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Է դի տա Գզո յան 

 Պատ մու թյան ըն թաց քում զին ված բա խում նե րը մշ տա պես ու ղեկց վել են սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րով: Սա կայն, չնա յած լայ նա մասշ տաբ կի րառ մա նը, սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը 
միայն վեր ջերս են հա մա պա տաս խան ու շա դրու թյան ար ժա նա ցել մի ջազ գային քրե ա կան 
ի րա վուն քի կող մից և ճա նաչ վել որ պես պա տե րազ մի գոր ծիք: 

1990-ա կան նե րին մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը մե ծա պես նպաս-
տեց սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց մա նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Ա նդ րա դառ նա լով սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման պատ մու թյա նը՝ 
այս հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է բռ նի ա մուս նու թյուն ներ հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քի թա տե րա-
բե մում հայտն վեց Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո, չնա յած դրա 
վե րա բե րյալ բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ կան նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րից:

 
Բա նա լի բա ռեր. սե ռա կան բռ նու թյուն ներ, բռ նի ա մուս նու թյուն ներ, մի ջազ գային քրե-

ա կան ի րա վունք, մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան ներ, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ցե ղաս պա նու թյուն, 
Նյուրն բեր գի և Տո կի ոյի դա տա րան նե րը, նախ կին Հա րավս լա վիայի գոր ծով մի ջազ գային 
քրե ա կան դա տա րան, Ռուան դայի գոր ծով մի ջազ գային դա տա րան, Սի ե ռա Լե ո նեյի գոր-
ծով հա տուկ դա տա րան:

Ներածություն

 Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը մշ տա պես ե ղել և մնում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ան բա ժան մաս: Սա կայն չնա յած տա րած վա ծու թյա նը՝ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը 
միայն վեր ջերս են մի ջազ գային ի րա վուն քի կող մից ար ժա նա ցել հա մա պա տաս խան 
ու շա դրու թյան: 

Պատ մու թյան ըն թաց քում կա նանց հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը եր կար 
ժա մա նակ դի տարկ վել են որ պես ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան մաս, ի սկ կա նայք 
դիտ վել են որ պես հաղ թո ղի պարգևավ ճար կամ խթան կռ վող տղա մարդ կանց 
հա մար1: Չնա յած սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներն ի րա կա նաց վում էին 
հիմ նա կա նում կա նանց հան դեպ2, սա կայն դրանք հա մար վում էին ուղղ ված տղա-
մարդ կանց դեմ՝ ը նդ գծե լով այն հան գա ման քը, որ կա նայք հա մար վում էին տղա-
մարդ կանց սե փա կա նու թյու նը:

 Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը փոխ վեց 1990-ա կան թթ., ե րբ 
փոխ վե ցին դրանց կի րա ռու թյան ձևե րը՝ ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա-

1 Eboe-Osuji Ch., International Law and Sexual Violence in Armed Conflict, Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2012, p. 221. 
2 Միջազգային քրեական իրավունքը ճանաչում է, որ տղամարդիկ նույնպես սեռական բռնու-
թյունների զոհ կարող են դառնալ, սակայն կանայք անհամեմատ ավելի հաճախ են թիրախա վորվում:
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նակ ստա նա լով ի նս տի տու ցի ո նալ բնույթ, մաս նա վո րա պես՝ սե ռա կան բռ նու թյուն-
նե րը սկ սե ցին օգ տա գործ վել որ պես պա տե րազ մի գոր ծիք, թշ նա մուն հաղ թե լու ռազ-
մա վա րու թյուն, ին չը տե ղի ու նե ցավ 1990-ա կան նե րին Ռուան դա յում3:

 Հաս կա նա լու հա մար կա նանց դեմ ուղղ ված սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի կի րառ ման 
փո փո խու թյան հա մա տեքս տը՝ պետք է կարևո րել այն դե րը, որ կինն ու նի հա սա րա-
կու թյան մեջ: Բա ցի կին, մայր և ըն տա նի քի հա մար հո գա ցող լի նե լուց, կի նը հա մար-
վում է նաև տվյալ «խմ բի» սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի պահ պան ման պա տաս-
խա նա տուն և ա մե նա կարևո րը՝ «խմ բի» շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վո ղը: Փաս-
տո րեն, բա ցի խմ բի կեն սու նա կու թյան ֆի զի կա կան ա պա հո վու մից, կնոջ դե րը 
կարևոր վում է նաև խմ բի հոգևոր կեն սու նա կու թյան պահ պան ման գոր ծում, ին չի 
ար դյուն քում կնոջ սե ռա կա նու թյու նը (gender) քա ղա քա կան կարևո րու թյուն է ստա նում 
ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ4: 

Միա ժա մա նակ՝ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի մի ջո ցով կա նանց թի րա խա վո րումն 
ու նե նում է նաև շա րու նա կա կան եր կա րատև ազ դե ցու թյուն ան գամ ռազ մա կան 
հա կա մար տու թյուն նե րից հե տո: «Ա մո թի» զգա ցո ղու թյու նը եր կար ժա մա նակ ու ղեկ-
ցում է ոչ միայն սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են թարկ ված զո հին, այլ նաև նրա ըն տա-
նի քին և մտե րիմն ե րին, ին չը կա րող է հան գեց նել հա սա րա կու թյու նից վեր ջին նե-
րիս մե կու սաց ման, սահ մա նա փա կել կամ բա ցա ռել զո հի հե տա գա ա մուս նու թյան, 
ե րե խա ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և այլն: Ար դյուն քում, ի նչ պես զո հի, այն պես 
էլ ոճ րա գոր ծի հա մար պա տե րազ մը չի ա վարտ վում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ա վար տով: 

