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 انسان قاچاق بزه دهنده لیتشک عناصرمطالعه ی 

 
 

 میالد میوه یان

 

 
 کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 

 کهی مطالب به توجه با ، روست روبه آن با یبشر جامعه امروزه کهی معضالت ازی کیچکیده: 

 شده تر گسترده روز هر که است وکودکان زنان ژهیو به اشخاص قاچاق مسئله گذشت شتریپ

 و  دهیپد نیا ازی نوع به که یافت توانی نم را جهان ازی ا نقطه چیه باًیتقر کهی بطور

 نبوده مصونی جهان معضل نیا از زین رانیا یاسالمی جمهور .باشد مصون آن شومی امدهایپ

 موضوع گردد،ی م مالحظه زین یخبر محافل و ها روزنامه ، اتینشر ازی بعض در همچنانکه و

 کمال با و بوده مطرح... و پاکستان فارس، جیخل حوزهی عرب یکشورها به انیرانیا قاچاق

 در ، دهیپد نیا با مبارزه جهت به رو نیهم از. است گسترش به رو روز به روز تأسف

 تحتی ا حهیال دولت ، خارجه امور وزارت شنهادیپ بنابر و 3131 سالی روزها نینخست

 خصوص در موجودی قانون خأل به نظر»  که مقدمه نیا با « انسان قاچاق با مبارزه» عنوان

 به نظر و کشوری حقوق نظام در آن از مانع و جامع فیتعر نبود و « انسان قاچاق با مبارزه

 لحاظ با نیهمچن و امر نیا مرتکبان با مقابله در مناسب بازدارندهی استهایس اعمال ضرورت

 ازی ریجلوگ لزوم و«  مهاجران قاچاق» و «انسان قاچاق» دهیپد نیبی ماهوی تفاوتها کردن

 وی اسیس ،ی فرهنگ ،ی اجتماع ،یاقتصادی منفی امدهایپ و آثار رفع یا کاهش و آن وقوع

 بیتصو به 4/34/ 83  خیتار در مذکور حهیال تینها در که نمود مجلس میتقد ، آنی بهداشت

 .دیرسی اسالم یشورا مجلس

 یماد عنصر ،یقانون عنصر ،انسان قاچاق واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

 یقانون عنصر:  اول مبحث

 ژهیو به اشخاص قاچاق مسئله گذشت شتریپ کهی مطالب به توجه با ، روست روبه آن بای بشر جامعه امروزه کهی معضالت ازی کی

  دهیپد نیا ازی نوع به که یافت توانی نم را جهان ازی ا نقطه چیه باًیتقر کهی بطور شده تر گسترده روز هر که است وکودکان زنان

 .باشد مصون آن شومی امدهایپ و

 زین یخبر محافل و ها روزنامه ، اتینشر ازی بعض در همچنانکه و نبوده مصونی جهان معضل نیا از زین رانیا یاسالمی جمهور

 به روز تأسف کمال با و بوده مطرح... و پاکستان فارس، جیخل حوزهی عرب یکشورها به انیرانیا قاچاق موضوع گردد،ی م مالحظه

 امور وزارت شنهادیپ بنابر و 3131 سالی روزها نینخست در ، دهیپد نیا با مبارزه جهت به رو نیهم از. است گسترش به رو روز

 با مبارزه خصوص در موجودی قانون خأل به نظر»  که مقدمه نیا با « انسان قاچاق با مبارزه» عنوان تحتی ا حهیال دولت ، خارجه

 در مناسب بازدارندهی استهایس اعمال ضرورت به نظر و کشوری حقوق نظام در آن از مانع و جامع فیتعر نبود و « انسان قاچاق

 لزوم و«  مهاجران قاچاق» و «انسان قاچاق» دهیپد نیبی ماهوی تفاوتها کردن لحاظ با نیهمچن و امر نیا مرتکبان با مقابله

 مجلس میتقد ، آنی بهداشت وی اسیس ،ی فرهنگ ،ی اجتماع ،یاقتصادی منفی امدهایپ و آثار رفع یا کاهش و آن وقوع ازی ریجلوگ

 .دیرسی اسالم یشورا مجلس بیتصو به 4/34/ 83     خیتار در مذکور حهیال تینها در که نمود

 : از عبارتست انسان قانون یک ماده ، انسان قاچاق جرم یقانون عنصر ، حال هر به

 و رنگین و خدعه یا دیتهد یا اکراه و اجبار با کشوری مرزها از افراد یا فرد مجاز ریغ یا مجاز تیترانز ای و ساختن وارد یا خارج -الف

 جوارح، و اعضا برداشت یا فحشاء قصد به ، یادشده افراد یا فرد تیوضع از استفاده سوء یا خود تیموقع یا قدرت از سوءاستفاده با ای

 .   ازدواج وی بردگ

 از پس ماده نیا( الف) بند موضوع افراد یا فرد اخفاء موجبات ساختن فراهم یا نمودن یمخف یا دادن انتقال یا گرفتن لیتحو -ب

 .مقصود همان با مرز از عبور
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 یماد عنصر:  دوم مبحث

 جرم تا کندی می ط رای مشخص راه  غالباً است شده شناخته جرم عمل آن قانون طبق که دهدیم انجام عامداً را یعمل کهی شخص

 . شود انجام کامل ای تام جرم اصطالحاً و برسد بلوغ به خودی نیجن مرحله از

 مقصود به نتواند مجرمانه، راه آوردن انیپا به رغمیعل یا شود متوقف راه مهین در مجرمی لیدال به است ممکن ریمس نیای ط در اما

 قاچاق جرم رو نیهم از. شودی م دهینام ناقص جرم حالت نیدرا که. 3 نشود انجام داشته را آن ارتکاب قصد که یجرم و برسد خود

 .میدهی م قراری بررس مورد ناقص و تام حالت دو در مبحث نیا در زین را انسان

 تام جرم:  اول گفتار

. باشد یقانون فیتعر در مصرح و جرم دهنده لیتشک عناصر تمام شاملی ارتکاب فعل که شودی م دهینام کامل یا تام یوقت جرم

 کامل و تامی زمان زین انسان قاچاق جرم. 8بداند فریک مستوجب را آن قانون که شود نموداری فعل صورت به فاعل اراده و قصدی یعن

 .میپردازی م آنی بررس به لیذ در که گردد مجرمانه جهینت بهی منته و شده انجام آن ارکان و طیشرای تمام که شودی م دهینام

 مثبتی ماد رفتار:  اول بند

 مثل است کرده منع را آن انجام قانونگذار که استی فعل صورت به میجرا غالب مانند به انسان قاچاق جرم دری کیزیفی ماد رفتار

 در مداقه با زین انسان قاچاق جرم در. ابدی یم تحقق مثبت فعل صورت به تماماً یاسالم مجازات قانون در که زنا ،یکالهبردار قتل،

 :  داردی م مقرر که یک ماده در شده ارائه فیتعر

 با ای و رنگین و خدعه یا دیتهد یا اکراه و اجبار با کشوری مرزها از افراد یا فرد مجاز ریغ یا مجاز تیترانز ای و ساختن وارد یا خارج» 

 .... « یادشده افراد یا فرد تیوضع از سوءاستفاده یا خود تیموقع یا قدرت از استفاده سوء

 قابل مثبت فعل بصورت صرفاً باشند،ی می حصری جملگ البته که مارالذکر ماده در شده ذکر اعمالی تمام که گرددی م مالحظه

 .باشندی م تحقق

 از استفاده سوء ، رنگین و خدعه د،یتهد ، اکراه و اجبار:  به نحوه که انسان قاچاق جرم دری ماد رفتار افتاد مذکور فوقاً که همانگونه

ی م تحقق قابل مثبت فعل بصورت و بودهی حصری جملگ ، یادشده افراد یا فرد تیوضع از استفاده سوء ، خود تیموقع یا قدرت

 :میپردازی م آنها از کیهر لیتحل به لیذ در که باشند

 اکراه و اجبار -1

                                                           
 3-رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین ،3333، ص032. 

 0-محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، تابستان 97، جلداول،ص032.
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 است؛ ذکر به الزم اکراه مورد در چندی نکات اکراه و اجباری بررس از قبل

 فعل ترک –فعلی) حقوق عمل دنیبخش تحقق بمنظوری گرید بهی کس طرف از زیدآمیتهدی عمل»  از است عبارت فیتعر در اکراه

 1« کننده اکراه نظر مورد( 

 نباشد مقدور عادتاً آن مقابل در مجرم مقاومت کهی طور به مجرم شخص از خارجی روین ریتأث: »  است آمده آنیی جزا فیتعر در

 بودهی مدن حقوق به منحصر ، است دهیگرد حقوق وارد یاسالم فقه از که اکراه که معتقدند حقوقدانان از یگروه اساس نیا بر 4«.

