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جنسی  بازسازی نقطه عزیمت هاروانپزشکان معتقدند مالل جنسیت در ترنس هدف: و زمینه 

ا رها ظاهری دانسته و عبارت تغییر جنسیت لی برخی فقها این عمل را نسبت به ترنسو است
به  ه(پس از فتوای تاریخی حضرت امام )ر دانند؛ هرچند کهها صادق میصرفا نسبت به دوجنسی

 شفافیت ا عدمعنوان مبدع و مبتکر جواز تغییر جنسیت، منع قانونی در این مورد وجود ندارد ام

ا با را بر آن داشت ت ها نگارندگانترنس ها ودوجنسی قوانین جزایی نسبت به تعیینِ مجازات

 برای چه مشاحکا و موضوع این در و بازکاوند را مساله این و فقهی حقوقی زوایای نو دیدگاهی

 کنند. تامل بیشتریآن  از بعد و درقبل چه و تغییر

صیفی تحلیلی این نوشتار به صورت نظری بوده و روش مورد استفاده در آن تو ها:روش و مواد

داخلی  مقاالت وها ای و با مراجعه به کتابآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانهاست. تکنیک جمع

 و خارجی صورت گرفته است.

ز اراحی و جپیشگام بودن کشور ایران در صدور مجوزهای الزم برای انجام این عمل  ها:یافته

ی هاشچالی طرفی تفاوت دیدگاه قانونگذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفر

 فرد تحت وجود آورده است؛ به عنوان نمونه اگرو سواالت مختلفی را در ذهن نگارندگان به متعدد

گردد یا یمرایطی مرتکب جرم شود، آیا براساس جنسیت زمان وقوع جرم مجازات ش چنین
 البا  غما  جنسیت او در زمان رسیدگی مالک صدور حکم و مجازات است. رویکرد قضایی کشور

 دهد.یمموافق با نظر اول است و جنسیت مرتکب در زمان وقوع جرم را مالک قرار 

ول ون، اصرش این مطالعه، ضمن دقت در رعایت اصالت متدر تمام مراحل نگا مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.اخالقی، صداقت و امانت

دور رم را مالک صججنسیت مرتکب در زمان وقوع  غالبا رویکرد قضایی کشور ایران  گیری:نتیجه

ص پدر و اهرچند ابقاء معافیت از قص) کند.حتماالت نمیدهد و خود را درگیر دیگر اقرار می حکم
با  رابطه رغم تطبیق جنسیت، استثنائی بر این مدعاست(. درجد پدری پس از قتل فرزند، علی

 م قراراصل تفسیر به نفع متهم، جنسیتی مالک صدور حک براساسجرائمی مانند ارتداد نیز 

عزیری گیرد که مجازات سنگینی را متوجه مرتکب نکند. اما رویه ناظر در برخی از جرایم تمی

از تغییر یش پاست، بر ایفاء تعهدات زوج  مؤثرانند ترک انفاق که جنسیت مرتکب در تعقیب او م

 جنسیت داللت دارد.

 کلیدی: واژگان

 جنسیت

 تغییر جنسیت

 مسئولیت کیفری

 حقوق مبتنی بر جنسیت

 

 

 ول:ؤمس نویسنده  

 حسن بیگدلی

البرز، دانشگاه ایران،  پستی: آدرس

رج، گروه جزا و آزاد اسالمی، واحد ک

 شناسی.جرم

 31499-68111 کد پستی:

 26-3425957: تلفن

 الکترونیک: پست

hassan_bigdeli1994@yahoo.com 

 

 

http://ijmedicallaw.ir/
https://orcid.org/0000-0002-9129-9575
https://orcid.org/0000-0002-0185-7298


 1400، ششم و پنجاه شمارهپانزدهم،  دوره پزشکی، حقوقمجله  داودی گرمارودی و همکاران

 