Սեռական բռնությունների քրեականացման պատմությունից

Ան նա Մա րի դը Բրաուերն ա ռանձ նաց նում է սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի մի ջազ գային 
քրե ա կա նաց ման չորս փուլ. 1) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մը, 2) Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից մինչև Նյուրն-
բեր գի և Տո կի ոյի դա տա րան նե րը 3) նախ կին Հա րավս լա վիայի և Ռուան դայի գոր-
ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րի ստեղ ծու մը 1990-ա կան նե րին և 4) 1998 
թ. Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նի ստեղ ծու մը5:

 Չանդ րա դառ նա լով մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը տե ղի ու նե ցած 
զար գա ցում նե րին, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, է ա կան չէին6, կանգ առ նենք Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մից հե տո տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րի վրա: Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո սկս վեց շար ժում` պա տե րազ մի ըն թաց քում 
կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րի քն նու թյան պա հան ջով: Դաշ նա կից տե րու թյուն նե րը 

3 Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998, para. 10.3.1.
4 Jurasz O., “About justice that is yet to come: a few remarks about the International pursuit of post-
conflict gender justice,” Journal of Gender Studies, 24 (1) (2015), pp. 56-69. 
5 Anne-Marie de Brouwer, Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the 
Practice of the ICTY and the ICTR, Antwerp – Oxford: Intersentia, 2015, p. 4.
6 Նույն տեղում: 
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ստեղ ծե ցին Պա տե րազ մի հե ղի նակ նե րի պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի ի րա կա-
նաց ման հանձ նա ժո ղով (Commission on the Responsibility of the Authors of the War 
and on Enforcement of Penalties)՝ պա տե րազ մի օ րենք նե րի խախ տում նե րը քն նե լու 
նպա տա կով: Այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնք քնն վե լու էին հանձ նա ժո ղո վի կող-
մից, ը նդ գր կում էին նաև բռ նա բա րու թյուն նե րը (rape) և բռ նի մարմ նա վա ճա ռու թյան 
նպա տա կով կա նանց և աղ ջիկ նե րի առևան գու մը (abduction of women and girls for 
the purpose of enforced prostitution)7: Սա կայն հետ պա տե րազ մա կան բարդ ի րա վի ճա-
կում և պե տու թյուն նե րի միջև ծա գած հե տա գա ան հա մա ձայ նու թյուն նե րի հետևան-
քով պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հե տա գա քն նու թյուն տե ղի չի ու նե-
նում: Ո րո շա կի զար գա ցում ներ ե ղան նաև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
ժա մա նակ Օս ման յան կայս րու թյան կող մից հայ բնակ չու թյան հան դեպ ի րա կա նաց-
ված ոճ րա գոր ծու թյուն նե րը մատ նան շե լու և պա տաս խա նա տու նե րին մի ջազ գային 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ուղ ղու թյամբ, ո րոնք, սա կայն, նույն պես մնում 
են թղ թի վրա: Ա ռա ջին ան գամ մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քի պատ մու թյան մեջ 
շր ջա նառ վում է « մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» եզ րույ թը և խոս վում Օս ման յան կայս րու թյան կա ռա վա րու թյան ան դամ նե-
րին մի ջազ գային պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին8, ի նչ պես նաև Սև րի 
պայ մա նա գրի 230-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում է ստեղ ծել մի ջազ գային դա տա րան՝ 
պա տե րազ մի ըն թաց քում զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րին պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով9: Են թադր վում էր, որ ստեղծ վե լու դեպ քում 
մի ջազ գային դա տա րա նը քն նե լու էր նաև վե րոն շյալ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից մատ-
նանշ ված սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել էին նաև հայե րի հան-
դեպ10: 

Հատ կան շա կան է, որ հայե րի հան դեպ սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, մաս-
նա վո րա պես բռ նա բա րու թյուն նե րի և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ լսում ներ 
ե ղան նաև Ստամ բու լի դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ11: 

Մե րօ րյա մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վունքն ան նա խա դեպ զար գա ցում ապ րեց 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո Նյուրն բեր գի և Տո կի ոյի դա տա-
րան նե րի մի ջո ցով: Չնա յած սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը բա վա կան 

7 “Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties,” The 
American Journal of International Law 14 (1/2) (1920), pp. 95-154.
8 McCormack T., “Selective reaction to atrocity: war crimes and the development of international 
criminal law,” Albany Law School 60 (3) (1997), p. 52. 
9 The Treaty of Peace Between The Allied And Associated Powers And Turkey Signed At Sèvres August 
10, 1920 - http://www.hri.org/docs/sevres/part7.html (դիտվել է` 28.10.2017): 
10 Derderian K., “Common Fate, Different Experience: Gender-Specific Aspects of the Armenian Genocide, 
1915-1917,” Holocaust and Genocide Studies 19(1) (2005), pp. 1-25. 
11 Մանրամասն տե՛ս Dadrian V. and Akçam T., Judgment at Istanbul:The Armenian Genocide Trials, New 
York-Oxford: Berghahn, 2011, նաև՝ Անումյան Մ., Երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դատավարությունների 
վավերագրերը ըստ օսմանյան մամուլի, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011։ Անումյան Մ., Ճանաչում և 
դատապարտում. երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-1921 թթ. և 1926 թ.), Երևան, Կոլլաժ, 
2013: 
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տա րած ված էին Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ, եր կու դա տա-
րան նե րի կա նո նա դրու թյուն նե րը որևէ հոդ ված չէին պա րու նա կում նմա նա տիպ հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 Մի ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վունքն ը նդ հա նուր (նա խա տես ված բո լոր 
քա ղա քա ցիա կան ան ձանց հա մար) և ա ռանձ նա հա տուկ (նա խա տես ված միայն 
կա նանց հա մար՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
յու րա հա տուկ ազ դե ցու թյուն ու նեն կա նանց վրա) պաշտ պա նու թյուն է տրա մա դրում 
կա նանց ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի ժա մա նակ: 

