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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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چکیده
مفهوم جرائم جنسی در حقوو ین المللوی ینفورد در مونم وری امنور م و دبا ث م ح و ا
ییشم رد را در حقو ین الملل یرامگنخته است .توجه مح یم ین المللوی ینفورد گوالسو ثد
س یق ث رثامدا یه مف هنمی چوی م رض گتی ری می ث اج رد یودی عمل جنسی در شراگط جنگی،
زمننه را یراد تع رگف متر ن مهترد از اشک ل مختلف ت ثز گ مشومته د جنسی در مخ صم ا
مسلح مه فراهم آثرد .ام ی ثجود اگ رثگکرده د متر ن مه ،م وود رثگکوردد ثاحود ث پراینودالی
آراد شعب اگ دث دادال ه ،ایه م ا زگ دد را در مورد مفهوم مورد یحث یر ج د مه دهامود .هود
اگ مق له پ سخگوگی یه اگ پرسش است یه یه مدد رثگة ض گی اگ دادال هه چوه تحووبتی در
عرصة ین المللی در جهت توسعة حقو مرت ط ی جرائم جنسی رخ داده است؟ در اگ مق له یو
رثش توصنفی -تحلنلی پس از ثای ثد تحوبا رثگة ض گی اگ دث دادال ه ،میتوای درگ فوت یو
ثجود سکوا اس سن مة دث دادال ه ،رثگکرد یرمی شع ا آمه ی هد احقو حقوو ری منو ی ث
توسعة حقو ین الملل یسن ر متر ن مه یوده ث جرائم جنسی یهعنوای یخشی از جن گت علنه یشر،
جرائم جنگی ث حتی مسلزداگی شن س گی شده است.
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مقدمه
در طول مخ صم ا مسلح مه ،زم ی ،دمترای ث حتی مردای ،تم م اشوک ل مشوومته د جنسوی،
رثحی ث فنزگکی را ت ریه یردهامد .یهطور م ل در رثامدا ،مشوومته د جنسوی یوهعنوای مووعی
استراتژد در راست د م یودد گک الرثه موژادد یسون ر اسوتف ده شوده اسوت .در الذشوته ج معوة
ین المللی توجه بزم را یه جرائم علنه زم ی یهثگژه ت عنض جنسنتی ث مشومت علنه آم ی م ذثل
ممیداشت .یخشی از اگ ییتوجهی ش گد م شی از آی ی شد یه حقوو یشردثسوت مة ین المللوی،
معموبً مشومته د جنسی را جرمی علنه حن نت ث شرافت زی ث مه مشومت جسمی علنوه ثد
دامسته ث یراد آی اهمنتی یمتر از جرائمی چوی شکن ه ئول میشوده اسوت (ینگوی ث آشون ،
 .)117 :1398تصوگب اسن دد چوی ینوامسنویه د چه رال مة ژمو  1949از گک سو یه ارائة گک
سرد حم گته د م ص از جمله در م دة  27ینوامسنوی چه رم ژموو ث موواد  75ث  76پرثتکول
اثل الح ی  1949ژمو من ر شد .اگ مواد یهصراحت ت ثز جنسی ،فحش د اج و رد ث هرالوموه
تعرض من فی عفت را ممنوع اع م یردهامد.
از سود دگگر در اسن دد چوی م دة  1ینوامسنوی منع شکن ه ث دگگر رفت ره گ م زااهو د
ییرحم مه ،غنرامس می گ ترذگلی ( ،)1984م دة  3مشوتر ینوامسونویه د چه رال موة ژموو ،1949
یند  2م دة  75پرثتکل اثل الحو ی یوه ینوامسونویه د ژموو 1977ث ینود  2مو دة  4پرثتکول دثم
الح ی  1977ژمو تنه حم گته گی ع م یه چشوم میموورد .در اگو اسون د ،تنهو یرموی اشوک ل
مشومت جنسی علنه زم ی هم مند ممنوعنت ت ثز یه عنف ،یهطور ضمنی از ممنوعنت شوکن ه ث
س گر رفت ره د ترذگلی ث غنرامسو می ث همچنون ممنوعنوت تعورض یوه حن نوت افوراد ،اسوتن
میشود .ی توجه یه محدثدگت مق له توضنح در اگ مصوص را یه م لی دگگر میسپ رگم.
مح یم مورم رگ ث توینو ال م مهمی در تک مل حقو ین الملل ینفورد از طرگوق شن سو گی
مسئولنت ینفرد افراد محسوب میشود (یلخی ث آزادیخت .)303 :1393 ،ت ثز یه عنف ث س گر
مشومته د جنسی یهصراحت در اس سن مة مح یم مظ می مورم رگ ث توینو جرمامگو رد مشود،
حتی یرمی شواهد مشومته د جنسی یه مزد دگوای مظ می م ثر دثر (توینو) ارائه شود ،در آی
سطحی رار مداشت یه یه آمه اج زة موضعالنرد م ص در اگ مصوص داده شود ،ازاگ رث صرف ً
اگ جرائم زگرِ چتر «رفت ره د غنرامس می» یهعنوای جن گت علنه یشرگت مورد تعقنب ث مح یمه
رار الرفتند .یه مرثر زم ی ی تأسنس دادال ه ین المللی ینفرد یراد گوالس ثد س یق ث رثامودا ث
دادال ه ثگژة سنرالئوی ت رب ث رثگة ض گی ح صل از آمه ث در مه گت تأسنس دگوای ین المللوی
ینفرد ،رثزمة امندد یراد ری من ی مشومته د جنسی ،پدگدار شود تو یتوامنود شو هد اجوراد
عدالت در سطح مح یم ین المللی ث منز م معی یراد ارتک ب م دد آمه ی شند؛ ت آم یه آمچن ی
ضرثرا مق یله ی اگ موع مشومته احس س شد یه اس سن مة دادال ه ین المللوی ینفورد ،ثار
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مح یم ین المللی مورم رگ ث توینو ،یهطور تودرگ ی ،یورم ینوامسونویه د چه رال موة ژموو،
ت ثز یه عنف ث س گر اشک ل مشومت جنسی را در داگره «جرائم جدد »1رار داده است.
یهدلنل م ود آث ر ث مق با یهرثز ،در مصوص یررسی ثگژةِ سنر تحووبا جورائم جنسوی در
رثگة دادال هه د ینفرد ین المللی در ادین ا حقوو ی یوه زیو ی ف رسوی ،اگو موشوت ر یو رثش
توصنفی -تحلنلی ،یه یررسی سنر تحوبا رثگة ض گی دادال هه د ین المللی ینفرد گوالس ثد
س یق ث رثامدا میپردازد .در ایتدا تحوبا ث مهمترگ آراد اگ دادال ه در زمننة جرائم جنسوی ث
پس از آی تحوبا ث مهمترگ آراد دادال ه ینفرد ین المللی رثامودا در زمننوة جورائم جنسوی
یررسی میشود ث در پ گ ی منز یه مق گسة تط نقی رثگة اگ دث دادال ه میپردازگم.
از آم یه یراد مخستن ی ر در ت رگخ جن گوت جنگوی ین المللوی ،مخسوتن اعو م جورم ث
تعقنب ض گی یه اتهو م مشوومته د جنسوی علنوه زمو ی ث حتوی موردای در محو یم ینفورد
گوالس ثد ث رثامدا صورا الرفته ث آراد یل تأملی در مصوص مشومت جنسی ص در یردهامود
ث حتی یراد اثلن ی ر یه تعرگف جرم ت ثز یه عنف ث مشومت جنسی پردامتهامد ،اگو محو یم
یهعنوای پنشگ م ی اگ حوزه یررسی شدهامد .دادال ه ثگژه یوراد سونرالئوی ث دگووای ین المللوی
ینفرد هم از جمله مح یمیامد یه یررسی رثگة آمه در زمننة جرائم جنسی ح ئز اهمنت است،
ام محدثدگت مق له س ب شد یه یررسی رثگة اگ دث دادال ه را یه م لی دگگر یسپ رگم.
یه عقندة ی سسه تصمنم ا ض گی یهموددمود من ع حقو ین المللوی ینفورد محسووب
ممیشود ،یلکه ممک است یهعنوای ثس گل ث ایزار فرعی ،یراد تشخنص واعد حقو ی ین المللی
تلقی شومد .یه عقندة اث دادال ه ممیتوامد ی رثگة ض گی دیترگ اگ د یند ،زگرا اگ عمل یه دثر
ث تسلسل منتهی میشود (مؤمنی .)68 :1396 ،ی اگ ح ل ش هد آی هستنم یوه رثگوة ضو گی
دادال هه د ین المللی ینفرد همچوی گوالس ثد سو یق ث رثامودا ،یوراد ت نون هرچوه ینشوتر
مف هنم ث تع رگف جرائم ین المللی را یه تصمنم ا ض گی الذشته ارج ع دادهامد ،ازاگ رث در اگ
موشت ر در پی آمنم یه یه اگ پرسش اصلی پ سخ دهنم ،یه یه مودد رثگوة ضو گی اگو محو یم
ت ینوی چه تحوبتی در عرصة ین المللی در جهت توسعة حقو مورت ط یو جورائم جنسوی رخ
داده است؟ پس از آی منز یه پ سخ پرسشه د فرعی مواهنم پرداموت .آگو محو یم ی گود فقوط
یراس س فهرست مندرج در اس سن مه ا دام یه صدثر ینفرمواست ث محکومنت مرتک ی ینند گ
آمکه اگ موارد حصرد م وده ث دادال هه ی ی ریرد توسعة حقو ین الملول ،در یسوط ث توسوعة
جرائم فهرستمشدة جنسی ،آزادد عمل داشتهامد؟ مرتک ی اگ جرائم تحت چه عن ثگنی یول
تعقنبامد؟ آگ اگ مح یم ت ینوی در مح یمة مرتک ی جرائم جنسی یهعنوای گک جرم مسوتقل
موفق یودهامد؟ آگ دادال ه گوالس ثد رثگهاد همسو ی دادال ه رثامدا در یرمورد ی جورائم جنسوی
1. Serious Crimes
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اتخ ذ یرده است گ منر؟ اگ موارد از جمله پرسشه گی هستند یه در ادامه یه شرح ث تفصنل
پ سخ آمه مواهنم پردامت.

