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 . مقدمه1
 است هتوانست همواره آن معنوي و مادي اركان تشابه دليل به جرم ارتكاب براي تباني

 اين بر كيفري، حقوق در كلي اصل كه چرا. سازد مشغول خود به را حقوقدانان ذهن
 تنها قدندمعت بعضي وجود با اين. نيست مجازات قابل مجرمانه انديشه و فكر كه مبناست
 نبر اي ديگر يا. عدهاست كيفري تباني شوديم مجازات آن در مجرمانه قصد كه جرمي
 مادي اعمال بروز به موكول معنوي، ركن به نياز بر عالوهجرائم  همه تحقق كه باورند
 غيرممكن امري افراد نيت به بردن پي و يستن مستثني امر اين از تباني واست  بيروني

 گيرد انجام اجبار و شكنجه به توسل با است ممكن افراد نيت در كنكاش هرگونه و بوده
 است. جرم و ممنوع خودش امر اين انجام كه

 يكاآمر و ايران حقوق در جرم، ارتكاب براي نفر چند يا دو توافق معناي به تباني
 ستا استوار فرض اين بر هم تباني انگاري جرم مشترك مبناي. است شده انگاري جرم

 وينيرنان چآن بارانيز هدف و قصد يك كردن عملي براي نفر چند مساعي تشريك كه
ائم جر يا جرم ارتكاببه  منجر كه آورديم وجود به جرم تحقق براي را مضاعفي و جديد

 .شد خواهد ديگري
 611 ماده و امنيت عليه تباني به تعزيرات قانون 610 ماده ايران كيفري حقوق در

 جرممورد  در آمريكا حقوق در. است يافته اختصاصجرائم  ساير براي تباني به قانون اين
 طريق از آمريكا ازكالهبرداري  براي تباني كه است U.S.C. 286 18 ماده يكي تباني،
 تبانيدر خصوص  كهاست  U.S.C. 371 18 ماده ديگري و نادرست ادعاهاي تسليم
 وردم در يسؤاالت حال اين با. است شده انگاري جرم متحدهاياالت قوانين از تخطي براي

 ؟شوديم مجازات مجرمانه قصد تباني در آيا اينكه جمله از ،ديآيم پيش قانون دو هر
 چه املش تباني براي نياز مورد توافق مادي؟ يا است رواني عنصر حوزه در توافق جايگاه
 بانيت يا تباني به شروع امكان دارد؟ وجود تباني جرم در شركت فرض آيا است؟ مواردي

 مورد در تباني مجازات اصلي، جرم ارتكاب صورت در دارد؟ وجود نيز محال جرم براي
 ،همقدم اين ذكر با ؟شوديم شروع زماني چه از تباني زمان مرور ؟شوديم اعمال نيز افراد

 رمج يهاتفاوت وها شباهت تا ميپردازيم آمريكا و ايران حقوق در جرم اين بررسي به
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 و تقو نقاط از را ما توانديم كه امري بشناسيم؛ بهتر را حقوقي نظام دو اين در تباني
 فراهم كيفري قوانين دررا  مثبت تغييرات زمينه و ساخته آگاه حقوقي نظام دو هر ضعف
 .سازد

 تباني . تعريف2
 معناي هب شتريب و نهادن قراري يكديگر با معناي به »ي ،ن ب،« ماده از لغت در تباني

 و ينيچمقدمه ،)1059: 1362 معين،( بستن پيمان نهاني، مواضعه ثالث، عليه تباني
 يا دو توافق« تباني، از منظور حقوقي اصطالح در). 352: 1369 عميد،( است يسازنهيزم

 تباني ديگر، بيان به). 246: 1392 ميرمحمدصادقي،است ( »جرم ارتكاب براي نفر چند
 راضَاع اموال، ،تيامن عليه جرم ارتكاب براي نفر چند يا دو ميان توافق« از است عبارت

 ود توافق بر مشتمل تباني ،الكامن حقوق در). 26: 1391زنوزي، سميعي( »مردم نفوس و
 هدف انجام براي غيرقانوني وسيله از استفاده يا مجرمانه عمل انجام براي نفر چند يا
 به ازيني و بوده طرفين بين غيرقانوني توافق جرم، اين اصلي مفهوم. است رمجرمانهيغ

 قطب بر را جرم عناصر آمريكا، ايالتي قوانين اغلب. ندارد موارد بعضي در مشهود عمل
 با ركسه كه كنديم بيان فلوريدا ايالتي قانون مثال براياند. كرده تعريفال كامن حقوق

 ،نمايد توافق يا همكاري تباني، جرم، ارتكاب خصوص در ديگري اشخاص يا شخص
 هم و فقتوا هم فلوريدا قانون موجب به بنابراين؛ است شده تباني كيفريِ جرم مرتكب

 زني اياالت برخي. دانتباني جرم احراز جهت الزم، عناصر عنوان به جرم، ارتكاب قصد
 گزاست قانون مثال ؛انددانسته الزم تباني به كسي تيمحكوم براي را مشهود عمل اثبات
 با وي -1: جنايت ارتكاب قصد با كه شوديم تباني جرم مرتكب شخصي دارديم مقرر
 شد، خواهد جرم تحقق موجب كه رفتاري دادن انجام در نيزها آن كه شخص چند يا يك

 جهت در را مشهود عمليها آن از يكي از بيش يا يك -2 نمايد؛ توافق ،ندينمايم شركت
 قصد نداشت تگزاس، قانون كه است اين توجه قابل نكته. دهند انجام توافق كردن دنبال

 قصد هك است الزم تنها اياالت، از بسياري در كه حالي در دانسته، الزم را جنايت ارتكاب
 )Scheb,1999: 86-87. (شود اثبات كيفري جرم يك ارتكاب
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 تباني انگاري جرم . مباني3
 آن از هدف كه است مانع جرمي تباني كه است اين تباني جرم براي اوليه توجيه
 :Goode, 1975است ( اصلي جرم ارتكاب از مرتكب بازداشتن و انجام از جلوگيري

 -2 و زودرس؛ مداخله -1است:  مورد دو كلي طور به زمينه اين در دكترين مباني). 68
 ).Dennis, 1977: 23( گروهي مجرمانه رفتار با مرتبط اجتماعي خطر

 
 زودرس . مداخله1.3

 بابايي، ،هزادبيحب ابرندآبادي، نجفي( دانست مانعجرائم  مصاديق از توانيم را تباني
 و فوري ضرر متضمناگرچه  كه هستند رفتارهايي بر مشتمل مانع،جرائم ). «23: 1384

گذار قانون طتوس ترنيجرائم سهمگ وقوع از پيشگيري منظور به ليكن نيستند، مستقيم
 كيفري و قهرآميز سازوكار به توسل طريق ازگذار قانون واقع دراند. شده يانگارجرم

 در). 8: 1391 زنوزي، سميعي( »است برآمده شديدم يجرا ارتكاب از جلوگيري درصدد
 الاِعم به تباني، مبناي عنوان به زودرس مداخله اساس بر مرتباًها ال دادگاهكامن حقوق
 بودهنمشخص  كاري چنين انجام دليل آمريكا عالي دادگاه در اگرچه. پردازنديم تيصالح
 مداخله ازال) (كامن قضايي رويه بر مبتنيحقوق  البته). David, 1993: 956( است

 حتي ستني كافي تباني توجيه براي تنهايي به نظريه اين زيرا ،كندينم حمايت زودرس
 ).Ibid( نمايد كفايت خاص جرم يك به شروع براي تباني آن اگر

 
 گروهي مجرمانه . رفتار2.3

 موجب و داده افزايش را جرم ارتكاب احتمال بزهكاران، ميان تباني و مواضعه
 اين در). 37: 1391 زنوزي، سميعي( گردديم جامعه در ناامني و هراس احساس تشديد
 از گروه، يك مجرمانه فعاليت كه داشت اظهار جكسون قاضي آمريكا، حقوق در زمينه

 بسيار ،آورنديم فراهم را خطايي جرم يك صرفامؤثر  امكانات و منابع كه گروهي
 رويه. )Krulewitch v. United States, 336 U.S. 440 (1949تر است (خطرناك

 صدور براي را، توافق از ناشي »آتي بالقوه خطر« كه است بر اين متحدهاالتيا درها دادگاه
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 Iannelli v. United States, 420( داننديم كافي تباني جرم خصوص در بازداشت قرار

U.S. 770, 778 (1975.(( 
م يراج ساير از متمايز جرمي عنوان به تباني چرا اينكه شوديم مطرح كه مهميسؤال 

 فليكس دادستان شايد ؟گردديم محسوب ،اندنموده توافق آن ارتكاب بر كنندگانيتبان كه
 يشانا نظر از. است داده سؤال اين به راها پاسخ نيترمتقاعدكننده از يكي فورتر فرانك
صورت        به مجرمانه هدفامر كه  اين احتمال افزايش نظر از هم مربوطه، اَعمال

 از ن،آ در درگير افراد نكهيا احتمال كاهش نظر از هم و ديآيم دست به آميزتريموفقيت
 جرم، ارتكاب جهت تباني. هستند اهميت داراي گردند منصرف خود مجرمانه مسير

 يشافزاباشد،  گروه ياهياول هدف با مرتبطآنكه  بدون را، ديگرجرائم  ارتكاب احتمال
 آن، به مبادرت كه يايماهو جرم به كنديم ايجاد تباني كه خطري نهايت، در. دهديم

و  ؛15-14: 1385 پيروز، سماواتي( شودينم محدود است، بوده مرتكبين فوري هدف
Williams, 1961: 321-325.( 

 تباني جرم دهندهليتشك . عناصر4

 ذهن يعني معنوي عنصر و فعل يعني مادي عنصر نيازمند ،جرائم ساير مانند يتبان
 ار تباني اساسي ساختار خودش كه است توافق تباني، در مادي عنصر دارد؛ خطاكار
 جرم در عام تيسوء ن معنوي، عنصر لحاظ به). Smith, 1988: 258( دهديم تشكيل
 »وافقت كردن عملي قصد« بايد را تبانيخاص  تيسوء ن و است »توافق قصد« تباني،

 ).Lafave, 2000: 578( دانست
 
 مادي . عنصر1.4

 از. ميينمايم بررسي جداگانه را تباني جرم تشكيل براي الزم مادي عناصر ذيل، در
 هستند، مشترك حقوقي نظام دو اين بين تباني تعريف در عناصر از بسياري كه آنجايي