1949 թ. Ժնևի IV կոն վեն ցիա յում պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ հա տուկ կետ է 
մտց վում կա նանց վե րա բե րյալ. « Կա նայք պետք է ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պան ված 
լի նեն ի րենց համ բա վի դեմ ուղղ ված հար ձա կում նե րից, հատ կա պես բռ նա բա րու թյու-
նից, բռ նի մարմ նա վա ճա ռու թյու նից կամ ան բա րո գոր ծո ղու թյուն նե րից»12: Ժնևի IV 
կոն վեն ցիայի այս հոդ վա ծը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ սե ռա կան բնույ թի հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման վրա, քա նի որ հե տա գա յում նախ կին Հա րավս լա-
վիայի գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը (ՀՄՔԴ) և Ռուան դայի գոր ծով 
մի ջազ գային դա տա րա նը (ՌՄՔԴ) մե ծա պես հիմն վե ցին այս հոդ վա ծի վրա՝ սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման հա մար13: 

Դա տա րան նե րը մատ նան շում էին, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը նաև Ժնևի կոն-
վեն ցիա նե րի կո պիտ խախ տում ե ն14:

 Միա ժա մա նակ փոխ վե ցին նաև ո րոշ մո տե ցում ներ. ե թե Ժնևի կոն վեն ցիան 
սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը դի տում էր ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան դեմ ի րա կա նաց-
ված ո ճիր, ա պա հե տա գա յում այս մո տե ցու մը փոխ վում է, և այ սօր սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րը հա մար վում են պատ ժե լի, քա նի որ ոտ նա հա րում են ան ձի սե ռա կան 
ան կա խու թյու նը/ինք նիշ խա նու թյու նը (sexual autonomy).

 Թեև Ցե ղաս պա նու թյան կան խար գել ման և պատ ժի մա սին կոն վեն ցիան սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ որևէ հոդ ված չի պա րու նա կում, սա կայն մի ջազ-
գային քրե ա կան ի րա վուն քի զար գա ցու մը նա խա դե պային ի րա վուն քի մի ջո ցով 
ար դեն ի սկ լայ նաց րել է ցե ղաս պա նա կան հա մար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քը՝ 
նե րա ռե լով, օ րի նակ, բռ նա բա րու թյուն նե րը, ե թե ուղղ ված են ռա սա յա կան, էթ նիկ, 
ազ գային կամ կրո նա կան խմ բի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան ո չն չաց մա նը15:

12 1949 թ. Ժնևի IV կոնվենցիա, հոդված 27:
13 Security Council Resolution 955, Establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(ICTR) and adoption of the Statute of the Tribunal, UN Doc. S/RES/955, 8 November 1994, article 4 and 
Secretary-General Report, Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991, UN Doc. S/25704, annex, 1993, article 2.
14 Cole A., “International Criminal Law and Sexual Violence: An Overview,” In Rethinking Rape Law: 
International and Comparative Perspectives, edited by C. McGlynn and V. E. Munro, New York: Routledge, 
2010, pp. 47-60.
15 Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998։ Մանրամասների 
համար տե՛ս Reid-Cunningham, A. R., “Rape as a Weapon of Genocide,” Genocide Studies and Prevention: 
An International Journal 3 (3) (2008), pp. 279-296. 
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1990-ա կան նե րին ստեղծ ված մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րը կարևոր 
քայ լեր ի րա կա նաց րին սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի սահ ման ման և հան ցա գործ նե րին 
պատ ժե լու ուղ ղու թյամբ: Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի քրե ա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ 
հատ կա պես կարևոր ներդ րում ու նե ցան նախ կին Հա րավս լա վիայի և Ռուան դայի 
գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան նե րը: ՌՄՔԴ կա նո նա դրու թյամբ դա տա-
րա նի ի րա վա սու թյան մեջ էր մտ նում նաև բռ նա բա րու թյուն նե րի և սե ռա կան բռ նու-
թյուն նե րի քն նու թյու նը16, ի սկ ՀՄՔԴ կա նո նա դրու թյամբ բռ նա բա րու թյու նը մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան հոդ վա ծի են թա կետ է ր17:

 Նախ կին Հա րավս լա վիայի գոր ծով մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը (ՀՄՔԴ) 
ա ռա ջինն էր, որ ո րո շա կի կապ ը նդ գծեց ցե ղաս պա նու թյան և սե ռա կան բռ նու թյուն-
նե րի միջև: Մի ջազ գային դա տա րա նը ցույց տվեց, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը շատ 
տա րած ված են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, և որ դրանք պետք է դառ-
նան մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տարր: ՀՄՔԴ ճա նա չեց բռ նա բա րու-
թյու նը որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն՝ բռ նա բա րու թյունն ու 
սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը դի տար կե լով այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, 
այդ թվում նաև՝ կտ տանք նե րի (torture)18, ստր կաց ման (enslavement)19 և հա լա ծանք-
նե րի (persecution)20: 

Մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քում սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քրե-
ա կա նաց ման հե տա գա զար գա ցու մը կապ ված է Ռուան դայի գոր ծով դա տա րա նի 
հետ, ո րը մի շարք հե ղա փո խա կան ո րո շում ներ ըն դու նեց ցե ղաս պա նա կան սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: ՌՄՔԴ-ն նպաս տեց բռ նա բա րու թյան սահ ման ման 
հե տա գա զար գաց մա նը՝ հա նե լով ու ժի կամ ու ժի սպառ նա լի քի պա հան ջը և ը նդ գծե-
լով ստի պո ղա կա նու թյան հան գա ման քը21: Սա կայն Դա տա րանն ա վե լի խո րը գնաց 
և ճա նա չեց բռ նա բա րու թյու նը՝ որ պես ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն Ռուան դա յում 
«խմ բի ան դամ նե րին լուրջ մարմ նա կան կամ մտա վոր վնաս հասց նե լու» են թա կե տի 
տակ22: Այս պի սով, սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը կա րող են կի րառ վել խմ բի ո չն չաց ման 
հա մար, և չնա յած ցե ղաս պա նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն է՝ ուղղ ված հա վա քա կա-
նու թյան դեմ, ի սկ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը՝ ան հա տի, սա կայն նման գոր ծո ղու թյուն-