سیر تحووتت جورائم جنسوی در رویوة دادگاههوای بینالمللوی کیفوری
یوگسالوی سابق و رواندا
اس سن مهه د هر دث دادال ه ین المللی ینفرد گوالس ثد سو یق ث رثامودا (از اگو پوس دادالو ه
گوالس ثد ث رثامدا) جرائم جنسی را یهعنوای جرائمی یه میتوامد ی س گر اعم لی ممنوعه ط وق
جرائم ین المللی جن گت علنه یشرگت ،جرائم جنگی ث جرائم مسلزداگی همپوش می داشته ی شد،
یه رسمنت شن متهامد ( .)Oosterveld, 2011: 72اس سن مة دادال ه گوالسو ثد ث رثامودا هور دث،
یهترتنب در یند  7م دة  5ث یند  7م دة  ،3تنه ت ثز یه عنف را یهعنوای جن گوت علنوه یشورگت
شن س گی یردمد .ام اس سن مة دادال ه رثامدا یمی فراتر رفته ث در م دة  4تحت عنووای مقضهو د
م دة  3مشتر ینوامسنویه د  1949ژمو ث پرثتکل الح ی دثم ،یهصوراحت ت و ثز یوه عنوف،
ف حشگی اج رد ث هر شکل از اعم ل من فی عفت را یوهعنوای جن گوت جنگوی شن سو گی یورده
است .در اگ یند «تعرض یه حن نت اشخ ص» یهثگژه رفت ره د مووه ث مفتیو ر منوز جن گوت
جنگی محسوب میشومد .ع را «تعرض یه حن نت اشخ ص» ث «هر شوکل از عمول منو فی یو
عفت» یهموعی یه مشومت جنسوی اشو ره دارد (هنکرتوزث دثسووالد یوک .)480 :1387 ،تودثگ
اس سن مة دادال ه رثامدا جهشی یود یه در آی مقورراا مریوو یوه جن گو ا جنگوی ،یهصوراحت
ت ثز ،رثسپیالرد اج رد ث دگگر اشک ل مشومت جنسی را در یرمیالرفت (یراگر ث همکو رای،
 .)331 :1393درج ت ثز یه عنف در اس سون مة اگو دث دادالو ه ،پنشورفت عظنموی در زمننوة
جرمامگ رد جرائم جنسی محسوب میشود ،ام هرچند توجه یه مشومته د جنسی یه مدد اگ
دث سند ،ثارد ی ل د حقو ینفرد ین المللی شد ،ام وام گ فت ث توجه یوه سو گر مشوومته د
جنسی را میتوای یه حق ،ثامدار جرمامگ رد مشومته د جنسی در رثگة مح یم گوالسو ثد ث
رثامدا دامست یه در ادامه یه ین ی آمه مواهنم پردامت.

واکاوی تحوتت جرائم جنسی در رویة دادگاه بینالمللی کیفری یوگسالوی سابق
در من ی پرثمدهه د جرائم جنسی مطرثحه در دادال ه گوالس ثد میتوای یه چه ر موورد از مهمتورگ
پرثمدهه یه شرح ذگل اش ره یرد یه در اگ پرثمدهه اته م ا جنسوی متهمو ی مطورح ث موورد حکوم
رار الرفته است یه یررسی رثگة مح یم در یرمورد ی جرائم جنسی یسن ر ح ئز اهمنت است.
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 .1اولین محاکمة بینالمللی خشونتهای جنسوی و ردپوای خشوونتهای جنسوی
علیه مردان در مخاصمات مسلحانه در پروندة داسکو تادیچ

1

پرثمدة داسکو ت دگچ اثلن مح یمة ین المللی در مصوص جن گت جنگی ی اته م مشوومت جنسوی
محسوب میشود .ت دگچ در ایتدا در س ل  1997یه اته م رفت ره د ییرحم مه (مقض عر ث ووامن
جنگی) ث اعم ل غنرامس می (جرائم علنه یشرگت) محکوم شود ( .)ICTY, 1997: 285دث سو ل یعود
منز در شع ة ت دگدمظر یه اته م رفت ره د غنرامس می ث اگراد لطمو ا شودگد ث صودم ا جودد یوه
جسم ث س مت (مقض السترده ینوامسنویه د ژمو  )1949یوه ینسوت سو ل حو س محکووم شود
( .)ICTY, 1999: Para 327در مح یمة ت دگچ یسن رد از اته م ا اث در مصوص ت و ثز یوه عنوف،
یهدلنل تورس شوهود از اداد شوه دا ،رد شود ( .)Schabas, 2006: 211در ضونة تو دگچ دادالو ه
گوالس ثد تصرگح یرد یه اعم ل حملة جنسی مردامه ،از جمله مقض عضو ،تحرگوک آلوت جنسوی
مردای از طرگق زی ی ث تعرض جنسی ییشرم مه ،تشکنلدهندة رفت رهو د غنرامسو می ث ییرحم موه
یهعنوای جن گ ا جنگی ث اعم ل غنرامس می یهعنوای جن گوت علنوه یشورگت هسوتند ( Alkashina,
 .)2016: 38مح یمة ت دگچ یه اثلن مح یمة مشومته د جنسی مشهور شد .ی آمکه اته م مق ریوت
جنسی اج رد2ث ت ثز یه عنف ،توسط دادست ی پس الرفته شود ،امو در مه گوت یوراد اثلون یو ر
مشومته د جنسی یهعنوای رفت ره د غنرامس می ث جن گت علنه یشرگت شن س گی شد.
در اگن یه ذیر اگ مکته یسنده میشود یه اج ر دث شخص یه ام و م رایطوة جنسوی دهو می
توسط ت دگچ میتوامست فرصتی یراد دادال ه گوالس ثد س یق ی شد ت چنون مشوومته گی را (در
اگن تحرگک آلت تن سلی ی ده ی) یهعنوای جرم ت ثز یه عنف (یهعنوای جرم مستقل) شن سو گی
یند ،ام دادال ه اگ فرصت را غننمت مشمرده ث در عوض ،آی را در دستة س گر جرائم عو م معرفوی
یرده ث تنه اته م ا جنسی شم رة  10ث  11ینفرمواست تحوت عنووای جن گوت علنوه یشورگت ث
مقض حقو ث عر جنگی ی تکنه یر رفت ره د غنرامس می مورد تأگند دادال ه رار الرفته است.

