نظیر اااگیاه موبیوم کیران
متهم به اتهام تبانی اک نسلکشی که قبوً به اتهام اکتبای نن موبومش،ه است هی ه،فی کا موقق
نمینمای .،بنابراین اااگاه متهم کا تنها به اتهام اکتبای نسلکشی جنایا علیه بشریتِ نابواسیا ی
و جنایا علیه بشریتِ تجاو جنسی به ی مجا ا حبس اب ،موبوم مینماییProsecutor v. ( ،
.)Musema, 2000: para. 193, 196-198
یبی ا اتهامهای واکا علیه کامبان،ا اک اااگاه کونن،ا که البته ا طریق توافیق بیا میتهم (معاملیه
اتهام) منجر به ،وک حبم موبومییت شی ،اتهیام تبیانی اک نسیلکشیی همیراه بیا اتهیام اکتبیای
نسلکشی بوا .اما اک این پرون،ه اااگاه متهم کا هم میان بیه هیر او اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشی همراه با سایر موبومییتهیا بیه مجیا ا حیبس ابی ،موبیوم نمیوا ( Prosecutor v.
 .)Kambanda, 1998: para. 40اک پرون،ه نییتیگبا هم متهم به هر او اتهام اکتبای نسلکشی و
تبانی اک نسلکشی همراه با سایر موبومیتها به مجا ا حبس اب ،موبوم گرای ،که میوکا تأییی،
اااگیاه تج،یی،نظر هیم قیراک گرفیت ( .)Niyitegeka v. The Prosecutor, 2004, para. 4اک
پرون،ه ب،وی ناهیمانا باکایاگویزا و انگزه هر سه متهم به او اتهام نسلکشی و تبیانی اک نسیلکشیی
موبوم ش،ن ،که البته اتهام تبانی به الیل ع،م اثبا ککن معنوی ا سوی اااگاه تج،ی،نظر کا ش،
( Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, 2003: para. 8, 9, 10, 1043,
 .)1092-1094اک پرون،ه نیراماسوهوکو و سایرین هر شش متهم بیه اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشی متهم ش،ن .،اک نهایت اااگاه تنها ی متهم کا بیه هیر او اتهیام نسیلکشیی و تبیانی اک
نسلکشیی موبیوم نمیواProsecutor v. Nyiramasuhuko, et al, 2011: para. 1, 1823, ( .
.)CHAPTER V: VERDICT, para. 6271
اک یبی ا پرون،ههای جالب توجه اک شعبه ب،وی اک اااگاه کونن،ا او نفر ا چهاک متهم پرونی،ه
بنامهای موگنزی و موگیرانزا به اتهام تبانی اک نسلکشیی و توریی مسیتقیم و علنیی بیه اکتبیای
نسلکشی موبوم میشون ،امیا ا اتهیام اکتبیای نسیلکشیی تبرئیه مییگرانیProsecutor v. ( ،
 .)Bizimungu, Mugenzi, Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011, para. 1988ایین کأی
شعبه ب،وی ا این او یه جالب است که بیانگر ع،م تبعیت اااگاه ا تبانی اک مفهوم برنی است یرا
با وجوا اثبا تبانی متهم خوابهخوا به اکتبای جرائم موریو تبیانی موبیوم نمییشیوا و بیرای
موبومیت متهم به اکتبای جرائم نیا به االه اال بر اثبا مشاککت میتهم وجیوا ااکا و بیه الییل
ع،م اکائه الیل کافی ا سوی اااستانی مبنی بر مشاککت اک جرائم اکتبابی متهمان ا اتهام اکتبای
نسلکشی تبرئه میشون .،اک پرون،ه اخیر او متهم ایگر ا تمام اتهامهای واکاه تبرئه میشون ،و او
متهم نامبراه رمن موبومیت به او اتهام تبانی و توری مستقیم و علنی به نسیلکشیی بیه یی
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مجا ا واح ،یعنی سی سال حبس موبوم میشونProsecutor v. Bizimungu, Mugenzi, ( ،

 .)Bicamumpaka, Mugiraneza, 2011: para. 2020گرچه اااگاه تج،یی،نظر بیهالییل عی،م
اثبا ککن معنوی خاص نسلکشی او موبوم کا ا اتهیام تبیانی و توریی اک نسیلکشیی تبرئیه
مینمای ،اما اک مجمو کویه قضایی اااگاه کونن،ا االلت بر این ااکا که تبانی اک نسیلکشیی یی
جرم مستقل است.
