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 دهیچک
سرکوب و مجازات  ،یریشگیپروتکل پ» ،قاچاق انسان در حوزۀ یالملل نیسند ب نيتر یاصل ،در حال حاضر

 ارائه انسان قاچاق از یمشخص فيبار تعر نینخست یاست که برا« زنان و کودکان ژهيو قاچاق انسان به
 . بادیرس یاسالم یمجلس شورا بيقانون مبارزه با قاچاق انسان به تصو 1333در  زین رانيدر ا ه است.داد

بدن و مجازات  یمبارزه با قاچاق انسان و اعضاحۀ يال» ،قانون نيهدف رفع نواقص موجود در ا
که در  دیرس رانيوز  ئتیه بيبه تصو 1317اسفند  در «کشور یافراد از مرزها رمجازیعبوردهندگان غ

 قاچاق جرم عناصر یقیتطب ینسخ خواهد شد. بررس 1333ازجمله قانون  ريمغا نیقوان ،بيصورت تصو
 نیموجود در قوان یها یکاست ،ریاخحۀ يو ال انسان قاچاق با مبارزه قانون انسان، قاچاق پروتکل در انسان

 ،اصالحات یرغم برخیعل .سازد یرا ممکن م ديجدحۀ يو امکان رفع آن در ال دينما یرا آشکار م یداخل
پالرمو و  ونیکنوانس بيوارد است. با توجه به امکان تصو حهيال نيبه ا یمتعدد راداتيکماکان ا

با  حهيال نيشده در اارائه فيموجود و تطابق تعار یو رفع خألها يیشناسا ،آن در مجلس یها پروتکل
 .دکنیم ازین یب یرا از اصالحات بعد حهيال نيپروتکل قاچاق انسان، ا
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 مقدمه
عنوان  به شود یم ادي زین نينو یدار از آن با عنوان برده یدرست که به نيقاچاق انسان و مهاجر

 نیدوم ،جرم نيدر حال رشد است. ا یا ندهيبا سرعت فزا یفراملافتۀ ي از انواع جرائم سازمان یکي
 را مخدر مواد قاچاق تنها لحاظ نيشده است و از ا یالمللنیمجرمان ب یبرا ایتجارت پرسود دن

که ممکن است  دارد یمحصول ،قاچاق انسان ،د. البته برخالف مواد مخدردار خود یرو شیپ

 ،یجرائم ارتکاب یتعدد ماد 1.دشو یبرداربهره از آنمختلف  یهاروش به و فروخته بار نيچند

از  یکش جرم، بهره نيا انیتوجه قربان ارتکاب جرم، تعداد قابل انيکشور در جر نيارتباط چند
سوءاستفادۀ  ،یبشر همانند سلب آزاد نيادیو نقض حقوق بن بيو فر دياجبار، تهدزور،  ها با انسان
بدن و  یفروش اعضا ،یکار اجبار یها ها در اردوگاه آن یریکارگ قاچاق يا به انیاز قربان یجنس

 ی. قاچاق انسان مشکلدينافزا یجرم م نيا یدگیچیپ زانیهستند که بر م یهمه از عوامل ،رهیغ
 جرم نيا انیقربان مبدأ یکشور اگر. دهد قرار تأثیر تحت را یخاص یکشورها فقط که ستین
حل  2شود.یم یبرداربهره شانکار یرویاست که در آن از ن یانقطه ايها آن مقصد احتماالً ستین
 یالملل نیب یها یمنسجم توأم با همکار سازکار ازمندین یدگیچیپ نيمعضل با توجه به ا نيا

که به  یالملل نیاسناد ب نيتر است. در حال حاضر مهم یالملل نیب یها سازمان تيکشورها و حما
 ونیاز کنوانس قاچاق انسان و مهاجردو پروتکل  پردازند یم نيموضوع قاچاق انسان و مهاجر

را  الملل نیاز حقوق ب یموضوعات ،دو پروتکل ني. اهستند یفرامل ۀافتي مبارزه با جرائم سازمان
بار  نیاول یبرا نی. همچنبودها نپرداخته  به آن یگريد ونیکنوانس چیه تر شیکه پکنند می نيتدو

و  کیتفک گريکديعناصر مجرمانه از  ۀجداگان یرا با بررس نيدو مفهوم قاچاق انسان و مهاجر
از کشورها در پروتکل قاچاق  یتوجه تعداد قابل تي. عضودنکن یدو جرم ارائه م نياز ا یفيتعر

کشورها  اریدر اخت یمناسب قابلیت ،در آن شده ینیب شیپ یالملل نیب یها یانسان و بستر همکار
 . روندکنند یمبارزه با قاچاق انسان همکارنۀ یزم در یتا بتوانند در چارچوب مشخص دهد یقرار م
است  رفتهيکنون صورت پذ که تا یاقدامات رغمیآن عل یها پالرمو و پروتکل ونیکنوانس بيتصو

اسناد در  نيا بيتصو اين، وجود  رو است. با هدر داخل کشور روب یکماکان با مشکالت و موانع
در  یضرورت جبران خأل قانونگذار زین رانيا یفریک نیدر قوان. ستیدور از انتظار ن ،کينزدندۀ يآ

از گذشته احساس شد تا  شیب ،جرم در کشور نيزمان با گسترش ا حوزۀ جرم قاچاق انسان هم
بار  نیاول یآن برا قيو مصاد اين جرمو  بيتصو 1333 در« قانون مبارزه با قاچاق انسان» نکهيا

در هشتم  ،قانون نيدر ا ینواقصبه علت وجود شد. البته  نییصورت مشخص تع قانون به نيدر ا
 

1. Shelley, Louis, “Human Trafficking as a Form of Transnational Crime”. In Lee, Maggy (Ed.), Human 

Trafficking, Willan Publishing, Portland, 2007, pp. 116-117. 

2. Bowersox, Zack, “Does Human Trafficking Extend Conflict Duration?” Journal of Human 

Trafficking, Vol 5, Issue 4, 2019, p. 1. 
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 رمجازیبدن و مجازات عبوردهندگان غ یمبارزه با قاچاق انسان و اعضاحۀ يال» 1313اسفند 
به مجلس  یقانون فاتيتشر یو جهت ط دیرس رانيوز  ئتیه بيبه تصو« کشور یافراد از مرزها

 ۀحيال ،یاسالم یدر مجلس شورا حهيال نيا بيارسال شد. در صورت تصو یاسالم یشورا
 .شد خواهد یفعل نیقوان نيگزيجا مذکور
د و پردازیالملل م مفهوم و عناصر جرم قاچاق انسان در حقوق بین یمقاله ابتدا به بررس نيا

 میالملل را با مفاه مفهوم و عناصر جرم قاچاق انسان در حقوق بین ی،قیتطب یسپس با نگاه
از مفهوم  یقیدق ریراستا تالش شده است تفس ني. در اکندمی سهيمقا یداخل نیموجود در قوان

حۀ يال شامل یداخل نیقوان با سپس وارائه جرم  نيعناصر ا والملل  قاچاق انسان در حقوق بین
 .تطبیق شود قاچاق با مبارزه ديجد

 

 الملل نی. مفهوم و عناصر جرم قاچاق انسان در حقوق ب1

 الملل نیمفهوم جرم قاچاق انسان در حقوق بتحول  ری. س1ـ1
از  یاریآن را از بس یژگيو نیدارد و هم یطوالن یاسیو س یحقوقخچۀ يجرم قاچاق انسان تار

از موضوعات  ،بود که قاچاق انسان 1114دهۀ  لياز اوا 3.دکنیم زيمعاصر متما یموضوعات حقوق
قاچاق دۀ يپد وعیکه منجر به ش «دیسف یدار برده»دۀ يپد دربارۀ ها یشد. نگران الملل نیحقوق ب

رشد  ،شده بود نیالت یکايو امر ایآس قا،يبه آفر یشمال یکاياز اروپا و امر دپوستیزنان سف
 نينامه در اتوافقم نینخست 0را به همراه داشت. 110۱تا  1140از  یالملل نیمعاهدات ب ریچشمگ

آن  از شش سال بعد ۱ت.اس 1140مصوب « دپوستیسف ۀسرکوب قاچاق برد ۀنام موافقت» ،نهیزم
 بيبه امضا و تصو 1114مصوب  «دپوستیسف ۀسرکوب قاچاق برد یالملل نیب ونیکنوانس» زین

، داد یو محدودۀ مشکل را بازتاب نم تیکه ماه لیدل نيبه ا دپوستانیسف یبه بردگ استناد 6.دیرس

مبارزه  یالملل نیب ونیکنوانسبه  توان یم نهیزم نيدر ا یالملل نیاسناد ب گرياز د 7.شد رها 1127در 
مصوب جامعۀ  1(1133) بالغ زنان تجارت با مبارزه ونیکنوانسو  3(1121)با قاچاق زنان و کودکان 

 
3. Gallagher, Anne T., The International Law of Human Trafficking, Cambridge University Press, 2010, 

p. 13. 

4. Chuang, Janie A., "Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law", The American 

Journal of International Law, Vol. 108, No. 4, 2014, p. 614. 

5. International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, done May 4, 1904, entered 

into force July 18, 1905, amended by a Protocol approved by the UN General Assembly on Dec. 3, 1948, 
30 UNTS 23. 

6. International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, signed at Paris on 4 May 

1910, amended by the Protocol signed at Lake Success, New York, 4 May 1949 

7. Gallagher, Anne T., The International Law of Human Trafficking, op.cit., p. 14. 

8. International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children, 9, done Sept. 30, 

1921, entered into force June 15, 1922, amended by a Protocol approved by the General Assembly on 

Oct. 20, 1947. 



03   1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طور  به کردند،ینم ارائهدادوستد انسان  اياز قاچاق  یفياسناد اگرچه تعر نيد. اکرملل اشاره 
اهداف  یکشور برازنان و کودکان به خارج از افتۀ ي و سازمان یاجبار يیجا به معضل جابه یاساس

مبارزه با قاچاق انسان و  ونیکنوانس ،، سازمان ملل متحد1101. در پرداختند یم یفروش تن
 گونه چیه ،مانند اسناد قبل  زین ونیکنوانس ني. افتريرا پذ 14گرانيد یسوءاستفاده از فاحشگ

 نيشده در ا ارائه فيصورت، تعر هر ستد انسان ارائه نداده است. در و داد اياز قاچاق  یفيتعر
شده عمال منعفهرست اَ قياز طر نيمصداق بوده و بنابرا انیاز قاچاق انسان، صرفاً ب ونیکنوانس
 کي مدت ی. عدم توسعۀ طوالنشناختاز قاچاق انسان را  یقيمصاد توان یم ونیکنوانس نيطبق ا

قاچاق، عناصر  یانيپاجۀ یعمده راجع به نت یواحد از قاچاق انسان نشانگر اختالفات نظر فيتعر
مشابه ازجمله قاچاق  میمفاه ريآن با سا یها ها و شباهت آن و تفاوت ینسب تیسازندۀ آن و اهم

 ريها قاچاق انسان را از سا دولت 1114واقع تا اواخر دهۀ  بود. در یرقانونیو مهاجرت غ نيمهاجر
 یگفت مجمع عموم توان یم ده بودند.کرن کیتفک یرقانونیمشابه همچون مهاجرت غ میمفاه

دارد. در قطعنامۀ سال  شرویاز قاچاق انسان نقش پ يفینۀ ارائۀ تعریزم سازمان ملل متحد در
 در خصوص قاچاق انسان آمده است: یمجمع عموم 1110
هدف  ... با یالملل نیو ب یمل یاشخاص در مرزهاانۀ یو مخف یرقانونیدادن و انتقال غحرکت»

و  انیشدن قاچاقچدر جهت منتفع یاقتصاد اي یجنس یکش ها به بهره اجبار زنان و دختربچه يیغا
 یمرتبط با قاچاق همانند کار خانگ یرقانونیغ یها تیفعال ريسا نیو همچن تکاريجنا یکاهايسند
 11.«نیدروغ یو فرزندخواندگ یاستخدام پنهان ن،یازدواج دروغ ،یاجبار

 ،مشترک یفيرفت که ضرورت وجود تعر شیپ یا گونه  به طيشرا ،ستمیبا شروع قرن ب
 فيارائۀ تعر یبرا یفراوان یها تالش 1114راستا و در اواخر دهۀ  نیشد. در هم ريناپذ اجتناب

منجر به  تاًيو نها رفتيصورت پذ الملل نیدر حقوق ب نياز قاچاق انسان و مهاجر یقبول مورد
را  نيبار قاچاق انسان و مهاجر نیاول یکه برا شد نيمهاجر و انسان قاچاق پروتکل دو بيتصو
در  ستيبا یپروتکل قاچاق انسان را م یریگ منشأ شکل .کرد فيتعر یساختار حقوق کيدر 

کند مذاکرات مربوط به  شرفتیدر خصوص موضوع قاچاق کودکان و پ نیدولت آرژانت یتينارضا
کودکان جستجو  ینگار حقوق کودک در خصوص فحشا و هرزه ونیبه کنوانس یپروتکل الحاق

                                                                                                                                        

9. International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age, done Oct. 11, 

1933, entered into force Aug. 24, 1934, amended by a Protocol approved by the General Assembly on 

Oct. 20, 1947. 
10. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution 

of Others, done Dec. 2, 1949, entered into force July 25, 1951 (1949 Trafficking Convention). 