16 ՌՄՔԴ կանոնադրություն - http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/941108_res955_
en.pdf (դիտվել է՝ 28.10.2017)
17 ՀՄՔԴ կանոնադրություն - http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
(դիտվել է՝29.10.2017)
18 Բռնաբարությունը՝ որպես անձի արժանապատվության հանդեպ բռնություն:
19 Կանանց՝ տներում պահելը և պարբերաբար բռնաբարելը՝ ստիպելով նաև կատարել տնային 
գործեր: Ստրկացման հիմնական տարրը սեփականության իրավունքն էր կանանց հանդեպ:
20 Հետապնդումները ենթադրում են խտրականության հիմքի վրա իրավունքների մերժում, 
ներառյալ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների խտրական իրականացում, ինչպիսին 
են սեռական բռնությունները: Prosecutor v. Kvocka et. al, IT-98-30/1-T, Trial Chamber Decision, 2 
November, 2001, para 186.
21 Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, 1998, para. 598, 688.
22 Նույն տեղում, para. 688.
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նե րը դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վե ցին խմ բի ո չն չաց ման մի ջոց՝ կա նանց թի րա խա-
վո րե լու և այդ կերպ տվյալ խում բը ո չն չաց նե լու մի տու մով23: 

Սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ՀՄՔԴ և ՌՄՔԴ նա խա դե պային ի րա-
վուն քը հաս տա տում է, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն 
ֆի զի կա կան կապ են թա դրող գոր ծո ղու թյուն նե րով: Ստի պո ղա կան մեր կու թյու նը 
ճա նաչ վել է սե ռա կան բռ նու թյան հան ցա գոր ծու թյուն, քա նի որ պա րու նա կում է 
« սե ռա կան բնույ թի ո տնձ գու թյուն՝ ուղղ ված ան հա տի ֆի զի կա կան և բա րո յա կան 
միաս նու թյա նը՝ ստի պո ղա կա նու թյան, ու ժի սպառ նա լի քի կամ վա խեց նե լու մի ջո ցով, 
ին չը նվաս տաց նում կամ ստո րաց նում է ան հա տի ար ժա նա պատ վու թյու նը»24: Այս 
սահ ման ման հա մա ձայն՝ դե հու մա նի զաց ման այլ ձևե րը ևս, ի նչ պի սիք են բա նա վոր 
վի րա վո րան քը և սպառ նա լիք նե րը, ի նչ պես նաև ըն տա նի քի ան դամ նե րի կամ ըն կե-
րոջ հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյանն ա կա նա տես լի նե լու պար տա դրան քը նույն պես 
կա րող են ո րակ վել որ պես սե ռա կան բռ նու թյան ձև: ՌՄՔԴ-ն մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է ո րա կել նաև կա նանց բռ նի մեր կա ցու մը և հա սա րա-
կու թյան մեջ ստի պո ղա բար քայ լե լը25, ի նչ պես նաև վար ժու թյուն ներ կա տա րել26: 

Հետևե լով Ա կայե սուի գոր ծով Ռուան դայի դա տա րա նի ո րոշ մա նը՝ 1998 թ. հիմն ված 
Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րանն իր Կա նո նա դրու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
տար րե րի մեջ ա վե լաց րեց հղում, ո րով « լուրջ ֆի զի կա կան կամ մտա վոր վնաս» կա րող 
են լի նել նաև կտ տանք նե րը, բռ նա բա րու թյու նը, սե ռա կան բռ նու թյու նը, ոչ մարդ կային 
կամ ստո րաց նող, նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քը27: Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա-
րա նի կա նո նա դրու թյունն ա կն հայտ թվար կում է նաև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի ո րոշ 
տե սակ ներ՝ բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստր կու թյուն, ստի պո ղա կան մարմ նա վա-
ճա ռու թյուն, ստի պո ղա կան հղիա ցում և ստի պո ղա կան ստեր ջա ցում28: Մի ջազ գային 
քրե ա կան դա տա րա նի կա նո նա դրու թյու նը դա տա րա նին ա կն հայտ ի րա վա սու թյուն 
է տա լիս սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի հան դեպ՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
(բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստր կա ցում, հար կադր ված մարմ նա վա ճա ռու թյուն, ստի-
պո ղա կան հղիա ցում, ստի պո ղա կան ստեր ջա ցում, կամ հա մա պա տաս խան լր ջու թյան 
այլ սե ռա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն ներ)29 և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում (բռ նա բա րու թյուն, սե ռա կան ստրկա ցում, հար կադր ված 
մարմ նա վա ճա ռու թյուն, հղիա ցում, բռ նի ստեր ջա ցում կամ սե ռա կան բնույ թի այլ հան-
ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք Ժնևի կոն վեն ցիա նե րի լր ջա գույն խախ տում են)30: 