 .2..3تبانی بهعنوان شکلی از مشارکت
مرابق شق اوم این مفهوم بهعنوان شبلی ا اشبال مسئولیت کیفری موکا توجه قراکگرفته اسیت.
اک این شق تبانی بهخوایخوا جرم نیست اما میتوان ،بیهعنیوان مبنیایی بیرای مسیئولیت افیراا
نسبت به جرائم اکتبابی به کاک گرفته شوا.
 .1..2..3تبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دادگاههای نورنبرگ و توکیو
بهموجب بن ،نخر مااه  1اساسنامه اااگاه نوکنبرگ تبانی میتوان ،مبنایی برای مسیئولیت اک قبیال
کلیه جنایا علیه ل جنایا جنگی و جنایا علیه بشریت اکتبابی باش .،قسیمت اخییر میااه 1
بیانگر تبانی اک مفهوم برنی یا همان تبانی پینبرتون است .این مفهوم ا تبانی اک نظامهیای حقیوق
نوشته ناشناخته است و تنها مخت نظامهای حقوقی کامنال است( .خیالقی  .)111 :1335برخیی
معتق،ن ،که ای ن مفهوم ا تبیانی اقیقی ًا همیان اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،اسیت کیه اک اکتیرین
پینبرتون نیز مرر ش،ه است .به موجب این مفهوم هنگامیکه مجموعیهای ا جناییا اک اجیرای
ی طر مشتر ،اکتبای مییاب ،هر کس که با نن طر بیه نیوعی نگاهانیه اک اکتبیاط باشی ،و اک
شبل ااان یا به اجرا اکنوکان نن اک هر مقرعی ا مان نقشی کا قبول کن ،میااام کیه اجیرای نن
طر ااامه ااکا مرابق اکترین پینبرتون مسئول تمام جنایا اکتبابی شیناخته مییشیوا بی،ون
اینکه ال م باش ،کابره او با یبای نن جنایا بیه طیوک ج،اگانیه و میاای ثابیت شیوا( .یوسیفیان
 .)522-522 :1333با وجوا تصری اساسنامه اااگیاههیای نیوکنبرگ و توکییو بیه نیو اوم تبیانی
هی ی ا این او اااگاه اک پرون،هها ی خوا به این نو ا تبانی جهت موبومیت متهمیان اسیتناا
ننموان .،اک واقع هر او اااگاه تبانی کا مو،وا به نو اول یعنی ی جرم مستقل نموان.،
 .2..2..3تبانی بهعنوان شکلی از مشارکت در دادگاههای کیفری یوگسالوی و روآندا
برخی معتق،ن ،که با توجه به جرمانگاکی برنامهکیزی و نمااهسا ی جرائم بینالمللی اک مواا ( 1)1و
( 1)1اساسنامه او اااگاه یوگسووی و کونن،ا اک واقع نیا ی به تصری به تبانی به عنیوان شیبلی ا
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مشییاککت اک جییرائم ب یینالملل یی اک اییین او اااگییاه نبییواه اسییت (.)Okoth. 2014: 142-143
برنامهکیزی و نمااهسا ی جرائم بینالمللی اک نگاه اول بسیاک شبیه به تبانی به نظیر میینیی .،البتیه
جرمانگاکی برنامهکیزی یا نمااهسا ی یی جنیگ تجاو کاکانیه اک میااه (الیف) 1اساسینامه اااگیاه
نوکنبرگ و مااه (الف) 2اساسنامه اااگاه توکیو مسبوق به سابقه بواه است .ا ا رو برنامهکیزی و
نمااهسا ی اک اااگاههای نوکنبرگ و توکیو تنها برای جناییا علییه یل اسیتفااه شی،ه بیوا .بیه
موجب منشوک نوکنبرگ رف برنامهکیزی و نمااهسا ی ی جنیگ تجاو کاکانیه مییتوانی ،مصی،اق
جنایت علیه ل باش .،احرا مسئولیت ا این بای منوط به اکتبای جرم نیست بیه ایین ترتییب ا
این اویه مشابه تبانی به عنوان ی جرم مستقل است .هرچن ،تصیری بیه هیراوی ایین جیرائم اک
کابره با جنایا علیه ل اک مواا ( 1)1و ( 1)1این او اااگاه حاکی ا تمایز بین این او میباشی.،
گرچه اک موبومیتهای ااکه اک این او اااگیاه هیی یی ا متهمیان بیه اتهیام برنامیهکییزی ییا