11. UN General Assembly, “Traffic in Women and Girls,” UN Doc. A/RES/49/166, Dec. 23, 1994.  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نخواهد  یبه موضوع کاف یصرفاً حقوق بشر کرديبود که رو نينگران ا نیهمچن نیآرژانت 12د.کر
 ونیسیمبارزه با قاچاق کودکان به کم یبرا یديجد ونیکنوانس یخود را برا شنهادیبود لذا پ

در  ونیسیکم 1117سال  نشستدر  شنهادیپ نيارائه داد. ا یفریاز جرم و عدالت ک یریشگیپ
به  کايو امر يیاروپا یکشورها انیم ويژهبهبه موضوع قاچاق  یمطرح شد که توجهات جهان یحال

سازمان ملل متحد  یمجمع عموم شنهاد،یپ نياجۀ ینت بود. در افتهي شيافزا یا مالحظه شکل قابل
 نيد تا موضوع تدوکردرخواست  ژهيوتۀ یاز کم 1113دسامبر  1، 111/۱3موجب قطعنامۀ  به

 يینها سينو شیدر خصوص قاچاق زنان و کودکان را در دستور کار قرار دهد. پ یالملل نیب یسند
از جرم  ینمدوّ فيتعر ،پروتکل نيتوافق قرار گرفت و در ا مورد تهینهم کم نشستپروتکل در 

 قاچاق انسان ارائه شد.
 نيا تیماه یدگیچیدهندۀ پنشان انسان قاچاق جرم مفهوم خصوص در یخيتار روند یبررس

 یفيتعر وجود رغمیعل یحت که است یحد به یدگیچیپ نيا. است جرائم ريسا با سهيمقا در جرم
 نيا در کاررفتهبه ریتعاب و یمعان از یمختلف ریتفاس کماکان ،انسان قاچاق پروتکل در رشيپذ مورد
 انیم در را قاچاق جرم مفهوم از یکينزد درک تواندیم فيتعر نيا اين حال، با. دارد وجود فيتعر

 .دکن جاديا کشورها

 

، سرکوب و یریشگیپروتکل پ»و عناصر جرم قاچاق انسان در  . مفهوم9ـ1

 «زنان و کودکان ژهیو مجازات قاچاق انسان به
از قاچاق انسان ارائه داده است  یا شدهتوافق فيکنون تعر که تا یالملل نیسند ب نینخست

 ونیزنان و کودکان، مکمل کنوانس ژهيو سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ،یریشگیپروتکل پ»
پروتکل  3ماده  توان یم 10است. 13«یفرامل ۀافتي مبارزه با جرائم سازمان یسازمان ملل متحد برا
از اصطالح  یفيبار تعر نیاول یبرا رايسند دانست ز نيدستاورد ا نيتر قاچاق انسان را مهم

مناسب در  یفریک نیقوان بيتصو یبرا يیمبنا تواند یکه م شود یرا شامل م «قاچاق انسان»
 یمقدمات یکارها یبررس 1۱.دکن لیرا تسه یالملل نیب یها یعضو باشد و همکار یکشورها انیم
 

12. Vlassis, D., “The Global Situation of Transnational Organized Crime, the Decision of the 

International Community to Develop an International Convention and the Negotiation Process”, in UN 

Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Annual Report 

and Resource Materials Series No. 59 (Vlassis, UNAFEI), p. 492. 

13. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, done Nov. 15, 

2000, GA Res. 55/25, Annex II, UN GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 53, UN Doc. A/45/49 (Vol. I) 
(2001), entered into force Dec. 25, 2003 (Trafficking Protocol). 

 استفاده خواهد شد.« پروتکل»یا « پروتکل قاچاق انسان»ختصار از عنوان از این پس جهت ا .41

15. Winterdyk, John and Perrin, Benjamin and Reichel, Philip, Human Trafficking: Exploring the 

International Nature, Concerns, and Complexities, 2011. Boca Raton, Fl: CRC Press, p. 133. 
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 یها بخش نيترو پربحث نيتر از سخت یکي دهد ینشان م ونیکنوانس سينو شیپ نيتدو یبرا
موضوع،  تیو حساس تیمفهوم قاچاق انسان است. با توجه به اهم فيپروتکل مربوط به تعر نيا
 یها کشورها، سازمان انیم یررسمیو غ یها مذاکرات رسم ساعت یپس از ط فيتعر نيا
 فيقاچاق انسان را تعر ،پروتکل 3ماده  (الف)نهاد ارائه شد. بند  مردم یها و سازمان یالدول نیب

 پروتکل: نينظر ا ده است. ازکر
گرفتن افراد، ليتحو اي ینقل، انتقال، نگهدار و  قاچاق انسان عبارت است از استخدام، حمل»

سوءاستفاده از قدرت  رنگ،ین ب،يفر ش،ياشکال اجبار، ربا ريسا اياعمال زور،  اي ديبا توسل به تهد
 تيجلب رضا یبرا یمال ازیهر امت ايپول  افتيدر ايپرداخت  قياز طر اي، یريپذ بیآس تیموقع اي

 یکش حداقل شامل بهره یکش . بهرهیکش قصد بهره  را در دست دارد به یگريد اریکه اخت یشخص
 اي یدار برده ،یخدمات اجبار ايکار  ،یجنس یکش اشکال بهره ريسا اي گرانيد یگر یاز روسپ

 .«بدن خواهد بود یبرداشت اعضا اي یاعمال مشابه آن، بندگ
جرم قاچاق انسان را  صیاست که امکان تشخ نيپروتکل ا فياتفاق در تعر نيتر مهم ديشا

واقع، شخص  ده است. درکرفراهم  ونددیواقعاً به وقوع بپ یکش از اشکال بهره یکياز آنکه  شیپ
ماده و تنها با توسل به  نياز اقدامات مذکور در صدر ا یکيصرفاً در صورت وقوع  تواند یهدف م

 شود. یقاچاق انسان تلق یقربان ،اشاره مورد یها از راه یکي
متشکل از سه عنصر مجزا است که  فيتعر نيکه ا شود یفوق مشاهده م فيبا دقت در تعر

 . است شده یطيمحدود به شرامبنا  نیبر هم زیپروتکل ن یمواد آت

 

 ی. عنصر قانونالف
واقع دو ضابطۀ فعل قابل مجازات و مجازات  در شود یجرم م یقانون صحبت از عنصرکه  یهنگام
پروتکل  ۱ماده  ،الملل نیجرم قاچاق انسان در حقوق ب یعنصر قانون 16.مورد نظر است اعمال  قابل

موارد در  ريماده برخالف سا نيانگاری قاچاق انسان در ا تعهد به جرمپروتکل قاچاق انسان است. 
و بدون  یآور درجۀ الزام نيشتریب یدارا ان،یاز قربان تييا حما یریشگیپروتکل، همانند تعهد به پ

 فيانگاری جرم قاچاق انسان وفق تعر عالوه بر جرم يدباها  دولت نیهمچن 17و شرط است. دیق
 

توان  مانند حقوق داخلی نمیالملل  المللی دادگستری، در حقوق بین اساسنامة دیوان بین 83البته با توجه به بند یک ماده . 46

المللی دو یا اند خواه در شکل قانون داخلی، خواه در شکل معاهدات بینها وضع نمودهای که دولتعنصر قانونی را تنها مقرره
عنوان منبع قانونی  تواند به المللی نیز می المللی و اصول کلی حقوقی بین کنار این منبع، عرف بین چندجانبه ترجمه کرد، بلکه در

المللی، عرف  یک رفتار مجرمانه مورد لحاظ قرار گیرد. به عبارت دیگر باید به این نکته توجه داشت که در کنار معاهدات بین
 آور جرایم محسوب شود.تواند عنصر قانونی یا به بیان بهتر، عنصر الزام الملل می ینآور حقوق بعنوان یکی از منابع الزام المللی به بین

17. Todres, Jonathan، “Law, Otherness, and Human Trafficking”, Santa Clara Law Review, Vol. 49, 605, 

2009, p. 642. 
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 اتيعنوان همدست در ارتکاب جنا مشارکت به ،، شروع به جرم قاچاق انسان3شده در ماده  ارائه
انگاری  جرم زیارتکاب جرم قاچاق انسان را ن یبرا گرانيد تيهدا اي یده قاچاق انسان و سازمان

 نییضرورت تع  به یا پروتکل اشاره در ،مجازات فعل مجرمانه یعني. اما در مورد ضابطۀ دوم ندکن
 اماشده بود   درج ۱در ماده  تر شیموضوع پ نيا البتهجرم قاچاق انسان نشده است.  یمجازات برا

پالرمو  ونیها به کنوانس پروتکل یدر خصوص مقررات عموم که آنجا از 13حذف شد. يیدر نسخۀ نها
موجب آن  د که بهکراستناد  ونیکنوانس 11ماده  1به بند  توان یم زین نجاياستناد خواهد شد در ا

  عضو در نظر گرفته شود. یتوسط کشورها ديبا یجرم ارتکاب تیاهم مجازات متناسب با

 

 ی. عنصر مادب

 شده  لیجرم قاچاق انسان از دو بخش تشک یپروتکل، عنصر ماد 3شده در ماده  ارائه فيتعروفق 
دادن نقل، انتقال، پناه و  استخدام، حمل عملِ ۱است. بخش اول شامل افعال مجرمانه مشتمل بر 

 نياستفاده در فعل مجرمانه است. ا مورد یهاوهیش ،است. بخش دوم افراد گرفتنليتحو اي

سوءاستفاده  رنگ،ین ب،يفر ش،ياشکال اجبار، ربا ريسا اياعمال زور  اي ديند از تهداعبارت هاوهیش

 تيرضا جلب یبرا یمال ازیامت هر اي پول افتيدر اي پرداخت قيطر از اي، یريپذ بیآس اياز قدرت 
 . دارد دست در را یگريد اریاخت که یشخص
منجر به  ديافعال نبا نيا تیماهکه  داشتتوجه  ديبا یخصوص بخش اول از عنصر ماد در

 اي ینیسرزم درون یکيزیف يیجا هجاب ديوقوع جرم قاچاق ضرورتاً با یبرداشت شود که برا نيا
 انجام را اقدامات نيا از یکياست که شخص فقط  یکاف نیهمچن 11.شود حادث ینیفراسرزم

. باشد موجود زین فيتعر عناصر ريسا نکهيا بر مشروط ،باشد شده انسان قاچاق مرتکب تا دهد
اق انسان شامل چدر جرم قا« اقدام» عنصر که است کرده اشاره ۀ اروپايدستورالعمل قاچاق اتحاد

است که استخدام، حمل و نقل، انتقال و پناه داده  یافراد یبر رو 24«کنترل انتقال ايمبادله »
 21شوند.یگرفته م ليتحو ايشده 

طور که در ند. همانردا یادهیچیپ یحقوق فيتعرلذا پنج عمل مورد اشاره کامالً متنوع هستند و 
 نديفرا ها به منظور انعکاس کلّتیفعال نيقاچاق اروپا آمده است، ا ونیکنوانس یهیگزارش توج

 
18. Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention 

againts Organized Crime and the Protocols thereto, United Nations, New York, 2006, p. 363.   
19. Carr Bridgette, Milgram Anne, Kim Kathleen, Charles Waranth Stephen, Human Trafficking Law 

and Policy, LexisNexis, 2014, pp. 132-133. 

