
Public Law Studies Quarterly, Vol. ??, No ??, ?? ?? 
DOI: 10.22059/jplsq.2021.312951.2616 

A Study on Case –Law of the International 

Criminal Tribunals for Former Yugoslavia and 

Rwanda for Sexual Crimes 
 

(Type of Paper: Research Article) 
 

Sanazalsadat Jafari1, Masoud Zamani2*, Amir Maghami3 

 

Abstract  
The concept of sexual crimes in times of armed conflicts has provoked a very 

serious debate in international law. At the same time, the jurisprudence of ICTY and 

ICTR on such malpractices as forced sexual conducts in armed conflicts has led to a 

more progressive approach on the part of international law in this regard. 

Nevertheless, the diversity of opinions delivered by the different branches of the 

tribunals mentioned has foreshadowed further development in formulating coherent 

definitions for sexual crimes in times of war. This article aims to address the 

transformations underscoring sexual crimes in the jurisprudence of ICTY and ICTR. 

Employing an analytical descriptive approach, this article argues that the silence of 

these tribunals' statutes on the question of sexual crimes has caused a classification 

of these offenses under such headings as war crimes or crimes against humanity. 

The issue of whether this is a welcome development or not, will further be discussed 

in this article. 
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 یوگسالوی المللی برایهای بینواکاوی تحول در رویة دادگاه

 سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی
 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 
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 چکیده

المللیی ینفیرد در مینم  یری امنیر م ی دبا ث م  ح ی ا        مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین  
المللیی ینفیرد گوالسی ثد    الملل برامگنخته است. توجه مح یم بن  شم رد را در حقوق بنبی

س بق ث رثامدا به مف هنمی چوی م رض گتی  رب می ث اج  رد بودی عمل جنسی در شراگط جنگی، 
ه د جنسی در مخ صم ا ترد از اشک ل مختلف ت  ثز گ  مشومتزمننه را براد تع رگف متر ن مه
ود اگ  رثگکرده د متر ن مه، م یود رثگکیردد ثاحید ث کراینیدالی     مسلح مه فراهم آثرد. ام  ب  ثج

امید. هید    آراد شعب اگ  دث دادال ه، ابه م ا زگ دد را در مورد مفهوم مورد بحث بر ج د مه ده
ه  چیه تحیوبتی در   اگ  مق له ک سخگوگی به اگ  کرسش است یه به مدد رثگة  ض گی اگ  دادال ه

قوق مرت ط ب  جرائم جنسی رخ داده است؟ در اگ  مق له بی   المللی در جهت توسعة حعرصة بن 
توای درگ فیت بی    تحلنلی کس از ثای ثد تحوبا رثگة  ض گی اگ  دث دادال ه، می -رثش توصنفی

ثجود سکوا اس سن مة دث دادال ه، رثگکرد برمی شع  ا آمه  ب  هد  احقی ق حقیوق  رب منی ی ث    
عنوای بخشی از جن گت علنه بشر، ده ث جرائم جنسی بهالملل بسن ر متر ن مه بوتوسعة حقوق بن 

 زداگی شن س گی شده است.جرائم جنگی ث حتی مسل
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 مقدمه
، جنسیی  هی د مشیومت  اشک ل مردای، تم م حتی ث مسلح مه، زم ی، دمترای مخ صم ا طول در

 میوعی  عنیوای بیه  جنسیی  ه درثامدا، مشومت در م  ل طوربه .امدیرده ت ربه را فنزگکی رثحی ث
اسیت. در الذشیته ج معیة     شیده  اسیتف ده  بسین ر  میژادد  الرثه گک م بودد راست د در استراتژد

ثگژه ت عنض جنسنتی ث مشومت علنه آم ی م ذثل المللی توجه بزم را به جرائم علنه زم ی بهبن 
المللیی،  توجهی ش گد م شی از آی ب شد یه حقوق بشردثسیت مة بین   داشت. بخشی از اگ  بیممی

ه د جنسی را جرمی علنه حن نت ث شرافت زی ث مه مشومت جسمی علنیه ثد  معموبً مشومت
شیده اسیت )بنگیی ث آشین ،     دامسته ث براد آی اهمنتی یمتر از جرائمی چوی شکن ه   ئل میی 

 گک ارائة به سو گک از 1949ژمو  چه رال مة ه دینوامسنوی چوی ن دداس (. تصوگب117: 1398
 کرثتکیل  76 ث 75 ژمیو ث میواد   چه رم ینوامسنوی 27 در م دة از جمله م ص ه دحم گت سرد
 هرالومیه  ث اج ی رد  جنسی، فحش د صراحت ت  ثزبه مواد اگ  .من ر شد ژمو 1949 الح  ی اثل

  امد.یرده اع م ممنوع را عفت من فی تعرض
 هی د م  زاا گ  رفت ره  دگگر ث شکن ه منع ینوامسنوی 1 م دة چوی در اسن دد دگگر سود از
، 1949ژمیو   چه رال میة  هی د ینوامسینوی  مشترک 3 ، م دة(1984)ترذگلی  گ  غنرامس می رحم مه،بی
 دثم کرثتکیل  4 می دة  2 بنید  ث1977 ژمیو  هی د ینوامسینوی  بیه  الح  ی اثل کرثتکل 75 م دة 2 بند

 اشیک ل  برمیی  اسین د، تنهی    اگی   در .میورد میی  چشم به ع م ه گیحم گت ژمو تنه  1977 الح  ی
 ث شیکن ه  ممنوعنت از ضمنی طورعنف، به به ت  ثز ممنوعنت هم مند زم ی علنه جنسی مشومت
 اسیتن     افیراد،  حن نیت  بیه  تعیرض  ممنوعنیت  همچنین   ث غنرامسی می  ث ترذگلی رفت ره د س گر
 .سپ رگممی دگگر م  لی به را مصوص اگ  در توضنح مق له محدثدگت به جهتو ب  .شودمی

الملل ینفیرد از طرگیق شن سی گی    مح یم مورم رگ ث توینو ال م مهمی در تک مل حقوق بن 
 س گر ث عنف به (. ت  ثز303: 1393شود )بلخی ث آزادبخت، مسئولنت ینفرد افراد محسوب می

مشید،   امگی رد توینو جرم مورم رگ ث مظ می مح یم ن مةاس س در صراحتبه جنسی ه دمشومت
 آی در شید،  ارائه (توینو)دثر  م ثر مظ می دگوای مزد یه جنسی ه دمشومت شواهد برمی حتی

 رث صرف ًشود، ازاگ  داده مصوص اگ  در م ص النردموضع اج زة آمه  به یه مداشت  رار سطحی
  مح یمه ث تعقنب مورد بشرگت علنه جن گت عنوایهب «غنرامس می رفت ره د»چتر  زگرِ جرائم اگ 

 ث رثامیدا  ث س بق گوالس ثد براد المللی ینفردبن  دادال ه تأسنس ب  زم ی مرثر  رار الرفتند. به
المللیی  بن  دگوای تأسنس مه گت در ث آمه  از ح صل  ض گی ث رثگة ت  رب سنرالئوی ثگژة دادال ه

 اجیراد  شی هد  بتوامنید  تی   شید  جنسی، کدگدار ه دشومتم  رب من ی براد امندد ینفرد، رثزمة
 آمچن ی یه آم   ب شند؛ ت  آمه  م دد ارتک ب براد م معی منز ث المللیبن  مح یم سطح در عدالت
 المللیی ینفیرد، ثار   بن  دادال ه اس سن مة یه شد احس س ه مشومت موع اگ  ب  مق بله ضرثرا
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ژمیو،   چه رال میة  هی د ینوامسینوی  تدرگ ی، بیرم    طورتوینو، به ث مورم رگ المللیبن  مح یم
 .ستا  رار داده «1جدد جرائم» داگره در را جنسی مشومت اشک ل س گر ث عنف به ت  ثز
 در جنسیی  جیرائم  تحیوبا  سنر ثگژةِ بررسی مصوص در رثز،مق با به ث آث ر م ود دلنلبه
 رثش بی   موشیت ر  ف رسیی، اگی    زبی ی  هبی  حقیو ی  ادبن ا در المللیبن  ینفرد ه ددادال ه رثگة

 گوالس ثد المللی ینفردبن  ه ددادال ه  ض گی رثگة تحوبا سنر بررسی تحلنلی، به -توصنفی
 ث جنسیی  جرائم در زمننة دادال ه اگ  آراد ترگ مهم ث تحوبا ابتدا کردازد. درمی رثامدا ث س بق
 جنسیی  جیرائم  زمننیة  در رثامیدا  لمللیابن  ینفرد دادال ه آراد ترگ مهم ث تحوبا آی از کس

 کردازگم.می دادال ه دث اگ رثگة  تط نقی مق گسة به منز ک گ ی در شود ثبررسی می
، مخسیتن  اعی م جیرم ث    المللیی از آم   یه براد مخستن  ب ر در ت رگخ جن گت جنگیی بین   