 به طمربو كيفري تباني متمايز وجوه مورد در الزم توضيحات باشد نياز كه مواردي در
 -2 توافق؛ -1: ازاند عبارت تباني عناصر. شد خواهد داده توضيح كشور هردو حقوق
 مشهود فعل كه است الزم نكته اين ذكر البته. مشهود فعل -3 و بيشتر؛ يا نفر دو وجود
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 تحقق براي ايران حقوق در همچنين. يستن الزم تباني جرم تشكيل براي ايران حقوق در
 كه است الزم) تعزيرات قانون 611 ماده( مردم اموال و َاعراض نفوس، عليه تباني

 .سازند فراهم نيز را جرم ارتكابمقدمات  و وسايل كنندگانيتبان

 ستا ذهني عملكرد يك واقع در خود كه است »توافق« تباني مادي عنصر. توافق: 1.1.4
 در تنها اَعمال آن ليكن شود، داده نشان خارج در اَعمالي با بايد ذهني عملكرد اين كه

 داشته اصالتي خود آنكه بدون برخوردارند اهميت از آمده عمل به توافق »احراز« جهت
 از يكي تباني). 248: 1392 ميرمحمدصادقي،( شوند تلقي جرم اركان از ركني و باشند

 ينهم به يست؛ن آسان آن، معنوي عنصر و مادي عنصر بين تفكيك كه است يميراج
 مجرمانه صدق نبودن جرم اصل بر استثنايي تباني، كه معتقدند حقوقدانان از بعضي خاطر
 تامني در تزلزل ايجاد از پيشگيري براي و تباني جرم خاص اهميت علت به و است

 گلدوزيان،. (كنديم مجازات مجرمانه قصد مرحله در ولو را آنگذار قانون اجتماعي
 آن رب كيفري، حقوق در كلي اصل اوالً كه چرا پذيرفت توانينم را نظر اين) 76: 1382
 كه ا.م.ق 123 ماده داللت به ثانياً. نيست مجازات قابل مجرمانه انديشه و فكر كه است
 قابل حيث اين از و نيست جرم به شروع...  جرمقصد ارتكاب  مجرد: «دارديم بيان

 »افقتو« ثالثاً. شودينم مجازات كيفري حقوق در مجرمانه قصد گاهچيه ،»يستن مجازات
 و شرايط از »توافق« كه ياگونه به ،رديگيم انجام خارج عالم در اَعمالي با كه است فعل

 كه عملي هر انجام با و دهديم تشكيل را جرم مادي ركن كه بوده جرم احوال و اوضاع
 .است ريپذامكان سازد، آشكار را توافق از ذهني جنبه اين

 يكديگر فرن چند كه صورتي در ،كنندگانيتبان سوي از توافق تحقق لزوم به توجه با
 د،باش نيامده وجود به توافقي و تفاهم كه مادامي نمايند، جرم ارتكاب به تشويق را
 آن به يازين مجرمانه توافق براي البته. گرديد تباني جرم تحقق پذيرش به قائل توانينم

 مجيدي،( دباشن ارتباط در هم با يا و بشناسند را همديگر كنندگانيتبان تمامي كه نيست
 حتي يا و كرده ابراز را خود موافقت زمان يك در توافق يهاطرف همه اينكه). 91: 1386

 ركيمشت هدف از همهآنكه  شرط به البته ندارد، ضرورتي باشند ارتباط در هم باها آن همه
 اي مستقيمطور به وي موافقت و اعالم ديگر نفر يك بهحداقل  كه باشند برخوردار
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 موضوع براي بايد مرتكبين). 250: 1392 ميرمحمدصادقي،( باشد شده جلب غيرمستقيم
 رميج كه نمايند تباني شخص چند يا دوچنانچه  و نمايند تباني خصوصي، به و معين

 صدق بايستي و شودينم حاصل تباني نكنند،مشخص  را آن نوع ولي شوند مرتكب
 ).337: 1392 اوجقاز، مرادي و منشي(اله باشد عمل نوع يك انجام كنندگانيتبان

 اييج در. غيرقانوني توافق ازعبارت است  تباني جرم مادي عنصر آمريكا حقوق در
 به اساسي گام يك مشهود عمل نيست الزم ،است نياز مورد مشهود عمل انجام كه هم

 سته،دان الزم را مشهود عمل قانون، كه كاليفرنيا در براي مثال. باشد هدف مورد جرم سمت
 يقدماتم اقدامات از قسمتي توانديم صرفاً تباني در مشهود عمل كهاند داشته بيانها دادگاه
 القات،م دادن ترتيب و تلفني مكالمه مانند اَعمالي واقع در. باشد نهايي جرم ارتكاب براي

 اين با). Graham, 2006: 482-484( شودينظر گرفته م در مشهود، عمل يك عنوان به
 نيازي اگرچهاست.  مشكلي كار تباني جرم خصوص در توافق، مفهوم تعريف وجود
 گيرد؛ صورت ضمني و صريح صورت به توانديم و باشد رسمي شكل به تباني نيست
 اشدب مجرمانه نقشه به علم و موافقت هست، الزم تباني جرم در كه دارند تأكيدها دادگاه

)Stuart, 2001: 683.( 
 ممنوع قانون وسيله به كه جرم يك ارتكاب براي توافق است، توافق تباني تيماه

 دادستان كه نامع بدين. گردد ثابت َاعمال يا گفتار وسيله به توانديم تباني. است شده اعالم
 وانتيم توافق از كه امارات وسيله به هم و مستقيم ادله با هم را توافق وجود توانديم

 در متهم آشكار الحاق: گردد موارد اين شامل توانديم امارات. نمايد اثبات نمود، تفسير
 دوجانبه ندگينماي تباني؛ ديگر نفر با ارتباط تباني؛ پيشبرد براي مذاكرات و معامالت مورد
 انمي مشترك نقشه يا و قصد وحدتدهنده نشان كه ياادله ساير و افراد ديگر با متهم

 نيز قضات). Cousens, 1937: 989است ( تباني اهداف به رسيدن براي كنندگانيتبان
 باني،ت وجود براي هرچند ،شونديم قائل تمايز مذاكره همچون مشابه مفاهيم و توافق بين

 ,Goode. (باشد داده انجام مجرمانه مذاكره بايستي شوديم جرم مرتكب كه شخصي

 باطارت كه داشت بيان نظري در تالي فدرالِ تجديدنظر دادگاه مثال براي). 14-15 :1975
 در هك استداللي. شودينم تباني جرم تحقق به منجر مخدرمواد  فروشنده و خريدار مابين

 نينچ در كه چرا ندارد، وجود توافقي لزوماً  و مشترك قصد كه است اين شده، زمينه اين
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 كه آنجايي از. خود است جنس فروش فروشنده، هدف و خريدن خريدار، هدف مواردي
 و صِرف همكاري و ارتباط جهت همين به است، توافق تباني تيماه موارد، بيشتر در

 بانيت جرم اعضاي جزء تواندينم شخص خاطر همين به نيست؛ كافي تنهايي به مذاكره،
 ،است جرم در درگير و شناسديم را وي كه ياكنندهيتبان با كه خاطر بدين صرفاً باشد

 United States v. Tran, 568 F.3d 1156, 1165 (9th( وده استنم همكاري

Cir.2009) .(بدون نفر يك توسط مستقيماً جرم از بخشي كه دارد وجود امكان اين 
 جدا بانيت اهداف از تباني جرم كه چرا يابد؛ ارتكاب نفر دو بين ارتباط يا دخالت هرگونه
 همه يا دانستهينم را تباني اتيجزئ تمام متهم اينكه تباني در همچنيناست. 
دارد ن اهميت باشد، جزئي وي ارتباطي نقش اينكه يا شناختهينم راكنندگان شركت

)Lafave, 2000: 558.( 
 به امر اين. است بيشتر يا نفر دو توافق به نياز تباني جرم دربيشتر:  يا نفر . دو2.1.4

 شارها....»  بيشتر يا نفر دو هرگاه: «عبارت با تعزيرات قانون 611 و 610مواد  در صراحت
 سوي از 1ييغا جرم امكان عدم طور همين. روديم شمار به تباني قانوني ركن كه شده
 مثال براي. بود نخواهد تباني جرم تحقق عدم معني به قانوني، داليل به بنا طرفين، از يكي

 د،نماين تباني ديگري زن عليه مرد توسط ناموس هتك ارتكاب براي مردي و زن هرگاه
 بانيت اول نفر سوي از اختالس ارتكاب برايكارمند  ريغ نفر يك و دولت كارمند يك يا

 زا ناموس هتك ارتكاب كه هرچند شد، خواهند محكوم جزايي تباني به طرفين كنند،
 ،1392 ميرمحمدصادقي،( نيست ممكنكارمند  ريغ شخص جانب از اختالس يا زن جانب
 و رآم دستور به يا خودش نفع به نفر يكحداقل  كه يميراج آمريكا حقوق در اما)؛ 224

 ).Kathy, 2005: 472. (نيست كيفري تباني دهديم انجام خويش نماينده يا
 ااجر به قصد ديگر، طرف با ظاهري توافق رغميعل طرف، يك اگر ايران حقوق در
 كرد وممحك جزايي تباني به توانينم را ديگر شخص باشد، نداشته را توافق گذاشتن

 به نياز رغميعل آمريكا حقوق در كه است يدر حال اين). 62: 1376 ميرمحمدصادقي،(
 تالش انكنندگيتبان از كيچيه كه نيست نيازي تباني، جرم ارتكاب براي نفر دو وجود
 دفاع كنندگانيتبان از يكي برائت حتي. شوند شناخته حتي يا بنمايند جرم ارتكاب براي
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 اب جرم ارتكاب براي توانديم شخص يك واقع، در ؛شودينم محسوب ديگر نفر براي
 را مجر آن ارتكاب براي تيمسؤول قانوني لحاظ به خودش هرچند نمايد، تباني ديگري
 تلقي شخص يك شوهر و زن ،الكامن در). Orchard, 1974: 335-343. (باشد نداشته