23 Նույն տեղում, para. 731.
24 Prosecutor vs. Furundža, ICTY, 1997, para. 186.
25  Prosecutor vs. Akayesu (ITCT-96-4-T), Judgment, Trial Chamber, 2 September 1998, para. 697. 
26 Նույն տեղում:
27 Միացյալ ազգերի կազմակերպություն, Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրու թյուն, 
հոդված 6(b)-1, հղում 3:
28 Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրություն:
29 Նույն տեղում, հոդված 7(1)(g): 
30 Նույն տեղում, հոդված 8(2)(b)(xxii) և 8(2)(e)(vi):
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Այս պի սով, այս զար գա ցում նե րը ոչ միայն փո խե ցին այն կար ծի քը, որ սե ռա-
կան բռ նու թյուն նե րը պա տե րազ մի ան խու սա փե լի ար գա սիք են, այլև հաս տա տե ցին 
հա կա ռակ պն դու մը, որ սե ռա կան բռ նու թյուն նե րը կա րող են ո րակ վել նաև որ պես 
ցե ղաս պա նու թյուն՝ խմ բին ո չն չաց նե լու մտա դրու թյամբ: 

Բռնի ամուսնությունները միջազգային քրեական իրավունքում.  
Սիեռա Լեոնեի օրինակը

 Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո (1991-2002) մի ջազ գային 
քրե ա կան ի րա վուն քում սկ սեց շր ջա նառ վել մի երևույթ, ո րը նոր էր ի րա վուն քի, բայց 
ոչ պատ մու թյան հա մար: Այդ երևույ թը պայ մա նա վոր ված էր ա պս տամբ զին վո րա-
կան նե րի հետ կա նանց բռ նի/ս տի պո ղա կան ա մուս նու թյուն նե րով31: Սի ե ռա Լե ո-
նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում հա զա րա վոր կա նայք և աղ ջիկ ներ 
առևանգ վում են ռազ մա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից և բռ նու թյամբ 
ա մուս նաց նում ա պս տամբ նե րի հետ, ո րոնք շատ հա ճախ բա վա կան վտան գա վոր 
էին, ի սկ առևանգ ված աղ ջիկ նե րի տա րի քը հաս նում էր տա սի: Նրանք, ով քեր փոր-
ձում էին կան խել կա նանց և աղ ջիկ նե րի առևան գու մը, սպան վում էին32: Աղ ջիկ նե-
րին և կա նանց տա նե լուց հե տո ա պս տամբ նե րը հայ տա րա րում էին, որ առևանգ-
վածն իր կինն է, ո րից հե տո վեր ջինս ստիպ ված էր ապ րել նրա հետ՝ են թարկ վե-
լով տնային և սե ռա կան ստր կու թյան33:  Փաս տո րեն առևանգ ված նե րը դե ֆակ տո 
ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ էին: Կա նայք են թարկ վում էին մշ տա կան 
բռ նա բա րու թյուն նե րի, սե ռա կան և այլ բռ նու թյուն նե րի, ստիպ ված էին լի նում մաս-
նակ ցել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, հղիա նում էին և ստիպ ված էին լի նում 
լույս աշ խարհ բե րել կամ սպա նել դեռևս չծն ված ի րենց ե րե խա նե րին34: Միա ժա-
մա նակ կա նայք ապ րում էին վա խի, հո գե բա նա կան ճն շում նե րի, սպան վե լու մշ տա-
կան վտան գի մեջ, քա նի որ շատ հա ճախ ա պս տամբ նե րը փո խա րի նում էին ի րենց 
կա նանց նո րե րով: Քա նի որ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի պրակ տի կան շատ տա րած-
ված էր Սի ե ռա Լե ո նեի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ, փա խուս տի 
դեպ քում կա նայք ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կա րող էին դառ նալ այլ ա պս-
տամբ նե րի սե փա կա նու թյու նը: Հետևա բար՝ որևէ մե կի հետ մնալն, ա մե նաանվ-
տանգ տար բե րակն էր հա մար վում, քա նի որ ո րո շա կի պաշտ պա նու թյուն էր ա պա-
հո վում կա նանց և աղ ջիկ նե րի հա մար35: 

31 Toy-Cronin Bridgette A., “What is Forced Marriage? Towards a Definition of Forced Marriage as a 
Crime Against Humanity”, Columbia Journal of Gender and Law 19 (2) (2010), p. 557.
32 “We’ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict”, Human Rights Watch 15 (1) 
(2003), pp. 75. 
33 Նույն տեղում, էջ 42:
34 Coulter Ch., Bush Wives and Girl Soldiers. Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone, 1st 
edition, London: Cornell University Press, 2009, p. 289. 
35 Մանրամասների համար տե՛ս “We’ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone 
Conflict.”
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Քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից հե տո Սի ե ռա Լե ո նեի գոր ծով ստեղծ ված 
հա տուկ դա տա րա նը36 (Special Court on Sierra Leone) պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ ան դրա դար ձավ բռ նի ա մուս նու թյա նը՝ այն ո րա կե լով որ պես մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն: 

Ա մուս նու թյան վա վե րա կա նաց ման հա մար հա մա ձայ նու թյան սկզ բունքն ար տա-
հայտ ված է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի շարք փաս տաթղ թե րում37: 
Սա կայն ա կն հայտ է, որ այն, ի նչ տե ղի է ու նե նում բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի դեպ քում, 
հե ռու է որևէ հա մա ձայ նու թյան սկզ բուն քից: Միա ժա մա նակ բռ նի ա մուս նու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում «ա մու սի նը» դիտ վում է որ պես ոճ րա գործ, ի սկ նրա կա տա րած 
գոր ծո ղու թյու նը կամ նպա տակ է հե տապն դում ամ բող ջու թյամբ, կամ մաս նա կի ո րեն 
ո չն չաց նե լու կրո նա կան, ռա սա յա կան, էթ նիկ կամ ազ գային որևէ խմ բի (ցե ղաս պա-
նու թյուն), կամ տվյալ գոր ծո ղու թյու նը լայ նա մասշ տաբ կամ հա մա կարգ ված հար-
ձակ ման մաս է (մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն), կամ որևէ կապ կա 
տվյալ գոր ծո ղու թյան և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան միջև (պա տե րազ մա կան հան ցա-
գոր ծու թյուն ներ): 