ینفیرد   هی د جنسیی علنیه زمی ی ث حتیی میردای در محی یم       تعقنب  ض گی به اته م مشیومت 
امید  گوالس ثد ث رثامدا صورا الرفته ث آراد   بل تأملی در مصوص مشومت جنسی ص در یرده

امد، اگی  محی یم   ث حتی براد اثلن  ب ر به تعرگف جرم ت  ثز به عنف ث مشومت جنسی کردامته
ی المللی بین   دگیوای  ث سینرالئوی  براد ثگژه امد. دادال هعنوای کنشگ م ی اگ  حوزه  بررسی شدهبه

 است، اهمنت ح ئز جنسی جرائم زمننة در آمه  رثگة بررسی یه امدمح یمی جمله از ینفرد هم
 بسپ رگم.   دگگر م  لی به را دادال ه اگ  دثرثگة  بررسی یه شد س ب مق له محدثدگت ام 

محسیوب   ینفیرد  المللیی بن  حقوق من ع مودموددبه  ض گی تصمنم ا ی سسه عقندة به
 المللیبن  حقو ی  واعد تشخنص فرعی، براد ابزار ث ثس گل عنوایبه است ک مم شود، بلکهممی
 دثر به عمل اگ  یند، زگرا اگ  د دیترگ   ض گی رثگة ب  توامدممی دادال ه اث عقندة به .شومد تلقی
  ضی گی  رثگیة  ییه  هستنم آی ش هد ح ل اگ  ب  .(68 :1396مؤمنی، )شود می منتهی تسلسل ث

 بنشیتر  هرچیه  ت نین   رثامیدا، بیراد   ث سی بق  گوالس ثد ینفرد همچوی المللیبن  ه ددادال ه
 رث در اگ ازاگ  امد،داده ارج ع الذشته  ض گی تصمنم ا به المللی رابن  جرائم تع رگف ث مف هنم
 محی یم  اگی    ضی گی  میدد رثگیة   به دهنم، یه ک سخ اصلی کرسش اگ  به یه آمنم کی در موشت ر
 رخ جنسیی  جیرائم  بی   میرت ط  حقوق توسعة در جهت المللیعرصة بن  رد تحوبتی چه ت ینوی
 ب گید فقیط   محی یم  آگی   .کردامیت  مواهنم فرعی ه دکرسش ک سخ به منز آی از است؟ کس داده

 گ  ینند مرتک  ی محکومنت ث ینفرمواست صدثر به ا دام اس سن مه در فهرست مندرج براس س
 توسیعة  ث بسیط  الملیل، در بن  حقوق توسعة ی ریرد ب  ه ث دادال ه م وده حصرد موارد اگ  آمکه
   بیل  عن ثگنی چه تحت جرائم اگ  امد؟ مرتک  یداشته عمل جنسی، آزادد مشدةفهرست جرائم
 مسیتقل  جرم گک عنوایبه جنسی جرائم مرتک  ی مح یمة در ت ینوی مح یم اگ  امد؟ آگ تعقنب
 جنسیی  جیرائم  ب  برمورد در رثامدا دادال ه ب  همسو ادرثگه گوالس ثد دادال ه امد؟ آگ بوده موفق

                                                           
1. Serious Crimes  
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 تفصنل ث شرح به ادامه در یه هستند ه گیکرسش جمله از موارد منر؟ اگ  گ  است  یرده اتخ ذ
 . کردامت مواهنم آمه  ک سخ
 

المللیی کیفیری   هیای بیین  سیر تحوالت جرائم جنسیی در روییة دادگیاه   
 یوگسالوی سابق و رواندا  

 دادالی ه  کیس  از اگی  )رثامیدا   ث سی بق  گوالس ثد المللی ینفردبن  دادال ه دث هر ه داس سن مه
 ط یق  ممنوعه اعم لی س گر ب  توامدمی یه جرائمی عنوایبه را جنسی جرائم (رثامدا ث گوالس ثد

ب شد،  داشته همپوش می زداگیمسل جرائم ث جنگی بشرگت، جرائم علنه جن گت المللیبن  جرائم
دث،  هیر  رثامیدا  ث گوالسی ثد  دادال ه اس سن مة (.Oosterveld, 2011: 72امد )شن مته رسمنت به
 بشیرگت  علنیه  جن گیت  عنوایبه را عنف به ، تنه  ت  ثز3 م دة 7 بند ث 5 م دة 7 بند در ترتنببه

 هی د مقیض  عنوای تحت 4 م دة در ث رفته فراتر یمی رثامدا دادال ه اس سن مة شن س گی یردمد. ام 
عنیف،   بیه  ت ی ثز  صیراحت دثم، به الح  ی کرثتکل ث ژمو 1949 ه دینوامسنوی کمشتر 3 م دة

 ییرده  شن سی گی  جنگیی  جن گیت  عنیوای به را عفت من فی اعم ل از شکل هر ث اج  رد ف حشگی
 جن گیت  منیز  بی ر مفیت  ث موه  رفت ره د ثگژهبه «اشخ ص حن نت به تعرض» بند اگ  در .است
 بی   منی فی  عمیل  از شیکل  هر» ث« اشخ ص حن نت به رضتع»ع  را  .شومدمی محسوب جنگی
 تیدثگ   (.480 :1387بیک،   دثسیوالد  دارد )هنکرتیزث  اشی ره  جنسیی  مشومت به موعیبه« عفت

 صیراحت جنگیی، بیه   جن گی ا  بیه  مربیو   مقرراا آی در یه بود جهشی رثامدا دادال ه اس سن مة
همکی رای،   ث یراگر)الرفت رمیب در را جنسی مشومت اشک ل دگگر ث اج  رد الردت  ثز، رثسپی

 زمننیة  در عظنمیی  دادالی ه، کنشیرفت   دث اگی   اس سین مة  در عنف به ت  ثز . درج(331: 1393
 اگ  مدد به جنسی ه دمشومت به ام  هرچند توجه شود،می محسوب جنسی جرائم امگ ردجرم
هی د   گر مشیومت شد، ام   وام گ فت  ث توجه به سی  المللیبن  ینفرد حقوق ی ل د ثارد سند، دث

رثگة مح یم گوالسی ثد ث   در جنسی ه د مشومت امگ ردجرم حق، ثامدار توای بهجنسی را می
 ادامه به بن ی آمه  مواهنم کردامت.  رثامدا دامست یه در

 

 یوگسالوی سابق   کیفری المللیدادگاه بین ةرویواکاوی تحوالت جرائم جنسی در 
تیرگ   توای به چه ر مورد از مهیم ثحه در دادال ه گوالس ثد میه د جرائم جنسی مطردر من ی کرثمده

ه  اته م ا جنسیی متهمی ی مطیرح ث میورد حکیم      یه در اگ  کرثمده ه  به شرح ذگل اش ره یردکرثمده
 برمورد ب  جرائم جنسی بسن ر ح ئز اهمنت است.    رار الرفته است یه بررسی رثگة مح یم در

 



 5المللی...   های بینواکاوی تحول در رویۀ دادگاه

هیای جنسیی   های جنسی و ردپیای  خشیونت  نتالمللی خشو. اولین محاکمة بین1
   1مخاصمات مسلحانه در پروندة داسکو تادیچ علیه مردان در

المللی در مصوص جن گت جنگی ب  اته م مشیومت جنسیی   بن  ةاثلن  مح یمکرثمدة داسکو ت دگچ 
من  رحم مه )مقض عر  ث  یوا به اته م رفت ره د بی 1997در ابتدا در س ل ت دگچ  .شودمحسوب می

دث سی ل بعید   (. ICTY, 1997: 285) محکوم شید  )جرائم علنه بشرگت( ث اعم ل غنرامس می جنگی(
به اته م رفت ره د غنرامس می ث اگراد لطمی ا شیدگد ث صیدم ا جیدد بیه       ت دگدمظر ةمنز در شع 

 شید  س محکیوم  حی سیت سی ل   بنبیه   (1949مو ژه د ینوامسنوی السترده)مقض  جسم ث س مت
(ICTY, 1999: Para 327) .    ،در مح یمة ت دگچ بسن رد از اته م ا اث در مصوص ت ی ثز بیه عنیف
در  ضینة تی دگچ دادالی ه    . (Schabas, 2006: 211)دلنل تیرس شیهود از اداد شیه دا، رد شید     به

گوالس ثد تصرگح یرد یه اعم ل حملة جنسی مردامه، از جمله مقض عضو، تحرگیک آلیت جنسیی    
رحم میه  دهندة رفت ره د غنرامسی می ث بیی  شرم مه، تشکنلسی بیمردای از طرگق زب ی ث تعرض جن

 ,Alkashina)عنوای جن گیت علنیه بشیرگت هسیتند     عنوای جن گ ا جنگی ث اعم ل غنرامس می بهبه

ه د جنسی مشهور شد. ب  آمکه اته م مق ربیت  . مح یمة ت دگچ به اثلن  مح یمة مشومت(38 :2016
وسط دادست ی کس الرفته شد، امی  در مه گیت بیراد اثلین  بی ر      ث ت  ثز به عنف، ت 2جنسی اج  رد

 عنوای رفت ره د غنرامس می ث جن گت علنه بشرگت شن س گی شد.ه د جنسی بهمشومت
شود یه اج  ر دث شخص به ام ی م رابطیة جنسیی دهی می     در اگن   به ذیر اگ  مکته بسنده می

در )هی گی را  چنن  مشیومت  ت  ب شد  بقدادال ه گوالس ثد س براد فرصتی توامستتوسط ت دگچ می
 عنوای جرم مستقل( شن سی گی )به عنف به ت  ثز عنوای جرمبه (تحرگک آلت تن سلی ب  ده ی اگن  

معرفیی   عی م  جرائم س گر دستة در را آی عوض، یند، ام  دادال ه اگ  فرصت را غننمت مشمرده ث در
تحیت عنیوای جن گیت علنیه بشیرگت ث       ینفرمواست 11ث  10یرده ث تنه  اته م ا جنسی شم رة 

 مقض حقوق ث عر  جنگی ب  تکنه بر رفت ره د غنرامس می مورد تأگند دادال ه  رار الرفته است.  
 