 توانندينم سومي شخص دخالت بدونها آن نفر دو كه بود خواهد معنا بدان ،گردنديم
 .Dawson v. United States, 10 F.2d 106, 107 (9th Cir( شوند تباني جرم مرتكب

1926) .( 
 طرف از و است توافق براي نفر دو وجود تباني جرم تحقق لوازم از اينكه به توجه با
 مهمال سؤ اين باشد، داشته وجود بايستي نفر دو حداقل جرمي هر در شركت براي ديگر
 در شركت گفت بايستي دارد؟ وجود تباني جرم در شركت فرض آيا كه ديآيم پيش
 رمج مرتكب يكديگر با مشاركت صورت به اشخاص و نبوده مستقلي جرم خود جرم،

 قلمست جرم نه است جرم ارتكاب شيوه يك جرم در شركت ديگر، عبارت به؛ شونديم
 ركتش تصور امكان بنابراين است، مستقل جرم يك خود تباني اما خود؛خاص  عنوان با

 ناي در مختلف افراد شركت تباني جرم تحقق الزمه كه چرا دارد وجود تباني جرم در
 و است مشاركتي ذاتاً كه است جرايمي زمره در تباني جرم ديگر عبارت به؛ است جرم

 125 ماده برابر كه آنجايي از اما؛ ندارد وجود انفرادي صورت به جرم اين تحقق امكان
 و است ممكن نيز غيرعمديجرائم  در شركت 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون
 آن براي افراد كه عمديجرائم  براي تباني در شركت تنها است، عمدي جرم يك تباني
 بانيت در شركت تصور امكان غيرعمديجرائم  براي و بوده ريپذامكان كننديم توافق
 رم زنا؛ج مانند است نفر دو مشاركت نيازمند الزاماًجرائم  از بعضي همچنين. است منتفي

 نهمي اگر اما؛ دهدينم تشكيل را تباني جرم زنا، انجام برايها آن توافق صورت نيدر ا
 خواهند حكومم كيفري تباني به نمايند، تباني ثالثي شخص عليه زنا ارتكاب براي نفر دو
 ارتكاب بر نفر دو توافق از كه است تعزيرات قانون 611 ماده هم مطلب اين دي. مؤشد

 است. شده ذكر »مردم« عنوان با ماده در كه ديگري عليه جرم
 دهفاي موضوع اين كه معتقدند ياعده تباني، جرمِ در مشاركت مورد در اين وجود با
 ازاتمج يك به شريك، چه باشند مستقل فاعل چه افراد اين كه چرا ندارد؛ چنداني عملي

 به اما) 76: 1392 خواه، يزدي جرباني، جمشيدي، جمشيدي، غالم. (شد خواهند محكوم
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 را جممنس مجرمانه گروه يك و باشند نفر سه كنندگان تباني كه مواردي در رسديم نظر
 قانون و 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 610و  130 مواد به توجه با بدهند، تشكيل

 در محارب مجازات و كند صدق محارب عنوان گروه سردسته بر است ممكن تعزيرات،
 .گردد اِعمال وي مورد

 18 ماده مطابق آمريكا حقوق در تباني جرم تحقق شرايط از يكيمشهود:  . فعل3.1.4
U.S.C. 371 و بانيت پيشبرد براي را مشهودي فعل كنندگانيتبان از يكي كه است اين 

 تعقيب ،هاالتيا قوانين از بعضي در. دهد انجام مجرمانه هدف به اثربخشي براي
 اهميت هادل و مدارك ارائه براي تنها مشهود فعل انجام و ندارد شرط اين به نياز كنندهيتبان

 رمج عناصر از يكي عنوان به تباني موضوع اصلي جرم اجراي نيازمند مشهود فعل. دارد
 كنندگانيتبان از يك هر توسط مشهود فعل يك انجام حتي اين، بر عالوه. يستن تباني

 ,United States v. LaSpina( كرد خواهد كفايت جرم اين در مجرمانه، نقشه شبرديپ در

299 F.3d 165, 176 (2d Cir. 2002).( 
 براي مادي عنصر اجزاي از يكي عنوان به مشهود فعل به نيازي ايران حقوق در

 احراز ابلق زماني است ممكن تباني جرم اثباتي، نظر از اگرچه. نيست تباني جرم تحقق
 قتواف از حاكي كه باشند داده انجام خارج عالم در را اقداماتي كنندگانيتبان كه باشد

 هب اما است، دشوار بسيار آن احراز اقدامات، اين بدون كه موضوعي باشد؛ها آن پيشين
 .نيست الزم تباني جرم عناصر از يكي عنوان

 
 معنوي . عنصر2.4

 تصريح به نياز آن بودن غيرعمدي وجرائم است  بودن عمدي بر اصل كه آنجا از
 هك آنجا از حال اين با. نمود محسوب عمديجرائم  از نيز را تباني جرم بايد دارد قانون
 تباني به نسبت شده ياد ركن دو هر و بوده يكديگر مالزم تباني جرم معنوي و مادي ركن
 به انآس چندان شده، ذكر اركان تفكيك افتديم اتفاق لحظه يك در جرم، ارتكاب براي
 اراده اب كنندگانيتبان كه است الزم تباني تحقق براي). 98: 1386 مجيدي،( رسدينم نظر

 تفسيرهاي در قضات آمريكا حقوق در. باشند شده توافق نهايت، در و مذاكره وارد خود
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 مشكل اردچ هميشه تباني، نياز مورد معنوي عنصر مورد دراند داشته قوانين از كه مختلفي
 رايب. شوديم ديده مختلف يهاهيرو در قوانين اجراي و تصويب در اختالف ايناند. بوده
 و تاس مبهم قانوني متون در آن معناي است، توافق موضوع كه »غيرقانوني فعل« مثال،

 غيرقانوني هوسيل از استفاده با ولي مشروع كه هدفي يا جزايي رفتار عنوان به تنها توانديم
 با ،ميكنيم بررسي را كردن تباني قصد كه زماني هرچند. گردد تفسير ،رديپذيم صورت

 غيرقانوني فعل انجام هم از تركيبي تباني كه ميكنيم برخوردال كامن حقوق در تعريف اين
 هر اگرچه). Goode, 1975: 47است. ( غيرقانوني وسيله از استفاده با قانوني فعل يا و

 يك وسطت كه زماني هستند قانوني كه افعالي بنابراين و نيست مجرمانه غيرقانوني، هدف
 گردند تلقي مجرمانه گروهي، رفتار نتيجه در است ممكن ،شوديم اجرا نفر

))Commonwealth v. Hunt, 45 Mass. 111 (1992.( 
 در »عام تيسوء ن« كه ياگونه به مشخص، تباني جرم معنوي عنصر ايران حقوق در

 »وافقت كردن عملي قصد« بايد را تباني »خاص تيسوء ن« و »توافق قصد« تباني، جرم
....  جرايمي كه نمايند تباني و اجتماع« عبارات با ا.م.ق 611 و 610مواد  در كه دانست
 ترتيب نبدي. است شده بيان ،»نمايند اقدام كه....  نمايند تباني و اجتماع« و »شوند مرتكب

 قلمداد مفروض هاآن رواني عنصر كه صرف ماديِ جرائم  ارتكاب براي حتي تباني
 رد آمريكا قوانين امااست؛  تباني طرف دو هر در قصد، و معنوي عنصر نيازمند ،شوديم

 ارائه درها دادگاه قصور با مشكل اين. انددهيورز قصور تباني، جرم جهت الزم قصد بيان
 طور هب. است گرديده همراه تباني به تيمحكوم احراز براي الزم قصد از واضحي تعريف

 و داشته بانيت غيرقانوني هدف سمت به گرايش متهم كه كند اثبات بايد تعقيب مقام كلي
. دباش داشته وجود ادعا مورد تباني طرفين از نفر دو ذهن در بايدحداقل  قصدي چنين

)Doyle, 2010: 3 .(خاص سوءنيت اثبات فدرال دادگاه تصميمات از بسياري در هرچند 
 قصدحداقل  بايد كه است داشته بيان متحدهاالتيا عالي دادگاه اما ندانسته، الزم را

. باشد داشته وجود هم تباني جرم در هست، نياز كه اصلي جرم براي الزم مجرمانه
))People v. Marsh, 420 U.S. 770, 778 (1975.( 

 به رسيدن رايبها آن قصد و توافق براي كنندگان تباني قصد بين بايستي تباني در
 خشب دو تباني كه است خاطر بدين مسئله اين. شد قائل ابتدايي تمايز جرم، موضوع
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 حقوق در .است ارتباط در قبلي بخش با كه تباني خود ديگري و تباني قصد يكي دارد،
 قرار تحماي تحت قانون وسيله به كه موضوعاتي نقض براي مشترك قصد تنها آمريكا
 الفاتياخت اگرچه. شوديم اشخاص كيفري تيمسؤول موجب و محسوب تباني ،اندگرفته

 پذيرفته ظرن اين كليطور به اما دارد، وجود قضايي يهاهيرو بين نياز مورد توافق قصد بين
 تباني جرم براي نياز مورد معنوي عنصر تباني، نظر مورد هدف حصول قصد كه شده

ل حداق تباني براي نياز مورد قصد كه است معتقد نظر اين) Sayre, 1992: 393است. (
چه آن بنابراين است؛ الزم قصد مورد اصليِ جرم براي كه است مجرمانه قصد از ميزاني
 )Lafave, 2000: 579است. ( نظر مورد هدف به حصول قصد است تباني نياز مورد

 مثال( »خاص سوءنيت« نيازمند كنندگانيتبان نظر مورد جرم چنانچه ايران حقوق در
 تا ودش احراز كنندگانيتبان در بايد تيسوءن اين باشد،) كشور تيامن زدن برهم قصد
 رمج بهها آن بودن عالم ولي كرد، محكوم جرم آن ارتكاب براي تباني به راها آن بتوان
 يريتأث نيز كنندگانيتبان انگيزه). 221: 1392 ميرمحمدصادقي،( ندارد ضرورتي عمل بودن

 قانون 38 ماده بر اساس مجازات ميزان تعيين در توانديم تنها و نداشته جرم تحقق در
 .باشد اثرگذار 1392 مصوب اسالمي مجازات

 
 تباني با مرتبط نقشه چند يا . يك5

 ياوندهپر در. باشد مجرمانه نقشه چند بر ممكن است مشتمل تباني جرم در مشاركت
 با طمرتب مختلفِ تباني يهاطرح چه بسا كه شد بيان چنين آمريكا يهادادگاه از يكي