20. Exchange or transfer of control 

21. Article 2(1), Directive 2011/36/EU of 5 April 2011 on Preventing and Combating Trafficking in 

Human Beings and Protecting Its Victims [2011] OJ L 101/1. 
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که « قاچاق انسان یقانونگذار یراهنما»کتاب  22شود.یم یکشاست که منجر به بهره یاتیعمل
 خصوص در ده،یدفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به چاپ رس توسط 2424اواخر 

 هاآن یعیطب یمعنا در اصطالحات نيا»: است کرده عنوان بند نيا در کاررفتهبه اصطالحات یمعان
 چیه زین یریتفس مواد و ندارد وجود پروتکل در عبارات نيا از یشتریب فيتعر. است درک قابل

 فيتعر به یازین است ممکن و ستندین جدا گريکدي از عبارات نيا. دهندینم ارائه یگريد يیراهنما
 فيتعر ۀبه ارائ ازیعدم ن نياست که ا یهيالبته بد 23.«باشد نداشته وجود یداخل نیقوان در یمعان نيا
. به ستیعبارت در پروتکل ن نيا میبه درک مفاه ازیعدم ن یبه معنا یدر قانون داخل یمعان نيا

 منظور به عبارت نيا از یمختلف ریتفاس و فيتعار ،متون مختلفاست که در  لیدل نیهم

 مشترک تالش به توانمی موارد نيا ۀازجمل. است رفتهيپذ صورت قانونگذار منظور ساختنروشن

 فيجمله در تعراز 20؛اندکرده ارائه عبارات نياز ا یریتفاس که دکر اشاره ۀ اروپاياتحاد و ملل سازمان
 یتیفعال هر یمعنا به ،گرفت نظر در آن یبرا یاگسترده یمعنا ديبا که است شده گفته «استخدام»

 ابزارها یبرخ از استفاده به محدود نيا. شود منجر یو یبرداربهره به فرد کي تعامل اي تعهد از که
 تواندمی نیهمچن. شودمی زین مدرن یاطالعات یهایورافن از استفاده شامل نيبنابرا و ستین

. شود شامل هستند استخدام به ليتما و مهاجرت یبرا یراه دنبال به بالقوه انیقربان که را یطيشرا
 به فرد کشاندن عمل به اشاره ،«استخدام»عبارت کندمی دیکأت 2424یقانونگذار یراهنما نیهمچن

 و غاتیتبل راه از ،یشفاه ازجمله یمتنوع یهاوهیش از است ممکن کار نيا یبرا و دارد قاچاق نديفرا
 کشور در است ممکن زین هاابزار نيا از کيهر به توسل. شود استفاده نترنتيا و یمجاز صورتبه

لۀ ینوع وس چیاست و ه یاصطالح عموم زین« حمل و نقل» 2۱.رديپذ صورت مقصد يا تيترانز ،أمبد
کند. عمل حمل و نقل ینم في( را تعرینیزم اي يیايدر ،يیخاص هوا ریمس اي) یحمل و نقل خاص

طور که در موارد قاچاق دهد. همانیم لیعنصر را تشک نيا ،گريمکان به مکان د کيشخص از 
 نیاز مرز عبور کرده باشد و همچن یقربان ستیالزم ن ،یکارگر اي یجنس ۀسوءاستفاد یانسان برا

 یالمللی و مل جرم شامل قاچاق بین نيا ني. بنابراستین یکشور ضرور کيدر قلمرو  یحضور قربان
در  ژهيوامر به نياست. ا گريد فردانتقال شخص به  اي ليشخص شامل هر نوع تحو« انتقال»است. 

واگذار شود از  گريخانواده( به افراد د یاعضا شتریها که ممکن است کنترل افراد )باز فرهنگ یبرخ
 ،است یقياسکان افراد به هر طر یبه اشخاص به معنا« دادنپناه»برخوردار است.  یشتریب تیاهم

 
22. Council of Europe, Explanatory Report on the Convention on Action against Trafficking in Human 

Beings, ETS 197, 16.V.2005 (European Trafficking Convention Explanatory Report): para. 78. 
23. UNODC, Legislative Guide for the Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons 

Especially Women and Children, UN, Vienna, 2020, p. 29, para. 91. 

24. Council of Europe and United Nations, Trafficking in Organs, Tissues And Cells and Trafficking in 

Human Beings for the Purpose of the Removal of Organs (2009) (CoE/UN Organ Trafficking Study) 

25. Legislative Guide for theTrafficking in Persons Protocol, op.cit., p. 29, para. 92. 
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 زیافراد ن« گرفتنليتحو» باشد. یبرداردر محل بهره اي يیها به مقصد نهادر طول سفر آن خواه
تواند به یم یحت ؛شودیدر آن انجام م یبردارکه بهره ستین یها در محل آن افتيمحدود به در

کارها  ايها شود تا در مورد محل رفتن  مورد توافق در سفر آن یهادر مکان انیمالقات قربان یمعنا
 ها بدهند. به آن یشتریاطالعات ب

اعمال را بدون  نيکه صرف ا« گرفتنليتحو»يا « دادنپناه»فوق از  ریرسد تفسیبه نظر م
فراتر از  یموسع و حت اریبس یریتفس د،کنیم یجرم قاچاق انسان تلق ،قاچاق نديدرنظرگرفتن فرا

 عتاًیطب یفریدر امور ک قیمض ریها است. با توجه به اصل تفس باشد که مدنظر پروتکل یزیچ
سادۀ  و هیدو عبارت در مفهوم اول نيانگاری را از کشورها داشت. البته ا جرم نیتوان انتظار چن ینم
 انگاری جرم یحال در عمل دو نيا که چرا اند کرده گسترده خود یخود به را دامنۀ قاچاق ،آن

 ،صورت هر در اما. است نداشته یمشارکت یقبل یندهايفرا در خود لزوماً آن مرتکب که اندشده
به دو بخش  یاژهيتوجه و ديبا ریدر تفس گريبه عبارت د .باشد نديفرا نيا از یبخش ديبا او عمل

دو  نيتوان با استناد به ایکه نم یمعن نيبه ا ؛داشت مجرمانه قصدو  وهیش یعنيجرم  گريد
 یقاچاق انسان تلق ،مورد نظر قانونگذار نديهرگونه استثمار افراد را بدون درنظرگرفتن فرا ،عبارت

که  یطبق نظر افراد ؛مشغول به کار است یطیدر مح یقبل تيبا رضا یشخص ،مثال ید. براکر
جهت کار  یطیبه مح ليکار تبد طیمح نيموسع از عبارت فوق هستند، اگر ا ریقائل به تفس

عامل يا کارفرما مرتکب جرم قاچاق  ،شود یو تيفرد بدون رضا نياز ا یکشو بهره یاجبار
 گريد لیدل. رسدینم نظر به قبول قابل ریتفس نيطور که اشاره شد، اهمان. انسان شده است

 اگر. است انسان قاچاق با یداربرده و یاجبار کار مثل یمیمفاه یهمپوشان ،ریتفس نيا ردبرای 
 الملل بین حقوق در مستقل فيتعار و دامنه یدارا خود که یمیمفاه پذيرفته شود، ریتفس نيا

شده است که  نيمنجر به ا« دادنپناه»مفهوم عبارت  یدگیچیپ .شد خواهند معنا یب عمالً هستند
برداشت  ،مختلف يیقضا یهاهممکن است حوز کند کهاذعان  2424 یقانونگذار یراهنما
 26عبارت داشته باشند. نياز ا یمتفاوت

 فعل مورد پنجاز  یمشخص و مورد قبول فيارائۀ تعر یبرا يیها اگرچه تالش شد مشاهده
واحد و  فيود تعرنبنظر وجود ندارد.  مورد اتفاق نيدر ا ،است رفتهياشاره در ماده صورت پذ

 تواند یم یشتریاقدامات ب را باز گذاشته و عمالً نيدست مفسر ،از انواع فعل مجرمانهمشخص 
 طور نیهم و مجازات و جرم بودن یقانون اصل به توجه با البته. بشودمشمول جرم قاچاق انسان 

 نيا از یمشخص فيتعار کشورها یداخل نیقوان در است الزم یفریک امور در قیمض ریتفس اصل
 .باشد داشته وجود عبارات
تنها نسبت به  ،استفاده مورد یهاوهیش یعنيجرم قاچاق انسان،  یبخش از عنصر ماد نیدوم

 
26. Ibid., p. 30, para. 95. 
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علیه کودک باشد، عنصر  که مجنی یزمان ،گريدارد. به عبارت د تیقاچاق افراد بزرگسال موضوع
 مورد یتوسل به ابزارها ،پروتکل 3ماده  (پ)جرم صرفاً شامل بخش اول خواهد بود. بند  یماد

شرط الزم جهت تحقق جرم قاچاق انسان  ،کودک باشد هیعلیکه مجن یرا زمان فياشاره در تعر
 ،انسان قاچاق جرم موضوع که یدرصورت تا است بوده نيا بر بند نيا یسع در واقع. داند ینم

گانۀ از افعال پنج کيارتکاب هر ،مقابل در. باشد موسع فيدامنۀ تعر امکان حد تا ،است کودک
قاچاق انسان  ی(، زمانستیکودک ن یکه قربانني)با فرض ا یماد عنصر اول بخشمورد اشاره در 

تحقق عنصر  یواقع برا فوق همراه باشد. در یهاوهیشاز  یکيبه  توسلخواهد شد که با  یتلق
 کي فقدان و باشد داشته وجوداشاره  مورد یهاوهیشهر دو بخش فعل مجرمانه و  ديجرم با یماد

 .بود خواهد جرم تحقق مانع ی،ماد عنصر از بخش

 یدگیچیپ از دوربه و واضح نکهيا نیدر ع زین یمورد اشاره در بخش دوم عنصر ماد یهاوهیش
 دي. اگرچه تهدکنند روهروب چالش با را یقاض ،قيمصاد قیمرحلۀ تطب در توانند می رسند یم نظر به
 یخاص ریبه تفس ازیو ن است آن روشن یمعنا یادياست که تا حدود ز یاعمال زور جزو عبارات اي

دامنۀ  توان می آن فيتعر عدم به توجه با که است یکل اریبس «اجبار اشکال ريسا»عبارت  ،ندارد
 ريقاچاق انسان بوده و آن را از سا یمحور ی. اجبار، عنصر مادشد متصور آن یبرا یعیوس

 ديعبارت با تهد نيانسان، ا. در پروتکل قاچاق دکنیجدا م نيمشابه ازجمله قاچاق مهاجر میمفاه
که  استی میرمستقیو غ میمستق یها وهیش نیب کیتفک انگريزور ارتباط داده شد و نما  و توسل به
و  بيشوند. فر حفظ می اي شده  تيو استثمار هدا یکشبهره یها تیها به وضع آن قيافراد از طر