 3و دلیچ لندزو مثابة شکنجه در پروندة موزیک، داللیچ،تجاوز جنسی به . احراز2
عطفی  مقطة 4نسی(بوسنی )معرث  به یمپ سلِ  مسلح منرثه د س بق اعض د از ت  چه ر مح یمة

 شیکن ه، هیم   از شیکلی  عنیوای بیه  جنسیی  ت ی ثز  شین مت   رسمنت به ب  المللیبن  عدالت در را
جنگی ر م زد. ب  توجه بیه   رسوم ث آداب ث  وامن  ث هم مقض ژمو ینوامسنوی ف حش عنوای مقضبه

از  در بخشیی  1998در سی ل  دادالی ه گوالسی ثد   شع ة بدثد  مطرح شدی اته م ا جرائم جنسی،

                                                           
1. Duško Tadić 
2. ForcibleSexual Intercourse  
3. Hazim Delić ,Esad Landžo,Zejnil Delalić,Zdravko Mucić 
4. Čelebići Camp 
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طور بسن ر د نق ث هوشیمندامه سیه محیور بیراد     به 1«عنوای شکن هت  ثز به»حکم مود ب  عنوای 
ه د ت ی ثز  مود مشخص ث به بررسی آمه  کردامته است؛  سمت اثل اگ  رأد به بررسی ممنوعنت

 دارد ییه ت ی ثز بیه   اع م میی کردازد ث الملل بشردثست مه میجنسی ث ت  ثز به عنف در حقوق بن 
الملیل  صیراحت ط یق حقیوق بین     عنف ث س گر اشیک ل ت ی ثز جنسیی بیدثی هینچ تردگیدد بیه       

ث 1949ینوامسنوی چهی رم ژمیو    27امد. شع ه در راست د اگ  ادع  به م دة بشردثست مه ممنوع شده
هرالومیه ت ی ثز    ، یه ت  ثز به عنف ث1949ه د ژمو کرثتکل دثم امتن رد ینوامسنوی 4م دة  2بند 

 ICTY, 1998: Paras )ینید  اسیتن د میی  ، طور ثگژه منع یردهش د اج  رد زم ی را بهجنسی ث فح

 کیردازد ث شع ة بدثد در  سمت دثم به بررسی تعرگفی ج مع از ت  ثز به عنیف میی   .(476 & 475
الملیل بشردثسیت مه ممنیوع اعی م شیده، امی        ت  ثز به عنف ط ق حقوق بن دارد ب  آمکه اذع ی می

یدام از اسن د در اگ  مصوص ارائه مشیده اسیت. شیع ة بیدثد در ادامیه      گفی در هنچالومه تعرهنچ
در تعرگف جیرم ت ی ثز بیه عنیف بنی ی       دادال ه رثامدا،در  2همچنن  ب  اش ره ث تأگند  ضنة آی گسئو

به عنف، ته جم فنزگکی ب  م هنت جنسی است یه در شراگط  هرد مس ت به گیک   ت  ثز»دارد: می
در مه گت در  سمت سوم، دگوای اذعی ی   (.ICTY, 1998: Paras 478 -479)« گردکذفرد صورا می

عنوای شیکن ه لحی ش شیود گی  منیر،      توامد بهدارد براد آمکه اث  ا یننم یه ت  ثز به عنف میمی
 مستلزم آی است یه ت  ثز به عنف عن صر اگ  جرم را داشته ب شد.  

 گی   غنرامس می م  زاا گ  شکن ه، رفت ر نعم موجب به ابتدائ ً بشر حقوق در جنسی مشومت
 آمرگکی گی  یمنسنوی ث بشر حقوق ارثک گی دگوای یه رثستازاگ  .شد شن مته ممنوع تحقنرآمنز

 منزلةبه را شدال یب زداشت به مس ت عنف به ت  ثز مص دگق مود  ض گی ه درثگه در بشر حقوق
. همین  امیر منیز توجیه دادالی ه      (482: 1387دثسیوالد بیک،    ث هنکرتیز یردمید )  تلقی شکن ه

ه د شع ة  ض گی معطو  یرد ث ب  بررسی رثگیة یمنسینوی   گوالس ثد را به بررسی رثگة دادال ه
 ضینة   در ث همچنن  حکم دادال ه رثامدا 4ث یمنسنوی ارثک گی حقوق بشر 3آمرگک گی حقوق بشر

در راست د اهیدا    آی گسئو ث س گر اسن د مرت ط به اگ  مهم دست گ فت یه عن صر جرم شکن ه
. فعل گ  ترک فعلی یه من یر بیه اگیراد درد ث رمی      1»اس سن مه به شرح ذگل است:  3ث  2مواد 

. براد اهدافی چوی یسب اط ع ا گ  الیرفت  ا یرار   3طور عمدد؛ . به2شدگد جسمی گ  رثحی؛ 
 م شده گی   از  رب می گ  شخص ث لث، م  زاا  رب می براد عملی یه از سود اث گ  شخص ث لث ام 

مظنوی به ارتک ب آی هستند، ارع ب گ  ب زدارمدالی ث اعم ل فش ر بر اث گ  شخص ث لث، ث منز هیر  
. یه توسط گی  بیه تحرگیک گی  رضی گت گی        4آمنز دارد؛ موعی م ن د ت عنضدلنلی دگگرد یه به

ینید، ارتکی ب   موافقت گک مق م رسمی گ  شخصی دگگرد یه در گک مق م رسیمی فع لنیت میی   

                                                           
1. Rape as Torture  
2. Jean-Paul Akayesu  
3. Case of Fernando And Raquel Mejia v. Peru , 1996. 
4. Case of Aydin v.Turkey, 1996. 
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امگنیزد اسیت ییه بیه هسیتة      کس از آی شع ه اع م داشت، ت  ثز به عنف اعمی ل مفیرا  «. دگ ب
رث االیر ت ی ثز بیه عنیف ث سی گر      زمید. ازاگی   لطمه میی  1حن نت امس می ث تم منت جسمی افراد

توامید شیکن ه   ه د جنسی ضوابط مذیور )عن صر جرم شکن ه( را داشیته ب شیند، میی   مشومت
(. شع ة ت دگدمظر دادال ه گوالس ثد منز ب  تأگند ICTY, 1998: Paras 494-495محسوب شود )

به عنف موجب ثارد آثردی فش ر شدگد جسمی ث رثحیی بیر    حکم شع ة بدثد از آم   یه ت  ثز
 مفر الملل عرفی شن س گی یرده ث سهرا گکی از اشک ل شکن ه، ثفق حقوق بن  شود، آیافراد می

یردمد. رأد دادال ه  متهم بوسنی ه دصرب غنرمظ من ی هعلن جنسی مشومت را به متهم چه ر از
رغیم فقیدای   ترگ  آرا در حوزة جرائم جنسی است ییه علیی  بدثد در اگ  مصوص از جمله مهم

تعرگف از ت  ثز به عنف در اسن د چه رال مة ژمو گ  اس سین مة دادال ه،دسیت بیه میوآثرد زده ث بی       
ه د  ض گی از جمله دادال ه ارثکی گی  گر رثگهس  ه د اصلی حقو ی داملی ثبررسی ج مع سنستم

 امگ رد ث تعرگف جرم ت  ثز به عنف کردامته است. گ  آمرگک گی حقوق بشر، به جرم
 

 2پروندة آنتو فوروندزیجا در نقض عرف و قوانین جنگیمثابة . احراز تجاوز به عنف به3
در داشت،  جنسی امتص صه د  ا مشومتاته م به ی م ًیه  گوالس ثددادال ه  دراثلن  کرثمده 

بیود.  ربی می اگی      3جیویرز  به معرث  محلی آمتو فورثمدزگ  ، فرم مده مورد اته م شخصی به م م
توسیط سیرب زای    ب ره  اگستگ ه کلنس، ب زجوگی در یه طی است بوسنی مسلم ی زی کرثمده گک
هی د میود ادامیه    وگییه به ب زجالرفت ث متهم درح لی  رار ت  ثز متهم، مورد حضور م دثی، در