 يا واحد دفه يك بر مبتني كه مشترك تباني طرح چند يا كنند پيدا يپوشانهم يكديگر
 هك قياسي اساس بر. دهند شكل را مشترك توافق يك مجموعاً هستند، مشتركي درك

 عنوان هب تنها اُفتد، كار به هم با مشترك پره چندين كه زماني است، گرفته كار به دادگاه
 داشت خواهند مشترك عنواني هم باها پره آن و كننديم عمل واحد چرخ يك

))Kotteakos v. United States, 328 U.S. 750, 755 (1946 .(كه ندارد هم تفاوتي 
 نظر به كه وقتي ،شوييپول خواه و باشد مخدرمواد  خواه باشد چه مجرمانه عمل نوع
 ستا اين اصلي مسئله دارند، اشتراك هم با يخاص امر سر بر مجرمانه مستقل گروه يك
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 دشويم مطرح سؤال اين حال. باشند داشته اشتراك هم با تباني طرح يك درها آن كه
 گروه چندين ارتباط باعث كه زماني شويي،پول مرتكب مخدر،مواد  دالل مثال براي

 يپوشانهم اب مجرمانه تباني چندين يااند داده انجام را كلي تباني يك تنها ،شونديم مستقل
 تصادفي؟

 داراي مجرمانه اقدام چندين اند كه وقتيگونه نظر دادهزمينه اين اين درها دادگاه
 داخل،ت داراي تباني چندين يا شونديم محسوب كلي تباني يك اينكه هستند اشتراك
 گونهنيا رد اينكه تعيين در نتيجه دارد. درها آن مشترك توافق و قصد وحدت به بستگي
 -1 :بهها دادگاه هستيم روبرو اجرايي يهانقشه از يامجموعه يا مجزا تباني يك با موارد
 و ؛كننديم بازي نقش بين، اين در كه عناصري تمام متقابل وابستگي -2 مشترك؛ هدف

 دارد دوجو زماني متقابل وابستگي. كننديم توجهكنندگان شركت ميان يپوشانهم -3
 يهايگذارهيها سرماآن براي تباني تسهيل جهت يا تسهيل را كنندگانيتبان ديگر اقدامات

 ناي اشجهينت باشد، داشته وجود مشترك توافق اينهرگاه  بنابراين؛ دهد انجام مادي
 رمج به وي زماني بلكه است شده ملحق مجرمانه نقشه به كنندهيتبان كه بود نخواهد

 .United States v( شود ملحقها آن به اختيار با و آگاهانه كه شد خواهد محكوم تباني

Johnson, 592 F.3d 749, 754 (7th Cir. 2010).( 
 گرا واقع در. كرد دنبال جرم تعدد قسمت در بايستي ايران حقوق در را مطلب اين

 يك با فته،نگر انجام بيشتر فعل يك كه آنجايي از باشد بوده مختلفجرائم  براي تباني
 متعدد توافقات هك نحوي به گرفته صورت تبانياگرچند  اما؛ نيستيم رو به رو بيشتر تباني

 تصور متعدديجرائم  ارتكاب براي مختلف افعال حيث از بلكه اشخاص، حيث از نه
 رمانهمج مادي فعل جرم، تعدد معيار زيرا بود؛ خواهيم مواجه جرم تعدد با باشد، پذيرفته

 جرائم گيرد، انجام مادي فعل اينهر تعداد  به واست  توافق تباني، جرم در كه است
 .است گرفته صورت مختلف

 پينكرتون . قاعده6
 ،متحدهاالتيا عليه پينكرتون پرونده در ؛است جاري آمريكا حقوق در تنها قاعده اين
 به هام،ات اين. شد متهم ماليات، دادن از كردن فرار براي برادرش با تباني به پينكرتون
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 سوي از بود، زندان در پينكرتون كه زماني خالل در شديم ادعا كه جرايمي برخي همراه
 هك كرد راهنمايي را منصفهئتيه تالي دادگاه. شد مطرح بود، يافته ارتكاب برادرش

 آن و تاس بوده تباني طرف يك وي كه دريابيم اگر دانست مجرم را پينكرتون توانيم
 حاصل واندتيم متفاوتي نتيجه كه داد نشان دادگاهاند. بوده تباني پيشبرد جهت درجرائم 

 بين رد غيرقانوني توافق طبيعي نتايج عنوان به معقوليطور به ،جرائم آن چنانچه گردد
. شد ناختهش پينكرتون قاعده عنوان به امر اين. است نبوده ينيبشيپ قابل ،كنندگانيتبان
 در فقط و دهستن يكديگر عاملين ،كنندگانيتبان كه است هينظر اين بر مبتني قاعده اين
 ودب خواهند ملزم مباشر عنوان به گرفته، انجام عليت رابطه قلمرو در كهها آن اَعمال اثر
  ).Noferi, 2005-2006: 92-94 و ؛16: 1385 پيروز، سماواتي(
 

 آمريكا و ايران حقوق در كيفري تباني . انواع7
 يجرائم خاص يا جرم به اختصاص و است ريپذامكان جرمي هر براي تباني اصوالً

 جرمي هر ارتكاب براي تباني ايران حقوق در وجود اين با). 147: 1383 آقابابايي،( ندارد
خاص  موارد جزء بهاست.  قانون درمصرح  موارد به محدود بلكه نشده يانگارجرم

 تعزيرات قانون 610 ماده يكي ؛شونديم مربوط تباني به ماده دو ايران حقوق در قانوني،
 تباني كه تعزيرات قانون 611 ماده ديگري و امنيت عليهجرائم  براي تباني خصوص در كه

 تحقق 611 ماده در اما دينمايم كفايت توافق صرف 610 ماده در ؛جرائم است ساير براي
 در همچنيناست.  جرم از ارادي عدول عدم و وسايل تهيه به منوط توافق، بر عالوه جرم
 ندانسته ريپذامكان مرتكب، عمل بر را محاربه عنوان صدق 610 ماده برخالف 611 ماده

 امكان عدم يا امكان ازنظر قطع 610 ماده موضوع محاربه تحقق براي ديگر طرف از است؛
 از آسايش و امنيت سلب و هراس ايجاد قصد سالح، به بردن دست بدون محاربه تحقق
 چنين فاقد 611 ماده موضوع مرتكبين اصوالً كه حالي در. است نياز آن تحقق براي مردم
 با تباني و توافق در هاآن محرك شخصي، يهازهيانگ و يطلبمنفعت بيشتر و هستند نيتي

 همچنين و جرم دو اين تحقق شرايط خصوص درها تفاوت اين. است بوده يكديگر
 حوزه هب نسبت مقنن ديدگاه تفاوت از ناشي طرف يك از شده تعيين مجازات در تفاوت
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 ودهب حكومت اساس و ساختار عليه تهديدجرائم  اين ارتكاب كهاست  تيامن عليهجرائم 
 الهام،است ( جامعه اعضاي عليه تهديد 611 ماده امااست  همراه بيشتري يريگسخت با و

 ).40: 1392 زنوز، سميعي
 U.S.C. 286 18 ماده يكي آمريكا، حقوق در تباني جرمدر مورد  رايج مقرره دو

 ريديگ و نادرست ادعاهاي تسليم طريق از آمريكا ازكالهبرداري  براي تباني كه است
. است متحدهاالتيا قوانين از تخطي براي تبانيدر خصوص  كه U.S.C. 371 18 ماده

 فعل ارتكاب به نياز 286 ماده براي اما ،است مشهود فعل نيازمند 371 ماده موضوع تباني
 ).United States v. Calderon, 578 F.3d 78, 89 (1st Cir. 2009). (نيست مشهود

: دداريم مقرر امنيت عليهجرائم  براي تبانيدر باب  كه تعزيرات قانون 610 ماده
 خارجي يا داخلي تيضد امن بر جرايمي كه نمايند تباني و اجتماع بيشتر يا نفر دو هرگاه«

 محارب عنوان كه صورتي در آورند، فراهم راآن  ارتكاب وسايل يا شوند مرتكب كشور
 عليه نيتبا كه ماده اين. »شد خواهند محكوم حبس سال پنج تا دو به نباشد صادق آنان بر
 اشارهها آن به كه است ييهايژگيو واجد نموده، بيان را كشور خارجي و داخلي تيامن
 .ميكنيم

 يخارج يا داخلي تيامن عليه جرم ارتكاب براي تباني وجود صِرف ماده، اين طبق
 تيضد امن«جرائم  از منظور رسديم نظر به. است مجازات قابل و جرم 610 ماده مطابق
 نقانو كتاب اول فصل در مندرججرائم  براي تباني هرگونه ،»كشور خارجي يا داخلي

 يانگارجرم از پس 610 ماده در مقنن اينكه است ذكر به الزم كه يا. نكتهباشد تعزيرات
 لوساي يا« كه است آورده هم را عبارت اين جرم، ارتكاب براي مشترك قصد يا توافق

 مجر جرم، ارتكاب براي مشترك قصد وقتيكه  يحال در ؛»نمايند فراهم را آن ارتكاب
 يازين هيچ لذا. است جرم اولي طريق به مشترك قصد راستاي در جرم وسايل تهيه است،

 مجرمانه رفتار برخي نظر به اما). 117: 1390 پوربافراني،( است نبوده مقنن عبارت اين به
 رمج ارتكاب براي نفر چند يا دو بين توافق و تباني 610 ماده اولشق  در مذكور جرم
 از است عبارت ماده اين دومشق  در مذكور جرم مجرمانه رفتار اما است؛ تيامن عليه
 شِق در تباني است بديهي. ايران تيامن عليه جرم ارتكاب وسايل ساختن فراهم و تباني
 وسايل ردنك فراهم در توافق بلكه نيست، ايران تيامن عليه جرم ارتكاب براي توافق دوم،
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 ).143: 1389 ي،مؤمن و زادهبي(حب است ديگري توسط ايران امنيت عليه جرم ارتكاب
 اموال و پول به نسبت خدعه براي تباني 286 ماده مطابق آمريكا، حقوق در
 عناصر. است شده اعالم جرم نادرست، ادعاهاي تسليم طريق از متحدهاياالت