 2 
 

 مقدمه. 1

ی مختلف که هارشتهدر  تغییر و تحوالت علمی به وجود آمده

گیرند، یمی زمان شکل هاضرورتدر قالب نظریات و برحسب 

دارد تا متولیان امر و سایر آحاد یماومحققین و صاحبان اثر را 

ی از طریق سازآگاه و این سازند باخبرجامعه را از این امر 

یا گردآوری اثری نو ها در اصول، قواعد و ارزشید نظر تجد

یر است. علم حقوق و پژوهشگران این رشته نیز از این پذامکان

ه به یستند و در جهت نیل به این اهداف با توجنامر مستثنی 

حساس بودن مواضع موجود در بحث تغییر جنسیت، 

الخصوص در حوزه پزشکی و در پرتو موازین حقوق یعل

 بهبیش از دیگران خود را موظف به گردآوری و  ،کیفری

 یریرگکابه لیبه دل از این روی دانند.یمی آثار خود روزرسان

اب نسبت به زنان و مردان در ابو گذارقانون رویکرد افتراقی

مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در 

رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها وجود دارد 

ترین آنها که نگارندگان سعی دارند در این پژوهش به مهم

به مجازات  گذارقانونعدم اشاره  مثال طور هپاسخ دهند؛ ب

یا دالیل عدم جرم  افراد مرتد و آثار آن پس از تغییر جنسیت

را بر آن نگارندگان  ،انگاری تغییر جنسیت بدون مجوز قانونی

عالوه بر  در قانونبرای رفع ابهامات و نقایص موجود داشت تا 

از  ئی مستقلذکر فتاوای معتبر فقهی اقدام به اخذ استفتا

یت زوایای پنهان این درنهااهلل مکارم شیرازی کنند. تا یتآ

مختصر  بیان پس از ،حقوق کیفریمختلف د در ابعامسائل را 

با توجه به مراحل  فرسا وسخت و طاقتعمل این  شرایط انجام

 زعم بهی آشکار سازند. پزشکنرواپیچیده و گسترده پزشکی و 

و  ی، حقوقیمطالعات فقهنگارندگان، این پژوهش نقطه تالقی 

تالش است و ما  حثـب وردـمبا موضوع در رابطه  یپزشک

 ییم.مدعا را اثبات نما ینا یقتحق یندر ا یماکرده

 

 اخالقیمالحظات . 2

در تمام مراحل نگارش این مطالعه، ضمن دقت در رعایت 

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

 

 

 هاو روش مواد. 3

ین نوشتار به صورت نظری بوده و روش مورد استفاده در آن ا

آوری اطالعات نیز به عتکنیک جم توصیفی تحلیلی است.

ها و مقاالت داخلی و ای و با مراجعه به کتابصورت کتابخانه

 خارجی صورت گرفته است.

 

 ها. یافته4

گیری رویکرد متفاوت بین مردان و زنان در قوانین بکاربه دلیل 

مالل ییر جنسیت ارادی افراد که اغلب ناشی از تغ جزایی ایران،

است، موجب بروز  جنسیتی و نمایان سازی جنسیت

و گوناگون در زمینه حقوقی و کیفری  یی متفاوتهاچالش

توان از تکلیف مجازات قاتل پس یمنمونه  عنوان بهگردد، یم

اصلی نام برد که تحت  سؤال عنوان بهاز عمل تغییر جنسیت 

اساس جنسیت زمان وقوع جرم مجازات بر افرادشرایطی  چنین

ن رسیدگی مالک صدور حکم گردد یا جنسیت فرد در زمایم

موافق با نظر اول  غالبا ما  و مجازات است. رویکرد قانونی کشور

است و جنسیت مرتکب در زمان وقوع جرم را مالک قرار 

و  اندکردهییر تغظاهری  نظر از صرفا  که این افراددهد، چرایم

حتی اگر جنسیت خود را به زن تغییر داده باشند؛ امکان 

توان یم. پیرو همین بحث در تعزیرات نیز بارداری ندارند

 .یی از این دست مطرح نمودهاچالش

 

 . بحث5

 و پیشینه یمفهوم شناس. 1-5

تغییر یا تطبیق جنسیت، نمایان سازی جنسیت یا بازسازی 

جنسی اصطالحات متداولی است که در مورد هرکدام از افراد 

تغییر روند. از این روی عبارت موضوع این پژوهش بکار می

جنسیت در لسان فقهی و قانونی محمول بر معنای تغییر 

جنس در معنای مصطلح، حسب اقتضاست. واقع مطلب، این 

موضوع واجد حقیقت عرفی البته عنداالطباست، و لذا شامل 

معانی و جلوه های متغیره مذکور است. برداشت سطحی از این 

یر، هرگونه مراد از تغیاما »عنوان، محدود به تغییر جنس است؛ 

دگرگونی است که ممکن است حالت یا وضعیت یک شیء را 

ی که وضعیت فعلی نسبت به حالت سابق اگونه بهعوض کند، 
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. (1) «از یک یا چند جهت دارای تفاوت و گوناگونی باشد

جنسیت نیز به معنای حالت یا ماهیت جنس و دارا بودن 

توان تغییر جنسیت را تغییر یمیجه درنتتمایالت جنسی است. 