نمااهسا ی ی جنگ تجاو کاکانه موبوم نش،ن ،و به نوعی این اتهام اک اتهام تبانی ااغام گرای.،
اما به موجب مااه ( 1)1ا اساسنامه اااگاه یوگسووی «هر فرای که به برنامهکیزی توری کران
استوک ااان اکتبای یا کم ماای و معنوی به برنامهکیزی نمااهسا ی ییا اجیرای یبیی ا جیرائم
مذکوک اک مواا  5تا  2این اساسنامه پرااخته باش ،میبایست منفرااً مسئول جیرم خیویش قلمی،اا
گراا ».این اسناا متضمن این امر هستن ،که برنامهکیزی یی جیرم بیینالمللیی خیوا یی جیرم
مستقل است و عموً نیا ی به اکتبای جرائم برنامهکییزی شی،ه نیسیت .علییکغیم ایین امیر کوییه
اااگاههای یوگسووی و کونن،ا مسئولیت بابت برنامهکیزی و نمیااهسیا ی یی جیرم بیینالمللیی کا
منیوط بیه اکتبیای نن نمیواهانی .)Cryer, 2010, p. 382( ،بیه موجیب کأی اااگیاه تج،یی،نظر
یوگسووی اک پرون،ه کوکای ککن ماای برنامهکیزی مستلزم نن است که ی ییا چنی ،نفیر کفتیاک
مجرمانهای کا که مورو جرائم بینالمللی است و بع،اً اکتبای یافتیه کا برنامیهکییزی نمیواه باشین،
( .)Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez, 2004: para. 26به این ترتیب میتوان
گفت که ا نظر اااگاه یوگسووی برنامهکیزی و نمااهسا ی شیبلی ا مشیاککت اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی است .گرچه اک کویه اااگاههای یوگسووی و کونن،ا هی موبومیتی با این عنیوان اعیوم
نگرای ،و اک نتیجه اعوم اککان و شرای احرا مسئولیت ا بای برنامهکیزی و نمیااهسیا ی اکتبیای
جرائم بینالمللی ممبن نیست .به ویژه اینکه چنیین عنیوان اتهیامی اک اساسینامه اییوان کیفیری
بینالمللی نیز حذف ش،ه است.
همچنین برخی اعتقاا ااکن ،که نو اوم تبانی اک واقع همان اق،اما مجرمانه مشیتر ،اسیت.
بوث پیرامون اینهمانی نو اوم تبانی و اق،اما مجرمانه مشیتر ،اک پرونی،ه اوجیانی اک اااگیاه
یوگسووی باال گرفت .وکوی م،افع اک افیا ا موکیل خیوا اعیوم کرانی ،کیه اقی،اما مجرمانیه

32

سیدم صطفی موسوی ،مهین سبحانی و مجتبی جانی پور

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سال دهم ،شماره اول ،بهار و اتبستان ( ، 9318ایپپی )91

مشتر ،اک واقع مص،اقی ا تبانی است و ا ننجا که تبانی بهعنوان مبنایی برای مسئولیت کیفری
اک اساسنامه اااگاه یوگسووی قی ،نش،ه است پس اق،اما مجرمانه مشتر ،هم بهعنوان مص،اقی
ا تبانی اک این اساسنامه پیشبینینش،ه است و بای ،ا طرف اااگاه کناک گذاشیته شیوا ( Yanev,
 .)2015, p. 423اااگاه تج،ی،نظر یوگسووی با تأکی ،بر تمایز بیین اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،و
تبانی افاعیا وکوی م،افع کا کا نموا« :اک حالیکه تبانی مستلزم اثبا این امر اسیت کیه افیراا
برای اکتبای ی یا چن ،جرم معین توافق نمواه ان ،اق،اما مجرمانه مشتر ،مستلزم این است که
عووه بر اثبا چنین توافقی طرفین توافق برای پیشبرا توافق اق،ام عملی نمواه باشن .،به عبیاک
ایگر اک حالیکه رف توافق برای اتهام تبانی کافی اسیت مسیئولیت یی عضیو اقی،ام مجرمانیه
مشتر ،بسیتگی بیه اکتبیای اعمیال مجرمانیه اک کاسیتای اقی،ام ااکاThe Prosecutor v. ( »....