گ فیت، ام ی م میداد.    داد، هنچ ا دامی براد متو ف یردی اعم لی یه در حضور اث ارتکی ب میی  می
تم م سوء »المللی ینفرد، مط بق توضنح ا دادال ه گوالس ثد در کرثمدة فورثمدزگ  ، حقوق بن 

ج  ر، تهدگید،  رفت ره د جنسی مهم را یه مس ت به تم منت جسم می گ  ام  ی یسی از طرگق ا
، ممنوع ث «شودعلنه، رثا داشته میمحود موه  ث مغ گر ب  یرامت م نیتوسل به زثر گ  ارع ب به

عنیوای  به 4(. دادال ه از حق بر تم منت جسمی212: 1396دامد )ینتی ش گزرد،   بل م  زاا می
یه در شراگط  یندیالملل عرفی گ د ممنزلة بخش امک رم کذگرد از حقوق بن گک حق بنن دگ ، به

 (. ICTY, 1998: Para 170 توامد به تحقق جرم شکن ه منز من ر شود )م صی مقض اگ  حق می

 عنیوای بیه  جنسیی  ت  ثز حقو ی ه دمظ م بنشتر در یه بود آی دادال ه ح یی از ه دبررسی
 یجنسی  ثاژی گ  مقعید  دامل به دگگر شیء هر یردی ثارد گ  تن سلی آلت اج  رد جنسی دمول
 دارد، ثجیود 5«دمیول دهی می اج ی رد   » میورد  در ییه  امت ف تی ح ل، اگ  ب  .شده است تعرگف

                                                           
1. Core of Human Dignity & Physical Integrity  
2. Anto Furundžija 
3. Jokers  
4. The Right to Physical Integrity 
5. Forced Oral Penetration  
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 دگگیر  برمیی  در ث جنسیی  مشومت یشوره  اگ  برمی از اگ  مشومت در یه است آی از ح یی
 حقوق یلی اصول به دادال ه بدثد امت  ، شع ة اگ  حل شومد. برادمی محسوب جنسی ت  ثز
 عنیوای بیه  را دمول دهی می اج ی رد   ث شده امس می، متوسل شأی به احترام اصل گعنی المللبن 
 ( بیه اعتقی د شیع ه رابطیة     ICTY, 1998: Paras 177-182 است ) مظر الرفته در عنف به ت  ثز
 گی   جنگیی  جیرائم  عنوایبه توامدمی منست، بلکه س ده جنسی اج  رد فقط صدمة ده می جنسی
 .(Alkashina, 2016: 21)شود  لح ش بشرگت علنه جن گت

توامید بیه مقیض فی حش     دارد یه ت  ثز به عنف میی صراحت در اگ   ضنه اع م میشع ه به 
جنگی گ  حتی االر عن صر مورد من ز محقیق   ه د چه رال مة ژمو، گ  مقض حقوق ث عر ینوامسنوی

اث  دبلدر مه گت منز ب  اگ  اسیت  .(ICTY: 1998: Para. 172)زداگی من ر شود شود،  عمل مسل
ث منیز مقیض    س سن مه )شکن ه(ا 3در م دة  شدهشن س گیرا به اته م مقض عر  ث  وامن  جنگی 

ییرد   محکیوم ، شخصی از جمله ت  ثز بیه عنیف   ن نتحس ب تعرض به جنگی به ث  وامن  عر 
(Gagro Fabijanic, 2010: 1317).  

گست بر اگ  ب ثر بود یه ت  ثز ب  مگ ه کوزگو (ICTY, 1998:Para. 185در  ضنة فورمودزگ   ) 
. آلت جنسی مرتکب گ  هر شیء دگگیر، در  1دمول جنسی حتی هرچند م چنز: »به عنف ش مل 

اج ی ر گی  زثر گی     . 3 . گ  ثارد یردی آلت جنسی مرتکب به ده ی  ربی می؛ 2ثاژی گ  مقعد  رب می؛ 
. اگی  تعرگیف از   (Schabas,2006: 209) اسیت « زثر علنه  رب می گ  شخص ث لث تهدگد به ی ربرد

النرد. از طرفی برم   تعرگف ت  ثز به عنف، دمول جنسی ده می علنه  رب من ی مرد را در برمی
یه بنشتر م ظر بر  رب می است، از ثاژة  1«ته جم»ثاژة  ج د استف ده ازشده در رأد آی گسئو بهارائه
حقنقت دادال ه بدثد در  ضنة در  یه بنشتر م ظر بر مرتکب است، استف ده شده است. 2«دمول»

در مه گت ب  تکنه بر حقوق جزاگی  ه د دادال ه آی گسئو ث دبلنچ ایتف  یرده ثفورثمدزگ   به گ فته
داملی یشوره  ا دام به ارائة تعرگف مذیور در مصوص ت  ثز به عنف یرد. رأد بدثد فورمدزگ   

به  عنف به ت  ثز م ن د بر تنه  رثمدهاگ  ک یه حقنقت ث اگ  عنف به ت  ثز تعرگف توسعة دلنلبه
 الملیل بین   حقیوق  جیدد  مقض آمکه عنف، براد به ت  ثز یه داد شده، مش ی تکمنل  رب می گک

 مدارد. بودی ث تعداد زگ د  رب من ی  السترده به ینفرد محسوب شود، من زد

 

 3یچ و کواچپروندة کوناراچ، ووکو مثابة جنایت علیه بشریت درتجاوز به عنف به . احراز4
مظر الرفت  عن صر ت  ثز به عنف ث شیکن ه، از   دلنل دربه 2001س ل  رأد یوم راچ ث دگگرای در

الملل ینفرد فعلیی محسیوب   حوزة مشومت جنسی در حقوق بن  ه د کنشگ م درجمله کرثمده

                                                           
1. Invasion  
2. Penetration  
3. Dragoljub Kunarac, Zoran Vuković, Radomir Kovač  
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 بودمید  براد ت  ثز در بوسنی شر ی س زم مدهی ییرده را  ه گییمپ متهم ی اگ  کرثمدهشود. می
در ت رگخچیة تعقنیب    .یردمید میزم ی مسلم ی بوسنی ت  ثز  سرب زای صرب بهمکرراً م   آدر  یه

شود یه صرف ً به اته می ا مربیو  بیه    المللی، اثلن  ینفرمواستی محسوب میجرائم جنگی بن 
 (Dixon, 2002: 697)کردامت جرائم مشومت علنه زم ی، می

اثلین  حکیم منتشرشیدة محیض در     اسیت ییه    آی حنث بسن ر ح ئز اهمنیت  اگ  کرثمده از
دادال ه گوالس ثد است. همچنن  اثلن  حکمی است یه اتهی م   ه د جنسی درمصوص مشومت

 Palmer)محکوم شده اسیت  ت  ثز به عنف تحت عنوای جن گت علنه بشر در دادال ه گوالس ثد 

ث در  ضنة آی گسئو  در  ضنة یوم راچ، شع ة بدثد، تعرگف ت  ثز به عنف را یه در. (142: 2009,
ه گی دامست یه رض گت  ضنة فورثمدزگ   تأگند شده بود، توسعه داد ث آی را ش مل تم م ثضعنت

 .(Dixon, 2002: 670 )آزادامه ث داثطل  مة فرد ثجود مدارد 

)رأد یوم رمی چ( تعرگفیی    422آمده در ک راالرا  عمله د بهشع ة بدثد در مه گت ب  بررسی
. فع لنت جنسی همراه ب  زثر، تهدگید بیه زثر  ربی می گی  شیخص      1»ارائه یرد: جدگد بدگ  شرح 

طیور ثگیژه   . فع لنت جنسی همراه ب  زثر گ  تنوع سی گر شیراگط معین  ییه  ربی می را بیه      2ث لث؛ 
کذگر یرده ث گ  توام گی اث را براد امتن ع از آی عمل منتفی یرده ب شد گی  فع لنیت جنسیی     آسنب

در حقنقت دادال ه از سی مت ر فنیی عنصیر می دد در کرثمیدة       «.ارتک ب گ بد بدثی رض گت  رب می
تمرییز  « عدم رض گت  ربی می »رثد بر« زثر»ج د تمریز بر استف ده از فورثمدزگ   ت عنت، ام  به

مطلیوب   ه د حقو ی متعدد به اگی  متن یه رسیند ییه عنصیر     شع ه ب  بررسی مظ میرده است. 
یننیدة م نی د   ترگ  ثجه مشخص اگ  جرم ث منعکس  معمولاست. اگ« فقدای رض گت  رب می»

اصل م  زاا مقض ث تعرض تم منت جنسی است. شع ة ت دگدمظر ب  تأگند اگ  رثگکیرد اظهی ر   
توامد دلنلی رثش  م نی بر م رض گتی ب شید،  داشت یه هرچند زثر گ  تهدگد به استف ده از زثر می