 يهانهيهز وها پرداخت اينكه براي متهم -1: است موارد اين شامل ماده اين دهندهليتشك
 به ورود آورد، دست به را نموده متحدهاياالت سازمان يا بخش يك عليه كه ادعاهايي

 غلط، ادعاهاي عامداً يا عالماً متهم -3 باشد؛ زيآمخدعه يا جعلي غلط، ادعا-2 نمايد؛ تباني
 آن به شدن ملحق قصد و تباني عالماً متهم -4 است؛ گرفته ناديده را زيآمخدعه و جعلي

 كنندهيتبان تيمحكوم براي. كنديم شركت تباني در خويش اراده با متهم -5 و دارد؛ را
 United States v. Saybolt, 577(يستن مورد اين در مشهود فعل ارتكاب اثبات به نياز

F.3d 195, 202 (3d Cir. 2009) جعلي، دروغين، بيانات جمله از يمهم شرايط). حداقل 
 يريگميمتص بر يمهم اثرات طبيعي طور به كه باشد داشته وجود بايستي ياكنندهگمراه
 United States v. Dedman, 527 F.3d. (بگذارد مبالغي انكار يا پرداخت براي دولت

577, 593-94 (6th Cir. 2008( 
 ايناست.  تعزيرات قانون 611 ماده شوديم مربوط كيفري تباني به كه ديگري ماده

 نفوس اي اَعراض عليه كه نمايند تباني و اجتماع بيشتر يا نفر دو هرگاه: «دارديم مقرر ماده
 اراده بدون ولي باشند ديده تدارك هم را اجراييمقدمات  و نمايند اقدام مردم اموال يا

 اهندخو محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به مراتب حسب نشوند، اقدام به موفق خود
 »موالا و نفوس اَعراض،« آن موضوع كهجرائم  ساير ارتكاب براي تباني به ماده اين. »شد

 تشكيل متفاوت جزء دو از و بوده مركب جرم، اين مادي عنصر. دارد اشاره ،است مردم
 بايستي نمرتكبي و نبوده جرم تحقق براي كافي جرم ارتكاب براي توافق صِرف و شوديم

 بينمرتك ماده، اين موجب به اينكه ديگر نكته. باشند ديده تدارك هم را اجراييمقدمات 
 شوند دستگير اقدام از قبل مثالً و نشده اقدام به موفق خود اراده بدون بايستي

 ).259: 1392 ميرمحمدصادقي،(
 ابقمط آمريكا متحده اياالت قوانين از تخطي براي تباني عناصر آمريكا حقوق در

 اياالت قوانين به از تخطي هدف با -2 نفر؛ چند يا دو توافق -1: از است عبارت 371 ماده
 تباني اءاعض از يكي توسط تباني پيشبرد براي مشهود فعل يك انجام -3 و آمريكا؛ متحده
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)United States v. Root, 585 F.3d 145, 157 (3d Cir. 2009) .(شامل تخطي اين 
 هر اجرايي عملكرد دادن شكست و ممانعت كردن، وارد خدشه هدف با تباني هرگونه

 ريغ ابزار باحداقل  يا حقه نيرنگ، دادن، فريب وسيله به دولت يهامجموعه از يك
 صورت نآ يهاالتيا يا آمريكا دولت عليه مستقيما بايستي مجرمانه نقشهصادقانه است. 

 كافي هاالتيا از وجوهي آوردن دست به جهت خدعه براي نقشه داشتن صِرف. پذيرد
 اشد؛ب تيمالك يا پول از متحدهاياالت كردن محروم براي توانديم مجرمانه نقشه. نيست

 متحدهاياالت ذاتي يعملكردها كردن خنثي براي چنانچه مجرمانه نقشه يك همچنين
 United States v. Ballistrea, 101 F.3d( بود خواهد كافي جرم تحقق براي باشد

827, 832 (2d Cir .آمريكا متحده اياالت عليه خدعه جرم به تيمحكوم براي 
 ديگر با متهم -1: كند احراز را موارد اين بايستي نامعقولشك  هرگونه وراي منصفههيئت
 استفاده با -3 نمايد؛ ايجاد دولت قانوني عملكرد براي مانعي -2 باشد؛ نموده توافق افراد

. دهد انجام تباني پيشبرد براي مشهودي فعل -4 باشد؛ غيرصادقانه و كارانهبيفر ابزار از
))United States v. Stewart, 590 F.3d 93, 109 (2d Cir. 2009( 

 بانيت و اجتماع« كه تعزيرات قانون شانزدهم فصل عنوان به توجه با ايران حقوق در
 توافق مانهمجر رفتار يك ارتكاب بر بايستي كنندگان تبانياست  »جرائم ارتكاب براي
 مولمش باشد نداشته جزايي وصف قانون در هاآن نظر مورد رفتار كه صورتي در كنند؛
 و 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون به توجه با همچنين. شد نخواهند كيفري تباني
 تباني كه صورتي در قانون اين 122 ماده تبصره در موضوعي محال جرم انگاري جرم

 اشتهند وجود مادي لحاظ به آن حصول امكان اما نمايند توافق جرمي ارتكاب بر كنندگان
 .بود اهدخو كيفري تباني مشمول نباشد، حامله اساسا كه زني از جنين سقط مانند باشد

 كه باورند اين بر بعضي تعزيرات، قانون 611 ماده در »مردم« عبارت به توجه با
 يحالت به محدود را ماده شمولدامنه  كه بوده اين درصدد عبارت اين بيان باگذار قانون
 افراد ناي تعداد ،رديگيم صورت افراد از توجهي قابلعده  عليه تباني و اجتماع كه نمايد
 براي تباني ترتيب بدين. باشد ريپذامكان هاآن بر مردم لفظ اطالق كه باشد ياگونه به بايد

 يا) 372: 1390 زراعت،. (است خارج ماده شمول از خاص، فردي عليه جرم ارتكاب
 لاموا عليهجرائم  ارتكاب براي تباني كه است آن مبين ماده اين در »مردم« واژه اينكه
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) 43: 132 زنوز، سميعي الهام،. (است خارج ماده اين شمول از اختالس، همچون عمومي،
 معناي و »مردم« لفظ ظاهر از آنچه بهبا توجه  كه چرا پذيرفت؛ توانينم را نظرات اين

 تشديد قانون 1 ماده جمله از ديگري مواد درگذار قانون اينكه و شوديم برداشت آن عرفي
 اما تاس كرده استفاده »مردم« لفظ از كالهبرداري و اختالس و ارتشاء مرتكبين مجازات

 بر ليدلي ،است تحقق قابل دولتي شركت يا و فرد يك از اعم هم نفر يك از كالهبرداري
 يك ليهع تباني تحقق امكان درنتيجه. ندارد وجود شده گفته موارد به »مردم« لفظ انصراف

 .بود خواهد ريپذامكان نيز دولتي شركت حتي و نفر
 اسالمي مجازات قانون 123 مواد بين تعارض ديآيم پيش اينجا در كه مهميسؤال 

 ارتكاب قصد مجرد: «دارديم مقرر 123 مادهاست.  تعزيرات قانون 611 و 1392 مصوب
 رمج وقوع با مستقيم ارتباط و است جرم مقدمه فقط كه اقداماتي و عمليات يا و جرم

 تهيه صرف ماده اين. »يستن مجازات قابل حيث اين از و نيست جرم به شروع ندارد،
 جرم هاآن عمل 611 ماده موضوع تباني در اما داندينم جرم را جرم مقدمات و وسايل
 -1 :شوديم تشكيل قسمت چهار از كه مجرمانه فعل هر مسير بهبا توجه  كه چرا. است

 اجراي به شروع مرحله -3 وسايل و مقدمات تهيه مرحله -2 جرم ارتكاب قصد مرحله
 قانون 611 ماده موضوع تباني در جرم؛ كامل انجام و جرم اجراي مرحله -4 جرم

 مرحله به توجه با مقدمات، و وسايل تهيه به اقدامدر مورد  كنندگان تباني رفتار تعزيرات،
 دهما كه آنجا ازاند كرده بيان تعارض اين توجيه در بعضي. است شده انگاري جرم دوم
 »رائمج ارتكاب براي تباني و اجتماع« عنوان با شانزدهم فصل ذيل در تعزيرات قانون 611
 جرم ارتكاب معناي به بايد را 611 ماده در مذكور »اقدام« واژه اينكه و است گرفته قرار

 جرم كابارت و كنندگان تباني توسط اجرايي مقدمات تهيه ميان كه گفت توانيم بدانيم،
 ايراست در بايد را ماده اين در اجرايي مقدمات تهيه و دارد وجود مستقيميرابطه  اصلي

 وسايلي تهيه كه گفت بايستي اما) 39: 1392 زنوز، سميعي الهام،. (دانست جرم ارتكاب
 عنوان تحقق موجب 123 ماده مخالف مفهوم به توجه با دارند، جرم با مستقيم ارتباط كه

 عمل تعزيرات قانون 611 ماده مطابق كه است يدر حال اين شد خواهد جرم به شروع
 حبيباند (داشته بيان بعضي كهطور همان رسديم نظر به اما؛ است تام جرم كنندگان تباني
 عمل با آن ارتباط ازنظر صرف مقدماتي عمل گاهي) 7: 1384 نيا،فرهودي زاده،
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 اعالم كيفر درخور مستقل، جرم عنوان به است، بوده مرتكب نظر مورد كه يامجرمانه
 فراديا وضعيت اعتبار به يا و ذاتاً مقدماتي اعمال برخي كه است آن امر اين علت. شوديم

 لحاظ به و شونديم اجتماعي نظم يا امنيت در اخالل موجب ننديبيم تدارك را هاآن كه
؛ رنديگيم قرار كيفر مشمول خاص جرم عنوان به كنديم تهديد را جامعه كه خطري
 و وسايل تهيه تعزيرات قانون 611 يا 610 ماده مانند خاص موارد در جزء بنابراين
 ستقيمم ارتباط عدم صورت در و جرم به شروع دارند جرم با مستقيم ارتباط كه مقدماتي
 .است نگرفته نظر در وسايل اين تهيه براي مجازاتي كه بود خواهد 123 ماده مصداق