 .)Milutinovic et al, 2003: para. 23اک واقع نگاه اااگاه یوگسووی و اااگاه کونن،ا 1به تبیانی
مو،وا به ن و اول یعنی تبانی به عنوان ی جرم مستقل بواه است .ا نظر این او اااگاه اقی،اما
مجرمانه مشتر ،و تبانی او مفهوم متمایز و مسیتقل ا هیم هسیتن،؛ اقی،اما مجرمانیه مشیتر،
شبلی ا مشاککت اک اکتبای جرائم بین المللی هستن ،که منجر به مسئولیت تمامی افراا اکگییر اک
این اق ،اما خواهن ،ش ،اک حالی تبانی ی جرم مستقل و نه شبلی ا مشاککت اک اکتبیای جیرم
است.
 .3..2..3تبانی به عنوان شکلی از مشارکت در دیوان کیفری بینالمللی
برخوف ااااگاههای کیفری بینالمللی پیشین اک اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی به تبیانی هیی
اشاکهای نش،ه است .حتی بن 3 ،مااه  52اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی اک کابره با نسلکشیی
برخوف اااگاههای کونن،ا و یوگسووی و کنوانسیون منع و مجا ا نسیلکشیی تنهیا بیه توریی
مستقیم و علنی به نسلکشی به عنوان ی جرم مستقل تصری نمواه و تبانی اک اکتبای نسلکشی
به عنوان ی جرم مستقل کا حذف نمواه است.
برخی معتق،ن ،با توجه به مااه (ا)( 52)3اساسنامه اییوان کیه اکبرگیرنی،ه اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،است  5ایگر نیا ی به تصری به تبانی نبواه است .به موجب ایین میااه .3« :متعاقیب ایین
 .1شعبه تج،ی،نظر اااگاه کونن،ا اک پرون،ه موگیرانزا بهطوک رمنی به تفاو بین او مفهیوم تبیانی و اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،اشاکه مینمای.Mugenzi, Mugiraneza v. The Prosecutor, 2013: para. 70, 71, 72, 96)( ،
 .5شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو با استناا به معیاک کنترل جرم تیا حی ،ییاای ا اکتیرین اقی،اما مجرمانیه
مشتر ،که اک کویه قضایی اااگاههای یوگسووی و کونن،ا پیشبینیش،ه بوا فا له میگیرا( .یوسیفیان -531 :1333
.)535
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اساسنامه ی شخ بای ،ا نظیر کیفیری مسیئول شیناخته شیوا و بیرای جیرائم اکتبیابی تویت
وحیت ایوان مجا ا شوا اگر نن شخ  :الف) به طوک انفراای (یا) به اتفاق شخ ایگر ییا بیه
واسره شخ ایگر مرتبب جرم شوا رفنظر ا اینکیه نییا نن شیخ ایگیر ا نظیر کیفیری
مسئول شناخته میشوا یا خیر؛ ی) استوک 1تشجیع 5یا ترغیب 3به اکتبای جرم کا انجام اااه باش،
اک وکتی که جرم مذکوک اک واقع اکتبای یافته باش ،و یا شرو بیه اکتبیای نن شی،ه باشی،؛ ج) بیا
ه،ف مساع ،اک اکتبای جرم کم ماای یا معنوی 5نمای ،یا به شبل ایگری ا جمله با فیراهم
نوکان اسبای اکتبای جرم اک اکتبای یا شرو به اکتبای نن مساع ،نمای،؛ ا) به هر شیوه ایگری
اک اکتبای یا شرو به اکتبای جرم توس گروهی ا اشخاص که برای توقق هی،ف مشیترکی عمیل
میکنن ،نقش ااشته باش .،چنین نقشی بای ،عام،انه بیواه باشی ،و بایی ،ییا :1 :بیا هی،ف پیشیبرا
فعالیت مجرمانه یا ه،ف مجرمانه گروه وک گرفته باش ،اک وکتیکه چنیین فعالییت ییا هی،فی
مستلزم اکتبای ی جرم ااخل اک وحیت ایوان است؛ یا  :5بیا اطیو ا قصی ،گیروه اک اکتبیای
جرم وک گرفته باش،؛»...