و خنثی نسبت به  مؤنثو دگرگونی در حالت جنسیت مذکر، 

فقها نیز تغییر جنسیت  نظر ازقی کرد. حالت پیشین خود تل

در مردان عمل جراحی بیضه، آلت تناسلی و درست کردن 

با این توضیحات عمل تغییر  .(2) باشدیممهبل برای او 

و )خنثای ملحق به مرد یا زن( جنسیت شامل افراد خنثی 

 ممسوح(زنانه )افرادی که نه آلت مردانه دارند و نه آلت 

شود؛ در مورد افراد خنثی عبارت دوجنسیتی یا می

هرمافرودیت نیز متداول است که از نظر فیزیولوژیک یک 

های از ویژگی ایشود که مجموعهبیماری محسوب می

)نه روانی( در یک نفر جمع است و پزشکان پس از  کیولوژیب

کی، ارگان های معاینه فرد و با استفاده از فرمول های پزش

و در نهایت تطبیق جنسیت انجام  غالب را تشخیص داد

نیست و فرد در  ریپذامکانشود؛ گاهی اوقات نیز این عمل می

 ینهاار کنار دماند)خنثای مشکل(. همان حالت می

افرادی به  جمله ازها نیز در کنار ترنسکشوالها تراجنسیتی

تطبیق هویت جنسی خود با جسم  به خاطرروند که یمشمار 

شوند که مدنظرشان، شامل عمل بازسازی جنسی می

روانپزشکان در رابطه با این وضعیت، اصطالح مالل جنسیتی را 

راجع این نوع تغییر را برند؛ نباید فراموش کرد اکثر مبکار می

ی دیگر جایز ای بر جنبهدر فرض ضرورت و قوت جنبه

عمل همانند اکثر  ز لحاظ پیشینه شناسی نیز اینادانند. می

های نوظهور در کشورهایی که دارای ایدئولوژی دینی یدهپد

نمونه در  عنوان بهبود.  روروبهو موانعی  هاچالشبا  هستند

ر کشور مصر دانشجویی به نام سید میالدی د 1988سال 

دارای اختالل هویت جنسی  زشکپروانعبداهلل که به تشخیص 

بود، پس از نتیجه نگرفتن از هورمون درمانی با انجام عمل 

این داد و  هویت جنسی خود را با جسم زنانه تطبیقجراحی 

اهل سنت  یفقهاهایی از جانب موجب بروز مخالفت عمل 

این  بعدهاات پزشک معالج شد، اما نهایت مجاز مصر و در

صادر را  برای او اسناد هویتی جدیدیوضعیت را پذیرفتند و 

به  در کشور ایران نیز اولین عمل تغییر جنسیت .(1) کردند

گردد و پزشکی به نام خلعتبری یبازمشمسی  1309سال 

داد،  ا جسم مدنظرش تطبیقی را باساله 18جنسیت پسر 

 هاعمل در ایران با وسواس انجام این بدیهی است اولین تجربه

ه متقاضی برای نامیترضاو  صورت گرفتهی خاصی هامراقبتو 

اما این موضوع در غرب  .(3) عمل اخذ گردیده است این انجام

به  عمل تری است، بدین نحو که اولینیطوالنی سابقهدارای 

میالدی  1942نیز در سال  انگلستانگردد، یبازم 1926سال 

ا ی ایرلندی بزادهاشراف یک دختر طبیق هویت جنسیبا ت

را در تاریخ خود ثبت  بازسازی جنسی، اولین جسم پسرانه

در سال  برای نخستین بار مریکا نیزدر کشور آ ؛ این عملکرد

 .(4) اتفاق افتاد 1952

نفر  270طبق آمارهای پزشکی قانونی در ایران ساالنه حدود 

اساس آمارهای رسمی . برشوندموفق به انجام این عمل می

نفر مجوز  1366بیش از  1389تا  1385منتشرشده از سال 

درصد  56اند که از این میان دریافت کرده این عمل جراحی را

د از درص 44خواستار تطبیق جنسیت خود از مرد به زن و 

طبق  .(5) زنان نیز متقاضی تطبیق جنسیت خود به مرد بودند

افراد مورد جدید از  80تا  60هرساله حدود  1394آمار تا سال 

به پزشکی قانونی ارجاع شده و پس از  درگیر با مالل جنسیتی

، های روانپزشکی و دریافت نظر کمیسیون تخصصیبررسی

زشکی قانونی برای عمل پس از معاینه و مصاحبه و معرفی به پ

جراحی و برای دریافت اوراق هویتی با جنسیت جدید نیازمند 

 .(6) رأی نهایی دادگاه خواهند بود

 