 .2احراز تجاوز جنسی بهمثابة شکنجه در پروندة موزیک ،دتلیچ ،لندزو و دلیچ
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مح یمة چه ر ت از اعض د س یق منرثه د مسلح یوسنی (معرث یه یمپ سلِ نسی)4مقطة عطفوی
را در عدالت ین المللی ی یه رسومنت شون مت ت و ثز جنسوی یوهعنوای شوکلی از شوکن ه ،هوم
یهعنوای مقض ف حش ینوامسنوی ژمو ث هم مقض وامن ث آداب ث رسوم جنگی ر م زد .ی توجه یوه
مطرح شدی اته م ا جرائم جنسی ،شع ة یدثد دادالو ه گوالسو ثد در سو ل  1998در یخشوی از
1. Duško Tadić
2. ForcibleSexual Intercourse
3. Hazim Delić ,Esad Landžo,Zejnil Delalić,Zdravko Mucić
4. Čelebići Camp

 6فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

حکم مود ی عنوای «ت ثز یهعنوای شکن ه»1یهطور یسن ر د نوق ث هوشومندامه سوه محوور یوراد
مود مشخص ث یه یررسی آمه پردامته است؛ سمت اثل اگ رأد یه یررسی ممنوعنته د ت و ثز
جنسی ث ت ثز یه عنف در حقو ین الملل یشردثست مه میپردازد ث اع م مویدارد یوه ت و ثز یوه
عنووف ث سو گر اشووک ل ت و ثز جنسووی یوودثی هوونچ تردگوودد یهصووراحت ط ووق حقووو ین الملوول
یشردثست مه ممنوع شدهامد .شع ه در راست د اگ ادع یه م دة  27ینوامسنوی چهو رم ژموو 1949ث
یند  2م دة  4پرثتکل دثم امتن رد ینوامسنویه د ژمو  ،1949یه ت ثز یه عنف ث هرالوموه ت و ثز
جنسی ث فحش د اج رد زم ی را یهطور ثگژه منع یورده ،اسوتن د میینود ( ICTY, 1998: Paras
 .)475 & 476شع ة یدثد در سمت دثم یه یررسی تعرگفی ج مع از ت ثز یوه عنوف میپوردازد ث
اذع ی میدارد ی آمکه ت ثز یه عنف ط ق حقو ین الملول یشردثسوت مه ممنووع اعو م شوده ،امو
هنچالومه تعرگفی در هنچیدام از اسن د در اگ مصوص ارائه مشوده اسوت .شوع ة یودثد در اداموه
همچنن ی اش ره ث تأگند ضنة آی گسئو2در دادال ه رثامدا ،در تعرگوف جورم ت و ثز یوه عنوف ینو ی
میدارد« :ت ثز یه عنف ،ته جم فنزگکی ی م هنت جنسی است یه در شراگط هرد مس ت یه گوک
فرد صورا میپذگرد» ( .)ICTY, 1998: Paras 478 -479در مه گت در سمت سوم ،دگوای اذعو ی
میدارد یراد آمکه اث ا یننم یه ت ثز یه عنف میتوامد یهعنوای شوکن ه لحو ش شوود گو منور،
مستلزم آی است یه ت ثز یه عنف عن صر اگ جرم را داشته ی شد.
مشومت جنسی در حقو یشر ایتدائ ً یه موجب منع شکن ه ،رفت ر گ م زاا غنرامس می گو
تحقنرآمنز ممنوع شن مته شد .ازاگ رثست یه دگوای ارثپ گی حقو یشر ث یمنسنوی آمرگکو گی
حقو یشر در رثگهه د ض گی مود مص دگق ت ثز یه عنف مس ت یه ی زداشتشدال ی را یهمنزلة
شکن ه تلقی یردمود (هنکرتوز ث دثسووالد یوک .)482 :1387 ،همون امور منوز توجوه دادالو ه
گوالس ثد را یه یررسی رثگة دادال هه د شع ة ض گی معطو یرد ث ی یررسی رثگوة یمنسونوی
آمرگک گی حقو یشر3ث یمنسنوی ارثپ گی حقو یشر4ث همچنن حکم دادالو ه رثامودا در ضونة
آی گسئو ث س گر اسن د مرت ط یه اگ مهم دست گ فت یه عن صر جرم شکن ه در راست د اهودا
مواد  2ث  3اس سن مه یه شرح ذگل است .1« :فعل گ تر فعلی یه من ور یوه اگوراد درد ث رمو
شدگد جسمی گ رثحی؛  .2یهطور عمدد؛  .3یراد اهدافی چوی یسب اط ع ا گ الورفت ا ورار
از ری می گ شخص ث لث ،م زاا ری می یراد عملی یه از سود اث گ شخص ث لث ام م شده گو
مظنوی یه ارتک ب آی هستند ،ارع ب گ ی زدارمدالی ث اعم ل فش ر یر اث گ شخص ث لث ،ث منز هور
دلنلی دگگرد یه یهموعی م ن د ت عنضآمنز دارد؛  .4یه توسط گو یوه تحرگوک گو رضو گت گو
موافقت گک مق م رسمی گ شخصی دگگرد یه در گک مقو م رسومی فع لنوت میینود ،ارتکو ب
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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گ ید» .پس از آی شع ه اع م داشت ،ت ثز یه عنوف اعمو ل مفراامگنوزد اسوت یوه یوه هسوتة
حن نت امس می ث تم منت جسمی افوراد1لطموه میزمود .ازاگو رث االور ت و ثز یوه عنوف ث سو گر
مشومته د جنسی ضوایط مذیور (عن صر جرم شوکن ه) را داشوته ی شوند ،میتوامود شوکن ه
محسوب شود ( .)ICTY, 1998: Paras 494-495شع ة ت دگدمظر دادال ه گوالس ثد منز ی تأگند
حکم شع ة یدثد از آم یه ت ثز یه عنف موجب ثارد آثردی فش ر شدگد جسمی ث رثحوی یور
افراد میشود ،آی را گکی از اشک ل شکن ه ،ثفق حقو ین الملل عرفی شن س گی یرده ث سه مفر
از چه ر متهم را یه مشومت جنسی علنه غنرمظ من ی صربه د یوسنی متهم یردمد .رأد دادال ه
یدثد در اگ مصوص از جمله مهمترگ آرا در حوزة جرائم جنسی اسوت یوه علویرغم فقودای
تعرگف از ت ثز یه عنف در اسن د چه رال مة ژمو گ اس سون مة دادال ه،دسوت یوه مووآثرد زده ث یو
یررسی ج مع سنستمه د اصلی حقو ی داملی ث س گر رثگهه د ض گی از جمله دادال ه ارثپو گی
گ آمرگک گی حقو یشر ،یه جرمامگ رد ث تعرگف جرم ت ثز یه عنف پردامته است.