 مشهود زین فوق فیتعر از همچنانکه و است دهیگردی فریک حقوق وارد اشتباه بهی اسالم فقه و فرانسه قانون قیتلف هنگام در که

 قابل اجبار یا دیتهد عنوان تحت مستقالً ، موارد نیای دو هر در که استی گرید کس هیناح از اجبار یا دیتهد ازی ناش یا اکراه است

 . بود خواهدی بررس

 رابطه نیهم در.  است نموده استفاده دیتهد ای و اجبار کنار در اکراه واژه از قانونگذار زینی اسالم مجازات قانون در که نیا بر اضافه

 معامله انجام بر تیرضای ول دارد معامله قصد شخص که معناست نیبدی فقه نظر از وی مدن امور در اکراه  دارند دهیعق کوشا دکتر

 مرحله دو وجودی فریک آنکه حال. رضاست فاقد شخص که شودی م    گفتهی حالت بهی مدن امور در اکراه حالت نیبنابرا.  ندارد

 را اکراه توانی نم جهینت در ، شود ینم یتلق شرط یک عنوان به جرم تحقق در آن عدم یا رضا نیبنابرا ، استی منتف قصد و رضا

 رضا آن انجام بهی ول بوده اراده و قصدی دارای شخص که است آنی معنا به آن رشیپذ چراکه نمود مطرحی فریک امور قلمرو در

 فقه در اکراه از مراد که آنچه لذا و کرد توسل فیتعر نیبد توانی نم گاه چیه مجرمانه عمل یک فیتعر در کهی حال در ، نداشته

  5.باشدی م مطرحی مدن موضوعات در شتریب باشد،ی م

 کردن وادار از است عبارت اکراه: »  که دینمای م فیتعر نگونهیا و دانسته یرونیبی معنو اجبار را اکراه از مراد ، زینی لیاردب دکتر

ی فقه اصطالحات از اکراه که دینمای م اضافه ادامه در و.  6« نیتلق یا دیشد کیتحر ای فیتخو ای دیتهد با جرم ارتکاب بهی گرید

 فشار نیا منشأ و دارد کراهت آن از که شده واداری عمل ترک یا عمل به شخص ، حال آن در که است اجبار ازی ا مرتبه انیب است

 طرف کهی معنو ای یماد فشار مقدار آنی عنی یمدن قانون موضوع اکراه. است مکره ناموس و مال و جان هیعل نامشروع دیتهدی روان

 سلب کننده معامله از را انیز و سود سنجشیی توانا و اراده که ستینی زانیم به است کرده وادار معامله دادن انجام به را معامله

 قسم نیا ازی اسالم مجازات قانون موضوع اکراه.  شد خواهد معامله بطالن موجب بردارد انیم از را اراده کهی اکراه وگرنه کند

 7.کند سلب فاعل از را اریاخت و باشد دهیرس الجاء حد به کهی اکراهی یعن. است

                                                           
.93ص ن،یشیپ، ،محمد جعفریلنگرودی عفرج -3  

.97 ص ، همان -0  

33-37 سال دوم مسالین ،یقیتطبی اختصاصی جزا حقوق راتیتعز ، عفر، جکوشا -3  

.77-79 صص ، نیشیپ،  یمحمدعل ،یلیاردب -7  

.73-70 ، همان -9  
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 همراه به را اجبار ، انسان قاچاق با مبارزه قانون کی  ماده در زین قانونگذار نکهیا به توجهاً و االشاره فوق موارد به تیعنا با رو، نیا از

 که استی تیموقع اجبار.  میپردازی م عنوان یک تحت اکراه و اجبار لیتحل به نکیا.  است نموده ذکر«  اکراه و اجبار»  اکراه

 :  باشد لیذی اصل تیخصوص سهی دارای ستیبا الزاماً و 3گرددی م جرم ارتکاب زمان در مجبور شخص اراده زوال موجب

 شونده اجبار و کننده اجبار شخص نیب اجبار بری مبن یا رابطه -1-1

 وجودی ا رابطه اصوالً چنانچه لذا.  باشد حاکم ، اجبار بری مبنی ا رابطه الزاماًی ستیبا اجبارشونده و کننده اجبار شخص نیب

 داشته اجبار بری مبنی ذهن تصور صرفاً هیعلی مجن شخص آنکه ای و نباشد غالب برآن اجبار رابطه، وجود فرض بر آنکه ای و نداشته

 وجود آنکه ضمن.  بود نخواهد تحقق قابل آن بر اجبار رابطه عنوان ، نباشد موجودی ا رابطه نیچن واقع عالم در کهی درحال باشد

 .شد خواهد اثبات عرف به مراجعه با که استی موضوع ، اجبار بری مبن یا رابطه

  اجبارکننده تیموقع  -1-2

 بتواند که بودهی تیموقع در اجبارکننده شخص ایآ نکهیا. باشد یم کننده اجبار تیموقع به مربوط اجبار، تحقق گرید طیشرا ازجمله

 ریپ شخص اجبارکننده کهیی جا در نیبنابرا. نمود استنباط رای ا رابطه نیچن بتوان که بودهی ا گونه بهی حت یا و.  کند وارد اجبار

 وجود مسلماً ، تنومند و جوان شخص شونده اجبار، طرف آن از و باشدی م فیضع شدت بهی جسمی قوا لحاظ از و کهنسال و

 نیچن وجود به تواندی نم ، هیعلی مجن شخص حالت نیا در واقع در و رسدیم نظر به ممکن ریغ آنها نیب اجبار بری مبنی ا رابطه

 .دینما استنادی ا رابطه

 ( االراده مسلوب)  قصد شدن لیزا -1-3

 زوال موجب کهی ا گونه به نمود برقرار را اجبار بری مبنی ا رابطه و گرفته قرار اجبار تیموقع در کننده اجبار شخص آنکه از پس

 و اجبار تحققی اساس طیشرا از هیعلی مجن شدن االراده مسلوب نیبنابرا.  است رفتهیپذ تحقق اجبار گردد مجبور شخص آزاد اراده

 صیتشخ به موکول آن احراز بیترت البته و بودهی عرف ، اراده سلب تحقق مالک ، افتاد مذکور قبالً همچنانکه که باشدی م اکراه

 9.استی قاض

 دیتهد -2

 آن از مقصود و است مرادی لغو وی عرفی معنا همان زینی فریک نیقوان در. است دادن میب و دنیترسانی معن به لغت در دیتهد

 .باشد ساخته عیمط را فاعل مذکور فعل ترک یا فعل عاقبت از ترس کهینحو به ، جرم ارتکاب به استی گرید واداشتن

                                                           
.033 ص ، سوم چاپ ،93 زمستان ،نشردادگستر،ی عمومی جزا حقوقی ها ستهیبا ، رجیا،ان یگلدوز -3  

.33-37 سال   ن،یشیپ عفر،، جکوشا  -0  
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ی انهایز به کهی شخص استی کاف فقط.  ستین شرط گاه چیهی نوشتار ای یگفتار دیتهد چه زیآم دیتهد فعل نوع دیتهد تحقق در

 شیخو شیتشو وی نگران ازیی رهای برا شد، دیتهد کینزد شاوندانیخو یا خود هیعلی شرف یا و ناموس ای یجانی خطرها یا وی مال

 30.دهد رضا جرم ارتکاب به

 عرفاً شده انجام عمل دیبا که آن جمله از است الزمی چند طیشرا آن تحققی برا کنیل استی معنوی اجبار بارز قیمصاد از دیتهد

 33«ندارد وجودی عمد ریغ دیتهد»  رایز ، شودی عمد عالوه به و شود محسوب دیتهد

 و اوضاع بهی بستگ وی نسبی امر دیتهد. گردد ارادهی آزاد کامل سلب موجب و باشد نامشروع وی قانون ریغ دیبا دیتهد نیهمچن

 به دیبا و دارد آنها جنس و اخالق و تیشخص و سن وی جسم وی روح تیخصوص لیقب از شونده دیتهد و کننده دیتهد احوال

 38.است دادگاه نظر به بسته خاص مورد هر در آن صیتشخ.  شودی تلق دیتهد عرفاً که باشدی نحو

 رنگین و خدعه -3

 خدعهی کار به توسل وی ساز صحنه با شخص که شودی م گفتهی اعمال به اصطالحاً و بوده بیفری معنا به هردو رنگین و خدعه

 . دینمای م جرم ارتکاب به وادار را او و داده پرورش مباشر دل در را جرم ارتکاب قصد ، زیآم

ی تبحر با وی قیحقی صورت بهی یعن ، دهدی م انجام را خالف عمل ماًیمستق ، بانهیفر عملی برا دهنده بیفر ، رنگین و خدعه در

 در. دینمای م مجرمانه عمل ارتکاب به وادار را خورده بیفر قیطر نیبد و داده جلوه قتیحق به و  ساخته متصور را خالف، دارد که

ی م جلوه،ی اجتماعی هنجارها با موافق و حیصح کار یک صورت به رای اجتماع ضد حیقب و زشت کار دهنده بیفر عمل، نیا

 31.دهد

ی تلق قاصد ابتدا در زین هیعلی مجن و دینمای م جلب رنگین و خدعه لهیوس به را هیعلی مجن تیرضا ،ی قاچاقچ شخص که هرچند

 . گرددی م لیزای بعد مراحل در که استی ا گونه به قصد نیا کنیل. گرددی م

 خود تیموقع از استفاده سوء -4

 امر دری اراتیاخت که استی افراد به ناظر ، نمود ریتعب زین اراتیاخت از استفاده سوء به آن از توانی م که تموقعی از استفاد سوء

 کهی پزشکی مهایت ،یپزشک مسائل درخصوص وی ستیتوری آژانسها مانند باشند یم دارا لیقب نیا از و اشخاص کردن خارج یا وارد

 وارد جهتی قانون اراتیاختی دارا فوق اشخاص گرددی م مالحظه که همانگونه.  دارند تیفعال کشور از خارج به مارانیب اعزام جهت

                                                           
.77ص ،نیشیپ ،یعل محمد ،ی بلیارد -3  

.333ص ،نیشیمحمدجعفرپ ،یلنگرودی جعفر -0  

.373ص ،3393 زان،یم نشر، جرم در ومعاونت شرکت ،حسن ،یمراد -3  

.309ص ،3399زیپائ ستار،یو انتشارات ،یاختصاصی فریک حقوق،  هوشنگ،  یاتیشامب -7  
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 جرم مباشر ند،ینما استفاده سوء انسان قاچاق جهت در خود اراتیاخت نیا از چنانچه کنیل و باشندی م اشخاص کردن خارج ای

 .شد خواهندی تلق انسان قاچاق

 استفاده سوء باشند، یم          دارا کهی فرهنگ ای یاسیس ،ی اقتصاد ،ی اجتماعی تهایموقع از توانندی م مرتکب اشخاص نیهمچن

 توانندی م که باشندی می ا ژهیو و خاص ازاتیامتی دارا ،یی تهایموقع نیچن بای افراد که رایز. ندینما انسان قاچاق به اقدام و کرده