 چه در »نشوند اقدام به موفق خوداراده  بدون« اينكه از منظور اينكه ديگرسؤال 
 ديآيبرم ماده ظاهر از آنچه اجرايي؟ مقدمات تهيه از بعد يا توافق از بعد است، يامرحله
 صليا جرم اجراي از قبل اجرايي، مقدمات تهيه و توافق از بعد طرفين اينكه و دوم مرحله

 .شوند دستگير پليس توسط مثال براي
 سال 5 از بيش نبايد كه حبس كيفر به كنندگان تباني U.S.C.371 18ماده  مطابق

 500 و حقيقي اشخاص براي دالر هزار 250 از بيش نبايستي كه نقدي جزاي و باشد
 U.S.C. 286 18ماده  مطابق. شد خواهند محكوم باشد، حقوقي اشخاص براي دالر هزار
 از بيش نبايستي كه نقدي جزاي يا باشد سال 10 از بيش نبايد كه حبس به كنندگان تباني
 يا باشد حقوقي اشخاص براي دالر هزار 500 و حقيقي اشخاص براي دالر هزار 250

 مورد در كه U.S.C. 286 18 ماده جرم كه آنجايي از. شد خواهد محكوم هانيا هردوي
 18 ماده از بوده، نادرست ادعاهاي تسليم طريق از آمريكا از كالهبرداري براي تباني

U.S.C.371 هاينتبا نوع اين و بوده شديدتر است، ايالتي قوانين از تخطي مورد در كه 
 ظرن در آن براي شديدتري مجازات خاطر همين به ،كنديم وارد ضربه حكومت اساس به

 .است شده گرفته
 محسوب »محارب« و تعزيرات قانون 610 ماده مجازات خصوص در ديگر نكته

 محسوب محارب ماده اين مطابقها آن زماني چه اينكه واست  كنندگانيتبان شدن
 مصوب اسالمي مجازات قانون 279 ماده مطابق محاربه تعريف بهبا توجه  ،شونديم

 هاآن ارعاب يا مردم ناموس يا مال جان، قصد به سالح كشيدن از عبارت: «كه 1392
در مورد  محاربه تحقق امكان شايد ،»گردد محيط در ناامني موجب كه نحوي به است،
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 مال جان، قصد« و »سالح كشيدن« عمده مالك دو كه چرا. باشد نداشته وجود جرم اين
 حاصل» محيط در ناامني« الزاما و باشد داشته وجود بايد »هاآن ارعاب يا مردم ناموس يا

 و رفتهگ صورت جرم ارتكاب براي تباني صرفاً ماده اين در نكهيا به توجه با حال. شود
 تحقق زا بحثي آن مورد در توانينم لذا است، شده تهيه آن ارتكاب براي وسايليحداكثر 
 محاربه مفهوم به يموسع نگاهگذار قانون شايد). 117: 1390 پوربافراني،( كرد محاربه
 مهوريج نظام با مقابله قصد داشتن بر مبتني كه ذهني ضابطه اساس بر و است داشته

 تا گذارد باز را دادرسان دست است بوده درصدد است، آن براندازي يا ايران اسالمي
 .دبدان محاربه نيز را مواردي چنين

 جرائم ديگر با تباني . ارتباط8
 جرمي ارتكاب به نيازي تباني، جرم به فرد كردن محكوم براي آمريكا حقوق در

 جازاتم تنها اصلي جرم ارتكاب صورت در و نيست است، بوده تباني موضوع كه اصلي
 ,United States v. Mincoff. (شوديم گرفته نظر در وي براي تباني نه و ارتكابي جرم

574 F.3d 1186, 1198 (9th Cir. 2009) .(است اختالفي ايران حقوق در موضوع اين 
 اپيد مصداق حالت اين در مادي تعدد باورند بر اين حقوقدانان از ياعده كه ياگونه به

) 45: 1375 سپهوند،. (گردنديم جرم مادي تعدد مقررات مشمول كنندگان تباني و كرده
 به طفق را هاآن بايد هاآن توسط اصلي جرم ارتكاب صورت در معتقدند ديگر بعضي اما

. داشت نخواهد محملي تباني به هاآن كردن محكوم و كرد محكوم تام جرم ارتكاب
 انگاري جرم از هدف كه شده بيان نظر اين توجيه در) 251: 1392 ميرمحمدصادقي،(

 دليل هيچ ه،يافت ارتكاب اصلي جرم كه حال. باشد اصلي جرم ارتكاب از پيشگيري تباني،
 اما) 49: 1392 زنوز، سميعي الهام،. (ندارد وجود جرم تعدد مقررات شمول براي موجهي

 آن ليلد و شوديم گرفتهدر نظر  فرد براي ارتكابي اصلي جرم مجازات همان تنها نظر به
 تاس ممكن رفتار يك كه علت بدين بلكه جرم، تعدد مقررات شمول عدم خاطر به نه هم
 يدكل ساختن مانند شود گرفته نظر در ديگر مجرمانه عمل يك منطقي مقدمه عنوان به

 داشته مجرمانه عنوان است ممكن خود مقدمه اين كه است يدر حال اين. سرقت براي
. است شده انگاري جرم تعزيرات قانون 664 ماده مطابق ساختن مذكور مثال در كه باشد
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 قانون 664 ماده مجازات به شود، دستگير شخص كليد ساختن از پس كه يدر صورت
 مقدمه كليد ساختن چون سرقت ارتكابدر صورت  و شد خواهد محكوم تعزيرات

 اما ؛شوديم گرفتهدر نظر  وي براي سرقت مجازات تنها است بوده سرقت جرم منطقي
 توافق ريكالهبردا بر طرفين اينكه مانند نباشد، اصلي جرم منطقيِ مقدمه اوليه، رفتار اگر

 كالهبرداري اينجا در شوند جعل جرم مرتكب اما آورند فراهم نيزآن را  مقدمات و كنند
 قانون 134 ماده موضوع مادي تعدد قواعد بنابراين نيست؛ جعل جرم منطقي مقدمه

  .بود خواهد االجراء الزم 1392 مصوب اسالمي مجازات
 و پرداخته آمريكا و ايران حقوق در تباني جرم با مشابه عناوين بررسي به ادامه در

 .داشت خواهيم بيان را زمينه اين در الزم توضيحات
 
 همكاري و . كمك1.8

 ارك به همكاري و كمك و تباني مجازات به حكم براي مشتركي ادله معمولطور به
 با). United States v. Rodriguez, 553 F.3d 380, 391 (5th Cir. 2008)( روديم

 را هاآن قضات از يكي كه دارد وجودها آن ميانمشخص  مميزه وجه دواين  وجود
 اول هوهل در كيفري تباني و همكاري و كمك عناصر بين تفاوت: دارديم بيان گونهنيا

 روبرو عنصر چهار با خاص جرم ارتكاب براي همكاري و كمك در. رسديم نظر به ساده
 اشد؛ب داشته ديگري توسط جرم ارتكاب تسهيل براي خاص قصد كه متهمي -1: هستيم

 مشاركت يا همكاري كه متهمي -3 نمايد؛ تقاضا را اصلي جرم ارتكاب عالماً متهم -2
 يككالس كيفريِ تباني مقابل، در. دهد انجام را اصلي جرم مباشر، -4 نمايد؛ اصلي جرم در

 براي توافق -1: تا دارد نياز تنها دادستانتر است. گسترده U.S.C. 371 18 ماده مطابق
 شتر؛بي يا نفر يك سوي از توافق نياز مورد مشهود فعل انجام -2 مجرمانه؛ فعاليت به ورود

م جرائ براي تباني در مثال، براي. كند اثبات را اصلي جرم ارتكاب قصد وجود -3 و
 .يستن نياز تباني پيشبرد براي مشهود فعل يك ارتكاب حتي مخدر،مواد  به مربوط

 واندتيم كه اصلي جرم اينكه، اول ؛شوديم آشكار مطلب چند از بُعد دو اين تفاوت
 وعموض تباني تأكيد دوم،. شود اجرا كه نيست نيازي گيرد قرار 371 ماده تباني موضوع
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 اين .خير يا دهنديم انجام را مشهودي فعل بيشتر يا نفر يك آيا است اين بر 371 ماده
 صيشخ و دهديم انجام را مشهود فعل يك كه اي كنندهيتبان كه است خاطر بدين مطلب

 اتنه نه همكاري و كمك مورد در اما. باشند يكي است، جرم ارتكاب به متهم اكنون كه
 انجام براي ياساس گام بايستي متهم بلكه گيرد، انجام نفر يك توسط اصلي جرم بايستي

 United States( دهد انجام خودش را مجرمانه فعل يعني بردارد خودش را مجرمانه فعل

v. Hernandez-Orellana, 539 F.3d994, 1006-1007 (9th Cir. 2008).( 
 ابب از بايستي ميينما بررسي ايران حقوق منظر از را موضوع اين بخواهيم اگر
 شود؛ بررسي دينمايم همكاري و كمك را جرم وقوع در معاون اينكه و جرم در معاونت

 ممكن تباني برخالف معاونت -1: دارد وجود ييهاتفاوت جرم در معاونت و تباني بين
 تحقق رايب ولي. باشد معيني جرم ارتكاب براي نفر چند يا دو ميان آني تفاهم نتيجه است
 -2 .است الزم توافق و مواضعه گروهي، سازماندهي نوعي جرم، ارتكاب از پيش تباني،

 اصلي جرم كه است الزم معاونت، بحث در ياهيعار مجرميت نظام پذيرش بهبا توجه 
در  اين. بود نخواهد مجازات قابل معاون صورت نيا ريغ در يابد، ارتكاب مباشر توسط

: 1392 ،زنوز سميعي الهام،. (نيست اصلي جرم ارتكاب به نيازي تباني، در كه است يحال
39( 
 جرم به . شروع2.8

جرائم  واقع در و شونديم محسوب ناقصجرائم  جزء دو هر جرم به شروع و تباني
 United States( ندارند جرم به شروع مورد در كلي قانون فدرال، قوانين. ندهستشده تمام

v. Douglas, 525 F.3d 225, 251 (2d Cir. 2008) .(به شروع آمريكا كنگره اگرچه 
 مجازات براي تباني، همانند 2.است ساخته روبرو مجازات با را خاصجرائم  از بعضي
 ياصل جرم ارتكاب قصد دو هر در اما يستن اصلي جرم ارتكاب به نياز جرم به شروع