 .3احراز تجاوز به عنف بهمثابة نقض عرف و قوانین جنگی در پروندة آنتو فوروندزیجا
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اثلن پرثمده در دادال ه گوالس ثد یه ی م ً یه اته م ا مشومته د جنسی امتص ص داشت ،در
مورد اته م شخصی یه م م آمتو فورثمدزگ  ،فرم مده محلی معرث یوه جوویرز3یوود .ریو می اگو
پرثمده گک زی مسلم ی یوسنی است یه طی ی زجوگی در اگستگ ه پلنس ،ی ره توسوط سوری زای
م دثی ،در حضور متهم ،مورد ت ثز رار الرفت ث متهم درح لییه یه ی زجوگیهو د موود اداموه
میداد ،هنچ ا دامی یراد متو ف یردی اعم لی یه در حضوور اث ارتکو ب میگ فوت ،ام و م موداد.
مط یق توضنح ا دادال ه گوالس ثد در پرثمدة فورثمدزگ  ،حقو ین المللی ینفرد« ،تم م سوء
رفت ره د جنسی مهم را یه مس ت یه تم منت جسم می گ ام ی یسی از طرگق اج ر ،تهدگود،
توسل یه زثر گ ارع ب یهمحود موه ث مغ گر ی یرامت م نیعلنه ،رثا داشته میشود» ،ممنوع ث
یل م زاا میدامد (ینتی ش گزرد .)212 :1396 ،دادال ه از حق یر تم منت جسومی4یوهعنوای
گک حق ینن دگ  ،یهمنزلة یخش امک رم پذگرد از حقو ین الملل عرفی گ د مییند یه در شراگط
م صی مقض اگ حق میتوامد یه تحقق جرم شکن ه منز من ر شود (.) ICTY, 1998: Para 170
یررسیه د دادال ه ح یی از آی یود یه در ینشتر مظ مه د حقو ی ت و ثز جنسوی یوهعنوای
دمول جنسی اج رد آلت تن سلی گ ثارد یردی هر شیء دگگر یه دامل ثاژی گ مقعود جنسوی
تعرگف شده است .ی اگ ح ل ،امت فو تی یوه در موورد «دموول دهو می اج و رد»5ثجوود دارد،
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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ح یی از آی است یه اگ مشومت در یرمی از اگ یشوره مشومت جنسوی ث در یرموی دگگور
ت ثز جنسی محسوب میشومد .یراد حل اگ امت  ،شع ة یدثد دادال ه یه اصول یلی حقو
ین الملل گعنی اصل احترام یه شأی امس می ،متوسل شده ث دموول دهو می اج و رد را یوهعنوای
ت ثز یه عنف در مظر الرفته است (  ) ICTY, 1998: Paras 177-182یوه اعتقو د شوع ه رایطوة
جنسی ده می اج رد فقط صدمة جنسی س ده منست ،یلکه میتوامد یهعنوای جورائم جنگوی گو
جن گت علنه یشرگت لح ش شود (.)Alkashina, 2016: 21
شع ه یهصراحت در اگ ضنه اع م میدارد یه ت ثز یه عنوف میتوامود یوه مقوض فو حش
ینوامسنویه د چه رال مة ژمو ،گ مقض حقو ث عر جنگی گ حتی االر عن صر مورد من ز محقوق
شود ،عمل مسلزداگی من ر شود ( .)ICTY: 1998: Para. 172در مه گت منز ی اگ اسوتدبل اث
را یه اته م مقض عر ث وامن جنگی شن س گیشده در م دة  3اس سن مه (شکن ه) ث منوز مقوض
عر ث وامن جنگی یهس ب تعرض یه حن نت شخصی از جمله ت ثز یوه عنوف ،محکووم یورد
(.)Gagro Fabijanic, 2010: 1317
در ضنة فورمودزگ ( )ICTY, 1998:Para. 185ی مگ ه پوزگوگست یر اگ ی ثر یود یه ت ثز
یه عنف ش مل «دمول جنسی حتی هرچند م چنز .1 :آلت جنسی مرتکب گ هر شیء دگگور ،در
ثاژی گ مقعد ری می؛  .2گ ثارد یردی آلت جنسی مرتکب یه ده ی ریو می؛  .3اج و ر گو زثر گو
تهدگد یه ی ریرد زثر علنه ری می گ شخص ث لث» اسوت ( .)Schabas,2006: 209اگو تعرگوف از
ت ثز یه عنف ،دمول جنسی ده می علنه ری من ی مرد را در یرمیالنرد .از طرفی یرم تعرگف
ارائهشده در رأد آی گسئو یهج د استف ده از ثاژة «ته جم»1یه ینشتر م ظر یر ری می است ،از ثاژة
«دمول»2یه ینشتر م ظر یر مرتکب است ،استف ده شده است .در حقنقت دادال ه یدثد در ضونة
فورثمدزگ یه گ فتهه د دادال ه آی گسئو ث دبلنچ ایتف یرده ث در مه گت ی تکنه یر حقو جزاگی
داملی یشوره ا دام یه ارائة تعرگف مذیور در مصوص ت ثز یه عنف یرد .رأد یدثد فورمدزگ
یهدلنل توسعة تعرگف ت ثز یه عنف ث اگ حقنقت یه اگ پرثمده تنه یر م ن د ت ثز یه عنف یه
گک ری می تکمنل شده ،مش ی داد یه ت ثز یه عنف ،یراد آمکه مقوض جودد حقوو ین الملول
ینفرد محسوب شود ،من زد یه السترده یودی ث تعداد زگ د ری من ی مدارد.

 .4احراز تجاوز به عنف بهمثابة جنایت علیه بشریت در پروندة کوناراچ ،ووکویچ و کواچ
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رأد یوم راچ ث دگگرای در س ل  2001یهدلنل در مظر الرفت عن صر ت ثز یه عنف ث شوکن ه ،از
جمله پرثمدهه د پنشگ م در حوزة مشومت جنسی در حقو ین الملل ینفرد فعلوی محسووب
1. Invasion
2. Penetration
3. Dragoljub Kunarac, Zoran Vuković, Radomir Kovač
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میشود .متهم ی اگ پرثمده یمپه گی را یراد ت ثز در یوسنی شر ی س زم مدهی یورده یودمود
یه در آم مکرراً سری زای صرب یه زم ی مسلم ی یوسنی ت ثز مییردمود .در ت رگخچوة تعقنوب
جرائم جنگی ین المللی ،اثلن ینفرمواستی محسوب میشود یه صرف ً یه اته مو ا مریوو یوه
جرائم مشومت علنه زم ی ،میپردامت ()Dixon, 2002: 697
اگ پرثمده از آی حنث یسن ر ح ئز اهمنوت اسوت یوه اثلون حکوم منتشرشودة محوض در
مصوص مشومته د جنسی در دادال ه گوالس ثد است .همچنن اثلن حکمی است یه اتهو م
ت ثز یه عنف تحت عنوای جن گت علنه یشر در دادال ه گوالس ثد محکوم شده اسوت ( Palmer
 .),2009 :142در ضنة یوم راچ ،شع ة یدثد ،تعرگف ت ثز یه عنف را یه در ضنة آی گسئو ث در
ضنة فورثمدزگ تأگند شده یود ،توسعه داد ث آی را ش مل تم م ثضعنته گی دامست یه رض گت
آزادامه ث داثطل مة فرد ثجود مدارد (.) Dixon, 2002: 670
شع ة یدثد در مه گت ی یررسیه د یهعملآمده در پ راالرا ( 422رأد یوم رمو چ) تعرگفوی
جدگد یدگ شرح ارائه یرد .1« :فع لنت جنسی همراه ی زثر ،تهدگود یوه زثر ریو می گو شوخص
ث لث؛  .2فع لنت جنسی همراه ی زثر گ تنووع سو گر شوراگط معون یوه ریو می را یوهطور ثگوژه
آسنب پذگر یرده ث گ توام گی اث را یراد امتن ع از آی عمل منتفی یرده ی شد گو فع لنوت جنسوی
یدثی رض گت ری می ارتک ب گ ید» .در حقنقت دادال ه از سو مت ر فنوی عنصور مو دد در پرثمودة
فورثمدزگ ت عنت ،ام یهج د تمریز یر استف ده از «زثر» یر رثد«عدم رض گت ریو می» تمریوز
یرده است .شع ه ی یررسی مظ مه د حقو ی متعدد یه اگو متن وه رسوند یوه عنصور مطلووب
«فقدای رض گت ری می» است .اگ معمولترگ ثجه مشخص اگ جرم ث منعکسیننودة م نو د
اصل م زاا مقض ث تعرض تم منت جنسی است .شع ة ت دگدمظر ی تأگند اگ رثگکورد اظهو ر
داشت یه هرچند زثر گ تهدگد یه استف ده از زثر میتوامد دلنلی رثش م نی یر م رض گتی ی شود،
ام عنصر ارتک ب جرم ت ثز تلقی ممیشود (یراگر ث همکو رای .)283 :1393 ،همچنون شوع ة
ت دگدمظر معتقد یود یه مشومت جنسی ،یه تحقق جرم شکن ه من ور شوده ،چرایوه شوکن ه
ضرثرت ً یه «درد ث رم شدگد رثحی گ فنزگکی ری می» من ر شده اسوت ( Oosterveld, 2011:
 .)72شع ة ت دگدمظر تفسنرد د نقتر در مورد عنصر م دد جرم ت ثز را تأگند یورد ث عنصور
م دد آی را یهم یة گک عمل غنررض گی (م تنی یر عدم رض گت) دامست ،یوه یوه جن گوت علنوه
یشرگت من ر مواهد شد .ثجه ممنزة اگ تصمنم تمریز ثگژه یر استق ل ث مودمخت رد جنسی
افراد است .اگ استدبل یه استف ده از زثر ممیتوامد فیمفسه یوهعنوای عنصور ت و ثز یوه عنوف
لح ش شود ،یلکه میتوامد رگنهاد یر م رض گتی ی شد ،منرا تصومنم دادالو ه در ضونة یومو راچ
است .یه اعتق د شع ه توجه یه س گر ایزارهو یوهجز زثر ،یوه مودمختو رد جنسوی فورد ث آزادد
امتخ ب اث را مقض مییند ،ممک است یراد اث ا فقدای رض گت ی فی ی شد.
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سیر تحوتت جرائم جنسی در رویة دادگاه بینالمللی کیفری رواندا
در م ل مسلزداگی در رثامدا در سو ل  ،1994جورائم مشوومت جنسوی یوراد پنشو رد اهودا
سن سی ث مظ می یهی ر الرفته میشد .رس مهه د رثامدا ش گع تی منتشر یردمد ت زمو ی توتسوی را
یهعنوای زم ی افسومگر1ث مم گندال ی اغواینندة دشوم 2یوه تصووگر یکشوند .اغلوب زمو ی توتسوی
ری می مشومته د جنسی ث ت ثز یه عنف یودمد .یهع را دگگر ،ت و ثز یوه عنوف در راسوت د
ارع ب3ا لنت ج معة توتسی یهی ر الرفته میشد (.)L. Haffajee, 2006: 203
در اگ زمننه دادال ه رثامدا مقش مهمی در مح یمة مرتک ی جورائم جنسوی ث جرمامگو رد
اشک ل متعدد مشومته د جنسی در حقو ین الملل اگف یرد یوه مهمتورگ آمهو مریوو یوه
پرثمدة آی گسئو ث پس از آی پرثمدة منوزم 4است.