2
بن ،ا مااه یااش،ه عیناً ا کنوانسیون ر ،تروکیسم  1332اقتباسش،ه و ا نظر برخیی بییانگر
سا شی است که با مقرکا تبانی من،کج اک منشوک نوکنبرگ حا ل ش،ه اسیت ( Ambos, 2008,
 .)p. 760به موجب پیشنویس  1331کمیسیون حقوق بینالملل اک جیرائم علییه یل و امنییت
شخصی که اک اکتبای ی جرم تبانی مینمای ،که به موجب نن تبانی به مشیاککت اک یی طیر
مجرمانه برای اکتبای جرائم علیه ل و امنیت بشری تب،یل شوا قابل مجا ا اسیت .بیه موجیب
پیشنویس  1331این مسئولیت به شخصی که مستقیماً اک برنامهکیزی یا تبانی برای اکتبای چنین
جرمی که اک واقع اکتبای یافته مشاککت نمواه است تسری مییاب .،بنابراین پیشنویس مسئولیت
برای اکتبای تبانی کا مستلزم مشاککت مستقیم و اکتبای جرم میاانی .،میااه (ا)( 52)3اساسینامه
ایوان هم با حذف ا رو تبانی احرا مسئولیت کا منوط به ااشیتن حی،اقل نقشیی اک شیرو ییا
اکتبای جمعی ی جرم اانسته است ( .)Ambos, 2008: 761اک واقع اختوف نظرها اک کابریه بیا
اکج جرم تبانی اک اساسنامه ایوان اک نهایت منجر به حذف این ا رو ا اساسینامه اییوان شی.،
حتی نن استه ا افراای هم که معتق ،به ااغام تبانی اک مااه (ا)( 52)3هستن ،اعوم میااکن ،کیه
ایگر تبانی بهعنوان ی جرم ناتمام و مستقل جایگاهی اک اساسنامه ایوان ن،اکا بلبیه بیا موی،وا
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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شیبل مشیاککت اک

ش،ن نن به اق،اما مجرمانه مشتر ،مسئولیت ناشی ا نن موی،وا بیه یی
اکتبای جرائم بینالمللی ش،ه است.
نگاهی به کون ،ت،وین بن ،ا و قراک گرفتن نن اک انتهای اشبال مسئولیت کیفری بیرای اکتبیای
جرائم بینالمللی و اکج عباک «به هر شیوه ایگری »....اک ابت،ای این بن ،بیانگر این است که بنی،
ا ناظر بر خفیفترین شبل مشاککت و مسئولیت برای اکتبای جرائم بینالمللی است .این نو نگیاه
میتوان ،منجر به مجا ا خفیفتر متهمانی شوا که به استناا این بن ،موبوم میشون .،اک حالیکه
اک تبانی با عامون ا لی جنایا اکتبابی مواجه هستیم که قاع،تاً به الیل نقیش کهبیری و کنتیرل
خوا بای ،با مجا ا ش،ی،تری مواجه شون .،به نظر شعبه مق،ماتی ایوان اک پرون،ه لوبانگو ...« :بنی،
ا پایینترین سر مشاککت ماای اک جرم مرابق مااه  52کا می،نظر ااکا  »....اک واقیع مسیئولیت
متهم طبق این بن ،خفیفتر ا سایر بن،های این مااه است و اک ح ،مسئولیت معیاون و نیه مباشیر
جرم است (یوسفیان  .)532-531 :1333بنابراین حتی اگر اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،بیهعنیوان
مص،اقی ا تبانی مو،وا به بن ،ا شوا متهم به عنوان معاون و نیه مباشیر جیرم مسیئول شیناخته
خواه ،ش ،و اک نتیجه مجا ا خفیفتری شامل وی میشوا .پیشبینی این شبل خاص ا اق،اما
مجرمانه مشتر ،خأل اساسنامه ایوان اک ع،م تصری به تبانی که مستلزم مسئولیت ش،ی،تر بیرای
کهبران جرائم اکتبابی است کا برطرف نمینمای .،به عووه به عم اااگاههیای کیفیری بیینالمللیی
اق،اما مجرمانه مشتر ،شبلی ا مشاککت و نه معاونت اک اکتبای جیرم اسیت ( Prosecutor v.