 تیکه معموالً به ماه استارتکاب جرم قاچاق انسان  میرمستقیغ یهاوهیشاز  يیها نمونه ،رنگین
خدمت  ايآن کار  انجامآن، فرد مزبور متعهد به  یکه بر مبنا یطيخدمت تعهدشده و شرا ايکار 

 زانیم ايداشتن  تيجد ايکنون دربارۀ شدت  تا یکم اریبس یها کند. بحث می دایارتباط پ شود یم
 رفتهيصورت پذ رند،یقاچاق انسان قرار بگ فيتعر یراستا ند درتوان یکه م رنگین اي بياجبار، فر

قاچاق  فيممکن است دامنۀ تعر یکه حت یا خالقانه ریتفاس یفضا را برا ،تیعدم شفاف نياست. ا
فراتر از  تواند یازجمله استدالل شده است که اجبار م ؛ده استکر دهند، باز شيانسان را افزا

سوءاستفاده از قدرت  27.کند دایرشد و توسعه پ یاقتصاد یبه فشارها یو روان یجسمان یفشارها
آن، افراد  قيکه از طر یگريعنوان روش د قاچاق انسان به یقربان یريپذ بیآس تیموقع اي
 افتينقل شده و در و شده، حمل  ، استخدامیکش استثمار و بهره ندايورود به فر یند براتوان یم

ازجمله  یالملل نیب یها ونیدر کنوانس تر شیپ ،است. سوءاستفاده از قدرت شدهيی شوند، شناسا
از  یقیدق فيتعر گونه چیدر پروتکل قاچاق انسان ه ،بود. با وجود اين افتهينمود  1114 ونیکنوانس

 
27. A. Malone, Linda, “Economic Hardship as Coercion under the Protocol on International Trafficking in 

Persons by Organized Crime Elements,” Fordham International Law Journal, vol. 25, No. 54, 2001, p. 55. 



  03   الملل و قوانین ایرانانگاری و قاچاق انسان در حقوق بینبررسی تطبیقی جرم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  یفراوان یها که بحث دينما یم قيپروتکل تصد نيا یمقدمات یعبارت ارائه نشده و کارها نيا
قاچاق انسان صورت گرفته  یقربان یريپذ بیآس تیموقع ايمورد مفهوم سوءاستفاده از قدرت 

پروتکل اشعار  کنندگان نيها راجع به مفهوم سوءاستفاده از قدرت، تدو در طول بحث 23است.
ند توان یمذکر خانواده م یکه اعضارا  یشود که قدرت دهیفهم یبه شکل يداصطالح با نياند ا داشته

ند بر توان یم نيکه والد یمؤنث خانواده اعمال يا قدرت یبر اعضا یحقوق یها نظام یدر برخ
، خاص «یريپذ بیآس تیسوءاستفاده از موقع»مفهوم  21.ردیدربرگ نديکودکانشان اعمال نما

 یریپروتکل قاچاق انسان دربردارندۀ تفس نيتدو یمقدمات یپروتکل قاچاق انسان است. کارها
 یتیعنوان اشاره به هر وضع به یريپذ بیآس تیآن، مفهوم سوءاستفاده از موقع یهستند که ط

جز  به یقابل قبول اي یواقع نيگزيراهکار جا گونه چیه ،که در آن، شخص موردنظر شود یم دهیفهم
 یمال ازیامت هر اي پول افتيدر ايپرداخت » عبارت قیمفهوم دق 34در برابر سوءاستفاده ندارد. میتسل
 یمقدمات یکارهامبهم است.  زین« دارد دست در را یگريد اریاخت که یشخص تيرضا جلب یبرا
و قانون نمونۀ دفتر مقابله با مواد مخدر  یقانونگذار یراهنما ون،یکنوانس سينو شیپ نيتدو یبرا

 ،نهیزم نيمشخص در ا ریاند. نبود تفس دهکرخصوص ارائه ن نيدر ا یریو جرم سازمان ملل هم تفس
  .کند یدشوار م یريپذ بیاقدامات همانند سوءاستفاده از قدرت يا آس ريعبارت را از سا نيا کیتفک

 

 ی. عنصر معنوج
هدف از فعل مجرمانه است. از  انیشده از قاچاق انسان در پروتکل، ب ارائه فيبخش از تعر نیمسو

که قصد مرتکب از انجام  ونددیپ یبه وقوع م یجرم قاچاق انسان زمان ی،روان اي یمنظر رکن معنو
 ،. در واقع جهت تحقق جرم قاچاق انساناست« یکش بهره» یعنيخاص جۀ یبه نت دنیرس ،آن

تصور   مراحل انجام جرم قابل یقصد مجرمانه در تمام نيا وجود الزم است. 31خاص تیسوءن
خود را  تیفعال یکش با قصد بهره يیمعنا که هم افراد واسطه و هم استثمارگر نها نيبد ؛است

ممکن  دشوار خواهد بود. اریجرم بسۀ یاول یها قصد در حلقه ني. البته اثبات وجود ادهند یانجام م
شامل   از ارتکاب جرم قاچاق انسان داشته باشند که لزوماً یمتفاوت ایه زهیاست افراد انگ

 ديبا نجايباشد. در ا یکسب منفعت ماد ،مرتکبزۀ یمثال ممکن است انگ ی. براستیکشی ن بهره
در خصوص عنصر  گرينکتۀ مهم د در تحقق جرم ندارد. یتأثیر ،متفاوتزۀ یانگ نيتوجه شود که ا

 
28. Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention and Protocols, op.cit., at 343, note. 20. 

29. Ibid. 

30. Ibid., p. 347. 

المللی حول موضوع جرم ( در جرایم بین/dolus specialisspecial intentبیشتر مباحث در رابطه با سوءنیت خاص ) .34

کشی بخصوص در  توان به مقاالت مرتبط با نسل های عملی می کشی صورت گرفته است. برای مطالعة بیشتر در رویهنسل
 المللی برای رواندا مراجعه کرد.دادگاه کیفری بینهای مربوط به  پرونده
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 ،ریخ اي ونددیجرم به وقوع بپجۀ ینت نکهيمجرمانه است. فارغ از اجۀ یعدم لزوم تحقق نت ی،معنو
به وقوع  زین یکش شده است. در واقع ممکن است قاچاق انسان بدون تحقق بهره  جرم واقع

. است مطلق جرم ،پروتکل فياست. لذا قاچاق انسان وفق تعر یو صرف وجود قصد کاف ونددیبپ
 یلیصورت تمث به قياز مصاد یبرخ انیو به ب نشده  فيتعر ونیدر کنوانس «یکش بهره»عبارت 

 اضافه« لِحداقل شام»عبارت  ،در منطوق ماده قيمنظور توسعۀ دامنۀ مصاد اکتفا شده است. به
 فيتعر اما 32شود. شامل زیها اشاره نشده ن که بدانرا  یکش اشکال بهره ريشده است تا سا 

 نيا از مشخص فيخود محل بحث و اختالف است. عدم ارائۀ تعر زیمورد اشاره ن قيمصاد
. کنند مراجعه خود یداخل نیقوان به تا دکر خواهد ريناگز را عضو یکشورها ،پروتکل در قيمصاد
 عدم که اندکرده استدالل یبرخ. شد خواهد متفاوت و متنوع یمیارائۀ مفاه به منجر موضوعاين 

 که چرا کرد نخواهد وارد پروتکل عملکرد به یخلل ،ماده در اشاره مورد قيمصاد از فيارائۀ تعر
مورد نظر قانونگذار  یهاوهیشکه با  یزمان ،افعال مجرمانه جرم، اهداف از یفيتعر هر از فارغ

باشد چرا که ارتکاب  رشيتواند قابل پذ یاستدالل نم نيانگاری شود. اما ا جرم ديهمراه باشد با
 یقاچاق انسان است. بدون درک اساس فيدر تعر یعنصر ضرور کي ،«یکشبا هدف بهره»جرم 

است  یضرور رايز خواهد بودبه درک آنچه قاچاق انسان است دشوار  یابیاستثمار، دست یاز معنا
کشی  کند اگرچه بهرهیقانون نمونه خاطرنشان م کشی انجام شود. مجرمانه با هدف بهره فعلکه 
سخت و آزاردهندۀ کار  طيبا شرا یطور کلمفهوم به نينشده است، ا فيصراحت در پروتکل تعربه
 33همراه است. «یکار ناسازگار با کرامت انسان طيشرا» اي

را در  یکش اشکال بهره نيتر عياز شا یکيقاچاق انسان  قيبه مصاد یاجبارنمودن کار اضافه
 ونیکنوانس»در واقع استناد به  زین« یدار اعمال مشابه برده»داد. عبارت  قرار ونیشمول کنوانس

 است. لذا 30(«11۱6) یدار ، تجارت برده و نهادها و اقدامات مشابه بردهیدار مکمل لغو برده
اشکال مختلف ازدواج  ا،يرعا ی، بندگنياجبار به خدمت در مقابل د رینظ یاعمال ،موجب آن به

 یکش بهره قيها در مخاصمات مسلحانه در زمرۀ مصاد استفاده از آن ايو فروش کودکان  یاجبار
منظور  ،صورت عام به یاست ول نشده  فيتعر ونیدر کنوانس زین 3۱«یبندگ». عبارت رندیگ یقرار م

 نيا بيمذاکرات تصو انيها در جر از دولت یبرخ 36است. یدار از برده تر فیاز آن اعمال خف

 
32. Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention and Protocols, op.cit., p. 343, note 22 

and p. 344, note 30. 

33. UNODC, Model Law against Trafficking in Persons, op.cit., pp. 35-36. 

34. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and 

Practices Similar to Slavery (Supplementary Slavery Convention 1956). 

35. Servitude 

تواند  خدمت که شخص مورد نظر نمیشرایط کار و/یا تعهد به کار یا ارائة »در الگوی قانونی در تعریف بندگی آمده است: . 36

 «.تواند آن را تغییر دهد از آن سرباز زند و نمی
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 37و اعمال مشابه مخالف بودند. یدار تشابه با عنوان برده لیعبارت به دل نيبا درج ا ونیکنوانس
 یاز فحشا یکش بهره» عبارت دو خصوص در ونیکنوانس نيتدو یمقدمات یدر کتاب کارها

 فيعامدانه تعر ،دو عبارت نيشده است که ا  اشاره «یجنس یکش اشکال بهره ريسا»و  «گرانيد
در  33.ردیکشورها قرار نگ یداخل نیگرفته در قوان صورت فيتا در تضاد با محدودۀ تعر اند نشده 

از  یکش بهره» یقانون یدر الگو محول شده است. یعبارات به قانونگذار داخل نيا فيواقع تعر
در  31است. شده  فيتعر یگريد یاز فحشا یماد اي یکسب هرگونه منفعت مال ،«گرانيد یفحشا

 نيوجود ندارد و عموماً از ا الملل نیدر حقوق ب یتوافق مورد فيتعر ی،جنس یکش خصوص بهره
شده است. عدم   حقوق کودک استفاده ونیاز کودکان ازجمله در کنوانس یکش بهره یعبارت برا

 یها هيمختلف را بازخواهد گذاشت که منجر به رو ریقاعدتاً باب ارائۀ تفاس ،عبارت نيا فيتعر
بود که به  یموارد نيازجمله آخر هدف برداشتن عضو شدن قاچاق انسان بااضافه .شود یمتضاد م

 یبرخ 04رو شد. هروب يیها با مخالفتکه در زمان طرح  اشاره در ماده اضافه شد چرا مورد قيمصاد
مانع  کیتفک نيبدن و لذا ا یکشورها معتقد بودند موضوع پروتکل، قاچاق انسان است و نه اعضا