 از خود، خاصی تهایموقع از استفاده سوء با افراد، نیا چنانچه حال. ندینما دعوت گرانید از ، ازکشور خروج یا ورود جهتی راحت به

 محقق مذکور جرم شک بدون ، ندینما استفاده ، انسان قاچاق با مبارزه قانون یک ماده در مذکور مقاصد جهت در مدعو، اشخاص

 .است دهیگرد

 اعضا برداشت یا فحشاء قصد به خود تیموقع و اراتیاخت از مرتکب شخص که است نیا باشد،ی م تیاهم حائز که آنچه هرحال، در

ی م دارا مذکور اشخاص که استیی مجوزهای  مالحظه با امر نیا صیتشخ که دینما استفاده سوء ازدواج، ای یبردگ جوارح، و

  34.باشند

 (دهید بزه) هیعلی مجن تیموقع و تیوضع از استفاده سو -5

 توسطه،یعلی مجن تیوضع از استفادهسوء مانع تا داده قرار خودی فریک تیحما مورد را خاص تیموقع یا تیوضع قانونگذار گاه

 در قیتحق با زین شناسان جرم ازی اریبس و گرفته قرار قانونگذار تیحما مورد که هیعلی مجنی تهایوضع جمله از. گردد بزهکاران

 و( زنان) جنس(. سالخورده افراد و کودکان) سن:  از است  عبارت اند قرارداده دیتاک مورد را افراد گونه نیا از تیحما آن، مورد

ی خاصی تهایموقع جهت به مذکور افراد. ردیگی م قرار بزهکاران استفادهسوء مورد آنها،یی توانا عدم و ضعف لحاظ به کهی مارانیب

  خودی ماریب از شدت به کهی ضیمر شخص مثال فرض بر رند،یگ قرار استفاده موردی راحت به است  ممکن باشند،ی م    دارا که

 بری مبن نیدروغی ها وعده با را او که رای کس بیفری راحت به است  ممکن ندارد، را آن برابر در مقاومت تحمل و کشدی م زجر

 را او جوارح و اعضا برداشت منظور به مرتکب شخص آنکه حال. گردد خارج رهسپار او با و دهد،ی م کشور از درخارجی ماریب درمان

 جهت نیدروغی ها وعده با و شده استفادهسوء آنها حساس و فیلط احساسات از کهی زنان مورد در یا و است نموده خارج کشور از

 نیا. بود نخواهد آنها انتظار دری اجباری گریروسپ جزی زیچ کشور از خارج در آنکه حال شوند،ی م منتقل کشور از خارج به ازدواج

 قرار بزهکاران استفاده سوء مورد است ممکن که شان نفس ضعف  جهت به را اشخاص نگونهیا قانونگذار که دهیگرد باعث موارد

 .دهد قرار خود خاص تیحما مورد رد،یگ

  مجرمانه جهینت: دوم بند

 ی زمره از انسان قاچاق جرم( دروغ شهادت مثل)  ستینی ضرور جرم تحققی برا خاص جهینت حصول که مطلق میجرا برخالف 

 .باشدی م خاص جهینت حصول آن تحقق شرط و بوده دیمق میجرا

                                                           
.نیشیجعفر،پ،کوشا-3  
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 یا فرد مجاز ریغ یا مجاز تیترانز یا و ساختن وارد یا خارج: »داستیپ یک ماده الف بند در فیتعر از که همانگونه انسان قاچاق جرم

 از استفاده سوء یا خود تیموقع یا قدرت از استفاده سوء با یا و رنگین و خدعه یا دیتهد یا اکراه و اجبار با کشوری مرزها از افراد

»  یا «ساختن وارد» یا «خارج»  به دیمق«  ازدواج وی بردگجوارح، و اعضا برداشت یا فحشا قصد به، یادشده افراد یا فرد تیوضع

 کشوری مرزها از...  و فحشا قصد به البته و... و دیتهد یا اکراه و اجبار از استفاده با افراد کهی زمان تا لذا. باشدی م افراد«  تیترانز

 است ممکن که چند هر.  است دهینگرد محقق تام شکل به انسان قاچاق جرم اند نشده واقع تیترانز مورد ای و نشده وارد یا خارج

 که شد متذکر دیبا انسان قاچاق جرم در جهینت عنصر خصوص در البته.  باشد بیتعق قابل انسان قاچاق جرم به شروع عنوان تحت

 : نیبنابرا. نبود انسان قاچاق جرم مشمول اشخاص«  تیترانز یا ساختن خارج یا وارد» صرف

 یا و رنگین و خدعه ، دیتهد ، اکراه و اجبار از استفاده بدون و مجاز بطور افراد تیترانز یا و کردن وارد یا کردن خارج چنانچه:  اوالً

 و اعضا برداشت فحشاء، قصد مرتکبان آنکه بدون و هیعلی مجن تیوضع از استفاده سوء یا خود تیموقع یا قدرت از استفاده سوء با

 قابل اصوالً و نکرده دایپ تحققی ا مجرمانه عمل چگونهیه ، باشند داشته را یک ماده الف بند در مذکور مقاصد ریسا و جوارح

 . بود نخواهد بیتعق

 شده انجام...  و دیتهد ای و اکراه و اجبار با همراه و رمجازیغ بصورت اشخاص تیترانز یا ساختن وارد یا خارج کهی صورت در:  اًیثان

 همچون یگرید ی مجرمانه نیعناو تحت و افتهین ارتکاب انسان قاچاق جرم ، نباشد یک ماده الف بند در مذکور مقاصد با کنیول

 .بود خواهد بیتعق قابل...  ای و  مهاجران قاچاق ،ی ربائ آدم

 ناقص جرم:  دوم گفتار

 بزهکار کهی ا جهینت به منوط شهیهم فعل نیا مجازاتی ول ، است شرط هموارهی ماد فعل یک ظهور چند هر ، جرم تحققی برا

 کهی علل به بنا است، جازم خود عمل مجرمانه جهینت لیتحصی برا کهی وجود با بزهکار گاه. ستین است، کرده تالش آن لینی برا

ی افعال ارتکاب و خود تالش رغمی عل گاه( جرم به شروع)  رسدی نم مقصود به و ماندی م متوقف عمل ادامه در اوست اراده از خارج

 قصد اساساً گاه و( میعق جرم)  ماندی م اثری ب او قصد و ردیگی نم جهینت خود تالش از است مجرمانه جهینت به وصول الزمه که

 جرم توانی نم را جرم است، یافته تیفعل جرم ارتکاب قصد هرچند موارد نیا همه در( . محال جرم)  ستین تحقق قابل مجرمانه

 و جرم دهنده لیتشک عناصر تمام شاملی ارتکاب فعل که شودی م دهینام کاملی وقت جرم.  کرد محسوب(  کامل جرم)  دهیانجام

 35.بداند فریک مستوجب را آن قانون که شود نموداری فعل صورت به فاعل اراده و قصدی یعن. باشدی قانون فیتعر در مصرح
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 جرم به شروع:  سوم گفتار

 لیتحص بهی خارج مانع جهت به کنیل شده، انجام مجرمانه قصد نمودنی عمل منظور به کهی رفتار از است عبارت جرم به شروع

 ارتکاب قصد متهم که معنا نیبد باشد،ی م      ناتمام جرم یک واقع در جرم به شروع 36.است دهینگردی منته نظر مورد جهینت

 در. است نشده جرم اتمام به موفق او و مانده ناتمامی ماد عنصری ول نموده تالش آن به دنیبخش تحقق جهت در و کرده رای جرم

 بری مبتن موارد گونه نیا در مجازات فلسفه.  باشدی م مجازات قابل قانون  نظر از جرم ارتکاب جهت در تالش نیهم مواردی برخ

 نداشته، تیمدخل آنها در او اراده کهی خارج موانع دخالت واسطه به را خود موردیی نها صدمه چند هر مرتکب شخص که است آن

 .شد متوسل مجازات به او ارعاب یا اصالحی برا دیبا نیبنابرا و ساخته انینما را خودی اجتماع ضد صیخصای ول است نکرده جادیا

 حصول بهی اساسی گامها برداشتن یا و کرده را جرم ارتکاب قصد مرتکب شخص دیبا جرم به شروع دانستن مجازات قابلی برا

 در: داردی م مقرر جرم به شروع خصوص دری اسالم مجازت قانون 43 ماده 3 تبصره رو، نیهم  از 37.باشد شده کینزد جهینت

 جرم به شروع باشد نداشته جرم وقوع با میمستق ارتباط و بوده جرم مقدمه فقط کهی اقدامات و اتیعمل و جرم ارتکاب قصد مجرم

 .... . ستین مجازات قابل ثیح نیا از و نبوده

ی م جرم تحققی برای خارج مانع وجود ویی اجرا اتیعمل آغاز وی قبل مجرمانه قصد وجود جرم، به شروع تحقق شرط ن،یبنابرا

 به شروع بودن مجازت قابل به قانون خود در باشد؛ی م مجازات قابل و شده محسوب جرم در تنها جرم به شروع حال، نیا با .باشد

 .قتل به شروع اختالس، جرم به شروع مانند. باشد شده حیتصر جرم

 که قتل، جرم به شروع در اسلحه حمل مانند باشد، داشته مجرمانه مستقل عنوان خود (جرم به شروع) شده انجام عمل مقدار( 8

 33.است مجازات قابل و جرم زین اسلحه حملاست، مجازات قابل و جرم قتل، جرم به شروع قانون موجب به نکهیا از نظر صرف

 انسان، قاچاق با مبارزه قانون در 1 ماده 8 تبصره در حیتصر با قانونگذار ، مجازات و جرم بودنی قانون اصل بنابر و اساس نیهم بر

 :میپردازی م آن عناصری بررس به لیذ در که است دانسته مجازات قابل و جرم را قاچاق جرم به شروع