 Սի ե ռա-Լե ո նեի գոր ծով հա տուկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ մա կան նա խա դե-
պային ո րո շում կա յաց րեց Զին ված ու ժե րի հե ղա փո խա կան խորհր դի գոր ծով՝ ճա նա-
չե լով բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի ա ռան ձին կա տե գո րիա38՝ բե կա նե լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո-
շու մը, ո րով վեր ջինս հրա ժար վել էր բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը դի տել որ պես ա ռան ձին 
հան ցա գոր ծու թյուն և դրանք հա մա րել էր որ պես սե ռա կան ստր կու թյան ձև: 

Սա կայն նախ ան դրա դառ նանք ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի քն նու թյա նը: Այս 
գոր ծով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն ա ռա ջին ան գամ քն նար կում և ճա նա չում է 
բռ նի ա մուս նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը մի ջազ գային մա կար դա կի վրա39: Հեն վե լով 
սե ռա կան ստր կաց ման հան ցա գոր ծու թյան տար րե րի վրա՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նը ո րո շում է, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը սե ռա կան ստր կաց ման ձև է, քա նի որ.

ա) ոճ րա գոր ծը մեկ կամ մի քա նի ան ձանց նկատ մամբ ու նի ո րո շա կի կամ ամ բող-
ջա կան սե փա կա նու թյան ի րա վունք, ի նչ պի սիք են գնե լու, վա ճա ռե լու, վար ձա կա լե լու 
կամ փո խա նա կե լու այդ ան ձին կամ ան ձանց, կամ սահ մա նա փա կում է նրանց ա զա-
տու թյու նը,

36  Սիեռա Լեոնեի գործով հատուկ դատարանը կամ Սիեռա Լեոնեի տրիբունալը ստեղծվել է 2002 
թ. Միացյալ ազգերի կազմակերպության և Սիեռա Լեոնեի կառավարության կողմից՝ դատական 
կարգով քննության ենթարկելու համար այն անձանց, ովքեր մեծ պատասխանատվություն էին 
կրում Սիեռա Լեոնեում 1996 թ. հետո և Սիեռա Լեոնեի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում 
միջազգային հումանիտար իրավունքի և Սիեռա Լեոնեի օրենսդրության լրջագույն խախտումների 
համար:
37 Օրինակ, տե՛ս International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 16, կամ Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Article 23. 
38 Prosecutor vs. Brima, Kamara, and Kanu (SCSL-04-16-T), Judgment, Appeals Chamber, 22 February 
2008 (hereinafter AFRC Appeals Judgment).
39 Jain N., “Forced Marriage as a Crime against Humanity Problems of Definition and Prosecution,” 
Journal of International Criminal Justice 6 (2008), pp. 1013-1032.
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բ) ոճ րա գործն այդ ան ձի կամ ան ձանց հան դեպ ի րա կա նաց նում է սե ռա կան 
բնույ թի մեկ կամ մի քա նի գոր ծո ղու թյուն,

գ) ոճ րա գոր ծը նշ ված գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նում է սե ռա կան ստր կաց-
ման նպա տա կով կամ հիմ նա վոր տե ղե կու թյուն (reasonable knowledge) ու նի, որ իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կհան գեց նեն սե ռա կան ստր կաց ման: 

Ըստ դա տա րա նի՝ ա պս տամբ նե րի և նրանց այս պես կոչ ված կա նանց միջև առ կա 
են սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն ներ, և քա նի որ ա պս տամբ նե րը վե րահս կո-
ղու թյուն ու նեն ի րենց այս պես կոչ ված կա նանց սե ռա կա նու թյան, տե ղա շարժ ման և 
աշ խա տան քի վրա, այդ պի սով սահ մա նա փա կում են նրանց ա զա տու թյու նը40: Ի սկ 
« կին» բա ռի կի րա ռու մը որևէ ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն չի են թա դրում փո խա-
դարձ կա պե րով և պար տա վո րու թյուն նե րով, այլ բնո րոշ վում է միայն զո հի հան դեպ 
ոճ րա գոր ծի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ո րը թեև սո վո րա բար բա ցա ռիկ էր, բայց 
ոճ րա գոր ծի ցան կու թյամբ կա րող էր փո խանց վել մեկ այլ ան ձի41: Կա նայք ևս ի րենց 
ա մուս նա ցած չէին հա մա րում և հա կա մար տու թյան դա դա րից հե տո սո վո րա բար 
լքում էին ի րենց «ա մու սին նե րին»42:

 Դա տա վոր Սե բու թին դեն իր կար ծի քում (Separate Concurring Opinion) ա ռա վել 
խո րը վեր լու ծու թյան է են թար կում բռ նի ա մուս նու թյան երևույ թը, չնա յած հա մա ձայն 
էր ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման հետ, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը սե ռա-
կան ստր կու թյան ձև է: Նա մաս նա վո րա պես մատ նան շում է, որ կա նայք և աղ ջիկ-
նե րը բռ նի առևանգ վում էին և ի րենց կամ քին հա կա ռակ պահ վում ի րենց «ա մու սին-
նե րի տա նը»՝ ստիպ ված լի նե լով մա տու ցել սե ռա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ի րա կա նաց-
նել ա մուս նա կան այլ պար տա կա նու թյուն ներ (ե փել, մաք րել, լվա նալ և այլն)՝ ա ռանց 
որևէ պաշտ պա նու թյան, հեն վե լով ա պս տամբ նե րի գթասր տու թյան վրա: « Կա նայք» 
կա րող էին ա մեն պա հի լք վել և ապ րում էին սպան վե լու մշ տա կան սպառ նա լի քի 
տակ43: « Կին» պի տա կը կի րառ վում էր զո հե րին հո գե բա նո րեն ճնշման են թար կե լու 
նպա տա կով, քա նի որ «կ նոջ» կար գա վի ճա կում նրանք չէին կա րող մեր ժել ի րենց 
«ա մու սին նե րի» ցան կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև պար տա վոր էին սեր և հա վա տար-
մու թյուն ցու ցա բե րել նրանց նկատ մամբ: « Կին» պի տակն ը նդ գծում էր ա պս տամբ-
նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա նանց նկատ մամբ, նե րա ռյալ նրանց սե ռա կա-
նու թյու նը44:

 Դա տա վոր Դո հեր տին իր մաս նա կի դեմ (Partly Dissenting Opinion) կար ծի քում 
ան դրա դառ նում է սե ռա կան ստր կու թյան և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի միջև առ կա 
տար բե րու թյուն նե րին: Նա մաս նա վո րա պես ը նդ գծում է, որ բռ նի ա մուս նու թյուն-
նե րի դեպ քում ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը տե ղի է ու նե-

40 AFRC Trial Judgment, para. 711.
41 Նույն տեղում:
42 Նույն տեղում, para. 712.
43 Նույն տեղում:
44 Նույն տեղում, para 13, 14.
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նում ու ժի սպառ նա լի քով կամ ու ժով՝ ա ռանց կնոջ հա մա ձայ նու թյան: Միա ժա մա-
նակ բռ նու թյամբ ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պար տա վո րե ցու մը նե րա ռում 
է հար կա դիր աշ խա տանք (տ նային, դաշ տային և այլն), ստր կա կան կար գա վի ճակ 
և փա խուս տի ան հնա րի նու թյուն: Դա տա վորն իր կար ծի քի մեջ խո սում է նաև բռ նի 
ա մուս նու թյուն նե րի մեկ այլ ա ռանձ նա հատ կու թյան և հետևան քի՝ հա սա րա կու թյան 
կող մից այս կա նանց և աղ ջիկ նե րի հան դեպ խտ րա կա նու թյան և վե րաին տեգր վե լու 
դժ վա րու թյուն նե րի մա սին45: 

Բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը, ը ստ Դո հեր տիի, պատ ճա ռում են հո գե կան և բա րո-
յա կան վնաս. « կին» պի տա կը հո գե բա նա կան տա ռա պանք ներ է պատ ճա ռում կնո-
ջը, ին չը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է հասց նել ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից 
պի տա կա վոր ման և մերժ ման46: Միա ժա մա նակ եր կա րատև հո գե բա նա կան տա ռա-
պանք նե րը կա րող են բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ զո հի՝ հա սա րա կու թյան մեջ 
վե րաին տեգր վե լու կա րո ղու թյան վրա47: Հետևա բար՝ բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը զո հին 
հասց նում են մեծ տա ռա պանք ներ, լուրջ ֆի զի կա կան կամ մտա վոր վնաս ներ, դրանք 
այն քան լուրջ են (grave), որ կա րող են ո րակ վել որ պես մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Այս կար ծիքն իր պաշտ պա նու թյունն է գտ նում վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում: Դա տա րա նը հս տակ տար բե րա կում է բռ նի ա մուս նու թյու նը և սե ռա-
կան ստր կու թյու նը՝ ըն դու նե լով, որ բռ նի ա մուս նու թյու նը պա րու նա կում է սե ռա-
կան ստր կու թյու նը ո րոշ տար րեր, ի նչ պի սիք են ա ռանց հա մա ձայ նու թյան սե ռա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը և ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը: Միև նույն ժա մա նակ 
դա տա րանն ա ռանձ նաց նում է բռ նի ա մուս նու թյան հետևյալ տար բե րու թյուն նե րը. 
բռ նի ա մուս նա կան մի ու թյուն, ո րը հան գեց նում է ու ժեղ ֆի զի կա կան և հո գե կան 
տան ջանք նե րի, « զույ գե րի» միջև բա ցա ռի կու թյան հա րա բե րու թյուն ներ և ա մուս նա-
կան կա պի պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը խախ տե լու հա մար հնա րա վոր կար գա պա հա-
կան հետևանք ներ48: Սա են թա դրում է, որ, ի տար բե րու թյուն սե ռա կան ստր կու թյան, 
բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ չեն49: 

Դա տա րա նը որ պես եզ րա կա ցու թյուն նշում է. « Սի ե ռա Lե ո նեի հա կա մար տու թյան 
հա մա տեքս տում բռ նի ա մուս նու թյու նը նկա րագր վում է որ պես մի ի րա վի ճակ, ե րբ 
ոճ րա գործն իր խոս քե րով կամ վար քով, կամ նրան ցից մե կի մի ջո ցով, ում գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մար ին քը պա տաս խա նա տու է, ստի պում է մար դուն ու ժով, ու ժի սպառ-
նա լի քով կամ հար կա դրան քով հան դես գա լու որ պես ա մուս նա կան զու գըն կեր, ին չը 
վեր ջի նիս հա մար ա ռա ջաց նում է ծանր տա ռա պանք ներ կամ ֆի զի կա կան, մտա-
վոր կամ հո գե բա նա կան վնաս»50: Դա տա րանն այն կար ծի քին է, որ բռ նի ա մուս նու-