شده از قاچاق  ارائه فيخواهد بود. اما در ادامه و با تعر فيبرداشتن عضو در تعر ینیب شیاز امکان پ
بدن آشکار شد و منجر  یهدف برداشت عضو و قاچاق اعضا قاچاق انسان با انیانسان، تفاوت م

ها، برخالف قاچاق  بدن، بافت و سلول یشد. در واقع قاچاق اعضا فيعبارت در تعر نيبه حفظ ا
که موضوع  چرا گنجد ینم ونیکنوانس فيبدن، در محدودۀ تعر یمنظور برداشتن اعضا انسان به
 پروتکل خود انسان است. نيجرم در ا

 که گرفت جهینت توان یقاچاق انسان م فيعرمطالب بخش اول در ت ۀبا توجه به مجموع
 تیفرد به وضع کيکه  دکن یاشاره نم یندايصرفاً به فر الملل نیمفهوم قاچاق انسان در حقوق ب

از شخص  یصرف حفاظت و نگهدار  بلکه فراتر از آن به ،شود یانتقال داده م و  نقل ،استثمار
، رندهیکارگ اساس، صرفاً به نی. بر همدکنیم دایو استثمار بسط پ یبردار بهره تیمزبور در وضع

 ،شوند ختهمرتکب جرائم قاچاق انسان شنا ممکن استکه  ستندیدهنده نانتقال و  نقل ايدالل 
و استثمار  یبردار بهره تیحفظ وضع ايشروع حالت که در  یاشخاص ايشخص  ممکن استبلکه 

موجود، قاچاق انسان  الملل نیبر اساس حقوق ب نیهمچن ند.شومرتکب جرم قاچاق  زیهستند ن
راستا قاچاق مردان و  نینشده و در هم یاهداف جنس یبرا یصرفاً محدود به استثمار شخص

قاچاق انسان محسوب  داقمص زیاست ن یکار یکش استثمار و بهره یپسران که عمدتاً برا
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 ،رهیو غ بيزور، فر د،يتوسل به ابزار تهد ،در مورد قاچاق بزرگساالن نکهيا گري. نکتۀ دشود یم
 یبه استفاده از ابزارها یازیخواهد کرد و در مورد کودکان اصوالً ن اثر یعلیه را ب مجنی تيرضا

امکان ارتکاب جرم  یگرفت که عمالً از منظر قانون جهینت توان یموضوع م ني. از استیمذکور ن
در جرم قاچاق انسان از آن رو  تيموضوع رضا علیه وجود ندارد. مجنی تيقاچاق انسان با رضا

 تیجهت رفع مسئول یزيعنوان دستاو تواند بهیدانستند میمورد توجه کشورها قرار گرفت که م
قاچاق  نیاستناد مجرم ،قاچاق انسان ۀحوز ی. لذا در اسناد اصلردیمورد سوءاستفاده قرار گ یفریک

 یزمان زیو در مورد بزرگساالن ننشده فته ريپذ یصورت کلدر مورد کودکان به یقربان تيبه رضا
مورد قبول  یقربان تياستناد به رضا ،مورد نظر قانونگذار شده باشد یهاوهیشکه متهم متوسل به 

مورد نظر  یهاوهیشتحت  نکهيخود و بدون ا تيکه فرد بالغ با رضا یزمان ،نخواهد بود. در مقابل
 .است نشده واقع قاچاق جرم ،دهد تن یکشبهره به باشد قرارگرفته ديشامل اجبار و تهد
جامعۀ  رشيپذ از قاچاق انسان که مورد یفيگرفته جهت ارائۀ تعرصورت یها اگرچه تالش

و نواقص  ها تيمحدود توان ینم گريد یاز سو ،شود یمحسوب م یگام بزرگ ردیقرار گ یجهان
 ژهيو بهپروتکل  فيموضوعات منجر به اصالح تعر نیگرفت. هم دهيرا ناد فيتعر نيموجود در ا

دفتر مقابله با  ۀگرفتصورت یهایبررس 01شده است. یتر جامع فيو ارائۀ تعار یا در اسناد منطقه
اقدام  ،ونیکه مطابق با کنوانس يیکشورها يیمقامات قضا یدهد حت مواد مخدر و جرم نشان می

 میمفاه نیب زيو تما قيمصاد قیمرحلۀ اجرا و تطب اند دردهکرانگاری جرم قاچاق انسان  به جرم
 یمراحل قانونگذار یکشورها در طشده تا  نيامر منجر به ا نیهم 02موجود دچار مشکل هستند.

 در. ندنک جاديا ،است انسان قاچاق آنچه از متنوع اریبس یها قرائت از یعیوس فیخود، ط یداخل
 به گفتنسخن ،اصل در شود،یم مرزها یسو آن در انسان قاچاق از صحبت یوقت جه،ینت

 03.است مختلف یهازبان

 

 الملل نیو حقوق ب رانیا نیقوان. تطابق مفهوم و عناصر جرم قاچاق انسان در 9

 رانیمفهوم جرم قاچاق انسان در ا تحول ری. س1ـ9
است که  یکشور از موضوعات کیتیخاص ژئوپل تیموقع لیبه دل رانيقاچاق انسان و مهاجر در ا

قانون » ران،يا یانقالب اسالم از شیپ نیبوده است. در مجموعه قوان ژهيتوجه و ازمندیهمواره ن
 ونیسیکم بياست که به تصو رانيا يیقانون مدون جزا نیاول «1340مصوب  یمجازات عموم
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 یمل یمجلس شورا 00«13۱2 مصوب رانيا یقانون مجازات عموم» باو سپس  دیرس هیعدل
از  یکي یو ضمن میصورت مستق به 1340 یقانون مجازات عموم 213ماده  (ب)اصالح شد. بند 

ماده  نيا 0۱انگاری کرده بود. را جرم یجنس یکش بهره یقاچاق برا یعنياشکال قاچاق،  نيتر مهم
 :داشت یمقرر م
رفتن  یمشغول خواهد شد برا یآن زن در خارجه به فاحشگ نکهيرا با علم به ا یهرکس زن»

خودش به  تييا او را ولو با رضا دينما لیکند يا مسافرت او به خارجه را تسه قيبه خارجه تشو
 ،شود یتا سه سال محکوم م کياز  یبيکند به حبس تأد ریرفتن آنجا اج یخارجه ببرد يا برا

 .«در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد شود یجرم محسوب م یاگرچه اعمال مختلفه که مبان
ماده  نيدر ا شده ینیب شیپ باتیگفت ترت توان یقانون م نيا بيتوجه به زمان تصوبا 

شده از قاچاق  با مفهوم ارائه یتا حدود که ینحو است به شده  نيتدو یصورت نسبتاً قابل قبول به
 رانيکه در ا یقانون نیتشابه دارد. اما نخست زیدر پروتکل پالرمو ن یجنس یکش انسان جهت بهره

برده در خاک  فروش و ديقانون منع خر»صورت خاص به موضوع قاچاق انسان پرداخته است  به
واحده   در قالب ماده 1347بهمن  13است که در « ها در موقع ورود به مملکت برده یو آزاد رانيا

 06.دیرس یمل یمجلس شورا بيبه تصو
با  یکه تا حدود یقواد رینظ یبه جرائم نیاگرچه در قوان یاسالم انقالب یروزیپس از پ

انگاری جرم قاچاق انسان  در خصوص جرم یخأل قانون ،قاچاق انسان شباهت داشتند پرداخته شد
 .نشد پر زین 1312 و 1374 مصوب یاسالم مجازات قانون در نيو مهاجر

ها وجود  تجارت زنان و کودکان يا قاچاق آنۀ خاصی دربارۀ ماد یدر قانون مجازات اسالم
 جاديا ،یفحشا، قواد ،یگریهمچون روسپ یوجود دارد که به جرائم سنت یموارد البتهندارد. 

چون  یانجام اعمال یافراد مختلف برا انیکردن و برقرارکردن رابطه م جمع یامکان خاص برا
 نوجوانان و کودکان از تيقانون حما» 3ماده اين،  وجود  با. پردازد یفحشا و خالف عفت م

قاچاق کودکان و نوجوانان  یعنيقاچاق انسان  ۀعمد قياز مصاد یکيبه  گري، بار د«1331 مصوب

 
را اصالح کرده است. برای مطالعة بیشتر، ن.ک: علی آزمایش؛  ۴8۳۱مادۀ اول قانون مجازات سال  ۹۵این قانون تنها . 11

 .۴8۹۱، ۴8، شمارۀ مجلة دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، «۴8۹۱بررسی انتقادی قانون مجازات ایران مصوب تیرماه »

های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و زمینه»آباد؛ ایتجوان جعفری، عبدالرضا؛ صادق صفری و مسعود جوادی هد .15

 .۱۹، ص ۴8۵۱، بهار ۴8، شمارۀ ۱، سال المللی پلیس فصلنامة مطالعات بین، «سیاست کیفری ایران در قبال این جرم

های ساحلی  ا آبمجرد ورود به خاک یعنوان برده شناخته نشده و هر برده به کس بهدر مملکت ایران هیچ ـ ماده واحده». 16

ایران آزاد خواهد بود. هرکس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانة دیگری نسبت به انسانی بنماید یا 
هریک از مأموران  -واسطة معامله یا حمل و نقل برده شود، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید. تبصره

اطالع یا مراجعة کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسایل استخالص او را محض دولتی موظف است به
 «.ترین پارکة بدایت اطالع دهدفراهم آورده، برای تعقیب مجرم به نزدیک
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به  یا صورت عام استفاده کرده و صراحتاً اشاره ماده از لفظ قاچاق به نيالبته اپرداخته است. 
مواد  ايعام آن اعم از قاچاق انسان  یقاچاق را در معنا توان یاما م 07ده است.کرقاچاق انسان ن

 نیدر حوزۀ جرم قاچاق انسان در قوان یضرورت جبران خأل قانونگذار03 مخدر در نظر گرفت.

 تاًينها نکهياز گذشته احساس شد تا ا شیب ،جرم در کشور نيزمان با گسترش ا هم ،رانيا یفریک
 یمجلس شورا 1333 ریت 23، کشنبهيروز  یعلن ۀدر جلس« قانون مبارزه با قاچاق انسان»

قاچاق  01شد. بيتبصره تصو 3ماده و  3نگهبان( در  یشورا یاز سو ینظر ۀ)بدون ارائ یاسالم
نواقص شد. البته  نییصورت مشخص تع قانون به نيبار در ا نیاول یآن برا قيانسان و مصاد

مبارزه با قاچاق انسان و حۀ يال» 1313اسفند  3شد تا در  نيمنجر به ا قانون نيموجود در ا
 رانيوز  ئتیه بيبه تصو« کشور یافراد از مرزها رمجازیبدن و مجازات عبوردهندگان غ یاعضا

 حهيال نيارسال شود. در عنوان ا یاسالم یبه مجلس شورا یقانون فاتيتشر یو جهت ط دهیرس
بدن و عبوردادن  یشامل قاچاق اعضا گريدو عنوان مجرمانۀ د ،در کنار عبارت قاچاق انسان

بدن و  ی. در واقع دو عنوان مجرمانۀ قاچاق اعضاوجود داردکشور  یافراد از مرزها رمجازیغ
در مجلس  حهيال نيا بيدر صورت تصو ۱4است. شده  کیاز قاچاق انسان تفک نيقاچاق مهاجر

قانون مجازات عبوردهندگان »و  1333قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  ی،اسالم یشورا
از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت  یکشور و اصالح بعض یاز مرزها رمجازیاشخاص غ

 هحيال نيا 2۱موجب ماده  خواهند بود که به ینیازجمله قوان 1367مصوب  رانياتباع خارجه در ا
 

خالف کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال کشی و به هرگونه خرید، فروش، بهره»این قانون آمده است:  ۴در ماده  .17

از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد عالوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی 
 «.میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد ۴۳از 