همچنین  شیع ة   (. 283: 1393)یراگر ث همکی رای،  شود ام  عنصر ارتک ب جرم ت  ثز تلقی ممی
ت دگدمظر معتقد بود یه مشومت جنسی، به تحقق جرم شکن ه من یر شیده، چراییه شیکن ه     

 :Oosterveld, 2011 من ر شده اسیت ) « درد ث رم  شدگد رثحی گ  فنزگکی  رب می»ضرثرت ً به 

 عنصیر  ث ییرد  تأگند را ت  ثز جرم م دد عنصر مورد در ترد نق تفسنرد ت دگدمظر (. شع ة 72
 علنیه  جن گیت  دامست، ییه بیه  ( رض گت عدم بر م تنی) غنررض گی عمل گک م  بةبه م دد آی را

شد. ثجه ممنزة اگ  تصمنم تمریز ثگژه بر استق ل ث مودمخت رد جنسی  مواهد من ر بشرگت
 عنیف  بیه  ت ی ثز  نصیر ع عنیوای به مفسهفی توامدممی زثر از افراد است. اگ  استدبل یه استف ده

ب شد، منرا  تصیمنم دادالی ه در  ضینة یومی راچ      م رض گتی بر ادتوامد  رگنهمی شود، بلکه لح ش
 آزادد ث فیرد  جنسیی  مودمختی رد  زثر، ییه  جیز بیه  ابزاره  س گر به است. به اعتق د شع ه توجه

 ب شد. ی فی رض گت فقدای اث  ا براد است یند، ممک می مقض را اث امتخ ب
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   رواندا   کیفری المللیدادگاه بین ةرویر تحوالت جرائم جنسی در سی
، جیرائم مشیومت جنسیی بیراد کنشی رد اهیدا        1994زداگی در رثامدا در سی ل  در م ل مسل

ه د رثامدا ش گع تی منتشر یردمد ت  زمی ی توتسیی را   رس مه شد.ی ر الرفته میسن سی ث مظ می به
به تصیوگر بکشیند. اغلیب زمی ی توتسیی       2ال ی اغواینندة دشم ث مم گند 1عنوای زم ی افسومگربه

ع  را دگگر، ت ی ثز بیه عنیف در راسیت د     ه د جنسی ث ت  ثز به عنف بودمد. به رب می مشومت
 .(203L. Haffajee :2006 ,)شد ی ر الرفته میا لنت ج معة توتسی به 3ارع ب

امگی رد   ی جرائم جنسیی ث جیرم  مح یمة مرتک  دادال ه رثامدا مقش مهمی در در اگ  زمننه 
تیرگ  آمهی  مربیو  بیه     الملل اگف  یرد یه مهیم ه د جنسی در حقوق بن اشک ل متعدد مشومت

 است. 4کرثمدة آی گسئو ث کس از آی کرثمدة منوزم 
 

. بذر اولیة شناسایی جرائم جنگی مبتنی بر جنسیت و شناسایی تجاوز بیه عنیف   1
 دة آکایسئوزدایی در پرونمثابة جنایت نسلبه

مصیوص  ضینة    دردادالی ه رثامیدا   جنسینت، توسیط    سود جرائم جنگی م تنی برال م به اثلن 
یشیی مطیرح شید. اگی      عنوای جن گت مسلشهردار س بق ت ب  به اته م ت  ثز به عنف به آی گسئو،

امد. اگ  حکیم  ه د جنسی ث ت  ثز به عنف جرائم مستقلیتصمنم ح یی از آی است یه مشومت
 .(Palmer, 2009: 141)اثلن  ب ر تعرگف ثسنعی از جرم ت  ثز ث مشومت جنسی ارائه یرد براد 

 ینفیرد  منی ی محی یم   زداگیی در مسیل  محکومنیت  اثلین   عنیوای کرثمده همچنن  بیه  اگ  
د آی گسئو من ع بسن ر مهمیی در تعرگیف ث   رأ شود.ت رگخی محسوب می  ض ثا گک المللیبن 

د را در اگ  زمننه اگ  د ابرجستهزداگی است ث دیترگ  حقو ی مسلارزگ بی اعم ل ث عنصر جرم 
 تهی جم  موعی جزء است؛ اثلن  جزء دث از متشکل ت  ثز (. جرم96: 1393یرده است )رثزبه ی، 

 هرد گی    شراگط موجود، ثجود اسن د برمی دثم، براس س جزء ث است جنسی م هنت ب  فنزگکی
 در بی ر  ییه اثلین    است جرم م دد عنصر دربردارمدة یه لاث جزء .است رض گت فقدای ع  رتیبه

 شع ه. شد گ د بشرگت علنه جن گت م  بةبه از ت  ثز آم   در است یه شده مطرح آی گسئو کرثمدة
 ث موضیوع  فنزگکیی  جن یة  تنهی   تیوای ممی ث است مشومت اشک ل از گکی ت  ثز یه معتقد است

 تهی جم  معنیی  بیه  جیرم  اگی   ییه  یرد  النردمتن ه ث داد  رار توجه مورد را  رب می بدی اجزاد
 ث یراگیر )النرد می صورا فرد گک به مس ت  هرد شراگط در یه است جنسی م هنت ب  فنزگکی

                                                           
1. Femmes Fatales 
2. Seductive Agents of the Enemy  
3. Terrorize 
4. Alfred Musema 
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 شی مل  اسیت  ممکی   جنسیی  ه دمشومت یه است ب ثر بر اگ  دادال ه .(282: 1393همک رای، 
 آموزدامش گک اج  ر م  ل طوربه .م  شند فنزگکی تم س حتی گ  دمول مستلزم یه شود اعم لی

اسیت   جنسی مشومت مص دگق از ژگمن ستنک، حری ا ام  م ث جمعنت مق بل در شدی لخت به
(ICTR, 1998: Para. 688.) 

ث  المللیی بین   ینفیرد  حقوق م ص زمننة الرفت  مظر در هد  شع ة بدثد معتقد است ب  
شیده، تعرگیف    داده ه دامصیوص آمهی  شی    ییه در  در رثامیدا  عنف به ت  ثز اشک ل ه دثگژالی
 از ا یدام تی  شی مل  اسیت  ممکی   عنیف  به ت  ثز تنوع»اس س اگ  ترد مورد من ز است. برثسنع
ب شید  « منستند جنسی  امدام ذات ً یه بدی ه د حفره از استف ده گ /  ث اجس م  یردی ثارد  جمله

(ICTR, 1998: Para. 596.) 

صیرف ً عن صیر فنزگکیی     ،3ث ی موه میدا  2لی جلی، ی ج1در  ض گ گی چوی سم مزا دادال ه رثامدا
فعل ت  ثز به عنف را تشرگح یرده بود یه در مه گت در  ضنة آی گسئو، رثش تحلنل میود را بیه   

 .(Fabijanic Gagro, 2010: 1322)سمت ارائة تعرگفی مفهومی از ت  ثز به عنف تغننر داد 

کنشرفت حقیوق جنسینتی در    در مصوص ث مؤثر اگ  رأد ش گد گکی از تصمنم ا کنشگ م 
یه الفته شد، دادال ه معتقد بود یه دامنة مشومت جنسی از جمله الومهچرایه هم ی جه ی ب شد،

گی    4توامد بدثی هرالومه تمی س فنزگکیی  ت  ثز به عنف، بسن ر ثسنع است ث مشومت جنسی می
« غنرامسی می س گر اعمی ل  »منز ام  م النرد. همچنن  دادال ه مشومت جنسی را در دستة  5دمول

 . (L. Haffajee, 2006: 208)اس سن مه  رار داد  3م دة  9ط ق شق 
توامد ب  اهدافی چیوی ارعی ب،   شع ة بدثد بر اگ  ب ثر بود یه ت  ثز به عنف هم مند شکن ه می

ث م  زاا گ  ینترل گ  م بودد گک شخص اسیتف ده شیده اسیت ث هم منید      تحقنر ث مفت ث ت عنض
زمد در صورتی یه ب  تحرگک گ  رض گت گ    ول مق می ا رسیمی   مدشه می شکن ه، به حن نت فرد

 )توامید بیه  شیکن ه منیز بنن  مید      ث س گر اشخ صی یه در اگ  سمت  رار دارمد، ام  م شود، میی 

ICTR, , 1998: Para.597)    هی د  . دادال ه همچنن  بر اگ  ب ثر بود یه ت ی ثز بیه عنیف ث مشیومت
عنوای گیک الیرثه را شیکل داده ییه بجیرم بیه       ه  بهس زد توتسیجنسی بخش بگنفک رثمد م بود

. االرچه مشومت جنسی ث ت  ثز بیه  (Fabijanic Gagro, 2010: 1329) زداگی من ر شده استمسل
علنیه  دثد اگ  جن گت در اثض ع ث احوال اج  رآمنز علنیه شیخص م نیی    اگ  حنث یه هر عنف از