 .)Simic, 2006: 265اک واقع بن ،ا میااه ( 52)3اساسینامه اییوان نمییتوانی ،نیاظر بیر اقی،اما
مجرمانه مشتر ،باش.،
رفنظر ا بن ،ا بوثها به بن ،الف مااه ( 52)3اساسنامه ایوان علییکغیم عی،م تصیری بیه
ا رو تبانی معروف خواه ،ش ،یرا هر او بن ،الف و ا اکبرگیرن،ه ورعیتهایی هسیتن ،کیه اک
نن گروهی ا افراا اک اکتبای ی جرم نقش ااکن .)Prosecutor v. Lubanga: 2012: 996( ،بیه
موجب بن ،الف و کویه قضایی ایوان تنها کسانی که منفرااً ییا بیه همیراه ایگیران کنتیرل فعالییت
مجرمانه مشتر ،گروه کا اک است ااکن ،و میتواننی ،عمیوً بیا امتنیا ا همبیاکی اجیرای برنامیه
مجرمانه کا مختل یا متوقف کنن ،بهعنوان شرکا و مرتببین ا لی شناخته میشون ،اک حالیکه هر
شخ ایگری که عم،اً و با علم به تصمیم مجرمانه گروه به پیشبرا ه،ف یا فعالیت جنیایی ییاکی
می کسان ،به عنوان م،اخله کنن،ه ثانوی (معاون) به سبب جرائم اکتبابی گروه موبوم خواهی ،شی،
(یوسفیان .)531 :1333
بنابراین ا نظر ایوان تبانی به عنوان ی جرم مستقل کناک گذاشته ش،ه و تبانی بهعنوان شبلی
ا مشاککت نیز مستلزم اثبا میزان کنترل طرفین توافق اک اکتبای جرائم تویت یوحیت اییوان
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است .اگر طرفین توافق ح،ی ا کنترل بر جرم اکتبابی ااشته باشن ،کیه بی،ون نقیش ننهیا جیرم
اکتبای نمییافت میتوان این اشخاص کا به استناا بن ،الف بهعنوان مباشران جرائم اکتبابی مسئول
شناخت .اما اک وکتی که کنترل ننها نسبت به جرائم اکتبابی اک ح ،شرط ال م برای اکتبای جرم
نبواه اک وک اکتبای جرائم توت وحیت ایوان میتوان ننها کا به استناا بن ،ا میااه  52بیه
عنوان معاونین اک جرائم اکتبابی موبیوم نمیوا (.)Prosecutor v. Lubanga, 2007: 330, 338
کویبرا ج،ی ،ایوان نه اتبا به عناوینی مانن ،تبیانی و اقی،اما مجرمانیه مشیتر ،بلبیه اک معییاک
کاکبرایتر کنترل جرم 1و تقسیم عامون جرائم اکتبابی به مباشران و معاونیان اسیت .البتیه کاپیای
این کویبرا کا میتوان اک کأی اااگاه نوکنبرگ اک پرون،ه فان شاه ،بوا که اااگیاه بیا اسیتناا بیه
اینکه متهم علیکغم سمت باالی خوا نقش تعیین کنن،های اک جرم ن،اشت وی کا ا اتهیام تبیانی
تبرئه نموا.