 .1بذر اولیة شناسایی جرائم جنگی مبتنی بر جنسیت و شناسایی تجاوز بوه عنوف
بهمثابة جنایت نسلزدایی در پروندة آکایسئو
اثلن ال م یهسود جرائم جنگی م تنی یر جنسونت ،توسوط دادالو ه رثامودا در مصووص ضونة
آی گسئو ،شهردار س یق ت ی یه اته م ت ثز یه عنف یهعنوای جن گت مسلیشوی مطورح شود .اگو
تصمنم ح یی از آی است یه مشومته د جنسی ث ت ثز یه عنف جرائم مستقلیامد .اگ حکوم
یراد اثلن ی ر تعرگف ثسنعی از جرم ت ثز ث مشومت جنسی ارائه یرد (.)Palmer, 2009: 141
اگ پرثموده همچنون یوهعنوای اثلون محکومنوت مسولزداگی در منو ی محو یم ینفورد
ین المللی گک ض ثا ت رگخی محسوب میشود .رأد آی گسئو من ع یسن ر مهموی در تعرگوف ث
ارزگ یی اعم ل ث عنصر جرم مسلزداگی است ث دیترگ حقو ی یرجستهاد را در اگ زمننه اگ د
یرده است (رثزیه ی .)96 :1393 ،جرم ت ثز متشکل از دث جزء است؛ اثلن جزء موعی تهو جم
فنزگکی ی م هنت جنسی است ث جزء دثم ،یراس س یرمی اسن د موجود ،ثجود شراگط هرد گو
یهع رتی فقدای رض گت است .جزء اثل یه دریردارمدة عنصر م دد جرم است یوه اثلون یو ر در
پرثمدة آی گسئو مطرح شده است یه در آم از ت ثز یهم یة جن گت علنه یشرگت گ د شد .شع ه
معتقد است یه ت ثز گکی از اشک ل مشومت است ث ممیتووای تنهو جن وة فنزگکوی موضووع ث
اجزاد یدی ری می را مورد توجه رار داد ث متن هالنرد یرد یوه اگو جورم یوه معنوی تهو جم
فنزگکی ی م هنت جنسی است یه در شراگط هرد مس ت یه گک فرد صورا میالنرد (یراگور ث
1. Femmes Fatales
2. Seductive Agents of the Enemy
3. Terrorize
4. Alfred Musema
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همک رای .)282 :1393 ،دادال ه یر اگ ی ثر است یه مشومته د جنسوی ممکو اسوت شو مل
اعم لی شود یه مستلزم دمول گ حتی تم س فنزگکی م شند .یهطور م ل اج ر گک دامشآموز
یه لخت شدی در مق یل جمعنت ث ام م حری ا ژگمن ستنک ،از مص دگق مشومت جنسی اسوت
(.)ICTR, 1998: Para. 688
شع ة یدثد معتقد است ی هد در مظر الرفت زمننة م ص حقوو ینفورد ین المللوی ث
ثگژالیه د اشک ل ت ثز یه عنف در رثامودا یوه در مصووص آمهو شوه دا داده شوده ،تعرگوف
ثسنعترد مورد من ز است .یر اگ اس س«تنوع ت ثز یه عنوف ممکو اسوت شو مل ا ودام تی از
جمله ثارد یردی اجس م ث  /گ استف ده از حفرهه د یدی یه ذات ً امدام جنسی منستند» ی شود
(.)ICTR, 1998: Para. 596
3
2
1
دادال ه رثامدا در ض گ گی چوی سوم مزا ،یو جلی جلوی ث ی موه مودا ،صورف ً عن صور فنزگکوی
فعل ت ثز یه عنف را تشرگح یرده یود یه در مه گت در ضنة آی گسئو ،رثش تحلنل موود را یوه
سمت ارائة تعرگفی مفهومی از ت ثز یه عنف تغننر داد (.)Fabijanic Gagro, 2010: 1322
اگ رأد ش گد گکی از تصمنم ا پنشگ م ث مؤثر در مصوص پنشرفت حقوو جنسونتی در
جه ی ی شد ،چرایه هم یالومهیه الفته شد ،دادال ه معتقد یود یه دامنة مشومت جنسی از جمله
ت ثز یه عنف ،یسن ر ثسنع است ث مشومت جنسی میتوامد یدثی هرالوموه تمو س فنزگکوی4گو
دمول5منز ام م النرد .همچنن دادال ه مشومت جنسی را در دستة «سو گر اعمو ل غنرامسو می»
ط ق شق  9م دة  3اس سن مه رار داد (.)L. Haffajee, 2006: 208
شع ة یدثد یر اگ ی ثر یود یه ت ثز یه عنف هم مند شکن ه میتوامد ی اهدافی چووی ارعو ب،
تحقنر ث مفت ث ت عنض ث م زاا گ ینترل گ م یودد گک شخص اسوتف ده شوده اسوت ث هم منود
شکن ه ،یه حن نت فرد مدشه میزمد در صورتی یه ی تحرگک گ رض گت گ ول مق مو ا رسومی
ث س گر اشخ صی یه در اگ سمت رار دارمد ،ام م شوود ،میتوامود یوه شوکن ه منوز ینن مود (
 .)ICTR, , 1998: Para.597دادال ه همچنن یر اگ ی ثر یود یوه ت و ثز یوه عنوف ث مشوومته د
جنسی یخش بگنفک رثمد م یودس زد توتسیه یهعنوای گوک الورثه را شوکل داده یوه بجورم یوه
مسلزداگی من ر شده است ( .)Fabijanic Gagro, 2010: 1329االرچه مشومت جنسی ث ت ثز یوه
عنف از اگ حنث یه هر دثد اگ جن گت در اثض ع ث احوال اج و رآمنز علنوه شوخص م نیعلنوه
ارتک ب میگ یند ی هم ش هت دارمد ،ی ثجود اگ  ،ثگژالی هتک م موس یه عنف در مق گسه ی دگگور
امواع مشومت جنسی آی است یه ت ثز یه عنف ،من ز یوه تحقوق «تعورض جسوم می یو مصنصوة
1. Semanza Case
2. Kajelijeli Case
3. Kamuhanda Case
4. Physical Contact
5. Penetration
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جنسی» دارد یه در حقنقت ،امص از «تعرض جسم می» یه اعض د یدی دگگرد است .یراد مموموه
فرث یردی گک تکه چوب در امدام تن سلی زمی یه در ح ل ج ی دادی است ،مصدا ت ثز یه عنوف
میی شد (ینتی شن گزرد .)207 :1396 ،ی رد ،تعرگف ارائهشده در اگ پرثمده ،اثلون تو ش یوراد
ارائة تع رگف مشومت جنسی ث ت ثز یه عنف در رثگة ض گی ین المللی را از طرگق عن صر جرم یو
استف ده از اصط ح مس ت ً الستردهاد از «اج ر»1یهعنوای گک مخرج مشتر یوه تصووگر مییشود.
ثاژة «اج ر» توسط شع ة یدثد یهالومهاد تعرگف شد یه مهتنه مش یدهندة منرثد فنزگکی اسوت،
یلکه میتوامد ش مل تهدگد ،ارع ب ،ام ذد ث س گر اشک ل اج ر ،یه موجب ترس ث استنص ل فوردد
میشود ،منز ی شد .در حقنقت تعرگف موردمظر شع ة یدثد اغلب یراس س ت رین ا « ری منو ی»2ینو
شد ث مشمول مواردد چوی تم س جنسی ،لمس یردی امدامه د جنسی ری می یوهعنوای گکوی از
اشک ل ت ثز یه عنوف محسووب ممیشوود ،چرایوه پو راالرا  598رأد یودثد ،یهصوراحت از ثاژة
«ته جم فنزگکی» صح ت یرده است .لح ش یردی ت ثز یه عنف یوهعنوای مسولزداگی گو جن گوت
علنه یشرگت ث پردامت یه اگ مطلب یه ت ثز یه عنف توسط یشوره یراس س ص حنت جهو می
یل تعقنب است ،از جمله ثگژالیه د منحصریهفرد اگ رأد ت رگخی است.