 یقانون عنصر: اول بند

 که باشدی م انسان قاچاق با مبارزه قانون 1 ماده 8 تبصره انسان قاچاق در جرم به شروعی قانون عنصر. شد ذکر باال در که همانگونه

 به نگردد، تحققی و ارادة بدون منظور جهینت کنیل د،ینما قانون نیا موضوع میجرا ارتکاب به  شروع کهی کس: »دارد یم مقرر

 .« گرددی م محکوم حبس سال دو تا ماه شش

                                                           
 - گلدوزیان، ایرج، پیشین،ص 373 32

 - میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان،چاپ ششم،پائیز 93،ص 39 39

 - شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی ،نشر دادیار، پائیز 3332، صص 097-032 33
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 یماد عنصر: دوم بند

 هرگاه لذا باشد،ی م      اشخاص«تیترانز یا ساختن خارج یا وارد» به دیمق که استی جرم انسان قاچاق جرم نکهیا به باتوجه

 د،یتهد اکراه، و اجبار شامل یک ماده «الف»بند در مذکور اقدامات ازی یک و نمودهیی اجرا اتیعمل به شروع نیمرتکب یا مرتکب

 لحاظ به کنیل دهند؛ انجام را شده، یاد افراد یا فرد تیوضع از سواستفاده یا خود تیموقع یا قدرت از استفاده ءسو رنگ،ین و خدعه

 بیتعق قابل جرم به شروع عنوان تحت نگردد، افراد تیترانز ای و خروج یا و ورود به منجر ن،یمرتکب ارادة از خارج موانع ورود

 . بود خواهند

ی بندها لحاظ با و جرم ارتکاب در آنان تیموقع به توجه با نیمرتکب از یک هری برا جرم به شروع که است بذکر الزم نکته نیا

 سال 33 از کمتر که رای طفل «الف» شخص کهی حالت در نیبنابرا. ردیگ قراری بررس مورد جداگانهی ستیبا یک ماده«ب» و «الف»

 مرتکب شود، گرفته لیتحو «ب» شخص توسط آنکه از قبل ادامه در و دینما خارج کشوری مرزها ازی اجبار کار قصد به دارد سن

 هیعلی مجن خروجی یعن جهینت حصول ویی اجرا اتیعمل اتمام جهت به الف شخص به نسبت شده انجام اقدامات. شود ریدستگ ریاخ

 مانع ورود جهت به آن ماندن ناتمام و ییاجرا اتیعمل به شروع لیدل به ب شخص به نسبت و بوده کامل و تامکشور،ی مرزها از

  39.بود خواهد بیتعق قابل انسان قاچاق جرم به شروع عنوان تحت تنها مرتکب، اراده از خارج ،یخارج

 یروان عنصر:   سوم بند

 قصد هیاول مرحله همان از مرتکب که رایز باشدی م آن تام جرمی روان عنصر همانی ا مجرمانه عمل هر جرم به شروعی روان عنصر

 نیبنابرا. گرددی م معلقی و قصد ،یخارج مانع ورود لیدل به کنیل گرددی م زینیی اجرا مرحله وارد و دینمای م را تام جرم ارتکاب

 ، جوارح و اعضا برداشت در فحشا قصد شامل یک ماده الف بند در مذکور مقاصد همان انسان قاچاق جرم به شروعی روان عنصر

 .باشدی م ازدواج وی بردگ

  محال جرم :چهارم گفتار.1.2.2.4

 جهینت رفته، بکار لهیوس بودن اثری یاب جرم موضوع انتفاء جهت به کنیل شودی م محقق شیخو عناصر و ارکان تمام با استی جرم

 قصد بهی کس به کیشل یا و قتل ارتکاب منظور به مسموم شربت هیته در سمی جا به شکر استعمال مانند نشود، محقق مجرمانه

    80.ریت اصابت از قبلی قبل سکته جهت به هدفی قبل فوت و او قتل

 کنیل... »ریتعبی ول است، نبرده محال جرم ازی نام و نکردهی  نیب شیپی فریک مقررات دری خاص حکم باره نیا در محترم قانونگذار

 هر به جرم جهینت اگر که است آورده وجود به را توهم نیا ،یاسالم مجازات قانون 43 ماده در مندرج...« نشود واقع منظور جرم

                                                           
 - کوشا، جعفر، پیشین 37

 - شاملو احمدی، محمدحسین، پیشین، ص 333 02
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 کنار در را اجرا به شروعی یعن ماده نیا گرید شرط کهی هنگامی ول. بود خواهد مذکور ماده مشمول مرتکب عمل باشد ممتنع علت

 جرم گرنه و است جرم به شروع همان یا جرم ماندن اجرا بال قانونگذار مقصود که میابی یم در میدهی م قرار جرم وقوع عدم شرط

 آن ازی ا جهینت جرم به شروع همانندی ول ده،یرس وقوع مرحله به و آمده در اجرا به که استی جرم جرم، به شروع برخالف محال

 83.است بوده میجرا نگونهیا از منصرف محترم قانونگذار توجه نیبنابرا. است نشده دیعا

 بعد کهی حال در دینمای م( اعضا) هیکل برداشت قصد به کشوری مرزها از طفل یک خروج به اقدام کهی شخص خصوص در نرو،یا از

 مرز ازی اجباری گریروسپ و فحشا قصد به رای زن کهی مرتکب یا و داردی ویکل مشکل خود طفل، که گرددی م مشخص شاتیآزما از

 عدم لیدل به کنیل دهیگرد محقق محال جرم.  باشدی م زخم دیاس با تماس بواسطه زن، بدنی تمام آنکه حال د،ینمای م خارج

 موانع واسطه به شروع مرحله در فوق، موارد اگر که چند هر.  بود نخواهد مجازات قابلی فریک نیقوان در محال جرمی نیب شیپ

 عدم یا امکان که رایز بود خواهد بیتعق قابل انسان قاچاق جرم به شروع عنوان تحت مرتکب. ماندی م معلق آنی اجرا ،یخارج

 به و است محال که کندی جرم ارتکاب قصدی کس هرگاه گرید انیب به. ستین جرم به شروع تحقق شرط چگاهیه جه،ینت امکان

 88. است شده جرم به شروع مرتکب بماند، معلق جرمی اجرای خارج موانع واسطه

 میعق جرم: پنجم گفتار.

 عدم واسطه به آن جهینت کنیل ، یافته تحقق خدو، (متشکله) دهنده لیتشک عناصر و ارکانی تمام با که استی جرم م،یعق جرم

 در قاتل دید در اشتباه مانند. نشود محقق باشد،یم فاعل ارادة از مستقل که نشدهی نیب شیپی اتفاق علت یک ای یفکری ب ای مهارت

  81.هدف طرف به کیشل وصف  بای ریگ هدف

 ریغی علل به بنای ول. ردیگی م کار به جهینت به دنیرسی برا را خود کوشش تمام فاعل ، محال جرم همانند میعق جرم ارتکاب در

 دو آن جهینت تحقق امکان در محال جرم و میعق جرم تفاوتی ول. شودی نم حاصل جهینت اوست اراده از خارج کهی نیب شیپ قابل

 ممکن چگاهیه محال جرم در جهینت اخذ امکان است، ممکن  شهیهم میعق جرم ارتکاب در جهینت تحقق کهی حال در. است

 84.ستین

 پس آنکه حال و دینما خارج کشوری مرزها ازی اجبار ازدواج قصد به را الف خانم که باشد داشته قصدی قاچاقچ شخص آنکه مانند

 به نسبت مذکور جرم واقع در که نموده خارج مرز از را ب شخص اشتباهاً که شودی م متوجه مرتکب شخص  مرز، از خروج از

 .باشدی م میعق الف شخص

                                                           
 - اردبیلی، محمد علی، پیشین،صص002-009 03

 - همان 00

 0- شاملو احمدی، محمد حسن، پیشین،ص 397

 - اردبیلی، محمد علی، پیشین ،ص 397 07
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 یروان عنصر: سوم مبحث.

 آن به که است الزم زینی گرید رکن حاصله، جهینت و فعل نیب  تیسبب و تیعل رابطه وی ماد عنصر بر عالوهی جرم هر تحققی برا

 صورت به کهی زمان تا را جرم ارتکاب به میتصم و تفکر گاه چیه قانونگذار همچنانکه. ندیگوی م تینسوء ای یاخالق ای یمعنو رکن

 علم فاقد و نباشدی معنو عنصر و تینسوء با توام کهی مادام زین را صرفی ماد عمل کند،ی نم مؤاخذهنکرده،ی تجلی خارج تیواقع

 85.دهدی نم قرار مجازات و بیتعق مورد باشد ریتقص یا مجرمانه قصد و

ی عمد جرم انکهی برا تینسوء نیا وجود. مجرمانه عمل ارتکاب در شخص خودآگاه ارادة از است عبارت عام قصد یا عام تیسوءن

 وجود هم خاص تیسوءن که است الزم عام، تیسوءن بر عالوه میجرا ازی بعض در. ستینی کافی ول است الزم شهیهم یابد، تحقق

 جرم تحققی برا قانونگذار طرف از که هم خاص ضرر یا نیمع جهینت قصد دیبا، مجرمانه قصد بر عالوه که معنا نیبد. باشد داشته

 86.کند دایپ مصداق شده، شناختهی ضرور

 پاسخ سوال نیا بهی ستیبا ابتدا مهم نیای برا که میپردازی م انسان قاچاق جرم دری معنو عنصری بررس به فوق مقدمه با نکیا

 که است الزم عام، تینسوء بر عالوه  آنکه یا گرددی م محقق عام تینسوء احراز بای روان عنصر لحاظ از مذکور جرم ایآ دادکه

 باشد؟؟ داشته وجود هم خاص تیسوءن

 فحشا قصد به کشوری مرزها از افراد یا فرد مجاز ریغ یا مجاز تیترانز یا و ساختن وارد یا خارج: »است آمده انسان قاچاق فیتعر در