نتیجهگیری
باتوجه به اکتبای جمعی اغلیب جیرائم بیینالمللیی تبیانی و همفبیری معنیوی اک اکتبیای جیرائم
بینالمللی نقش مهمی اک اکتبای این جرائم ایفا مینمای ،که میتوان ،خرر بزکگی کا ا بای اکتبیای
جرائم بین المللی متوجه جوامع نمای .،به منظوک توقیق با ااکنی،گی ا اکتبیای جیرائم بیینالمللیی
پیشبینی جرم تبانی می توان ،نقش با ااکن،ه مهمی اک جلوگیری ا اکتبای جرائم بیینالمللیی ایفیا
نمای .،اک بین تمام مفاهیم مربوط به مسئولیت ناشی ا اکتبای جمعی جرائم بینالمللی این تبیانی
است که ا چنین امتیا منوصر به فرای برخوکااک است .اق،اما مجرمانه مشتر ،برنامیهکییزی و
نمااه سا ی همگی ا نو مسئولیت تبعی و ثانوی هستن ،که بهتبع اکتبای جیرم ایجیاا مییشیون.،
اکحالیکه تبانی (نو اول) جرم مستقلی است که رفنظر ا اکتبای یا ع،م اکتبای جیرم موریو
نن منجر به ایجاا مسئولیت میگراا.
اگر تبانی بهعنوان یبی ا اشبال مشاککت جمعی اک اکتبای جرم اک نظر گرفته شوا پیشبینی
کامل اشبال مختلف مسئولیت جمعی اک بن،های الف و ا مااه  52اساسینامه اییوان کیفیری بیین
المللی باعث می شوا که نیا ی به اکج تبانی به عنوان شبلی ا مشاککت نباش .،یرا اشبال مختلیف
مسئولیت من،کج اک مااه  52تمام وک متصوک برای مسئولیت مشیاککتکننی،گان اعیم ا میاای و

 .1کویبرا کنترل جرم تلفیقی ا کویبرا ماای و ذهنی به مباشر و معاونت اک جرم است کیه اییی،ه حقیوق کیفیری
نلمان است (یوسفیان .)525-522 :1331
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معنوی اک اکتبای جرم کا توت پوشش قراک میاه .،اما تبانی بهعنوان ی
اشبال مشاککت اک اکتبای جرائم بینالمللی است..
اک نتیجه اساسنامه ایوان کیفری بینالمللی به الیل ع،م تصری به جرم مستقل تبانی ا ی خیأل
بزکگ کنج میبرا .با پیش بینی جرم تبانی اک ایوان رف توافق فرا با ایگیران بیرای اکتبیای یی
جرم بینالمللی هم منجر به مسئولیت کیفری بینالمللیی فیرا مییشیوا و بیرای اثبیا مسیئولیت
کیفری فرا حتماً نیا ی به اکتبای یا شرو به اکتبای جرم ا سوی شخ نیست .همیانگونیه کیه
نظامهای ااخلی حتی نظامهای حقوق نوشته رف تبانی اک اکتبای برخی جرائم ش،ی ،کا مسیتوق
مجا ا میاانن ،انتظاک بر است که اک جرائم بینالمللی به ویژه نسلکشی و تجاو اکری به عنیوان
ش،ی،ترین جرائم این جیرمانگیاکی یوک پیذیرا؛ ریروکتی کیه اک کنوانسییون منیع و مجیا ا
نسلکشی  1352و ا مان تأسیس اولین اااگاههای کیفری بینالمللی احرا شی،ه اسیت .ییرا اک
این وک است که ایوان کیفری بین المللیی یی پییام کا بیرای کیل جامعیه بیینالمللیی اکسیال
مینمای،؛ اینکه جرائم بینالمللی ننق،ک شنیع هستن ،که حتی رف توافق برای اکتبای ننها قابل
تعقیب هستن ،و خرری برای جامعه جهانی موسوی میشون .،این اعوم میتوان ،ق،ک با ااکن،گی
ایوان کا هم اکتقا بخش ،یرا برای تعقیب جرائم بینالمللی نبایی ،منتظیر اکتبیای جیرم و م،اخلیه
بع،ی ایوان بوا.
جرم مستقل متفیاو ا
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