 .2افزایش ادلة اثبات جرائم جنسی در پروندة میوزما
پس از ضنة آی گسئو ،پرثمدة دگگرد در مصوص جرائم جنسی پونش رثد دادالو ه ورار الرفوت یوه
مریو یه شخصی یه م م منوزم یود .تعرگف ت ثز یه عنف م دداً در رأد منوزم در موورد مسولزداگی
مورد یحث رار الرفت .منوزم مدگر گک ی رم مة چ د یود یه شخص ً یوه توتسویه حملوه ث یو رالرای
مود را یه شریت در اگ حم ا تشووگق مییورد .اگو حمو ا مشوتمل یور مشو ریت ،مع ثموت ث
مش ریت در ت ثزه د جنسی الرثهی یود .منوزم یه اته مه گی چوی مسلزداگی ،مو یودد ث ت و ثز یوه
عنف یهعنوای مص دگقی از جن گت علنه یشر ،در دادال ه رثامدا مح یموه شود .در حکوم صو دره در اگو
پرثمده ،ت ثز یه عنف یه ت عنت از حکم معرث آی گسئو ،یهعنوای عمل مسلزداگی لح ش شوده اسوت.
دادال ه در اگ پرثمده ،ی اتخ ذ رثگة دادال ه در ضنة آی گسئو ،از آم یوه ت و ثز یوه عنوف ث مشوومت
جنسی ،یه «صدم ا جسمی ث رثحی شدگد مس ت یه ری می» من ر شده یود ،یهطور چشمگنرد اگو
اعم ل را ی استن د یه یند  )2(2م دة  2اس سن مة دادال ه رثامدا یهعنوای عمل مسلزداگی لح ش یرد ث یو
ت عنت از رثگة دادال ه در ضنة آی گسئو ،عمل ت ثز ث مشوومت جنسوی را یوهعنوای یخوش بگنفوک
طرح م یودد الرثه توتسیه شن س گی یرد (.)ICTR: Para 933 & 908
شع ة ت دگدمظر در ضنة منوزم  ،ادلة اث ا دعوا را یراد اث ا جرم ت ثز یه عنف افوزاگش
1. Coartion
2. Victims
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داد ث ی اگنکه شع ة یدثد معتقد یود یه اث ط وق ینود  7مو دة  3اس سون مه (ت و ثز یوه عنوف)
محکوم یه جرم یه ت ثز یه گک زی توتسی است ،ام شع ة ت دگدمظر یهسو ب فقودای موداریی
یه ف رغ از هرالومه شک ث تردگد ی شد ،حکم محکومنت اث را در مصوص ت ثز یه عنف ،یهعنوای
جن گت علنه یشرگت مقض یرد (.)L. Haffajee, 2006: 208
ش گد یتوای الفت دادال ه رثامدا یهمویی در اگ ضونه چ لشهو د و مومی در عرصوة حقوو
ینفرد ین المللی را مطرح یرده ث دست یه توسعة رثمد رسندالی ث حقو م هود یول اعمو ل
در اگ زمننه زده است .ی اگنکه موضوع تحت رسندالی ین المللی رار داشت ،ام ضو ا یسون ر
متأثر از سنته د مومی یه ینشتر آمه یسن ر مشهورمد ،رار داشتند ث یهمویی توامستند حقو
ین المللی ینفرد را از گک سرد واعد مم دگ یه اله مالرفتوه از دث مظو م یو م ب ث سونوگلب
است ،م رج یرده ث در فض د فراملوی عملنو تی ینود ( .)Aptel & Williamson, 2000: 148یو
آمکه دادال ه در ضنة منوزم ا دام یوه ارائوة تعرگفوی از ت و ثز یوه عنوف مکورد ،امو در م مووع
گ فتهه د حقو ی در ضنة منوزم ث آی گسئو ،در م موع توامستند مقطة عطفوی را در شن سو گی
ت ثز یه عنف ث مشومت جنسی یهعنوای جرائمی تم معن ر ط ق حقو ین الملل ،ر م یزمند.