 « . ازدواج وی بردگ ، جوارح و اعضا برداشت یا

 یا خارج در عمدی یعن عام تین سوء از متشکل انسان قاچاق جرم دری روان عنصر که برسد نظر به است ممکن اول نگاه در هرچند

»  بند در که باشدی م ازدواج وی بردگ ، جوارح و اعضا برداشت ، فحشاء قصد همان خاص تین سوء و افراد تیترانز یا و ساختن وارد

 یم استنباطی گرید نکات مذکور، فیتعر در شتریب تأمل با کنیل. است دهیگرد حیتصر انسان قاچاق با مبارزه قانون یک ماده «الف

      ،ی عمد میجرا هیکل در:  اوالً که حیتوض نیا با زند،ی م رقم گریدی ا گونه به رای روان عنصر تحقق رسدی م نظر به که شود

ی برا خاص تین سوء  با که زین یمیجرا در و باشدی نم تصور قابل عام تیسوءن بدونی عمد جرم چیه و است الزم عام تین سوء

 آن از قبل عام تین سوء الزاماً ، است الزم جرم تحققی برا خاص تین سوء که زینی جرائم در و باشدی نم تصور قابل عام تین سوء

 .باشد محرزی ستیبا

 عبارت به. مجرمانه عمل ارتکاب در شخص آگاه خود اراده از است عبارت تیسوءن شد ذکر تین سوء فیتعر در که همانگونه:  اًیثان

 و مجرمانه عمل یک متعلقش که کندی م دایپ مصداقی زمان گرددی م مستفاد آنی لغوی معنا از که همچنانکه عام تین سوء گرید

 . باشد مباح و مجاز ، مجرمانه ریغ عمل یک تواندی نم چگاهیه عام تین سوء متعلق نیبنابرا باشد، مباح ریغ عمل یک حداقل یا

                                                           
 - مرادی، حسن، پیشین، ص 72 09

 - شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص 327-392 02
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 رای حالت میینما قلمداد عام تین سوء عنوان به را «افراد تیترانز ای و ساختن وارد یا خارج در عمد»  میبخواه چنانچه حیتوض نیا با

 امر نیا که است یدرحال نیا و میا نموده فرض عام تین سوء عنوان به را شودی م خارج کشور ازی قانون و مجاز بطور شخص که

ی ف که میریبگ نظر در عام تین سوء عنوان تحت رای عمل میتوانی م یزمان تنها نیبنابرا.  است شدهی انگار جرم هیاول اصول مخالف

 هرکس: »  داردی م مقرر کهی اسالم مجازات قانون 697 ماده مانند.  نباشد مجرمانه عمل مستقالً که چند هر باشد مباح ریغ النفر

 ...  « .دینما اظهار رای بیاکاذی ... عموم اذهان شیتشو یا ریغ به اضرار قصد به

 باشدی م مباح ریغ عمل ذاتاً که باشدی م بیاکاذ انتشار در عمد بیاکاذ نشر جرم در عام تین سوء گرددی م مالحظه که همانگونه

 نشر»  مجرمانه عنوان گردد همراه خاص تین سوء با کهی زمان و است شده گرفته نظر در عام تین سوء عنوان به خاطر نیهم به و

 به مباح عمل یک نمودنی تلقی ) مشکل نیچن با نشدن مواجهی برا انسان قاچاق بزه در ، نرویا از. نمود خواهد دایپ تحقق «بیاکاذ

 از است عبارت که عام تین سوء وجود با صرفاًی روان عنصر لحاظ از که میبدانی جرم را انسان قاچاق الزاماًی ستیبا(  تین سوء عنوان

   87.ندارد خاص تین سوء و یافته ارتکاب «ازدواج وی بردگ ، جوارح و اعضا برداشت فحشا، قصد» 

  انسان قاچاق حکم در اعمال:  چهارم مبحث.

 توجه با و میپردازی م است آمده انسان قاچاق با مبارزه قانون در که انسان قاچاق حکم در اعمال لیتحل وی بررس به مبحث نیا در

 جرم که استی ضرور لذا ، است نموده محسوب یافته سازمان میجرا زمره در را انسان قاچاق حکم در میجرا قانونگذار نکهیا به

 با مبارزه قانون 8 ماده لیتحل به تنها مبحث نیا در و داده قراری بررس موردی بعد بخش در آن تیاهم به توجه با را یافته سازمان

 . میینما اکتفا انسان قاچاق

 ی قانون عنصر:  اول گفتار.

ی م مقرر مذکور قانون 8 ماده.  است دهیگرد واقع حیتصر مورد انسان قاچاق با مبارزه قانون 8 ماده در انسان قاچاق حکم در اعمال

 :  دارد

 : شودی م محسوب انسان قاچاق حکم در ریز اعمال» 

 . باشد قانون نیا( 3) ماده موضوع امور انجام آنها هدف که گروه یا دسته ی اداره یا لیتشک -الف

ی برا یافته سازمان طور به افراد یا فرد مجاز ریغ یا مجاز انتقال و حمل ،( تیترانز ای و ساختن وارد یا خارج)  دادن عبور -ب

 .باشد آنان تیرضا با هرچند قانون نیا( 3) ماده موضوع مقاصد ریسا ای،فحشاء

 .«باشد آنان تیرضا با هرچند فحشا قصد به افراد مجاز ریغ انتقال یا حمل ،( تیترانز ای و ساختن وارد یا خارج)  دادن عبور - پ

                                                           
 3- کوشا، جعفر، پیشین، سال 33-37
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 یماد عنصر:  دوم گفتار.

 صرف ، باشد داشته بر در است ممکن جامعهی برا که یانباریز اثرات لیدل و میجرا ازی برخ تیاهم جهت به قانونگذاری موارد

 .باشد افتهین ارتکابی عمل گروه اهدافی راستا در که هرچند ، داندی م بیتعق قابل و دانسته جرم را گروه یا دسته یک لیتشک

 که استی ا ندهیفزا خطر ازی ریجلوگی برا الخصوصی عل تبهکار گروه یا سازمان کی در تیعضو خاطر به افراد کردن محکوم

 با افراد آن کهی صورت در هم آن.  دارد بر در است، شده شناخته قانونگذار توسط آن بودن خطرناک و تیاهم که میجرا ازی بعض

 قانونگذار جتاًینت. باشند آمده در سازمان آن تیعضو به التیتشک یا سازمان آن شده میتنظی ها برنامه و اهداف ازی آگاه و اطالع

 وقوع از ها، توطئه یا ها برنامه ای یمقدمات اعمالی انگار جرم با دارد قصد سازمانها گونه نیا در افراد تیعضوی انگار جرم با رانیا

 .کندی ریجلوگ ندهیآ در خطرناکتر و مهمتر میجرا

 :  داردی م مقرر که نمود اشارهی اسالم مجازات قانون 493و 499 مواد به توانی م موارد نیا جمله از

 اسم هر تحت کشور از خارج یا داخل در نفر دو از شیبی تیجمع ،ی ا شعبه یا تیجمع ، دسته ،یمرام هر با هرکس»  - 493 ماده

 سال ده تا دو از حبس به شود شناخته محارب و باشد کشور تیامن زدن برهم آن هدف که دینما اداره یا دهد لیتشکی عنوان یا

 .«شودی م محکوم

 پنج تا ماه سه به یابد تیعضو 493 ماده در مذکوری ها تیجمع شعب یا ها تیجمع یا ها دسته ازی یک در هرکس»  - 499 ماده

 . «است بوده اطالعی ب آن اهداف از شود ثابت نکهیا مگر گرددی م محکوم حبس سال

 هیعلی جدی دیتهد لذا و داشته مردم آحادی برا جرم نیا کهی خطر لیدل به قانونگذار زین انسان قاچاق خصوص در رو، نیهم از

 ، فحشا قصد به افراد تیترانز یا ساختن وارد یا خارج آن هدف که را گروه ای دسته اداره یا لیتشک صرف رود،ی م بشماری مل تیامن

 .داندی م مجازات قابل و نموده قلمداد جرم یماد عنصر عنوان به را باشد ازدواج وی بردگ جوارح، و اعضا برداشت

ی م که توجه قابل نکته است نموده اشاره یافته سازمان طور به انسان قاچاق جرم به قانونگذار که زین 8 ماده «ب»  بند خصوص در

 انسان قاچاق و بودهی حصر آن دری ماد عنصر که( 3) ماده «الف» بند خالف بر بند نیا در که است نیا نمود اشاره آن به توان

 هرگونه و نموده حذف رای ماد عنصر بودنی حصر یافته سازمان میجرا در گردد، انجام ماده در مذکور طرق ازی یک بهی ستیبا الزاماً

 .است دانسته بیتعق قابل( 3) ماده در مذکور مقاصد ریسا ای و فحشاء قصد به را افراد مجاز ریغ یا مجاز انتقال یا حمل دادن، عبور

 یروان عنصر:  سوم گفتار

 الزم زین باشدی م فاعل اراده همان کهی روان عنصر ،یماد عنصر بر عالوه م،یجرا ریسا مانند انسان قاچاق حکم در اعمال تحققی برا

 و نکرده تیکفا جرم تحققی برا کشوری مرزها از افراد ورود یا خروجی برا  یاگروه دسته اراده یا لیتشک صرف لذا. استی ضرور و

 وی بردگ یا جوارح و اعضا برداشت فحشاء، منظور به اشخاص قاچاق گروه یا دسته هدف نکهیا از اطالع و علم بای ستیبا شخص
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ی ستیتور موسسه یک کننده اداره و مسئول بعنوان شخص کهی حالت در نیبنابرا. بپردازد آن اداره و لیتشک به باشدی م ازدواج

 کننده اداره شخص کهیحال در ند،ینما انسان قاچاق به اقدام و نموده سوءاستفاده موسسه تیموقع از آنی اعضا کنیل و بوده مشغول

 رای و توانی نم ،یروان عنصر فقر لیدل به است کردهی نم دنبال خود موسسه در زین رای اهداف نیچن و نبوده مطلع آنان اقدامات از

 . داد قرار بیتعق مورد انسان قاچاق جرم مباشر عنوان تحت

 که گرددی م بر 8 ماده «ب» بند ریاخ قسمت به مزبور قانون 8 ماده و انسان قاچاق حکم در اعمال خصوص در توجه جالب نکته اما

 رسدی م نظر به قانوگذار صراحت نیا که. است دانسته ارزشی ب جرم تحقق در را هیعلی مجن تیرضا صراحت به قانونگذار آن در

ی برا یافته سازمان التیتشک گونه نیا آنکه ضمن. است نموده اتخاذ یافته سازمان میجرا قبال در که استیی جنا استیس لیدل به

 آنها اقدامات و بودهی قانون آنها التیتشک تمام که رسدی م نظر به امر، ظاهر در که دینمای م عملی ا گونه به معموالً میجرا ارتکاب

 در کهی قانون ظاهراً التیتشک لیدل به معموالً میجرا نیا انیقربان که است لیدل نیهم به و باشدی م مجاز و قانون با مطابق کامالً

 .پردازندی م بزهکاران بای همکار به کامل تیرضا با ندینمای م مشاهده امر بدو

 انسان قاچاق جرم ارتکاب طرق مختلف صور: پنجم مبحث.