دکان و نوجوانان در قانون حمایت از کو 8در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده  38با تصویب قانون قاچاق انسان در سال  .18

قانون  8نظر پیش آمد. یک نظر این است که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده  قسمت قاچاق انسان، اختالف
قانون  8حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ شده است. نظر دیگر این است که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، ماده 

توان حالتی را که طفل در داخل ایران برای  قانون مذکور می 8وجوانان نسخ نشده زیرا بر اساس ماده حمایت از کودکان و ن
قانون مبارزه با  ۴گونه بیان داشت که ماده  توان این واقع میشود مجازات کرد. به ارتکاب اعمال جنسی خرید و فروش می

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به  8تعارض ندارد زیرا ماده  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 8قاچاق انسان با ماده 
قانون مبارزه با قاچاق انسان، ناظر به قاچاق کلیة اشخاص به خارج از  ۴قاچاق اطفال در داخل ایران اختصاص دارد و ماده 

 کشور است.
، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»؛ آبادیدولت جعفری عباسو  محمدباقرمقدسی رویین،  ؛محمدجعفر زاده، حبیب

 . ۴۳3، ص ۴833، دورۀ سیزدهم، شمارۀ چهارم، زمستان فصلنامة مدرس علوم اسالمی

، همانن.ک: جوان جعفری؛  ۴838های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان  برای مطالعة بیشتر در خصوص زمینه .19

 .8۵-۰۳صص 

انگاری شده صورت شخصی جرمبه بعد، ورود و خروج غیرقانونی افراد به ۵از ماده  بودن عنوان الیحه،رغم طوالنی علی .50

 است که عنوان الیحه شامل این دسته از جرائم نیست.
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 خواهد شد.  یفعل نیقوان نيگزيمذکور جاحۀ ينسخ و ال

 

 و پروتکل پالرمو رانی. تطابق عناصر جرم قاچاق انسان در حقوق ا9ـ9
 نیو همچن 1333شده در سه سند پروتکل قاچاق انسان، قانون قاچاق انسان مصوب  ارائه فيتعار
 یافراد از مرزها رمجازیبدن و مجازات عبوردهندگان غ یمبارزه با قاچاق انسان و اعضاحۀ يال

ارکان جرم  یقیتطب یبررس دارند.  در ارکان جرم يیها تفاوت ،موجود یها شباهت رغم ی، علکشور
جه به تو با نی. همچندينما یآشکار م شتریها را ب نقاط قوت و ضعف موجود در آن ،سه سند نيدر ا

 دهینرس یاسالم یمجلس شورا بيمقاله هنوز به تصو نيدر زمان نگارش ا ریاخحۀ يال نکهيا
 کماکان وجود دارد. یشنهادیاست امکان اصالح موارد پ

 

 ی. عنصر قانونالف
جرم قاچاق انسان  یعنصر قانونبايد قاچاق انسان،  ديجدحۀ يال بيحال حاضر و تا زمان تصودر 
 .افتي 1333قاچاق انسان مصوب  با مبارزه قانون در ،جرم پرداخته نيصورت خاص به ا که بهرا 

 قاچاق انسان آورده است: فيقانون قاچاق انسان در تعر 1  ماده
کشور با  یافراد از مرزها ايفرد  رمجازیغ ايمجاز  تيترانز ايواردساختن و  ايخارج  .الف» 

سوءاستفاده  ايخود  تیموقع ايبا سوءاستفاده از قدرت  ايو  رنگیخدعه و ن اي ديتهد اياجبار و اکراه 
 و ازدواج؛  یبرداشت اعضا و جوارح، بردگ ايقصد فحشا   به ادشدهيافراد  ايفرد  تیاز وضع
افراد  ايفرد  یساختن موجبات اختفافراهم اينمودن یمخف ايدادن  انتقال ايگرفتن ليتحو .ب

 .«ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود نيبند )الف( ا  موضوع
 اعمال در حکم قاچاق انسان آمده است: فيدر تعر قانون نيدر ماده دوم ا

 : شود یمحسوب م« در حکم قاچاق انسان رياعمال ز»
 .باشد قانون نيا( 1) ماده موضوع امور انجام آن هدف که گروه اي ادارۀ دسته اي لیالف( تشک

افراد  ايفرد  رمجازیغ ايانتقال مجاز  ايحمل  ت،يترانز ايواردساختن و  ايب( عبوردادن، خارج 
آنان  تيقانون هرچند با رضا ني( ا1مقاصد موضوع ماده ) ريسا ايفحشا  یبرا افتهي طور سازمان به

 باشد.
قصد فحشا  افراد به رمجازیانتقال غ ايحمل  ت،يترانز ايواردساختن و  ايج( عبوردادن، خارج 

 آنان باشد. تيهرچند با رضا
 نيا از  شیشده از قاچاق انسان که حدود چهار سال پ ارائه فيبا تعر 1شده در ماده  ارائه فيتعر

 حیتوض نيبا ا ؛است کردهشده است شباهت داشته و از آن اقتباس   قانون در پروتکل پالرمو نقل
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هدف قاچاق انسان،  گروه با ايادارۀ دسته  اي لیقانون مبارزه با قاچاق انسان، تشک 2که ماده 
مقاصد مذکور در ماده  ريسا ايقصد فحشا  اشخاص بهافتۀ ي سازمان تيترانز ايواردساختن  ايخارج 

 ۱1در حکم قاچاق و مشمول همان مجازات دانسته است. زیرا ن 1
و  ، مطلقیفرامرز ،یعموم تیامن هیعل یجرم ،قاچاق انسان ،زعم قانون فوق به

از رفتار  یواقع، مقنن تحقق جرم قاچاق را منوط به ارتکاب بخش است. در گذشت رقابلیغ
در نظر  افتهي جرم را جرم سازمان نيا نکهيکشور دانسته است بدون ا یمجرمانه در خارج از مرزها

 یخاصجۀ یتحقق نت ازمندیمطلق، وقوع جرم و مجازات مرتکب ن یعنوان جرم به نی. همچنردیبگ
در مجازات  یتأثیر زیعلیه ن مجنی تييا برداشت اعضا نخواهد بود و رضا یجنس یکش همانند بهره

 قيجرم به مصاد نيا ليکان تبدام زیقانون ن نيا 3ماده  1تبصره  نیمجرم نخواهد داشت. همچن
 ده است.کر ینیب شیرا پ االرض یمحاربه و افساد ف

 رمجازیبدن و مجازات عبوردهندگان غ یمبارزه با قاچاق انسان و اعضاحۀ يال» 1اما ماده 
 داشته است: انیقاچاق انسان ب فيدر تعر« کشور یافراد از مرزها

 قاچاق انسان عبارت است از: »
کشور، همراه با  یافراد از مرزها اي( فرد تيعبوردادن )ترانز ايواردکردن و  ايخارج  .الف

سوءاستفاده از قدرت  اي بياکراه، فر د،يکاربردن اجبار، تهدبه قيبدون آن از طر ايها  آن تيرضا
اشکال  ريسا ايساختن موجبات فحشا با قصد فراهم ادشدهيافراد  ايفرد  تیوضع ايخود  تیموقع اي

 .یبردگ ايو  یپزشک شيخدمات، کار، ازدواج و آزما یارائۀ اجبار اي یجنس یکش بهره
کردن افراد و پنهان یگرفتن، انتقال، نگهدارليدادن، تحوليتحو لیاز قب تیهرگونه فعال .ب

از مقاصد  یکيماده، پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور، با حداقل  نيا (الف)بند   موضوع
 .«بند مذکور مندرج در

پالرمو و  ونیکنوانس بيتصواحتمال   به تيفوق با عنا فيمقنن در تعر رسد یبه نظر م
خود را ارائه  فيتعر ،پروتکل قاچاق انسان فيده است در چارچوب تعرکر یآن سع یها پروتکل

 یقبل فيبه تعر راداتياز ا یفوق کماکان برخ فياگرچه به نظر چندان موفق نبوده و در تعر کند؛
عبور از  ايبودن جرم یشرط فرامرز زین فيتعر نيوارد است. در ا 1333در قانون قاچاق انسان 

 :است شده مرتفع قانون 2 ماده در صهینق نيا ولی. خورد یمرز به چشم م
افراد  یگرفتن، انتقال، اختفا و نگهدار ليدادن، تحو ليتحو لیاز قب تیهرگونه فعال .2ماده »

از  یکيچنانچه با حداقل  ،، قبل از عبور از مرز در هر نقطه از کشور«1»ماده  (الف)بند   موضوع
باشد، در حکم قاچاق انسان است و مجازات قاچاق انسان در  1اهداف و مقاصد مندرج در ماده 

 
فصلنامة ، «قاچاق زنان به قصد فحشا )از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری(»کالنتری، کیومرث و محمد زارعی؛  .54

 .۴۱1-۴۱۰، صص ۴83۵م، شمارۀ دوم، تابستان ، سال دومطالعات فقه و حقوق اسالمی
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 .«گردد یمورد مرتکب اعمال م
نباشد در حکم قاچاق انسان  یمرزوصف فرا یچنانچه دارا 1در واقع اعمال مندرج در ماده 

ده است کر انیب یصورت حصر را به یکش کماکان موارد و اشکال بهره زین حهيال نيخواهد بود. ا
  ۱2شود. انیب یلیصورت تمث به ديست در قانون جدتوان یموضوع م نيکه ا

 داتيبه تهد یا ژهيمذکور نشان از آن دارد که مقنن توجه وحۀ يال یهیمقدمۀ توج یبررس
اگرچه قاچاق انسان در وهلۀ نخست در دستۀ  رسد یو به نظر م از قاچاق انسان دارد یناش یتیامن
 نيا تواند یارتکاب جرم م طيواحوال و شرا مجموعۀ اوضاع ،ردیگ یاشخاص قرار م هیم عليجرا

و  یکماکان ابعاد فرامل ،با وجود اين ۱3قرار دهد. یعموم تیامن هیجرم را در دستۀ جرائم عل
 از آن ارائه نشده است. یفيو تعراست مبهم  زین حهيجرم در ال نيبودن اافتهي سازمان

از  تواند یفعل قابل مجازات مرتکب قاچاق انسان م ،قانون مبارزه با قاچاق انسان 3وفق ماده 
مقرر در قانون  یها صورت مطابق مجازات نيمندرج در قانون مجازات باشد که در ا قيمصاد

و  حبس از دو تا ده سال ،مجازات قاچاق انسان ،صورت نيا ریعمل خواهد شد. در غ ادشدهي
که از طرف  یوجوه و اموال اياموال حاصل از بزه  ايمعادل دو برابر وجوه  ینقد یپرداخت جزا

مجازات در ماده  زانیمشده خواهد بود.  شخص ثالث وعدۀ پرداخت آن به مرتکب داده اي دهيدبزه
سال  14تا  2مجازات جرم قاچاق انسان  ،ماده نياست. مطابق ا شده ی نیب شیقانون پ نيا 3

 ريجرم با مجازات سا نيمجازات ا زانیمسۀ يشده است. مقا  در نظر گرفته ینقد یحبس و جزا
 یفیآستانه و حداکثر مجازات خف ،مقنن دهد یمجرمانه همانند قاچاق مواد مخدر نشان م نيعناو

در خصوص مجازات شروع  3و  2موضوع در تبصره  نيجرم مهم در نظر گرفته است. ا نيا یبرا
 ماده قابل نقد است چرا نيقسمت اول ا نیهمچن ۱0مشهود است. شتریمجازات معاون ب به جرم و

 
ماده »انگاری کرده است: جرم ۱طور خاص، قاچاق جسد یا انسان مرده و قاچاق اعضای بدن را نیز در ماده این الیحه به. 52