45 AFRC Trial Judgment, Partly Dissenting Opinion of Justice Doherty, para. 16.
46 Նույն տեղում, para 52-53.
47 Նույն տեղում, para. 48, 51.
48 AFRC Appeals Judgment, para. 195.
49 Նույն տեղում:
50 Նույն տեղում, para. 196։ Տե՛ս նաև՝ Gekker E., “Rape, Sexual Slavery, and Forced Marriage at the 
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թյուն նե րը ծանր ֆի զի կա կան վնաս են հասց նում զո հին և հան գեց նում եր կա րատև 
բա րո յա կան և հո գե բա նա կան տան ջանք նե րի, հետևա բար՝ բռ նի ա մուս նու թյուն ներն 
այն քան ծանր են, որ քան մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը (բռ նի 
ա մուս նու թյուն նե րը նաև նե րա ռում են դրան ցից ո մանք), ի նչ պի սիք են ստր կա ցու մը, 
բռ նա բա րու թյու նը և կտ տանք նե րը51: Այս պի սով, դա տա րանն ա ռանձ նաց րեց բռ նի 
ա մուս նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հետևյալ տար րե րը (elements of crime)՝ ու ժով, ու ժի 
սպառ նա լի քով կամ բռ նու թյամբ ստի պե լը, ա մուս նա կան կա պը, զո հի մեծ տա ռա-
պանք նե րը կամ մտա վոր և հո գե բա նա կան վնա սը: 

Հատ կան շա կան է, սա կայն, որ մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րա նը Կա տան գայի 
գոր ծով իր ո րոշ ման մեջ չհետևեց Սի ե ռա Լե ո նեի գոր ծով հա տուկ դա տա րա նի վճ ռին 
և բռ նի ա մուս նու թյուն նե րը դի տար կեց որ պես սե ռա կան ստր կաց ման յու րա հա տուկ 
ձև52:

Չ նա յած մի ջազ գային քրե ա կան ի րա վուն քում բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի նա խա-
դե պե րի սա կա վու թյա նը բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի լայն տա րած ման մա սին տե ղե կու-
թյուն ներ կան ի նչ պես հին ժա մա նակ նե րում, ին չի վառ օ րի նա կը Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ժա մա նակ երևույ թի ան նա խա դեպ տա րած վա ծու թյունն ու նա խա կազ մա-
կերպ վա ծու թյունն էր, այն պես էլ մեր օ րե րում՝ Ռուան դա յում53, Ու գան դա յում54, Ի րա-
քում55 և այ լուր: 

International Criminal Court: How Katanga Utilizes a Ten-Year-Old Rule but Overlooks New Jurisprudence,” 
Hastings Women’s Law Journal 25 (1) (2013), pp. 105-134.
51 AFRC Appeals Judgment para. 196, 200-201.
52  Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, Decision on Confirmation 
of Charges, 30 September 2008, para. 430.
53  Amnesty International, “Rwanda: ‘Marked for Death’, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda,” 
AI-Index AFR 47/007/2004, 6 April 2004; Human Rights Watch, “Shattered Lives: Sexual Violence During 
the Rwandan Genocide and its Aftermath,” HRW Index 2084, 1 September 1996.
54  Amnesty International, “Breaking God’s Commands’: The Destruction of Childhood by the Lord’s 
Resistance Army”, AI-Index AFR 59/001/1997, 18 September 1997. 
55 “In Iraq: Forced marriage, Conversion for Yezidis” - https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-
marriage-conversion-yezidis (դիտվել է՝ 24.12.2017); The Guardian, Boko Haram abductees tell of forced 
marriage, rape, torture and abuse, 27/10 2014 (10/3 2015) -http://www.theguardian.com/world/2014/
oct/27/boko-haram-forced-marriage-rape-torture-abuse-hrwreport (դիտվել է՝ 25.12.2017); Iraq: ISIS 
Escapees Describe Systematic Rape”, Human Rights Watch, 15/4 2015 (15/4 2015) - http://www.hrw.org/
news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape (դիտվել է՝ 24.12.2017):
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SEXUAL VIOLENCE IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:  
FORCED MARRIAGES AS CRIMES AGAINST HUMANITY 

Edita Gzoyan

SUMMARY

Sexual violence has always been an integral part of armed conflicts throughout the 
history. However, despite its widespread usage only recently sexual violence has gained 
necessary attention in international law and was recognized as a tool of war and not a 
necessary byproduct of armed conflicts. 

The establishment of international criminal tribunals in 1990s and the International 
Criminal Court greatly contributed to the criminalization of sexual violence during 
crimes against humanity, war crimes and genocides. While discussing the development 
of international law on sexual violence, this article concentrated on the concept of forced 
marriages as a crime against humanity that emerged after the conflict in Sierra Leone, 
although its origins can be traced back to 1915 Armenian Genocide. 

Key Words: sexual violence, forced marriages, international criminal law, international 
criminal tribunals, crimes against humanity, war crimes, genocide, Nurnberg and Tokyo 
Tribunals, International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia, Special Court for Sierra Leone, International Criminal Court. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КРИМИНАЛЬНОМ ПРАВЕ: 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ БРАКИ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Эдита Гзоян

РЕЗЮМЕ

На протяжении всей истории человечества сексуальное насилие всегда было 
неотъемлемой частью вооружённых конфликтов. Однако, несмотря на распростра-
нён ное применение, только недавно сексуальное насилие вошло в сферу междуна-
род ного права и было признано инструментом войны, а не неизбежным продуктом 
воору жённых конфликтов.

Учреждение международных криминальных трибуналов в 90-е годы 20-го века и 
Международного уголовного суда во многом способствовали криминализации сексу-
ального насилия во время преступлений против человечества, военных преступлений 
и геноцидов. Рассматривая историю криминализации сексуального насилия, в статье 
анализируется понятие насильственного брака как преступления против человечества, 
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которое возникло после конфликта в Сьерра-Леоне, хотя его истоки провляются со 
времени Геноцида армян 1915 года.

Ключевые слова: сексуальное насилие, насильственные браки, международное 
уголовное право, международные уголовные суды, преступления против человече-
ства, военные преступления, геноцид, суды Нюрнберга и Токио, Международный 
уголовный трибунал по бывшей Югославии, Международный уголовный трибунал по 
Руанде, Специальный суд по Сьерра-Леоне, Международный уголовный трибунал. 