 : داد قراری بررس مورد و مطرح ریز بیترت به توانی م را قاچاق جرم ارتکاب مختلف صور

 مباشرت به انسان قاچاق -1

 مباشرت حکم در معاونت صورت به انسان قاچاق -2

  بیتسب به انسان قاچاق -3

 مباشرت به انسان قاچاق:  اول گفتار.

 ارتباط در. دهدی م انجام شخصاً را جرمی ماد اتیعمل که استی کس جرم مباشری اسالم مجازات قانون 137 ماده مفاد به توجه با

. است جرم، مباشر دهد،ی م انجام را انسان قاچاقی اجرائ اتیعملی گرید واسطه بدون و ماًیمستق کهی کس زین انسان قاچاق جرم با

 از پس فحشاء قصد به مجاز بطور یا انهیمخف را( کودکان یا مرد یا زن از اعمی )افراد یا فرد اکراه یا اجبار به توسل با کهی کس مثل

 .گرددی م محسوب انسان قاچاق جرم مباشر کندی می گری روسپ و فحشاء به وادار گانهیب کشور در رانیای مرزها از کردن خارج

  معاونت به انسان قاچاق:دوم گفتار.

 انجام در ماًیمستق نکهیا بدون آنها ازی بعض چنانچه. کنندیم مساعدت و مداخلهی متعدد افراد جرم ارتکاب در اوقاتی ا پاره در

 که نیا یا و کنند لیتسه را جرم ارتکاب نهیزمی بنحو جرم مباشر قصد از اطالع با بلکه بکنند،ی ا مداخله جرمی اجرائ اتیعمل

ی فریک بیتعق قابل جرم معاون عنوان به جرم وقوع صورت در دهند قرار جرم مباشر اریاخت در و هیته را جرم ارتکاب وسائل
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 شامل و هیته در او اقدام جرم، معاون میمستق ریغ اتیعمل ازی ناش ومخارات تیاهم علت به قانونگذاری موارد دری ول. بود خواهند

ی تلق( مباشرت حکم در معاونت) عنوان، به او عمل ، قانون در حیتصر با جرم ارتکبی برا سهولت نمودن فراهم یا و جرم ارتکاب

 .  بود خواهد مجازات و بیتعق قابل مباشر مثل قانوناًی معاون نیچن و نمود خواهد ومحسوب

)  بند موجب به، کشور از خارج در انسان قاچاق ازی ناشی اجبار فحشاء سوء عواقب و جرم تیاهم لحاظ بهی عنی ه،یف نحن ما در

 که نیا از پس کهی افراد یا فرد دادن انتقال یا گرفتن لیتحو به مبادرت کهی کس عمل انسان قاچاق با مبارزه قانون( 3)ماده( ب

 او اقدام نیا. دینمای م لیتسه کشور از خارج در فحشاء ارتکاب خود اقدام با است، شده داده عبور رانیا مرز از جرم مباشر توسط

 مانند آن مرتکب و گرددی م محسوب انسان قاچاق در مباشرت حکم در ردیگی م صورت جرم مباشر مقصود همان با که مستقالً

 .بود خواهد مجازات و بیتعق قابل انسان قاچاق مباشر،

 بیتسب به انسان قاچاق: سوم گفتار

 خود نکهیا بدون کند فراهم رای گرید هیعل جرم وقوع سببی کس نکهیا از است عبارتی اسالم مجازات قانون 133 ماده موجب به

 جرمی ماد عنصر و جرم بحث در هیف نحن ما در.شدی نم حاصل جرم آن نبود سبب آن اگر کهیبطور شود جرم آن مرتکب ماًیمستق

 توسط که جرمیی اجرا اتیعمل در سبب نکهیا با.  دینما یم فراهم را جرم وقوع سبب میمستق ریغ بطور جرم مباشر از ریغی فرد ،

ی م جادیا انسان قاچاق مجرمانه جهینت حصولی برا رای( سبب) اتیعمل آن انیم بلکه کندی نمی ا مداخله ردیگی م صورت مباشر

 قابل( انسان قاچاق در بیتسب عنوان)  به مستقالً د،یرسی نمیی نها جهینت به انسان قاچاق جرم نبود سبب آن اگر کهی نحو به کند

 ماده( الف) بند موضوع افراد یا فرد اخفاء موجبات یا کهی کس آنی نهائ قسمت در( ب) بند عبارت از مستفاد. استی فریک بیتعق

 83.آمد خواهد حساب به انسان قاچاق مجرمانه جهینت حصول لهیوس نیبد و دینما فراهم مرز از عبور از پس را(3)

 به خواه انسان قاچاق جرمی ماد عنصر لحاظ از ک دیگرد معلومی خوب به گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد تاکنون آنچه بنابر

 فحشاء قصد به انسان قاچاق جرم تحققی برا قانوناً گر،ییکد بای ماهو نظر از آنها افتراق وجوه رغمیعل سبب به یا معاونت یا مباشرت

 .آمد خواهد بحساب واحد حکم در کشور از خارج در

  انسان قاچاق ازی ناش فحشاء نییتب:  ششم مبحث.

 آنی سنت شکل ازی اقتصاد وی جنسی کش بهره و فحشاء قصد به( مردان و زنان کودکان، از اعم)  انسان قاچاق امروزه نکهیا به نظر

ی روسپ و فحشاء از حاصل ادیز درآمد رایز. است شده مطرحی الملل نیب سطح در «دیجدی جنسی دار برده» شکل به و شده خارج

 که است دهیگرد موجب گردندی م فحشاء به وادار کشورها ازی بعضی ها خانهی روسپ در قاچاق قیطر از کهی افرادی اجباری گر

 با توسعه حال دری کشورها در را کودکان و زنان ازی اریبسی الملل نیب سطح در انسان قاچاق  یافته سازمانی ها شبکه و باندها

 . رندیگی م قراری اقتصاد وی جنسی کش بهره مورد مختلف انحاء به و شده قاچاق باندها نیا توسط گوناگونی ترفندها از استفاده

                                                           
 3-ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی؛ نشر میزان ، چاپ اول، 3332، صص379 تا 377
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 با تاکنون 3945 سال دسامبر از انیقربان ازی جنسی بردار بهره دیجد شکل با مقابلهی برا متحد ملل سازمانی عموم مجمع

 کننده امضاءی کشورها به و نموده اقدامی جنسی کش بهره قصد به انسان قاچاق منع ضمن متعددی ها ونیکنوانس بیتصو

ی برای داخل نیقوان دری خاص مقرراتی نیب شیپ الزوم عند و ونهایکنوانس مصوبات تیرعای برا را الزمی ها هیتوص ونیکنوانس

 را ونهایکنوانس نیا ازی بعض سازمان نیا عضو عنوان به رانیای اسالمی جمهور کهی آنجائ از. است نموده را دهیپد نیا با مقابله

 گونه نیا لذا. است داده قراری داخل نیقوان وضع مالک را ونیکنوانس نیا اصول ازی بعض تاکنون 3178 سال از و نموده امضاء

ی م اشاره مصوبات نیا از مورد دوی یک به نجایا در. آورد حساب به انسان قاچاق ازی ناش فحشاءی ارشاد منابع توانی م را مصوبات

 .میکن

 ازی جنسی کش بهره 3939 ونیکنوانس در بار نینخستی برا کودک، حقوق از تیحما منظور به متحد، ملل سازمان (1

 نیا طرفی کشورها تمام که نموده هیتوص عضو دول به و آمده بر کودکان از تیحما مقام در و نموده منع را اطفال

ی جمهور کنند، تیحما کودکان ازی جنس سوءاستفاده اشکال تمام برابر در کودکان از که گردند متعهد ونیکنوانس

   89.است دهیگرد ملحق ونیکنوانس نیا به 3178 سال در زین رانیای اسالم

 بهی الحاق( 8000) سال پالرمو پروتکل در کودکان ازی تیحما استیس نیا اعمال بیتعق در متحد ملل سازمان متعاقباً (2

 که نموده هیتوص ونیکنوانس نیا طرفی کشورها به و نموده منع را کودکان قاچاق و فروش و دیخر ، ونیکنوانس نیا

 ماه آذر در رانیای اسالمی جمهور. ندینمای نیب شیپی فریکی اجرا ضمانتی داخل نیقوان در دهیپد نیا با مقابلهی برا

 کودکانی ریکارگ به وی جنسی کش بهره فروش، و دیخر هرگونه نوجوانان، و کودکان از تیحما قانون بیتصو با 3133

 تا ماه 6 از حبس،یفریکی اجرا ضمانت قانون نیا 1 ماده در و ممنوع را قاچاق لیقب از مجرمانه اعمال ارتکاب منظور به

 10.است کردهی نیب شیپ را وارده خسارت جبران وی نقدی جزا و یکسال

ی اسالم مجازات قانون در آن قیمصاد و فحشاء چون هذا مع. است نشده فیتعر فحشاء دهیپد انسان، قاچاق با مبارزه قانون در

 ازی ا مجرمانه نیعناو لیذ ، 18نهیزم نیا در وارده ثیاحاد و 13میکر قرآن اتیآ ازی بعض در فحشاء ادله وی شرع نیمواز براساس

 روابط ، مضاجعه ل،یتقب مانند، مواقعه از ریغ عفتی مناف اعمال از گریدی بعض نیهمچن و حدود کتاب دری قوار و لواط زنا، لیقب

 قابل و شدهی انگار جرم مورد برحسب دارنده بازی مجازاتها و راتیتعز کتاب در آنها رینظا و فحشاء مرکز رکردنیدا نامشروع،

 .باشدی م      یفریک بیتعق

                                                           
 3-عباچی، مریم ،حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، سال 3397، صفحه 322

 0-مصفا ،نسرین ، کنوانسیون حقوق کودک وبهره برداری از آن در حقوق داخلی ایران – انتشارات دانشگاه تهران  ، سال 3333 – ص37 

 3- قرآن کریم، آیه 93- ال تقربوا الفواحش ماظهر وما بطن.