ه یا هرکس به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد یا عبور )ترانزیت( غیرمجاز انسان مرده یا عضو یا اعضای بدن انسان زند ـ۱
ها نماید، چنانچه  ها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آن مرده مانند کلیه، خون و بافت شود و یا پس از ورود آن

اقدامات فوق به قصد تجارت باشد، به حبس و جزای نقدی درجة پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجة شش 
 «.شودمحکوم می

  در مقدمة توجیهی این الیحه آمده است: نظر به اینکه شرایط ناپایدار برخی از کشورهای پیرامون جمهوری اسالمی .53

های تبهکاری قاچاق انسان را بیش از پیش فراهم آورده و امنیت داخلی و تواند زمینة تشدید اقدامات باندها و شبکهایران می
نکه الزمة اقدام برای دفع تهدید احتمالی یادشده، تقویت نظارت بر مرزهای مشترک از خارجی را تهدید نماید و با عنایت به ای

های مرزی و اصالح قوانین و مقررات ویژه در استانهای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق انسان بهطریق هماهنگی بیشتر دستگاه
اعضای بدن و مهاجرت غیرمجاز و مجازات مرتکبان  مربوط برای رفع خألهای قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و

 شود. باشد، الیحة زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می این اعمال می

برای معاونت در جرم دو تا پنج سال  8برای شروع به جرم، مجازات شش ماه تا دو سال حبس و در تبصره  ۱در تبصره . 51

 بینی شده است.حبس پیش
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صورت  که مجازات جرم قاچاق انسان اشد باشد، به یدر فرض یجرم، حت یکه در فرض تعدد معنو
 فياصوالً تعر البته .اعمال خواهد بود  قابل یمطلق مجازات مقرر در قانون مجازات اسالم

و لذا  ستیقاچاق انسان ن فيمنطبق بر تعر یمصرح در قانون مجازات اسالم نياز عناو کي چیه
ارتکاب توأمان جرم  6وفق ماده  نیهمچن ۱۱.شود ی)مجازات قاچاق انسان( اعمال م ریمجازات اخ

اعمال است. در کنار   و مجازات همۀ جرائم قابل یتعدد ماد ،جرائم ريقاچاق انسان با سا
به امر قاچاق  و عامداً که عالماً یا هینقل طياسباب و وسا اء،یضبط اش، 3ذکرشدۀ ماده  یها مجازات

 است.  شدهی نیب شیشده پ  انسان اختصاص داده
 یمجازات حبس و جزا ،ارتکاب فعل قاچاق انسان یمبارزه با قاچاق انسان براحۀ يال 3ماده 

مجازات  1312مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ده است. وفق ماده کر نییتع چهاردرجۀ  ینقد
و هشتاد  صد کياز  شیب ینقد یتا ده سال، جزا  از پنج شیعبارت است از: حبس ب چهاردرجۀ 

و انفصال دائم از  الير (364.444.444) ونیلیو شصت م صدیتا س الير (134.444.444)ونیلیم
حداقل مجازات جرم قاچاق انسان از دو سال به پنج  ،ديجدحۀ ي. لذا در الیو عموم یخدمات دولت

 یهيشده است. بد  حداقل و حداکثر مبلغ مشخص زین ینقد یجزا یو برا افتهي شيسال افزا
 .شد خواهد عمل مجازات قانون عمومات مطابق زین جرم یمعنو و یماد تعدد خصوص در است

حبس و  ،قصد تجارت  بدن به یقاچاق جسد و اعضا جرم یبرا حه،يال 0ماده  نیهمچن
درجۀ  ینقد یمجازات حبس و جزا ،درجۀ پنج و در صورت عدم وجود قصد تجارت ینقد یجزا

درجۀ پنج در نظر  ینقد یمجازات حبس و جزا ،ارتکاب جرم قاچاق مهاجر یبرا 7شش و ماده 
 گرفته است.

مقررات  ، نبودهمرتفع نشد زین حهيعمدۀ وارد به قانون قاچاق انسان که در ال راداتياز ا یکي
خته شنا دهيدبزه ،جرم قاچاق انسان یقربان نکهياست. با توجه به ا انیدر خصوص قربان یتيحما
قواعد  ینیب شیپ هستند، ريپذ بیجرم اشخاص آس نين ایجامعۀ هدف مرتکب زیو اصوالً ن شودمی
 ،پروتکل یاز اهداف اصل یکي ،گونه که اشاره شد . همانرسد یبه نظر م یضرور یامر یتيحما
از  یده است. برخکر ینیب شیرا پ یراستا پروتکل قواعد و مقررات نياست و در ا انیاز قربان تيحما

است که در  یدر حال نيو ا دانند یم یناکاف زیکل را نپروت یتيحما مقررات و قواعد ،نيمنتقد

گرفته صورت یها تيبتوان تنها حما دياست. شا نشدهی نیب شیها هم پ حداقل نیهم یداخل نیقوان

قانون مبارزه با قاچاق  3ماده  1. تبصره افتي نیمجازات مرتکب ديرا در تشد ريپذ بیآس انیاز قربان
علیه کمتر از هجده سال تمام داشته  که مجنی یمجازات مرتکب جرم قاچاق انسان را زمان ،انسان
 ۱ماده  (الف)ده است. بند کر نییده سال حبس تع یعنيقانون  نيحداکثر مجازات مقرر در ا ،باشد

 
، سال فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، «قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران»سلیمی، صادق؛  .55

 .۱۰3، ص ۱1هفتم، شمارۀ 
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 ايرا چنانچه جرم نسبت به اطفال، نوجوانان، زنان، افراد ناتوان  نیمجازات مرتکب زین حهيال
ها  و امثال آن یزده، جنگ ، زلزلهزده لیساکن مناطق س ۀديد بیيا افراد آس یذهن اي یتوان جسم کم

 . دکن یم ديدرجه تشد کيواقع شود 

 

 ی. عنصر مادب
در قانون  یاديتشابه ز رندیگ یمجرمانه که وصف قاچاق انسان به خود م یرفتارها ۀمجموع

مجموعۀ افعال  ،و پروتکل پالرمو دارند. در قانون قاچاق انسان ديجدحۀ يقاچاق انسان، ال
واردکردن يا  اياقدامات شامل خارج  نياست. ا شده  فيحول محور عبور از مرز تعر ،مجرمانه

 اينمودن یدادن، مخفگرفتن، انتقالليتحو نیکشور و همچن یافراد از مرزها تيترانز

نگاه قانونگذار به  رسد یواقع به نظر م از مرز است. درساختن موجبات اختفا پس از عبور فراهم

 یجرم در داخل مرزها نيانگاری ا بودن قاچاق انسان موجب شده است تا جرمیعنصر فرامرز
است و  همبارزه با قاچاق انسان رفع شدحۀ يال 2در ماده  صهینق نيکشور مغفول واقع شود. ا

شده است. نکتۀ   م قاچاق انسان در نظر گرفتهدر حک زیکشور ن یقاچاق انسان در درون مرزها
واقع مجموعۀ  به چند فعل خاص است. در یدن افعال مثبت مادکرمحدودن ه،حيدر ال گريد

 2و ماده  1ماده ( ب)بند  عنوان جرم قاچاق انسان در که قبل و پس از عبور از مرز به يیها تیفعال
 دارند. یلیشده است جنبۀ تمث  ها اشاره بدان

 هشد لیجرم قاچاق انسان در پروتکل از دو بخش تشک یعنصر ماد ،گونه که اشاره شد همان
استفاده در فعل مجرمانه  مورد یهاوهیشاست. بخش اول شامل افعال مجرمانه و بخش دوم 

 قاچاق جرم تحقق جهت علیه مجنی تيها ظهور در ضرورت عدم رضاوهیش نيا ۀاست. مجموع
 گنجانده زیمبارزه با قاچاق انسان نحۀ يدر قانون و ال یمشابه اتیابزارها با ادب ني. ااست انسان

 تیموقع ايسوءاستفاده از قدرت  اي رنگیخدعه و ن ب،يفر د،يشامل اجبار، اکراه، تهد و شده است 
اشاره  مورد یاه وهیشوجود  ،شد که پروتکل قاچاق انسان اشاره. ی استقربان تیوضع ايخود 

 یکودک باشد الزم ندانسته است. به عبارت ،علیه مجنی که  یصورت جرم را تنها درجهت تحقق 
در تحقق فعل مجرمانۀ قاچاق  یاو تأثیر تيوجود يا عدم رضا ،کودک باشد یکه قربان یموارد

را در خصوص تأثیر عنصر  یمتفاوت یها هيمبارزه با قاچاق انسان روحۀ يقانون و الاما ندارد. 
 ،در دو مورد 2ماده  (ج)و  (ب)بند  . قانون مبارزه با قاچاق انسان دراند گرفته  شیدر پ تيرضا

 افتهي صورت سازمان که جرم به یاول زمان ؛داند یرا مانع تحقق جرم نم یقربان تيوجود رضا
واقع اثر ارتکاب جرم  . دررديقصد فحشا صورت پذ  که ارتکاب جرم به یو دوم زمان ابديارتکاب 

 (ب)بند  است. اما در تيشدن عنصر رضاليزا ،در قانون مبارزه با قاچاق افتهي سازمانصورت  به
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 .شود یمجازات م ديتشد هدرج کيجرم قاچاق منجر به افتۀ ي ارتکاب سازمانحۀ يال ۱ماده 
را  تيوجود يا عدم عنصر رضا یطورکل به 1ماده  (الف)وفق بند  ،مبارزه با قاچاق انسان ۀحيال

جرم قاچاق انسان از جرم قاچاق  یاصل زيوجه تما ،تيعنصر رضا .داند یمؤثر در تحقق جرم نم
 یامکان همپوشان ،جرم قاچاق انسان فيعنصر از تعر نيمهاجر در پروتکل است. اگرچه حذف ا

 یرا اقدام حهيشده در ال ارائه فيحذف آن در تعربايد  ،کند یم شتریآن را با جرم قاچاق مهاجر ب
از  یدتريمجازات شد االصول یجرم قاچاق انسان که عل فيگسترش دامنۀ تعر یمثبت در راستا

 با که یفرد به ،حهيال 6نمود. البته ماده  ریتعب شود یآن در نظر گرفته م یقاچاق مهاجر برا
هر فرد که با  ،ماده ني. مطابق ادارد یانتقاد قابل و متفاوت است نگاه شده قاچاق خودش تيرضا
قانون موجبات وقوع  نيا 1ماه  (الف)بند  خود و بدون داشتن اضطرار، با مقاصد مندرج در تيرضا

. در واقع شود یجرم قاچاق انسان را نسبت به خود فراهم آورد به مجازات معاون محکوم م
 يا یقربان انیم زيرا وجه تما تيوجود يا عدم عنصر رضا ،قانونگذار در مورد فرد موضوع قاچاق

خواهد شد که  یقطعاً منجر به مجازات افراد ینگاه افراط نيده است. اکر یبودن او تلقمجرم
 بيتحت تأثیر فر یقربان ،از موارد یاریکه در بس جرم قاچاق انسان هستند چرا یخود قربان

خود  میصماز ت زین ریو بعضاً در ادامۀ مس گذارد یم ریمس نيغلط پا در ا یو با تصور انیقاچاقچ
 ۱6.دشو یمن ایمه او یبرا امکان نيو خواستار بازگشت است که طبعاً ا مانیپش

در  زیهدف قاچاق را ن گروه با ايادارۀ دسته  اي لیتشک ،قانون مبارزه با قاچاق 2بند )الف( ماده 
 یقانون مجازات اسالم بياز تصو شیخصوص تا پ نيداده است. در ا حکم قاچاق انسان قرار

ماده  1ابهام وجود داشت. تبصره  ،گروه اياز دسته  یفيبا توجه به عدم ارائۀ تعر 1312مصوب 
از  یفي، بدون ارائۀ تعرافتهي گروه مجرمانۀ سازمان یفصل سردستگ ليذ ،قانون مجازات 134