ثجود اگ ، ثگژالی هتک م موس به عنف در مق گسه ب  دگگیر  ب   هم ش  هت دارمد، گ بند ب ارتک ب می
مصنصیة   تعیرض جسیم می بی    »امواع مشومت جنسی آی است یه ت  ثز به عنف، من ز بیه تحقیق   

                                                           
1. Semanza Case  
2. Kajelijeli Case  
3. Kamuhanda Case 
4. Physical Contact  
5. Penetration  
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به اعض د بدی دگگرد است. براد ممومیه  « تعرض جسم می»دارد یه در حقنقت، امص از « جنسی
مصداق ت  ثز به عنیف   ن سلی زمی یه در ح ل ج ی دادی است،یردی گک تکه چوب در امدام ت فرث
 بیراد  تی ش  شده در اگ  کرثمده، اثلین  (. ب رد، تعرگف ارائه207: 1396ب شد )ینتی شن گزرد، می

 بی   جرم عن صر طرگق المللی را ازبن   ض گی رثگة در عنف به ت  ثز ث جنسی مشومت ارائة تع رگف
. یشید به تصوگر میی  مشترک مخرج گک عنوایبه 1«اج  ر»از  ادتردهالس مس ت ً اصط ح از استف ده
 ،منرثد فنزگکی اسیت  دهندةمش ی تنه مهتعرگف شد یه  ادالومهبه بدثد ةتوسط شع  «اج  ر»ثاژة 

 یه موجب ترس ث استنص ل فیردد ، ام ذد ث س گر اشک ل اج  ر ارع ب، توامد ش مل تهدگد،بلکه می
بنی    2« رب من ی»اغلب براس س ت ربن ا  قنقت تعرگف موردمظر شع ة بدثدح . در، منز ب شدشودمی

عنیوای گکیی از   ه د جنسی  رب می بهمشمول مواردد چوی تم س جنسی، لمس یردی امدام شد ث
صیراحت از ثاژة  رأد بیدثد، بیه   598شیود، چراییه کی راالرا     اشک ل ت  ثز به عنف محسوب ممیی 

 جن گیت  گی   زداگیی مسیل  عنوایبه عنف به ت  ثز یردی ح شصح ت یرده است. ل« ته جم فنزگکی»
 جهی می  ص حنت براس س یشوره  توسط عنف به کردامت  به اگ  مطلب یه ت  ثز بشرگت ث علنه
 فرد اگ  رأد ت رگخی است.  ه د منحصربهاز جمله ثگژالی است، تعقنب   بل
 

 افزایش ادلة اثبات جرائم جنسی در پروندة میوزما. 2
نة آی گسئو، کرثمدة دگگرد در مصوص جرائم جنسی کینش رثد دادالی ه  یرار الرفیت ییه      کس از  ض

زداگیی  مسیل  مورد در منوزم  رأد در م دداً عنف به ت  ثز تعرگف مربو  به شخصی به م م منوزم  بود.
 یی رالرای  ث حملیه  هی  توتسیی  به شخص ً یه بود چ د ی رم مة گک مدگر منوزم  .الرفت  رار بحث مورد
 ث مشیتمل بیر مشی ریت، مع ثمیت     حمی ا  اگی   .ییرد میی  حم ا تشوگق اگ  در شریت به را مود

زداگی، می بودد ث ت ی ثز بیه    ه گی چوی مسلمنوزم  به اته م بود. الرثهی جنسی ت  ثزه د در مش ریت
عنوای مص دگقی از جن گت علنه بشر، در دادال ه رثامدا مح یمیه شید. در حکیم صی دره در اگی       عنف به
زداگی لح ش شیده اسیت.   عنوای عمل مسلبه ت  ثز به عنف به ت عنت از حکم معرث  آی گسئو، کرثمده،

آم   ییه ت ی ثز بیه عنیف ث مشیومت       از اگ  کرثمده، ب  اتخ ذ رثگة دادال ه در  ضنة آی گسئو، دادال ه در
طور چشمگنرد اگی   من ر شده بود، به« صدم ا جسمی ث رثحی شدگد مس ت به  رب می»جنسی، به 

یرد ث بی    زداگی لح شعنوای عمل مسلبه دادال ه رثامدااس سن مة  2( م دة 2)2اعم ل را ب  استن د به بند 
عنیوای بخیش بگنفیک    مشومت جنسیی را بیه   ت عنت از رثگة دادال ه در  ضنة آی گسئو، عمل ت  ثز ث

 (.ICTR: Para 933 & 908ه  شن س گی یرد )طرح م بودد الرثه توتسی
در  ضنة منوزم ، ادلة اث  ا دعوا را براد اث  ا جرم ت  ثز به عنف افیزاگش   شع ة ت دگدمظر

                                                           
1. Coartion  
2. Victims  
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اس سین مه )ت ی ثز بیه عنیف(      3می دة   7داد ث ب  اگنکه شع ة بدثد معتقد بود یه اث ط یق بنید   
سی ب فقیدای میداریی    محکوم به جرم به ت  ثز به گک زی توتسی است، ام  شع ة ت دگدمظر به

عنوای مصوص ت  ثز به عنف، به حکم محکومنت اث را در تردگد ب شد، یه ف رغ از هرالومه شک ث
 .(L. Haffajee, 2006: 208)جن گت علنه بشرگت مقض یرد 

هی د  ی مومی در عرصیة حقیوق     موبی در اگ   ضنه چی لش ش گد بتوای الفت دادال ه رثامدا به
 هود   بیل اعمی ل   المللی را مطرح یرده ث دست به توسعة رثمد رسندالی ث حقوق مینفرد بن 

المللی  رار داشت، ام   ضی ا بسین ر   موضوع تحت رسندالی بن  در اگ  زمننه زده است. ب  اگنکه
موبی توامستند حقوق ه د   مومی یه بنشتر آمه  بسن ر مشهورمد،  رار داشتند ث بهمتأثر از سنت

ب ب ث سینوگل  م یی م  الرفتیه از دث مظی  المللی ینفرد را از گک سرد  واعد مم دگ  یه اله مبن 
بی    .(Aptel & Williamson, 2000: 148)است، م رج یرده ث در فض د فراملیی عملنی تی ینید    

آمکه دادال ه در  ضنة منوزم  ا دام بیه ارائیة تعرگفیی از ت ی ثز بیه عنیف مکیرد، امی  در م میوع          
را در شن سی گی  ه د حقو ی در  ضنة منوزم  ث آی گسئو، در م موع توامستند مقطة عطفیی  گ فته

 الملل، ر م بزمند.عن ر ط ق حقوق بن عنوای جرائمی تم مت  ثز به عنف ث مشومت جنسی به
 

کیفیری یوگسیالوی سیابق بیا      المللیی مقایسة تطبیقی رویة دادگاه بیین 
 المللی کیفری برای رواندا  دادگاه بین

دلنیل سیکوا   رثگکرد ییه بیه  ب  مط لعة رثگة اگ  دث دادال ه ب  دث رثگکرد یلی مواجه شدگم؛ گک 
هی د جنسیی   اس سن مه،  ض ا بسن ر جسورامه به شن سی گی ث ارائیة تعی رگف جیرائم ث مشیومت     

مق گسة رثگیة   امد ث رثگکرد دگگر یه  ض ا بسن ر منفعل عمل یرده ث بنشتر به تحلنل ثکردامته
بیه شیهرا اگی      کرثمدة ت دگچ تنه  اتفی ق حی ئز اهمنتیی ییه     امد. درمح یم کنشن  بسنده یرده

کرثمده من ر شد، آی است یه براد اثلن  ب ر مشومت جنسی علنه میردای میورد توجیه دادالی ه     
 توسیط  عنیف،  بیه  ت  ثز ث اج  رد جنسی مق ربت اته م ب  آمکه المللی  رار الرفت، همچنن  بن 

، عنیوای جرائمیی مسیتقل   جنسی مه به ه دمشومت ب ر اثلن  شد، ام  براد الرفته کس دادست ی
 شد. شن س گی بشرگت علنه جن گت ث غنرامس می رفت ره د عنوایبه بلکه

ه د جنسی یمپ سلن نی، فورمدزگ   ث یومیوراچ ث سی گرگ ، از   کس از کرثمدة ت دگچ، کرثمده
میوبی بیه تصیوگر    ه گی هستند یه رثمد سنر تک ملی تع رگف ت  ثز بیه عنیف را بیه   جمله کرثمده

هی د جنسیی من یر    امگ رد مشومتالملل در زمننة جرمق بن یشنده ث ت  حدد به توسعة حقو
شده از ت ی ثز بیه   جز تعرگف ارائهامد. ام  در دادال ه رثامدا ش هد اگ  سنر تک ملی منستنم ث بهشده

ه د جنسی بسن ر منفعل عمل ییرده ث تنهی  از   عنف در کرثمدة آی گسئو، س گر شع  ا در کرثمده
 امد.  یرده رثگة مح یم کنشن  الگوبردارد
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کرثمدة آی گسئو، شع ة بدثد ب  ف صله الرفت  از تعرگف توصنفی کرثمدة ت دگچ اظه ر ییرد   در
تیوای بی  توصینف فنزگکیی     ت  ثز شکلی از تعرض است ث عن صر اصلی جرم ت ی ثز را ممیی  »یه 