 0-عاملی ،محمد بن حسن، مشهور به شیخ حر، وسائل الشیعه، جلد 30 ، صفحه 20، ناشر دارالمکتب العلمیه سال 3339
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 رانیا نظام در انسان قاچاق با مبارزه قانون بیتصو از قبل تا کشور از خارج در انسان قاچاق ازی ناشی رانیا اتباع فحشاء مورد در اما

 .نداشت وجود دهیپد نیا با مقابلهی برای خاص مصوبه

 آن دهنده لیتشک عوامل و فحشاء: اول گفتار.

 نهیزم کهی طور به کندی م  واداری قاچاقچ توسط کشور از خارج دری خودفروش به را فرد که انسان قاچاق ازی ناشی اجبار فحشا

 آن فیتعر در. دینمای م فراهمی مشتر نقش دری( زان) هیناح از وجهی مبلغ پرداخت قبال در را مرد و زن نیبی جنس رابطه جادیا

 ازاء در(  انیمشتر) افراد بای جنس روابطی فایا به( دهید بزه) فردی اجبار دادن تن از است عبارت فحشاء نوع نیا: گفت توانی م

 .ردیگی م صورت است وجهی مبلغ

 سه اجتماع با حداقل جرم نیا وقوع در مدخلیذی انسان عوامل فحشاء، قصد به انسان قاچاق جرم با ارتباط در و ، فیتعر به توجه با

 .شد خواهد حاصل ریزی انسان عامل

 انتقال از پس ، انسان قاچاق با مبارزه قانون( 3) ماده در مذکور مجرمانه اعمال ازی یک ریتأث تحت که استی کس ، عامل نیاول -

 که است ذکر انیشا. شودی م یاد( خودفروش ای یروسپ) نام به او از اصطالح در که گرددی م فحشاء به وادار کشور از خارج به

ی ماد ازاء به ما کهی ش یک به را انسان مقام باشد،ی م مطرح فردی انسان کرامت هیعل میجرا ازی یک عنوان بهی گری روسپ

 .دهدی م تنزل دارد

 زهیغر ارضاء به وجه پرداخت ازاء در وی مشتر نقش در خودی جنس زهیغر ازین رفعی برا که استی کس زین عامل نیدوم -

 .پردازدی م خودی جنس

 وی روسپ نیبی جنس ارتباط جادیا نهیزمی گرید افراد کمک به شخصاً کهی کسان ای یکس از است عبارت عامل، نیسوم -

 انسانی قاچاقچ قانون در که برندی م رای مال بهره نیشتریب راه نیا از و ندینمای م فراهم کشور از خارج در رای مشتر

 .گردندی م محسوب

 کهی رانیا کودکان و دختران و زنان است آمده عمل به کشور از خارج در فحشاء قصد به انسان قاچاق نهیزم در کهی قیتحق طبق

ی گری روسپ به وادار آنجا در سپس و یافته انتقال کشور از خارج به رنگین و لهیح به توسل با یا اجبار بهی قاچاقچ گروه توسط

 لیقب نیا انتقال از پس یافته سازمان قاچاقی باندها نهیزم نیا در. است یافته شیافزای ریگ چشم نحو به ریاخی سالها در اند شده

 وی گری روسپ به وادار و کشانده کشور از خارج در فحشاء و فسادی ها مکان به را آنان اند شده قاچاق کهی رانیا زنان و دختران

 کار نیا با و شوندی م کار به مشغول برهنه، رقص کلوپ یا ها خانهی روسپ در خدمت شیپ عنوان به بعضاً ای و ندینمای م فحشا

 کنند دایپ را هنیم به بازگشت فرصت و آورده بدستی هنگفت پولی خودفروش راه ازی کوتاه مدت در و سرعت به که دارند انتظار

 .شوندی م گرفتار انیقاچاقچ دام در و شوندی م   فروخته ها خانهی روسپ به واسطه یک قیطر از انیقاچاقچ توسط غالباً اما
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 انیقاچاقچ استفاده سوء مورد که اند بوده آن از کمتر یا و ساله 85 دختران فحشاء انیقربان نیا از درصد 78 حدود قیتحق نیا در

 11.اند کرده مبادرت زین خردسال پسران فروش به انیقاچاقچ نیا عالوه به اند گرفته قراری گریروسپی برا

 به وادار کشور از خارج در کهی زنان و دختران ازی اجباری جنسی کش بهره و زنان قاچاق مساله ، هیقضائ قوه اعالم برابر ن،یهمچن

 به کندی م لیتبد را آنهای ا معامله قابل ءیش یا کاال مثابه به آنها ازی جنسی کش بهره نیا. شوندی می فروش خود وی گری روسپ

 فحشاء و زنان قاچاق ازی ناش سرشار آمد در کسب عالوه به. شوندی م صادر گریدی کشورها بهی صادراتی کاال عنوان به کهی طور

 ،ی جنسی قوای ریناپذی ریس گریدی سو از و جوانانی برا ازدواج امر و خانواده لیتشکی سخت نیچن هم و آنهای گریروسپ و

 . است داده شیافزا کشور از خارج در فحشاءی برا را انسان قاچاق نهیزم امروزه

 زنا و فحشا افتراق وجوه:  دوم گفتار.

 : میدهی م قرار بحث مورد و مطرح ریز بیترت به زنا با را آنی تفاوتها انسان قاچاق ازی ناش فحشاء فیتعر به توجه با

 ی :انسان عوامل رفتار تیفیک نظر از (1

 هیناح ازی جنس رابطهی فایا و استی عاطف و دوستانه رابطه ازی ناش غالباً هیزان وی زان نیب عفتی مناف عمل انجام تیفیک زنا در

 به و اکراه ازی ناش غالباًی مشتر با فروش خود نیبی جنس رابطهی فایا فحشاء دهیپد دری ول. ستین پول افتیدری برا معموالً هیزان

 .استی مشتر هیناح از پول پرداخت به موکول ، کاال فروش و دیخر مثابه

 :  اتیعمل انجام زمان نظر از (2

 کندی م دایپ استمرار معموالً که است هیزان وی زان هیناح از موضوعی ریگی پ ازمندین هیزان وی زان نیبی جنس رابطه جادیا زنا در

 رابطه نیای فایا و کند برقراری جنس رابطهی( مشتر)مرد با روز شبانه ازی ساعات در تواندی می روسپ زن فحشاء دهیپد دری ول

 .استی آن غالباًی جنس

 جرم ارتکاب زهیانگ نظر از (3

 جادیا وی فروش تن ارتکاب زهیانگ فحشاء دری ول ستینی ماد ازاء مابه به موکول غالباً هیزان وی زان نیبی جنس رابطه جادیا زنا در

 . استی قاچاقچ بهی جنس عمل انجام یبرای مشتر طرف ازی مادی ازا به ما پرداخت به موکولی مشتر وی روسپ نیبی جنس رابطه

                                                           
 3-اشتری، بهناز، قاچاق زنان، بردگی معاصر، انتشارات اندیشه برتر سال 3332- صفحه33و02.
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 ) قواد ( ثالث شخص وجود نظر از (4

 هیزان وی زان بر عالوهی جنس رابطه جادیا فحشاء در اما ردیگی م صورت واسطه بدون هیزان وی زان نیبی جنس رابطه جادیا زنا در

 . استی قاچاقچ نام بهی گریدی انسان عامل وجود به موکول

 دهید بزه نظر از (5

ی قربان واقع دری روسپ فحشاء دری ول گرددی می تلق دهید بزه هیزان اکراه یا عنف بهی زنا مانندی طیشرا وجود صورت در زنا در

 .بردی می روسپ عمل از رای ماد بهره نیشتریبی قاچاقچ و است

 زنا در انتخاب حق نظر از (6

 فحشا دری ول گرددی م ظاهر هیزان همسر مقام دری مدتی برای زان عالوه به است آگاهی زان تیهو از و دارد انتخاب حق هیزان زنا در

 .نداردی اطالعی مشتر تیهو از و ندارد انتخاب حقی روسپ

 و گرددی م محسوبی دار برده مهم اشکال ازی یک عنوان بهی گری روسپ فحشاء دری گری روسپی اجتماع کارکرد نظر از (7

 بای جنس رابطه درآمد کسبی برا هیزانی ول استی انسان کرامت هیعل جرم گرچه زنای ول داردی اجتماع کارکردی گری روسپ

 . 14کندی نم برقراری زان

 یحقوقی ها نظامی مبان با فحشا ارتباط:  سوم گفتار.