 ايبر محكوميت عدم براي دفاع محال، جرم به شروع تباني، هماننداست.  افراد مقصود
 متفاوت جرم به شروع از تباني وجود، اين با .شودينم محسوب آن ارتكاب به شروع
 أكيدشت جرم به شروع كه حالي در ،كنديم تمركز قصد بر تباني كه صورت بدين. است

 انجام نفر يك توسط توانديم جرم به شروع تباني، برخالف همچنين است. متهم اَعمال بر
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 در. دباش شده نزديك بسيار اصلي جرم به كه شوديمحقق م زماني جرم به شروع. گيرد
 نسبت ضايتر از حاكي كه اَفعالي كه ياگونهبه ،افتديم اتفاق سريع خيلي تباني كه حالي

 به وعشر آمريكا حقوق در اين بر عالوه. شد خواهد تباني تحقق موجب باشد، تقاضا به
 گام شتنبردا به بلكه ندارد آن شبرديپ براي مشهودي فعل به نياز تباني، برخالف جرم

). United States v. Iribe, 564 F.3d at 1160( دارد نياز جرم اتمام براي اساسي
 نخواهد محكومزمان هم شده اجرا اصلي جرم و جرم به شروع به شخص گاهچيه همچنين

 نگرهك. گردد محكوم تباني جرم به شروع به فرد است ممكن موارد بعضي در البته. شد
 قمطاب شده، تباني به دعوت كه مواردي در تباني به شروع مورد يك درحداقل  آمريكا

 ).Ibid( است شناخته جرم U.S.C. 373 18 ماده
 مصوب اسالمي مجازات قانون 122 ماده به توجه با ايران حقوق در است ذكر به الزم

با  و گرفته نظر در 5 درجه تعزيري حبس تا دارايجرائم  براي جرم به شروع كه 1392
 تحقق امكان نيز تعزيرات قانون 611 و 610 مواد همچنين و قانون اين 19 ماده بهتوجه 
ر ب حقوقدانان از برخي وجود اين با ؛است ريپذامكان تبانيدر خصوص  جرم به شروع

 زيرا ت؛نيس متصور توافق به شروع و است توافق تباني، در مجرمانه رفتار باورند اين
: 1392 ميرمحمدصادقي،. (ندارد وجود آن براي وسطي حد و خير يا شوديم حاصل توافق
 عتجم محل يك در اشخاص مثال براياست.  ريپذامكان نيز تباني به شروع اما) 257
 الفاخت خاطر به اما بپردازند نظر تبادل و بحث به اصلي جرم ارتكاب مورد در و كرده

 مانجا اعمال از مقدار اين قطع طور به. نرسند توافق به مربوطه جرم انجام چگونگي در
 . گرفت خواهد قرار تباني جرم اجرايي عمليات در داخل گرفته
 

 )جرم از انصراف( كنندهيتبان . بازگشت9
 دنرسي زمان تا است ممكن و شوديم شروع مجرمانه نقشه با كه است جرمي تباني

 از ندهكنيتبان اشخاص كيفري تيمسئوليابد.  ادامه هدف آن ترك يا نظر مورد هدف به
 حقوق در. دارد ادامه يابد، پايان كه زماني تا شونديم ملحق مجرمانه نقشه به كه زماني
 باشد طرفين نيمابيف توافق و تباني ادامه خواستار كنندگانيتبان از نفر دو اگر حتي آمريكا
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 عدفا انصراف اين اخير، اشخاص براي باشند، كردهنظر صرف توافق اين از برخي و
 مسئول كنندگان تباني شرايط، تحقق با تباني از انصراف صورت در و شودينم محسوب

 ينكها اثبات بار تنها نه است، كردهنظر صرف تباني از كنديم ادعا كه شخصي. هستند
 ايستيب بلكه ،است خودش عهده بر بوده، وي خروج از بعد كنندگانيتبان ساير اقدامات

 ,d 3F. 559United States v. Upton( 3برساند. مقامات اطالع به را تباني مجرمانه نقشه

3, 10 (1st Cir. 2009( 
 از انصراف قبال در تعزيرات قانون 611 و 610 ماده بين بايستي ايران حقوق در

 ماده مطابق هك حالي در. شد قائل تفكيكصورت  نيا در كنندگانيتبان تيمسئول و تباني
 ادهم اين اساس بر وي مسئوليت سلب باعث كنندگانيتبان از يك هر ارادي عدول 611

م جرائ ارتكاب براي تباني صرف و يستن الزم شرط اين 610 ماده مطابق اما شد خواهد
 بر اساس است ممكن كه هرچنداست.  مجازات قابل و جرم خارجي يا داخلي امنيت ضد
 در اما؛ شود داده تخفيف هاآن مجازات در 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 38 ماده

 در صورت و ندارد وجود الزامي چنين مقامات، به جرم دادن اطالع به الزام خصوص
 هاآن مجازات تخفيف موجبات از توانديم امر اين قانون اين 38 ماده بر اساس تنها اطالع
 .باشد

 
 . مرور زمان10

 مدت، آن انقضاي از پس قانون موجب به كه است مدتي گذشتن از عبارت زمان مرور«
 يگرد عبارت به شود؛مي موقوف كيفري قطعي اجراي حكم يا و جرم تعقيب ،]شكايت[

 فتد،ا تعويقعهده  به معيني مدت كيفري قطعي حكم اجراي يا و جرم به رسيدگي هرگاه
 گذاشته اجرا موقع به خصوص آن در قطعي حكم و نشده رسيدگي جرم آن به ديگر
: 1389 آخوندي،( »است شده زمان مرور مشمول جرم گويندمي صورت اين در. شودنمي
 موضوع اين به را 113 تا 105 مواد ،1392 مصوب اسالمي مجازات قانون). 275

 فعلي كيفري حقوق در زمان مرور نوع چهار مواد، اين اساس بر. است داده اختصاص
 :است شده بينيپيش ايران
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ـ  4و  حكم؛ صدور زمان مرورـ  3 تعقيب؛ زمان مرورـ  2 شكايت؛ زمان مرورـ  1
 .مجازات اجراي زمان مرور

 وعن اين زيرا نيست؛ طرح قابل اصوالً شكايت زمان مرور تباني، جرم با رابطه در
 104 ماده در 611 و 610 مواد و) 106 ماده( است گذشت قابلمختص جرائم  زمان مرور
 .است نگرفته قرار گذشت قابلجرائم  جزو

 مطابق. ندهست 105 ماده مشمول دو هر حكم صدور زمان مرور و تعقيب مرور زمان
 از كه كندمي موقوف را تعزير موجبجرائم  تعقيب صورتي در زمان، مرور: «ماده اين

 يا بيتعقي اقدام آخرين تاريخ از يانشده  بيتعق زير مواعد انقضاي تا جرم وقوع تاريخ
) پ...  )الف: باشد نگرديده منتهي قطعي حكم صدور به مواعد اين انقضاي تا تحقيقي
 تعزيريجرائم  شامل تنها ماده اين...».  سالهفت انقضاي با پنج درجه تعزيري جرائم

 مقررات مشمول كنندگان تباني بودن محارب پذيرش صورت در نتيجه در و گردديم
 مطابق تباني جرم مجازات اينكه به توجه با موارد ساير در اما. شد نخواهند زمان مرور
 تاريخ از سال هفت مدت انقضاي با ،شوديم محسوب پنج درجه آن 2 تبصره و 19 ماده

 واهندخ زمان مرور مشمول مذكور يهايتبان تحقيقي و تعقيبي اقدام آخرين يا جرم وقوع
 فعاليت كه شوديم آغاز روزي از 4تباني، جرم بودن مستمر به توجه با زمان مرور مبدأ. شد

: 1386 ،آشوري( باشند شده منصرف خود اقدام از كنندگان تباني يا و يافته پايان مجرمانه
 محسوب مركب جرم تعزيرات قانون 611 ماده موضوع جرم كه آنجا از همچنين). 212

 آغازمقدمات)  تهيه( آن مادي عنصر دوم جزء تحقق تاريخ از نيز آن زمان مرور ،شوديم
 .شد خواهد
 زمان مرور: «است شده مقرر 107 ماده در مجازات اجراي زمان مرور با رابطه در
 ارقر به حكم تيقطع تاريخ از آن مدت و كنديم موقوف را تعزيري قطعي احكام اجراي

 ناي اساس بر....».  سال ده انقضاي با پنج درجه تعزيري) جرائم پ) .... الف: است زير
 قطعيت زمان از كه بود خواهد سال ده تباني، جرم مجازات اجراي زمان مرور مدت ماده،
 .شوديم آغاز حكم

جرائم : «اسالمي مجازات قانون 109 ماده اساس بر كه است اين اهميت حائز نكته
 جرائم -الف: شوندينم مجازات اجراي و حكم صدور تعقيب، زمان مرور مشمول ذيل
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 عليه تباني كه گردديم مطرح سؤال اين حال...». كشور خارجي و داخلي امنيت عليه
مدنظر  آنچه رسديم نظر به خير؟ يا شوديم نيز 610 ماده شامل خارجي و داخلي امنيت
 515 تا 498 مواد در كه ندهست خارجي و داخلي امنيت عليهجرائم  خود بودهگذار قانون
 ارجيخ و داخلي امنيت ضدجرائم « كه مواد اين عنواناند. شده ينيبشيپ تعزيرات قانون
جرائم  ينا در تباني كه دينمايم ايجاب متهم نفع به تفسير اصل همچنين و بوده »كشور

 .ندانيم 109 ماده مشمول را
 ايالتيجرائم  اكثر براي زمان مرور ،U.S.C. 3282 18 ماده مطابق آمريكا حقوق در

 خصوص درساله پنج زمان مرور  .371U.S.C 18 ماده مطابق همچنين 5است. سال 5
 18 ماده مطابق نادرست ادعاهاي به نسبت تباني براي و شوديم ِاعمال نيز عام تباني

U.S.C. 286 است مشهود فعل يك انجام 371 ماده الزم شرطاست.  ميزان همين به نيز، 
 ,United States v. Saybolt, 577 F.3d 195( نيست الزم 286 ماده براي شرط اين اما