حملیة فنزگکیی داراد   »صیورا  ث بر اگ  اس س ت  ثز را بیه « اهدا  ث اعض د بدی مشخص یرد
به  ، تعرگف یرد.«گ بدجنسی یه در اثض ع ث احوالی اج  ریننده علنه گک فرد ارتک ب می م هنت

شده در کرثمدة آی گسئو از مفهوم سنتی ت  ثز الذر یرده ث به سمت اگ  ترتنب تعرگف یلی ارائه
تر حریت یرده است ت  ابزاره د متعدد مشیومت را در برالنیرد. تعرگیف    تر ث ج معتعرگف موسع

ث  1اتخ ذشده در کرثمدة آی گسئو بعیداً در دادالی ه گوالوسی ثد در کرثمیدة سل نسیی     « مفهومی»
(. شیع ة  307: 1393توسط دادال ه رثامدا در کرثمدة منوزمی  منیز تأگنید شید )اسیتری فوچی رد،       

مقدم تیِ آی گسئو، ع مداً از فهرست یردی اجزاد بدی موددارد یرده ث در عوض ت  ثز به عنف 
تعرگف یرده است، چراییه اگی  دادالی ه معتقید      2«ض فنزگکی ب  م هنت جنسیتعر»عنوای را به

توامید بی    است یه ت  ثز به عنف، شکلی از ت  ثز است ث عن صر اس سی جرم ت  ثز به عنف ممیی 
  .(Ruiz, 2016: 10)تعرگف فنزگکی اهدا  ث اجزاد بدی توصنف شود 

رثگکیردد   میِ مشیومت جنسیی،  دادال ه رثامدا در مصوص عیدم رضی گت  ربی     از سود دگگر،
مش به ب  رثگکرد دادال ه گوالس ثد در  ضنه یوم راچ اتخ ذ یرد ث مشومت جنسی را موعی تعرض 
جسم می ب  مصنصة جنسی به گک شخص در شراگط ث اثض ع ث احوالی یه موجب اج  ر شخص 

از توسل بیه زثر  در مظر الرفته است. بن براگ  بزم منست اثض ع ث احوال اج  ریننده ب  احر شده،
اث  ا شود، بلکه تهدگداا لفظی، ارع ب، ایراه ث دگگر امواع اج  ر یه ب  ح لت ترس گ  م امندد از 

است ث صر  ثجود شراگطی م منید مخ صیمة مسیلح مه    « اج  ر»مق ثمت همراه ب شد، به معن د 
 (. 45ث44: 1397همراه دارد )گ ثرد، را به« اج  ر  رب می»منز 

ه د  ضی ا دادالی ه گوالسی ثد در    شده توسط دادال ه رثامدا ش هد ت شرگف ارائهبه موازاا تع
در کرثمدة معرث  به یمپ سل نسی، شع ة بدثد بی    شن س گی د نق تعرگف ت  ثز به عنف هستنم.
تحرگک آلت تن سلی ث دامل یردی اشن  در مقعید را   تأیند رثگکرد دادال ه رثامدا در  ضنة آی گسئو،

دادالی ه  شرم مه ث تعقنب ث آزار ث اذگت لح ش یرد. اعم ل غنرامس می ث رفت ره د بی ه،عنوای شکن به
 استف ده یرده است.  « ته جم»در تعرگف ت  ثز به عنف ب  ا ت  س از تعرگف آی گسئو از ثاژة 
در کرثمیدة   ( دادالی ه گوالسی ثد،  1998چه ر م ه کس از رأد دادال ه رثامدا در کرثمدة آی گسئو )

 :Weiner, 2013مشترک ژمیو شن سی گی ییرد )    3عنوای مقض م دة ت  ثز به عنف را به  ،فورثدزگ 

دادال ه در اگ  کرثمده به بن ی عنصر می دد ت ی ثز بیه عنیف کردامتیه ث بیرم   تعرگیف         (. 1210
بیراد بنی ی   « دمیول »از ثاژة « تهی جم »جی د اسیتف ده از ثاژة   آی گسئو ث کرثمده یمپ سل نسی به

 ثز به عنف استف ده یرده است. اگ  تعرگف از عنصر م دد جیرم ت ی ثز در کرثمیدة    عن صر م دد ت 

                                                           
1 Celebici  
2. A Physical Invasion of  a Sexual Nature 
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ی ر الرفته شد. ب  صدثر حکم شع ة بدثد دادال ه گوالس ثد )در  ضینة فورثمیدزگ  (   یوم راچ منز به
در حقنقت دادال ه در مه گیت گیک تعرگیف     بن  رثگة دث دادال ه گوالس ثد ث رثامدا شک   کدگد آمد.

 تدرگ  مرزه د ت  ثز به عنف را در بسیتر یرامیت امسی می ترسینم ییرد.     خ ب یرده ث بهفنی را امت

رثگکرد اتخ ذشده توسط دادال ه گوالس ثد در اگ  کرثمده بسن ر متفی ثا از رثگکیرد اتخ ذشیده در    
ه د بسین ر محت ط میه ث بی  ارائیة     کرثمدة آی گسئو توسط دادال ه رثامدا است؛ چرایه دادال ه ب  بررسی

المللی، حقوق عرفی ث  وامن  ث رثگة  ض گی داملیی  گی   مومی یه ب  بررسی ج مع مع هداا بن م ن 
، 2001بیه همی ی امیدازه موآثرامیه، در سی ل      یشوره   ام  م الرفته، اگ  تعرگف را ارائه یرده اسیت.  

دادال ه، کس از اگنکه متوجه شد ت  ثز به عنف م شی از درد ث رم  شیدگد رثحیی ث جسیمی بیراد     
دادال ه بیراد اثلین  بی ر     .(Soares, 2014: 6)رب من ی است، یوم راچ را به اته م شکن ه محکوم یرد  

 عنوای جن گت علنه بشر شن س گی یرد.  در اگ  کرثمده ت  ثز به عنف را به
بدثد در کرثمدة یوم راچ ب  اگ  استدبل یه شع ه در  ضنة فورثمدزگ   تنه  ت ی ثز بیه    شع ة

بیه   اج  ر شن س گی یرده ث به س گر عیواملی ییه   ث تهدگد به زثر  رار دادی زثر ث عنف را ب  لح ش
اد کیردازد اشی ره  رثد بخشی از بدی  ربی می میی   دمول جنسی بدثی رض گت گ  غنرداثطل  مه بر

مکرده، تعرگف دگگرد از ت  ثز به عنیف ارائیه ییرد. شیع ه معتقید اسیت رضی گت  ربی می ب گید          
ارادة آزاد  رب می، ب  ارزگ بی اثضی ع ث احیوال کنرامیوی، داده شیود. از مظیر      داثطل  مه ث در متن ة 

شع ه عنصر معنود ت  ثز به عنف،  صد ام  م عمل دمول جنسی ث آال هی از اگنکه اگی  اتفی ق   
(. عنصیر معنیود من زمنید    ICTY  ,2001:Para 460 گ بد، است )بدثی رض گت  رب می ارتک ب می

اگنکیه عمیل    ی منست، ام  من زمند آی است یه اث  ا شیود میتهم از  اث  ا  صد تأثنر عمل جنس
 .(Weiner, 2013: 1213-2014)گ بد، آال ه ب شد جنسی بدثی رض گت  رب می ارتک ب می

 را« اج  ر ث زثر ث تهدگد به زثر»تعرگف مورد تصوگب دادال ه بدثد در  ضنة یوم راچ، االرچه  
 عنوای عنصر ت  ثز به عنف به تعرگف اض فه یرد.به را« عدم رض گت»حذ  یرد، ام  در عوض  از

عنوای م ن گی براد تعنن  اگنکیه گیک فع لنیت جنسیی بیه      از مظر شع ه، مودمخت رد جنسی به
 ت  ثز به عنف من ر شده گ  منر، ب گد لح ش شود.