 جهانی کشورهای حقوقی ها نظام نیب اختالف مورد مباحث ازی یک فحشاء خصوص دری حقوقی ها نظام تیموقع درباره بحث

ی انسان عوامل نیب از. استی بنحو قانونگذار،ی فریک استیس جهانی کشورها ازی بعض در حاضر حال در کهی طور به. است

ی برا کهی کس و خودفروش اتیعمل گرید سخن به ای ، اندکردهی زدائ جرمی( مشتر وی روسپ) عمل از فحشاء امر در مدخلیذ

ی م مجرمانه وصف فاقدی طیشرا تیرعا با که کندی م برقراری جنس رابطه خودفروش بای مشتر عنوان به خودی نس زهیغری ارضا

 . باشد

 دهیگرد استواری( انگار جرم)  هیپا بر فحشاء دهیپد به نسبت قانونگذاری فریک استیس جهان گریدی کشورها ازی اریبس مقابل در

ی دارا عموماً فحشاء تحقق در مدخلیذی قاچاقچ وی مشتر وی روسپ هیناح ازی ارتکاب اتیعمل هیکل ارتکاب کهی معن نیبد. است

 15.باشدی م مجازات وی فریک بیتعق قابل خودی جا در آنها از کیهر و است مجرمانه وصف

                                                           
 3-اشتری ، بهناز، پیشین  ص379

3330 سال دوم، چاپ ر،یکب ریام انتشارات ،یعموم واخالق عفت هیعل جرائم کتاب صالح، محمد،ی دیول-3  
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 تحقق در مدخلیذ گانه سه عوامل نیب از زدا، جرم نیهمچن و گرا جرمی حقوقی ها نظام هیکل در حاضر حال در نیا وجود با

 ازی( اقتصاد وی جنسی دار برده) آن دیجد شکل طور نیهم و آنی سنت شکل از اعمی قوار و قواری ارتکاب عمل فحشاء دهیپد

( 3) مادهی اجرا در اند نموده امضا را سازمان نیا 3949 دسامبر ونیکنوانس و هستند متحد ملل سازمان عضو کهی کشورهائ طرف

 قانون در اما. اند کردهی انگار جرم رای جنسی کش بهره وی قوار تنها فحشاء دهیپد در مدخلیذ عوامل نیب از ونیکنوانس نیا

 قرار دیتاک مورد انسان شان و کرامت و احترام تیرعا آن 19 و89و 83اصول در رابطه نیا در زین رانیای اسالمی جمهوری اساس

 .است شدهی انگار جرم مورد حسب بری اسالم مجازات قانون در زینی عموم اخالق و عنف به تجاوز وی تعدی اجرا ضمانت و گرفته

 

 حال در که گفت بتوان دیشا شد گفته فحشاء دهیپد به نسبتی حقوقی ها نظام کردیرو مورد در کهی نکات و مطالب به توجه با

  دارد وجود فحشاء دهیپد به نسبتی کنونی ایدن در بزرگی حقوق نظام نوع دو حاضر

         انگار جرمی مذهبی حقوق نظام -1

 .  زدا جرمی مذهب ریغی حقوق نظام -8   

 گرا جرمی مذهبی حقوق نظامی مبان:  اول بند

 کهی طور به است شده بنای خاص اعتقاد و فلسفه یک براساس رای گریدی حقوق نظام هر مانند گرا جرمی مذهبی حقوق نظام

ی اجتماع مسائل هیکل که است نیای عموم اراده. است گرفته شکل مذهبی مبان و اصول چارچوب در نظام نیا در نیقوان مجموعه

 نیبی حقوقی ها نظام گونه نیا در. گردد میترس نظام آن در شده عنوان قواعد و اصول حفظ به توجه بای ستیبا رهیغ وی اقتصاد و

 با ارتباط در 16استی مذهب اصول تیرعا آن و دارد وجودی ارتباط خط یک( هیمجر و هیقضائ مقننه، قوه)  جامعه در حاکمی قوا

ی شورا مجلس بیتصو به دهیپد نیا با مبارزه قانون 3131 سال در که زین کشور از خارج در فحشاء قصد به انسان قاچاق مسئله

. است شدهی گذار هیپا و نیتدوی اسالمی مبان و اصولی مبان بر لزوماً مدونی جزائ نیقوان ریسا نیچن هم و است دهیرسی اسالم

ی انگار جرمی قوار و لواط زنا،ی فریک تحت عفتی مناف اعمال ازی بعضی اسالم مجازات قانون دوم کتاب مقررات موجب به رایز

 پنجم کتاب در... و فساد و فحشا مرکز کردن ریدا و نامشروع رابطه از اعم مواقعه از ریغ عفتی مناف اعمال طور نیهم.  است شده

 واقع کشور داخل در چنانچهی عموم اخالق و عفتی مناف اعمال لیقب نیا ارتکاب. است شدهی انگار جرمی اسالم مجازات قانون

 .      استی اسالم مجازات قانون مقررات مشمول مورد حسب بر شود

 وی اجتماع ،یبهداشت ،ینید ،ی اخالق مالحظات اعتبار به انسان قاچاق دهیپد ازی ناش فحشاء گرا، جرمی حقوقی ها نظام در

 .است جرمی قاچاقچ وی مشتر وی روسپی ارتکاب اعمالی یعن آن گانه سه ابعاد در ،ی اقتصاد

                                                           
 0-کوشا، دکتر جعفر، جرائم علیه عدالت قضائی ، نشر میزان، سال 3333، چاپ اول، ص39.
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 ضرورت -8    مردمی اعتقاد وی اخالق اصول با فحشاء رتیمغا ـ3:  باشدی م ریز بیترت بهی حقوق کردیرو نیا موردنظر دالئل

 و جهت – ثروت کسب نظر از -4   مردمی عموم شیآسا و تیامن نیتأم و خانواده نهاد تیتقو نظر از -1ی    بهداشت اصول تیرعا

 .انسان ریتحق

 زدا جرمی مذهب ریغی حقوق نظامی مبان:  دوم بند

ی م و بوده حاضر عصر وی باستان جوامع قانونگذاری ها دغدغه نیتر میقد از جامعه افرادی جنس روابط بر نظم جادیا شک بدون

 دهیپد به نسبتی مذهبی حقوقی ها نظام و گرفت قراری نید نیمواز چارچوب در افرادی جنس روابطی اله انیاد ظهور با. باشد

 است شده استوار فحشاء دهیپدی انگار جرم بهی متک عموماً که خصوص نیا در را خودی فریک استیس شد، اشاره همانگونه فحشاء

 .گذارندی م اجرا مورد به و نیتدو

 و شد جادیای قانونگذار حوزه دری ا گسترده تحوالت است،یس از نیدیی جدا شهیاند شیدایپ و غرب دری صنعت انقالب وقوع با اما

 جامعه در افرادی اساسی های آزاد و حقوق تیرعا با نیقوان و کرد استواری عموم اراده بهی قانونگذاری مبنای حقوقی ها نظام

 17.شودی م گذارده اجرا به و بیتصو

 قرار افرادی خصوص حقوق قلمرو و حوزه در افرادی جنس روابط که شد حاکم تفکر نیا زین افرادی جنس روابط بر نظارت با ارتباط در

 یها نظام کردیرو کهی طور به نمود محدودی ادیز حد تا فحشاء بر حاکم نیقوان وضع در را ها دولت مداخله حق امر نیهم و دارد

 از کشورها ازی اریبس در و شدی گری روسپ شناختن تیرسم بهی منته کشورها ازی اریبس در فحشاء به نسبتی رمذهبیغی حقوق

ی ا یافته سازمانی ها شبکه از اتیمال گرفتن و خانهی روسپ کنترلی برای قیدق مقررات امروزه و کردندی زدائ جرمی گری روسپ

 قصد روش نیا با و بیترت نیبد و اند کردهی نیب شیپ دارند تیفعالی جنسی کش بهره و فحشاء قصد به انسان قاچاق امر در که

   13.دارند رای جنس تجارت کنترل

 : است لیذ قرار بهی مذهب ریغی حقوقی ها نظام دری گری روسپ ازی زدائ جرم دالئل نیتر عمده

 ی  اجتماع وی اقتصاد مشکالت وجود ـ3

 ی جنسی مارهایب گسترش معضل ـ8 

 یفریک عدالتی نهادها نظارت امکان عدم نظر از - 1

 

                                                           
 3-همان، صص 32 و 39

 0-روزنامه ایران، گزارش همایش های آسیب های اجتماعی ایران، مورخ 3333/2/37
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 نتیجه گیری: 

 زین یخبر محافل و ها روزنامه ، اتینشر ازی بعض در همچنانکه و نبوده مصونی جهان معضل نیا از زین رانیا یاسالمی جمهور

 به روز تأسف کمال با و بوده مطرح... و پاکستان فارس، جیخل حوزهی عرب یکشورها به انیرانیا قاچاق موضوع گردد،ی م مالحظه

 امور وزارت شنهادیپ بنابر و 3131 سالی روزها نینخست در ، دهیپد نیا با مبارزه جهت به رو نیهم از. است گسترش به رو روز

 با مبارزه خصوص در موجودی قانون خأل به نظر»  که مقدمه نیا با « انسان قاچاق با مبارزه» عنوان تحتی ا حهیال دولت ، خارجه

 در مناسب بازدارندهی استهایس اعمال ضرورت به نظر و کشوری حقوق نظام در آن از مانع و جامع فیتعر نبود و « انسان قاچاق

 لزوم و«  مهاجران قاچاق» و «انسان قاچاق» دهیپد نیبی ماهوی تفاوتها کردن لحاظ با نیهمچن و امر نیا مرتکبان با مقابله

 مجلس میتقد ، آنی بهداشت وی اسیس ،ی فرهنگ ،ی اجتماع ،یاقتصادی منفی امدهایپ و آثار رفع یا کاهش و آن وقوع ازی ریجلوگ

 .دیرسی اسالم یشورا مجلس بیتصو به 4/34/ 83     خیتار در مذکور حهیال تینها در که نمود
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