202 (3d Cir. 2009) .(همانند ندهست مشهود فعل يك نيازمند كه تبانيجرائم  در مورد 
 در 6.شوديم شروع تبانيپيشبرد  براي مشهود فعل آخرين اتمام با زمان مرور ،371 ماده

 زمان مرور ،286 ماده همانند يستن الزم) مشهود فعل( شرط اين كه تباني جرم خصوص
 7.شوديم شروع آن اهداف اجراي يا تباني از كردننظر صرف با

 
 يريگجهينت. 11

 شامل اولي كه شده بيان تعزيرات قانون 611 و 610 ماده دو در ايران حقوق در تباني
 ليهعجرائم  شامل دومي و بوده خارجي و داخلي امنيت عليهجرائم  ارتكاب براي تباني

 هانآ دهنده تشكيل ساختار جرم، نوع به توجه با كه شوديم مردم نفوس و اموال َاعراض،
 امنيت عليه جرم ارتكاب براي توافق صرف به 610 ماده در كه چرا. است متفاوت نيز

 611 ماده در كه است يدر حال اين شد؛ خواهند ماده اين مشمول افراد خارجي، و داخلي
 ورتص به و آورده فراهم را ارتكاب وسايل بايستي افراد توافق، بر عالوه مذكور قانون
 مواد، از هريك مجازات برخورد نوع در تفاوت همچنين. ننمايند عدول تباني از هم ارادي
 نندگانك تباني كه نحوي به است، امنيت عليهجرائم  حوزه در مقنن ديدگاه تفاوت از ناشي
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 تاس يدر حال اين شوند؛رو روبه محاربه مجازات با است ممكن امنيت عليهجرائم  براي
 بر وافقت صرفاً كنندگان تباني اينكه و سالح كشيدن و محاربه تعريف بهبا توجه  كه

 هدخوا مواجه ترديد با كنندگان تبانيدر مورد  عنوان اين صدق دارند، جرم يك ارتكاب
 همچنين و تباني جرم به شروع 1392 اسالمي مجازات قانون تصويب با همچنين. شد

 است. تصور قابل موضوعي محال جرم ارتكاب براي تباني
 قطري از آمريكا از كالهبرداري براي تباني به U.S.C. 286 18 ماده آمريكا حقوق در
 تبانيدر خصوص  كهاست  U.S.C. 371 18 ماده ديگري و نادرست ادعاهاي تسليم
 ماده وضوعم تبانياند. پرداخته تباني انگاري جرم به متحده،اياالت قوانين از تخطي براي
 .نيست مشهود فعل ارتكاب به نياز 286 ماده براي اما ،است مشهود فعل نيازمند 371

 جرم اين مادي عناصر تباني، جرمدر خصوص  آمريكا و ايران حقوق مقايسه با
 عالوه جرم اين معنوي عنصر و مشهود فعل -3 و بيشتر يا نفر دو -2 توافق، -1: شامل

 مشهود لفع كه است الزم نكته اين ذكر البتهاست.  آن كردن عملي قصد توافق، قصد بر
 در هك »پينكرتون« قاعده همچنين. يستن الزم تباني جرم تحقق براي ايران حقوق در

 جرم ارتكاب خصوص در. نيست مجري ايران حقوق در است جاري آمريكا حقوق
 رايب اصلي جرم مجازات تنها آمريكا حقوق در بوده، كنندگان تباني نظر مورد كه اصلي
 و شده يكتفك به قائل بايستي ايران حقوق در اما شوديم گرفتهدر نظر  كنندگان تباني
 جرم مقدمه نحوي به تباني اين چون يابد، ارتكاب تباني نظر مورد جرم همان اگر اينكه
 ظرن مورد جرم كه حالتي در و شوديم گرفته نظر در اصلي جرم مجازات تنها بوده اصلي

 اسالمي مجازات قانون 134 ماده مطابق جرم تعدد قواعد باشند متفاوت اصلي جرم با
 ادامه از كنندگان تباني انصراف در صورت همچنين. شد خواهد اِعمال 1392 مصوب

 حقوق در امااست  يباق خود قوت به هاآن كيفري مسئوليت آمريكا حقوق در تباني جرم
 البته .بود خواهد منتفي هاآن كيفري مسئوليت تعزيرات، قانون 611 ماده به توجه با ايران

 ترك اي انصراف با كشور هردو قانون در زمان مرور تباني، جرم بودن مستمر به توجه با
 .شوديم شروع مجرمانه هدف
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 هانوشتيپ
 اند.نموده توافق آن ارتكاب براي كنندگانيتبان كه است جرمي غايي، جرم از منظور .1
 نقليه وسايل تخريب جرم به شروع يا تجاري هواپيماهاي تخريب جرم به شروع كه) U.S.C.32 (b))4 18 ماده از جمله .2

 .است نموده بيان را موتوري
 از كردننظر صرف براي United States v. Spotted Elk, 548 F.3d 641, 673 (8th Cir. 2008) دعواي مطابق .3

 خودش پاك جدانو بلكه كند ثابت داده، انجام تبانيپيشبرد  براي كه را اقداماتي توقف بايد تنها نه متهم ،الكامن حقوق در تباني
 نشان شود، يو همدستان ديگر به هاآن دستيابي به منجر كه نحوي به دولتي مقامات ديگر و دادستان با كردن برقرار ارتباط با را

 .دهد
 توافق مانز از زمان مرور لذا. است يافته پايان طرفين توافق محض به و شده محسوب آني تباني، جرم ديگر، ديدگاه اساس بر .4

 ).224: 1391 زنوزي، سميعي( شوديم آغاز طرفين
 ازسوءاستفاده  و تروريسمجرائم  در زمان مرور متحده،اياالت كدهاي مجموعه هجدهمين از 3286 و 3283 مواد مطابق .5

 است. متفاوت كودكان
 ماده بر اساس فرد تعقيب ،United States v. Bornman, 559 F.3d 150, 153 (3d Cir. 2009) دعواي مطابق .6

 شده صادر ستكيفرخوا كه سالي پنج تاريخ از تباني پيشبرد براي مشهود فعل يكحداقل  كه كند ثابت است الزم دادستان 371
 .باشد گرفته انجام است،

 براي آنچه فرد تعقيب در ،United States v. Seher, 562 F.3d 1344, 1364 (11th Cir. 2009) دعواي مطابق .7
گرفته لشك توافق، آيا كه است اين دارد اهميت ندارد مشهود فعل به نياز كه تبانيجرائم  در كه زماني مرور خصوص در دادستان

 يزن واند نشده ترك اهداف كه زماني تا تباني شوديم فرض كه هرچند. دارد ادامه همچنان زماني محدوده اين در تباني اينكه و
 .دارد ادامه باشد، نداشته وجود باشد، تباني خاتمهدهنده نشان كه مثبتي فعل هيچ و انددهينرس اتمام به

 
 منابع

 الف. فارسي

 نفوس و اموال اعراض، عليه تباني جرم). «1392(حسين زنوز، سميعي ،نيحسغالم الهام،
 .62-27/ 64 ،قضايي حقوق يهادگاهيد فصلنامه ،»مردم

 و چاپ سازمان: تهران اول، جلد ،كيفري دادرسي آيين ،)1389(محمود آخوندي،
 .انتشارات

 .سمت انتشارات: تهران اول، جلد ،كيفري دادرسي آيين ،)1386محمد( آشوري،

 ،»انگلستان و مصر ايران، كيفري حقوق در براندازي طرح« ،)1383( حسين آقابابايي،
 .156-137/ 9 ،رهنمون فصلنامه

 .جنگل انتشارات: تهران ،عمومي آسايش و امنيت عليهجرائم  ،)1390(حسن پوربافراني،

 اعمال تشخيص آثار وها مالك). «1384(حسن نيا، فرهودي ،محمدجعفر زاده، حبيب



 79                       آمريكا و ايران كيفري حقوق در تباني جرم بررسي

 .9-3/ 53 ،دادرسي ماهنامه ،»جرم اجرايي اعمال و مقدماتي

 حقوق در كشور امنيت عليه تباني جرم« ،)1389(مهدي مؤمني، ومحمدجعفر  زاده، حبيب
 .155-131/ 14 ،تطبيقي حقوق يهاپژوهش فصلنامه ،»ايران

 انتشارات: تهران اول، چاپ ،عمومي آسايش و امنيت عليهجرائم  ،)1390(عباس زراعت،
 .جنگل
 ، قم: دارالعلم.3حقوق جزاي اختصاصي )، 1375سپهوند، امير(

 و اصالح ،»آمريكا جزاي حقوق در تباني جرم به نگرشي« ،)1385( امير پيروز، سماواتي
 .17-14/ 56 تربيت،

: تهران ،انگلستان و ايران كيفري حقوق در تباني ،)1391(حسين زنوزي، سميعي
 .دادگستر انتشارات

 .اميركبير انتشارات: تهران ،عميد فرهنگ ،)1369(حسن عميد،

 .ميزان: تهران هفتم، چاپ ،عمومي جزاي حقوق يهاستهيبا). 1382(ايرج گلدوزيان،
 مهديه خواه، يزدي حميد، جرباني، مسلم، جمشيدي، محمدصادق، جمشيدي، غالم

 لنامهفص ،»ايران كيفري حقوق نظام در تباني جرم حقوق بررسي). «1392( السادات
 .81-51/ 37 شانزدهم، سال ،انتظامي دانش

 .ميزان نشر: تهران ،امنيت عليهجرائم  ،)1386( محمود مجيدي،

 .اميركبير انتشارات: تهران ،معين فرهنگ ،)1362(محمد معين،

 و امنيت عليه): جرائم 3(اختصاصي جزاي حقوق ،)1392(حسين ميرمحمدصادقي،
 .ميزان نشر: تهران ،عمومي آسايش

 نشر: تهران ،انگلستان جزاي حقوق بر مروري ،)1376(حسين ميرمحمدصادقي،
 .حقوقدان

 ،)1383(يمحمدعل بابايي، ومحمدجعفر  ،زادهبيحب ،نيحسيعل ابرندآبادي، نجفي
 .48-23/ 37 ،مدرس فصلنامه ،)»بازدارنده(جرائم  مانعجرائم «

 ؛)1(اختصاصي كيفري حقوق ،)1392(محسن اوجقاز، مرادي و محمدرضا ،منشياله
 .مجد انتشارات: تهران ،اشخاص عليهجرائم 
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