ی سسه معتقد است یه هر دث تعرگف )در کرثمیدة فورمیدزگ   ث یومی راچ( در محتیوا بی  هیم       
مظیر  بیه  االرچه د، چرایه اج  ر گ  زثر گ  تهدگد به زثر، در اصل به معن د عدم رض گت است.برابرم
رسد، دادال ه بدثد تع رگف   لی دادال ه در مورد ت  ثز به عنف را ب  تأیند بر فقیدای رضی گت   می
رثگیه   طیور ثاضیح از  یند، ف صله الرفته است، بیه عنوای شراگطی یه ت  ثز به عنف را اگ  د میبه

تنه  عن صیرد ییه  بیراد تعرگیف ت ی ثز بیه عنیف        دهد یه مهمگرفته است. اگ  مش ی می ف صله
 ,Erikson)امید  هی  منیز بی  هیم میرت ط     امد، بلکه ضرثرت ً تفسنر ث ی ربرد اگ  دگدال هامتخ ب شده

طیور ی میل اعمی ل    اد است یه بیه دادال ه گوالس ثد ت  به امرثز تنه  محکمه .(437 :438-2010
  .(Ruiz, 2016: 14)دهندة ت  ثز به عنف علنه مردای را مورد کنگرد  رار داده است تشکنل
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المللی را مطرح یرده ث دست به ه د   مومی در عرصة حقوق ینفرد بن دادال ه رثامدا چ لش
موضوع تحیت   توسعة رثمد رسندالی ث حقوق م هود   بل اعم ل در اگ  زمننه زده است. ب  اگنکه

ه د   مومی یه بنشتر آمه  بسین ر  لمللی  رار داشت، ام   ض ا بسن ر متأثر از سنتارسندالی بن 
المللیی را از گیک سیرد  واعید     موبی توامستند حقیوق ینفیرد بین    مشهورمد،  رار داشتند ث به

ب ث سینوگل ب اسیت، می رج ییرده ث در فضی د فراملیی       الرفته از دث مظ م ی م مم دگ  یه اله م
ه د حقو ی در  ضنة منوزم  ث آی گسئو، در م موع توامستند مقطیة عطفیی    فتهعملن تی ینند. گ

عنی ر ط یق حقیوق    عنیوای جرائمیی تمی م   را در شن س گی ت  ثز به عنف ث مشیومت جنسیی بیه   
هم از  الملل، ر م بزمند. دادال ه رثامدا دث تعرگف متم گز ت  ثز به عنف را همزم ی اعم ل یرد،بن 

شده در رأد یوم راچ یه از عدم رضی گت  مدة آی گسئو، ث هم از تعرگف ارائهرثگکرد مفهومی در کرث
   استف ده یرد. عنوای عنصر اس سی ت  ثز به عنف است،به

 
 های یوگسالوی سابق و رواندارویۀ دادگاه

 در خصوص تعریف تجاوز به عنف

 هرد  ب  م هنت جنسی است یه در شراگط ته جم فنزگکیبه عنف،  ت  ثز
 کذگرد.ه گک فرد صورا میمس ت ب

 کرثمدة یمپ سل نسی

در  هر شیء دگگر . آلت جنسی مرتکب گ 1: هرچند م چنز دمول جنسی»
لت جنسی مرتکب به ده ی . ث گ  ثارد یردی آ2ثاژی گ  مقعد  رب می؛ 

« اج  ر گ  زثر گ  تهدگد به ی ربرد زثر علنه  رب می گ  شخص ث لث. 3؛ رب می
 ب شد.می

از « ته جم»ج د استف ده از ثاژة ب شد ث بهه رثد عنصر زثر میتمریز دادال 
 استف ده شده است.« دمول»ثاژة 

 
 کرثمدة فورثمدزگ  

. فع لنت جنسی همراه ب  زثر، تهدگد به زثر  رب می گ  1ت  ثز به عنف: 
. فع لنت جنسی همراه ب  زثر گ  تنوع س گر شراگط معن  یه 2شخص ث لث؛ 
کذگر یرده ث گ  توام گی اث را براد امتن ع از آی ثگژه آسنبطور  رب می را به
ارتک ب  بدثی رض گت  رب می. فع لنت جنسی 3ی یرده ب شد؛ گ  عمل منتف

 «گ بد.
ت عنت در حقنقت دادال ه از س مت ر فنی عنصر م دد در کرثمدة فورثمدزگ   

«  رب می عدم رض گت»رثد  بر« زثر» استف ده از  ج د تمریز بریرده، ام  به
 تمریز یرده است.

 
 کرثمدة یوم راچ

 شراگط در یه است جنسی م هنت ب  فنزگکی ته جم معنی به ت  ثز به عنف
 .النردمی صورا فرد گک به مس ت  هرد
 یردی ثارد جمله از ا دام تی ش مل است ممک  عنف به ت  ثز تنوع»... 

 ب شد.« منستند نسیج امدام ذات ً یه بدی ه دحفره از استف ده گ / ث اجس م

 کرثمدة آی گسئو
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 گیرینتیجه

ه د جنسی در مخ صم ا مسلح مه در سدة امنر ضرثرا تنظنم  واعد شف   استف ده از مشومت
هی د  النرامه در اگ  زمننه را دثچندای یرده است. در اگ  زمننه توجه به عملکرد دادال هث سخت

ه د جنسیی را بی  د یت هرچیه تمی م      لة مشومتالمللی بوده یه مسئه د بن المللی دادال هبن 
بررسی یردمد ث براد اثلن  ب ر دست به ارائة تع رگفی   بل تأمل در مصوص ت  ثز به عنف زدمد. 

امد یه به مح یمة یسی می ییه بنشیترگ  مسیئولنت را در     المللی سعی داشتهاگ  دث دادال ه بن 
آم    از امد، بپردازد.زداگی داشتهسلجن گت جنگی ث م مصوص جرائمی چوی جرائم علنه بشرگت،
ه  ث جرائم جنسی منیز بودمید،   موعی مشتمل بر مشومتیه اگ  سه دسته جرائم اصلی، هر دث به

هی د  موبی توامستند به تعقنب ث مح یمة مرتک ی ی جیرائم جنسیی بپردازمید.  ضی ا دادالی ه      به
ا در مصوص جیرائم جنسیی علنیه    ه د مهمی رگ فته گوالس ثد ث رثامدا، ب  صدثر آراگی متنوع،

غنرمظ من ی در تع رض ا مسلح مه به ج معیة جهی می عرضیه ییرده ث دسیت بیه توسیعة حقیوق         
ه د جرائمی چوی جن گیت  در تم می آمه  بخشی از محکومنت امد.الملل در اگ  مصوص زدهبن 

ه د اگ  دهند.  ض ثاه د جنسی شکل میزداگی را، مشومتعلنه بشرگت، جرائم جنگی ث مسل
ه د ه گی در مصوص حقوق ث حق گق م صی در مصوص کرثمدهمح یم معموبً مشتمل بر گ فته

 مختلف است یه آمه  را ثراد هرالومه شک ث تردگدد معقولی به اث  ا رس مدمد.
هرچند دادال ه رثامدا ث گوالس ثد متوامستند آمچن ی یه ب گد سنسیتم حمی گتی ی رامیدد را    

ه د ینفرد فراهم س زمد، امی  همین  ییه    ومت جنسی در جرگ ی رسندالیبراد زم ی  رب می مش
ب  « اج  رد بودی عمل جنسی»ث « عدم رض گت  رب می»حم گتی را در مصوص  رثگکرد موسع ث

توجه به شیراگط جنگیی اتخی ذ یردمید، در میوع میود حی ئز اهمنیت اسیت ث مقطیة عطفیی در            
شود. خ صم ا مسلح مه محسوب میه د جنسی در ممصوص مشومت ه د ینفرد دررسندالی

م میده از اگی    جنسی علنه  رب من ی مرد منز از دگگر دسیت ثرده د برجی د   ه دتوجه به مشومت
 موبیجنسی در رثگة  ض گی اگ  مح یم به الفتنی است، مشومت ث جرائم آمر ه ست. دردادال ه

یه امرثزه رثگة  ض گی ک  به اشک ل متعدد مود را هوگدا یرده است؛ یه تم م ً حک گت از آی دارد 
 الملل اگف  یند.الملل، توامسته مقش مهمی در توسعه حقوق بن ک د من بع اصلی حقوق بن 
م مده از اگ  مح یم صرف ً به ت  ثز به عنف امتص ص دارد ث ردک د بسن ر هرچند رثگة برج د
رمیی آراد صی دره از   مورد، ام  ب  مرثرد بیر ب ه د جنسی به چشم مییمرمگی از س گر مشومت

 رثامدا ث همچنن  حس سنت  ضی ا در بنی ی تعرگفیی جی مع ث می مع از      ه د گوالس ثد ثدادال ه
هی  در حی ل تغننیر رثگکیرد ث     شود یه همواره، اگ  دادالی ه ت  ثز به عنف، اگ  احس س اگ  د می

ع از ت ی ثز بیه   امد. بررسی اگ  آرا مش ی داد یه ارائة تعرگفی ی میل ث می م  تغننر موضع مود بوده
هرچنید   حقوق ینفرد داملیی یشوره سیت.   از الملل ینفرد بسن ر دشوارترعنف در حقوق بن 
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بررسی رثگه ث  وامن  داملی یشوره  توسط اگ  مح یم توامست به توسیعة هن  رهی د عرفیی ث    
طورییه الفتیه شید براگنید سینر      تر شدی تع رگف ث عن صر جرائم جنسی یمک یند ث هم یغنی

مصوص جرم م مده از اگ  مح یم تأثنر چشمگنرد در بن ی جرائم جنسی، بهرثگة برج دتک ملی 
ث همچنن  اس سین مة دادالی ه ثگیژه بیراد      ینفردالمللی ت  ثز به عنف، در اس سن مة دادال ه بن 

 سنرالئوی برج د الذاشت.
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