مقایسة تطبیقی رویة دادگواه بینالمللوی کیفوری یوگسوالوی سوابق بوا
دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا
ی مط لعة رثگة اگ دث دادال ه ی دث رثگکرد یلی مواجه شدگم؛ گک رثگکورد یوه یوهدلنل سوکوا
اس سن مه ،ض ا یسن ر جسورامه یوه شن سو گی ث ارائوة تعو رگف جورائم ث مشوومته د جنسوی
پردامتهامد ث رثگکرد دگگر یه ض ا یسن ر منفعل عمل یرده ث ینشتر یه تحلنل ث مق گسة رثگوة
مح یم پنشن یسنده یردهامد .در پرثمدة ت دگچ تنه اتفو حو ئز اهمنتوی یوه یوه شوهرا اگو
پرثمده من ر شد ،آی است یه یراد اثلن ی ر مشومت جنسی علنه موردای موورد توجوه دادالو ه
ین المللی رار الرفت ،همچنن ی آمکه اته م مق ریت جنسی اج رد ث ت ثز یوه عنوف ،توسوط
دادست ی پس الرفته شد ،ام یراد اثلن ی ر مشومته د جنسی مه یوهعنوای جرائموی مسوتقل،
یلکه یهعنوای رفت ره د غنرامس می ث جن گت علنه یشرگت شن س گی شد.
پس از پرثمدة ت دگچ ،پرثمدهه د جنسی یمپ سلن نی ،فورمدزگ ث یومووراچ ث سو گرگ  ،از
جمله پرثمدهه گی هستند یه رثمد سنر تک ملی تع رگف ت و ثز یوه عنوف را یوهمویی یوه تصووگر
یشنده ث ت حدد یه توسعة حقو ین الملل در زمننة جرمامگ رد مشوومته د جنسوی من ور
شدهامد .ام در دادال ه رثامدا ش هد اگ سنر تک ملی منستنم ث یهجز تعرگف ارائهشده از ت و ثز یوه
عنف در پرثمدة آی گسئو ،س گر شع ا در پرثمدهه د جنسی یسن ر منفعل عمل یورده ث تنهو از
رثگة مح یم پنشن الگویردارد یردهامد.
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در پرثمدة آی گسئو ،شع ة یدثد ی ف صله الرفت از تعرگف توصنفی پرثمدة ت دگچ اظه ر یورد
یه «ت ثز شکلی از تعرض است ث عن صر اصلی جورم ت و ثز را ممیتووای یو توصونف فنزگکوی
اهدا ث اعض د یدی مشخص یرد» ث یر اگ اس س ت و ثز را یهصوورا «حملوة فنزگکوی داراد
م هنت جنسی یه در اثض ع ث احوالی اج ریننده علنه گک فرد ارتک ب میگ ید» ،تعرگف یرد .یه
اگ ترتنب تعرگف یلی ارائه شده در پرثمدة آی گسئو از مفهوم سنتی ت ثز الذر یرده ث یه سمت
تعرگف موسعتر ث ج مع تر حریت یرده است ت ایزاره د متعدد مشوومت را در یرالنورد .تعرگوف
«مفهومی» اتخ ذشده در پرثمدة آی گسوئو یعوداً در دادالو ه گوالوسو ثد در پرثمودة سل نسوی1ث
توسط دادال ه رثامدا در پرثمدة منوزمو منوز تأگنود شود (اسوتری فوچو رد .)307 :1393 ،شوع ة
مقدم تیِ آی گسئو ،ع مداً از فهرست یردی اجزاد یدی موددارد یرده ث در عوض ت ثز یه عنف
را یهعنوای «تعرض فنزگکی ی م هنت جنسی» 2تعرگف یرده اسوت ،چرایوه اگو دادالو ه معتقود
است یه ت ثز یه عنف ،شکلی از ت ثز است ث عن صر اس سی جرم ت ثز یه عنوف ممیتوامود یو
تعرگف فنزگکی اهدا ث اجزاد یدی توصنف شود (.)Ruiz, 2016: 10
از سود دگگر ،دادال ه رثامدا در مصوص عودم رضو گت ریو میِ مشوومت جنسوی ،رثگکوردد
مش یه ی رثگکرد دادال ه گوالس ثد در ضنه یوم راچ اتخ ذ یرد ث مشومت جنسی را موعی تعرض
جسم می ی مصنصة جنسی یه گک شخص در شراگط ث اثض ع ث احوالی یه موجب اج ر شخص
شده ،در مظر الرفته است .ین یراگ بزم منست اثض ع ث احوال اج ریننده ی احراز توسل یوه زثر
اث ا شود ،یلکه تهدگداا لفظی ،ارع ب ،ایراه ث دگگر امواع اج ر یه ی ح لت ترس گ م امندد از
مق ثمت همراه ی شد ،یه معن د «اج ر» است ث صر ثجود شراگطی م منود مخ صومة مسولح مه
منز «اج ر ری می» را یههمراه دارد (گ ثرد44 :1397 ،ث.)45
یه موازاا تعرگف ارائهشده توسط دادال ه رثامدا ش هد ت شه د ضو ا دادالو ه گوالسو ثد در
شن س گی د نق تعرگف ت ثز یه عنف هستنم .در پرثمدة معرث یه یمپ سل نسی ،شع ة یدثد یو
تأیند رثگکرد دادال ه رثامدا در ضنة آی گسئو ،تحرگک آلت تن سلی ث دامل یردی اشن در مقعود را
یهعنوای شکن ه ،اعم ل غنرامس می ث رفت ره د ییشرم مه ث تعقنب ث آزار ث اذگت لح ش یرد .دادالو ه
در تعرگف ت ثز یه عنف ی ا ت س از تعرگف آی گسئو از ثاژة «ته جم» استف ده یرده است.
چه ر م ه پس از رأد دادال ه رثامدا در پرثمدة آی گسئو ( )1998دادالو ه گوالسو ثد ،در پرثمودة
فورثدزگ  ،ت ثز یه عنف را یهعنوای مقض م دة  3مشتر ژموو شن سو گی یورد ( Weiner, 2013:
 .)1210دادال ه در اگ پرثمده یه ین ی عنصر مو دد ت و ثز یوه عنوف پردامتوه ث یورم تعرگوف
آی گسئو ث پرثمده یمپ سل نسی یوهج د اسوتف ده از ثاژة «تهو جم» از ثاژة «دموول» یوراد ینو ی
عن صر م دد ت ثز یه عنف استف ده یرده است .اگ تعرگف از عنصر م دد جورم ت و ثز در پرثمودة
1 Celebici
2. A Physical Invasion of a Sexual Nature
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یوم راچ منز یهی ر الرفته شد .ی صدثر حکم شع ة یدثد دادال ه گوالس ثد (در ضونة فورثمودزگ )
ین رثگة دث دادال ه گوالس ثد ث رثامدا شک پدگد آمد .در حقنقت دادال ه در مه گوت گوک تعرگوف
فنی را امتخ ب یرده ث یهتدرگ مرزه د ت ثز یه عنف را در یسوتر یراموت امسو می ترسونم یورد.
رثگکرد اتخ ذشده توسط دادال ه گوالس ثد در اگ پرثمده یسن ر متفو ثا از رثگکورد اتخ ذشوده در
پرثمدة آی گسئو توسط دادال ه رثامدا است؛ چرایه دادال ه ی یررسیه د یسون ر محت ط موه ث یو ارائوة
م ن گی مومی یه ی یررسی ج مع مع هداا ین المللی ،حقو عرفی ث وامن ث رثگة ض گی داملوی
یشوره ام م الرفته ،اگ تعرگف را ارائه یرده اسوت .یوه همو ی امودازه موآثراموه ،در سو ل ،2001
دادال ه ،پس از اگنکه متوجه شد ت ثز یه عنف م شی از درد ث رم شودگد رثحوی ث جسومی یوراد
ری من ی است ،یوم راچ را یه اته م شکن ه محکوم یرد ( .)Soares, 2014: 6دادال ه یوراد اثلون یو ر
در اگ پرثمده ت ثز یه عنف را یهعنوای جن گت علنه یشر شن س گی یرد.
شع ة یدثد در پرثمدة یوم راچ ی اگ استدبل یه شع ه در ضنة فورثمدزگ تنه ت و ثز یوه
عنف را ی لح ش رار دادی زثر ث تهدگد یه زثر ث اج ر شن س گی یرده ث یه س گر عوواملی یوه یوه
دمول جنسی یدثی رض گت گ غنرداثطل مه یر رثد یخشی از یودی ریو می میپوردازد اشو رهاد
مکرده ،تعرگف دگگرد از ت ثز یه عنوف ارائوه یورد .شوع ه معتقود اسوت رضو گت ریو می ی گود
داثطل مه ث در متن ة ارادة آزاد ری می ،ی ارزگ یی اثضو ع ث احووال پنرامووی ،داده شوود .از مظور
شع ه عنصر معنود ت ثز یه عنف ،صد ام م عمل دمول جنسی ث آال هی از اگنکه اگو اتفو
یدثی رض گت ری می ارتک ب میگ ید ،است ( .) ICTY ,2001:Para 460عنصور معنوود من زمنود
اث ا صد تأثنر عمل جنسی منست ،ام من زمند آی است یه اث ا شوود موتهم از اگنکوه عمول
جنسی یدثی رض گت ری می ارتک ب میگ ید ،آال ه ی شد (.)Weiner, 2013: 1213-2014
تعرگف مورد تصوگب دادال ه یدثد در ضنة یوم راچ ،االرچه «اج ر ث زثر ث تهدگد یه زثر» را
از حذ یرد ،ام در عوض «عدم رض گت» را یهعنوای عنصر ت ثز یه عنف یه تعرگف اض فه یرد.
از مظر شع ه ،مودمخت رد جنسی یهعنوای م ن گی یراد تعنن اگنکوه گوک فع لنوت جنسوی یوه
ت ثز یه عنف من ر شده گ منر ،ی گد لح ش شود.
ی سسه معتقد است یه هر دث تعرگف (در پرثمودة فورمودزگ ث یومو راچ) در محتووا یو هوم
یرایرمد ،چرایه اج ر گ زثر گ تهدگد یه زثر ،در اصل یه معن د عدم رض گت است .االرچوه یوهمظر
می رسد ،دادال ه یدثد تع رگف لی دادال ه در مورد ت ثز یه عنف را ی تأیند یر فقودای رضو گت
یهعنوای شراگطی یه ت ثز یه عنف را اگ د مییند ،ف صله الرفته اسوت ،یوهطور ثاضوح از رثگوه
ف صله مگرفته است .اگ مش ی میدهد یه مهتنه عن صورد یوه یوراد تعرگوف ت و ثز یوه عنوف
امتخ ب شدهامد ،یلکه ضرثرت ً تفسنر ث ی ریرد اگو دگودال هه منوز یو هوم مرت طامود ( Erikson,
 .)2010: 437-438دادال ه گوالس ثد ت یه امرثز تنه محکمهاد است یوه یوهطور ی مول اعمو ل
تشکنلدهندة ت ثز یه عنف علنه مردای را مورد پنگرد رار داده است (.)Ruiz, 2016: 14
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دادال ه رثامدا چ لشه د مومی در عرصة حقو ینفرد ین المللی را مطرح یرده ث دست یه
توسعة رثمد رسندالی ث حقو م هود یل اعم ل در اگ زمننه زده است .ی اگنکه موضوع تحوت
رسندالی ین المللی رار داشت ،ام ض ا یسن ر متأثر از سنته د مومی یه ینشتر آمه یسون ر
مشهورمد ،رار داشتند ث یهمویی توامسوتند حقوو ینفورد ین المللوی را از گوک سورد واعود
مم دگ یه اله مالرفته از دث مظ م ی م ب ث سونوگل ب اسوت ،مو رج یورده ث در فضو د فراملوی
عملن تی ینند .گ فتهه د حقو ی در ضنة منوزم ث آی گسئو ،در م موع توامستند مقطوة عطفوی
را در شن س گی ت ثز یوه عنوف ث مشوومت جنسوی یوهعنوای جرائموی تم معنو ر ط وق حقوو
ین الملل ،ر م یزمند .دادال ه رثامدا دث تعرگف متم گز ت ثز یه عنف را همزم ی اعم ل یرد ،هم از
رثگکرد مفهومی در پرثمدة آی گسئو ،ث هم از تعرگف ارائهشده در رأد یوم راچ یه از عدم رضو گت
یهعنوای عنصر اس سی ت ثز یه عنف است ،استف ده یرد.
رویۀ دادگاههای یوگسالوی سابق و رواندا
در خصوص تعریف تجاوز به عنف
پرثمدة یمپ سل نسی