 یکه برا شتریب ايبودن، گروه مجرمانه را گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر افتهي سازمان
 شود یارتکاب جرم منحرف م یهدف آن برا ل،یپس از تشک اي شود یم لیتکاب جرم تشکار

هدف قاچاق  دسته با ايگروه  لیتشک ايصرف اداره  ،مبارزه با قاچاقحۀ يده است. در الکر فيتعر
جرم قاچاق انسان را مطابق ماده  یمجازات سردستگ ۱ماده  3انگاری نشده است اما تبصره  جرم
 .دکن یم ديدو درجه تشد یقانون مجازات اسالم 134

 

 ی. عنصر معنوج
مبارزه با قاچاق انسان همانند پروتکل حۀ يموردنظر قانونگذار در قانون و ال یروان اي یرکن معنو

 
با توجه به تعاریفی که در این الیحه از جرم قاچاق انسان و مهاجر ارائه شده است تفاوت عمدۀ این دو جرم در هدف و  .56

یان مجرم و قربانی است. هدف مجرم در جرم قاچاق مهاجر، کسب منافع مالی است در حالی که هدف انگیزۀ جرم یا رابطه م
 کشی است. نهایی در جرم قاچاق انسان، بهره
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زعم قانونگذار  عام مرتکب جرم قاچاق انسان به تیعام و خاص است. سوءن تیدربردارندۀ سوءن
کشور و  یافراد از مرزها تيواردکردن يا ترانز ايشامل خارج  ،قصد انجام رفتار مجرمانه یداخل

ساختن موجبات اختفا پس از عبور از فراهم اينمودن یدادن، مخفگرفتن، انتقال ليتحو نیهمچن
رفتار مجرمانه، فارغ از تحقق يا عدم جۀ یقصد وقوع نت زیجرم ن نيخاص ا تیسوءن مرز است.

مبارزه با قاچاق انسان حۀ يل، قانون و الپروتک انیم يیها قسمت تفاوت نيتحقق است که در ا
 وجود دارد. 

که  ونددیپ یبه وقوع م یجرم قاچاق انسان زمان ،پروتکل کنندگان نيزعم تدو اشاره شد که به
باشد. در ادامه پروتکل بدون  یکش بهره یعنيخاص جۀ یبه نت دنیرس ،قصد مرتکب از انجام آن

خاص در  تی. سوءندکن یم انیاز آن را ب یقيمصاد یلیصورت تمث به ی،کش از بهره یفيارائۀ تعر
و ازدواج است. مشاهده  یفحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگ ،قانون مبارزه با قاچاق انسان

دامنۀ اين که  اند شده  انیب یصورت حصر اشاره به مورد قيمصاد ،که برخالف پروتکل شود یم
 ،قيشده است تا با افزودن به مصاد یقاچاق انسان سعحۀ ي. در الدکن یشمول قانون را محدود م

خاص در  تیاست. سوءن شده  انیب یصورت حصر جبران شود اما کماکان موارد به صهینق نيا
 یجنس یکش اشکال بهره ريسا ايساختن موجبات فحشا  قصد فراهم ،مبارزه با قاچاق انسانحۀ يال
با قانون مبارزه  سهياست. در مقا یيا بردگ یپزشک شيخدمات و کار، ازدواج و آزما یارائۀ اجبار اي

 شيکار و خدمات و آزما یارائۀ اجبار ،یجنس یکش اشکال بهره ريعبارات سا ،با قاچاق انسان
در  رسد یشده است. به نظر م  و جوارح حذف شده و عبارت برداشت اعضا  اضافه یپزشک
از پروتکل الهام  ناًیع ،و ارائۀ کار و خدمات یجنس یکش اشکال بهره ريدن دو عبارت ساکر  اضافه
 هرچند ،وجود ندارد یبررس از متون مورد کي چیدر ه یپزشک شيشده است. اما عبارت آزما  گرفته

 یشتریب ریو تفس حیبه توض ازیو ن ستیکامالً مشخص ن یپزشک شيمقنن از آزما قیمنظور دق
برداشت اعضا و  ۀشد عبارت حذف نيگزيجا ینوع عبارت را به نيبتوان با اغماض ا ديدارد. شا

بدن  یقاچاق اعضا ،صورت خاص به حهيال 0است که ماده  حیالبته الزم به توض جوارح دانست.
 ماده آمده است: نيده است. در اکرانگاری  را جرم
عضو و  ايانسان مرده  رمجازی( غتيعبور )ترانز ايوارد  ايمرتکب خارج  یقيهرکس به هر طر»
ها به داخل کشور  پس از ورود آن ايخون و بافت شود  ه،یمرده مانند کل ايبدن انسان زنده  یاعضا

تجارت باشد به حبس و قصد   ، چنانچه اقدامات فوق بهديها نما آن ینگهدار ايمبادرت به حمل 
 .«شود یدرجۀ شش محکوم م ینقد یبه حبس و جزا صورت نيا ریدرجۀ پنج و در غ ینقد یجزا

بدن دو عنوان  یاشاره شد که قاچاق انسان با قصد برداشتن اعضا و قاچاق اعضا تر شیپ
 دهکر انگاری جرم را ديمجرمانۀ جد عنوان 0 ماده در ديحۀ جديمجرمانۀ جداگانه است. در واقع ال

 فيمنجر به حذف عبارت برداشت اعضا و جوارح از تعر ستيبا یمن انگاری جرم نيا که است
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 . شد یم حهيال نيا 1بند )الف( ماده  قاچاق انسان در
اصول و  ی،داخل نیپروتکل و قوان انیم يیها وجود تفاوت رغم یعل ،گونه که مالحظه شد همان

 صهیاز نق یاسناد را خال نياز ا کدام چیه توان یدارند اما نم گريکديبا  یاديتشابه ز نیقوان نيا اتیکل
 نياز ا یشده است اما برخ  حل حهيموجود در قانون قاچاق انسان در ال راداتياز ا یدانست. برخ

مناسب  یتيسازوکار حما ینیب شیبه عدم پ توان یاست. ازجمله م یکماکان به قوت خود باق راداتيا
د. قانون مبارزه با قاچاق انسان در کراشاره  ريپذ بیجوامع آس انیبخصوص زنان در م ديده از بزه

اين،  وجود با ۱7رفته است. کار به «ديده  بزه» ۀواژ ،آن 3است که در ماده  یقانون نینخست ،رانيا
 که یعمل قاچاق را درصورت ،از کودکان تيحما یقانون در راستا نيا 3ماده  1صرفاً در تبصره 

 .داند یعلیه کمتر از هجده سال سن داشته باشد مستحق حداکثر مجازات م مجنی

 

  جهینت
در حوزۀ  یالملل نیب یعنوان سند اصل مفهوم قاچاق انسان در پروتکل پالرمو به یقیتطب یبررس

مبارزه با قاچاق انسان که حۀ يو ال 1333قاچاق انسان با قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 
 یقاچاق انسان دارادۀ يانگاری پد نشان داد جرم دیرس رانيوز  ئتیه بيبه تصو 1317اسفند 
حوزه بدون توجه  نيدر ا نیقوان نيتدو نديدر فرا لیاست و تعج یخاص یها یدگیچیها و پ ظرافت

بر است،  زمان اریبس ینديفرا نیو اصالح قوان بيکه تصو یطيجرم، در شرا نيبه ابعاد مختلف ا
که  يیها کلمات و واژه یتمامالزم باشد.  یخواهد شد تا قانون مصوب فاقد کارآمد نيمنجر به ا

 ريجرم با سا نيا زيوجه تما تواند یخاص داشته و م يیبار معنا رود یجرم به کار م نيا فيدر تعر
به اسناد  ،نيتدو نديدر فرا یمشخص شد قانونگذار داخل جرائم مشابه ازجمله قاچاق مهاجر باشد.

قاچاق انسان  ديجدحۀ ينبوده است. با وجود اين، ال توجه یحوزه ب نيموجود در ا یالملل نیب
 ،گرفتهصورت یها تمام تالش رغمیعل ،حوزه نيدر ا شده نيتدو یسند داخل نيعنوان آخر به

مقاله بدان  نيدر ا لیتفص که به یراداتياست و در کنار خألها و ا یمتعدد راداتيا یکماکان دارا
است  یدر حال نياست. ا یالزم در مواد قانون یوستگیمنسجم و پ یفاقد ساختار کل ،اخته شدپرد

 یها هياز پا یاسناد داخل رود یانتظار م یالملل نیموجود در عرصۀ ب یها تيکه با توجه به محدود
که  یراداتيبرخوردار باشند. لذا فارغ از ا یالملل نینسبت به اسناد ب یتر و مستحکم تر قیدق یحقوق

 ینیبا آن مواجه خواهد شد، الزم است متن موجود مورد بازب بيتصو نديدر فرا حهيال نياحتماالً ا
 . ردیقرار گ

 ی،قانون مدن 1آن، وفق ماده  یها پالرمو و متعاقباً پروتکل ونیکنوانس بيتصودر صورت 
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 یاز خألها یبخش تواند یموضوع م نيو ا شدخواهند  یاز قانون داخل یبخش ،اسناد نيمقررات ا
 یفعل نیاز نواقص موجود در قوان یاسناد، برخ نيا بيتصو . در واقع باکندرا مرتفع  یقانون داخل

از جرم  یریشگیپ ان،یاز قربان تيبودن جرم، حمایو فرامل افتهي شامل عدم توجه به وصف سازمان
گرفته مشخص شد صورت یبا بررس هرچند ،مرتفع خواهد شد یالملل نیب یها یو چارچوب همکار

وارد به  یو اتفاقاً عمده نقدها ستین یها فاقد نقص و کاست حوزه نيدر ا زیپروتکل پالرمو ن یحت
 نیکه عمالً در قوان یدو حوزۀ مهم ؛است انیاز قربان تياز جرم و حما یریشگیپنۀ یزم آن در

 نیمجازات به قوان نییتع اریاخت ،اسناد نيدر ا نکهيبا توجه به ا نیمغفول مانده است. همچن یداخل
 یداخل نیبودن جرم و مجازات الزم است قوانیبا توجه به اصل قانونو شده است  واگذار یداخل
پالرمو و  ونیبه کنوانس ايراندر صورت الحاق  نی. همچنردیقرار گ ینیمورد بازب نهیزم نيدر ا

تطابق  ون،یکنوانس نيدر ا یور تعهدات کشوربه آن و با توجه به سازوکار مر یالحاق یها پروتکل
حۀ يال ی،الملل نیب یها یهمکار لیبا پروتکل قاچاق انسان ضمن تسه حهيال نيا شتریهرچه ب

 قاچاق جرم عناصر یقیتطب یبررس ،به هر نحو .دکن یم ازین یب یآت یرا از اصالحات احتمال ديجد
است  تیاهم یرو دارا  آن مقاله به آن پرداخته شد از نيکه در ا یداخل نیقوان و پروتکل در انسان
و  یشده، به کمک قانونگذار آمده و چارچوب کل یقانون یمنجر به شناخت خألها تواند یکه م

کشورها  ريبا سا یآت یها یهمکار ،موجود فيتعار قیدر صورت تطب و میاهداف موردنظر را ترس
قاچاق  ديجدحۀ يدر ال ويژهبه یالملل نیاز مقررات ب یداخل نیقوان یريپذتأثیر .کند لیرا تسه

کمک  حهيال دروجود مبه رفع نواقص متعدد  تواند یم یقیتطب یبررساين انسان مشهود است. 
 الزم یاستانداردها حداقل ،امکان حد در اند دهکوشی یالملل نیب اسناد کرد فراموش دينبا. البته کند

 و تعهدات از یتر عیوس یها حوزه یداخل اسناد رود یم انتظار و دهند قرار خود شمول تحت را
 .شود شامل را الزامات
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