پرثمدة فورثمدزگ

پرثمدة یوم راچ

پرثمدة آی گسئو

ت ثز یه عنف ،ته جم فنزگکی ی م هنت جنسی است یه در شراگط هرد
مس ت یه گک فرد صورا میپذگرد.
«دمول جنسی هرچند م چنز .1 :آلت جنسی مرتکب گ هر شیء دگگر در
ثاژی گ مقعد ری می؛  .2ث گ ثارد یردی آلت جنسی مرتکب یه ده ی
ری می؛ .3اج ر گ زثر گ تهدگد یه ی ریرد زثر علنه ری می گ شخص ث لث»
میی شد.
تمریز دادال ه رثد عنصر زثر میی شد ث یهج د استف ده از ثاژة «ته جم» از
ثاژة «دمول» استف ده شده است.
ت ثز یه عنف . 1 :فع لنت جنسی همراه ی زثر ،تهدگد یه زثر ری می گ
شخص ث لث؛  . 2فع لنت جنسی همراه ی زثر گ تنوع س گر شراگط معن یه
ری می را یهطور ثگژه آسنب پذگر یرده ث گ توام گی اث را یراد امتن ع از آی
عمل منتفی یرده ی شد؛ گ  .3فع لنت جنسی یدثی رض گت ری می ارتک ب
گ ید».
در حقنقت دادال ه از س مت ر فنی عنصر م دد در پرثمدة فورثمدزگ ت عنت
یرده ،ام یهج د تمریز یر استف ده از « زثر» یر رثد «عدم رض گت ری می»
تمریز یرده است.
ت ثز یه عنف یه معنی ته جم فنزگکی ی م هنت جنسی است یه در شراگط
هرد مس ت یه گک فرد صورا میالنرد.
« ...تنوع ت ثز یه عنف ممک است ش مل ا دام تی از جمله ثارد یردی
اجس م ث /گ استف ده از حفرهه د یدی یه ذات ً امدام جنسی منستند» ی شد.
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نتیجهگیری
استف ده از مشومته د جنسی در مخ صم ا مسلح مه در سدة امنر ضرثرا تنظنم واعد شف
ث سخت النرامه در اگ زمننه را دثچندای یرده است .در اگ زمننه توجه یه عملکرد دادال ههو د
ین المللی دادال هه د ین المللی یوده یه مسئلة مشومته د جنسوی را یو د وت هرچوه تمو م
یررسی یردمد ث یراد اثلن ی ر دست یه ارائة تع رگفی یل تأمل در مصوص ت ثز یه عنف زدمد.
اگ دث دادال ه ین المللی سعی داشتهامد یه یه مح یمة یسو می یوه ینشوترگ مسوئولنت را در
مصوص جرائمی چوی جرائم علنه یشرگت ،جن گت جنگی ث مسلزداگی داشتهامد ،یپردازد .از آم
یه اگ سه دسته جرائم اصلی ،هر دث یهموعی مشتمل یر مشومته ث جرائم جنسی منوز یودمود،
یه مویی توامستند یه تعقنب ث مح یموة مرتک و ی جورائم جنسوی یپردازمود .ضو ا دادال ههو د
گوالس ثد ث رثامدا ،ی صدثر آراگی متنوع ،گ فتهه د مهمی را در مصوص جورائم جنسوی علنوه
غنرمظ من ی در تع رض ا مسلح مه یه ج معوة جهو می عرضوه یورده ث دسوت یوه توسوعة حقوو
ین الملل در اگ مصوص زدهامد .در تم می آمه یخشی از محکومنته د جرائمی چوی جن گوت
علنه یشرگت ،جرائم جنگی ث مسلزداگی را ،مشومته د جنسی شکل میدهند .ض ثاه د اگ
مح یم معموبً مشتمل یر گ فتهه گی در مصوص حقو ث حق گق م صی در مصوص پرثمدهه د
مختلف است یه آمه را ثراد هرالومه شک ث تردگدد معقولی یه اث ا رس مدمد.
هرچند دادال ه رثامدا ث گوالس ثد متوامستند آمچن ی یه ی گد سنسوتم حمو گتی ی رامودد را
یراد زم ی ری می مشومت جنسی در جرگ ی رسندالیه د ینفرد فراهم س زمد ،امو همون یوه
رثگکرد موسع ث حم گتی را در مصوص «عدم رض گت ری می» ث «اج رد یودی عمل جنسی» ی
توجه یه شوراگط جنگوی اتخو ذ یردمود ،در مووع موود حو ئز اهمنوت اسوت ث مقطوة عطفوی در
رسندالیه د ینفرد در مصوص مشومته د جنسی در مخ صم ا مسلح مه محسوب میشود.
توجه یه مشومته د جنسی علنه ری من ی مرد منز از دگگور دسوت ثرده د یرج دم موده از اگو
دادال هه ست .در آمر الفتنی است ،مشومت ث جرائم جنسی در رثگة ض گی اگ مح یم یهمویی
اشک ل متعدد مود را هوگدا یرده است؛ یه تم م ً حک گت از آی دارد یه امرثزه رثگة ض گی پ یه
پ د من یع اصلی حقو ین الملل ،توامسته مقش مهمی در توسعه حقو ین الملل اگف یند.
هرچند رثگة یرج دم مده از اگ مح یم صرف ً یه ت ثز یه عنف امتص ص دارد ث ردپ د یسن ر
یمرمگی از س گر مشومته د جنسی یه چشم میمورد ،ام ی مرثرد یور یرموی آراد صو دره از
دادال هه د گوالس ثد ث رثامدا ث همچنن حس سنت ضو ا در ینو ی تعرگفوی جو مع ث مو مع از
ت ثز یه عنف ،اگ احس س اگ د میشود یه همواره ،اگو دادال ههو در حو ل تغننور رثگکورد ث
تغننر موضع مود یوده امد .یررسی اگ آرا مش ی داد یه ارائة تعرگفی ی مول ث مو مع از ت و ثز یوه
عنف در حقو ین الملل ینفرد یسن ر دشوارتر از حقو ینفرد داملوی یشوره سوت .هرچنود
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یررسی رثگه ث وامن داملی یشوره توسط اگ مح یم توامست یه توسوعة هن رهو د عرفوی ث
غنیتر شدی تع رگف ث عن صر جرائم جنسی یمک یند ث هم یطوریوه الفتوه شود یراگنود سونر
تک ملی رثگة یرج دم مده از اگ مح یم تأثنر چشمگنرد در ین ی جرائم جنسی ،یهمصوص جرم
ت ثز یه عنف ،در اس سن مة دادال ه ین المللی ینفرد ث همچنن اس سون مة دادالو ه ثگوژه یوراد
سنرالئوی یرج د الذاشت.
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