 ی ایران در قبال تغییر جنسیتحقوق موضع فقهی،. 2-5

اساس بر یراندر این مبنای صدور جواز تغییر جنسیت ترمهم

و فقدان نص  گذارقانوندالیل فقهی است، با توجه به سکوت 

ین منبع ترممهتوان یمقانونی در این مورد، استفتائات فقها را 

در این  رهانظاختالفصدور جواز تغییر جنسیت برشمرد، البته 

مورد موجب شده تا انجام عمل تغییر جنسیت در ایران دارای 

موافقان و مخالفانی باشد که در ذیل این مطلب، پس از شرح 

ادله موافقان و مخالفان به طرح و بررسی نظریه اداره حقوقی 

 قوه قضاییه خواهیم پرداخت.
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 ادله مخالفان. 1-2-5

قائل به حرمت انجام عمل ی اهل شیعه و ُسنّی بسیاری از فقها

تغییر جنسیت هستند و معتقدند این کار موجب آسیب و از 

بین بردن اعضای بدن و تشبیه زن به مرد یا مرد به زن 

)ص( افرادی که  اکرم یامبرپکنند یماستدالل  آنهاشود، یم

کنند، مورد لعن قرار داده یمخود را شبیه به جنس مخالف 

و  ی میان زنانبازهمجنسرویج است و تغییر جنسیت موجب ت

ی دیگر نیز معتقدند که تغییر ادسته .(7) گرددیممردان 

دخالت در کار  عنوان بهجنسیت باعث تغییر در خلق خدا و 

برخی فقها که قائل به  یاز طرفگردد. یمخداوند محسوب 

ی مشروعیت مشروط عمل تغییر جنسیت هستند نیز نظریه

و این عمل  انددانستهیت عورت نامحرم و لمس آن را حرام رؤ

لذا انجام عمل وارد اضطراری جایز نیست. در شرع جز در م

دانند که با اجازه ولی بر روی جراحی را در صورتی حرام نمی

یت عورت را رؤکودک ممیز انجام گردد یا ضرورت درمان، قبح 

 .(8) توسط پزشک از بین ببرد

 

 ادله موافقان. 2-2-5

انجام عمل تغییر جنسیت در میان موافقان به دو صورت مطلق 

ی است. پذیرش بدون قید و شرط انجام بررس قابلو مشروط 

)ره(  نسیت دارای موافقانی است که امام خمینیعمل تغییر ج

الوسیله عدم حرمت این اولین نفر در کتاب تحریر عنوان به

اصول و قواعد فقهی که  ازجمله. (9) کردندعمل را مطرح 

داللت بر صدور جواز تغییر جنسیت دارد، اصل حلیت، اصل 

با عباراتی  هرکدامبرائت و قاعده تسلیط و اضطرار است که 

گوناگون و مفهومی مشابه کلیه تصرفات انسان در جان و مال 

 .انددانستهمتعارف مجاز  طور بهخود را 

عمل تغییر جنسیت نیز در راستای پذیرش مشروعیت مشروط 

، (11) منتظری ،(10) یاخامنهفتاوای حضرات آیات علی 

و مکارم  ،(13) محسن خرازی ،(12) قمی مؤمنمحمد 

تغییر جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعی »)شیرازی 

 28/5/98تاریخ استفتاء « خالف شرع نیست بلکه واجب است...

( از جمله مبانی مشروعیت 9805280079به شماره پیگیری 

قانون  215که هر عملی را طبق ماده چرا تغییر جنسیت است.

 ازیت درنهادانند و یممدنی منوط به منفعت مشروع عقالیی 

آنان انجام عمل تغییر جنسیت در صورتی مجاز و شرعی  نظر

یید نظر تأاست که فرد دارای مشکل جنسی باشد و پس از 

 پزشک نسبت به انجام عمل جراحی وی اقدام گردد.

 

 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و .3-2-5

 حکم تغییر جنسیت غیرقانونی

کی قانونی کشور در مورد تغییر پیرو تعیین تکلیف سازمان پزش

اداره حقوقی قوه قضاییه؛  از 17/09/1366جنسیت در تاریخ 

است که  شده ارائهپاسخ زیر در قالب یک نظریه مشورتی 

موجب شد تا این عمل را از نظر قانونی نیز دارای مجوز بدانیم 

مسئله مطروحه دارای دو صورت است؛ صورت اول آنکه »

که دارای آلت تناسلی  یدرحالمرد است، پزشکی  نظر ازفردی 

زنان است یا بالعکس، در این صورت با انجام جراحی، تغییر 

شود، بلکه با عمل جراحی، جنسیت ینمجنسیت حاصل 

حقوقی بالاشکال است.  نظر ازشود و این امر یمشخص ظاهر 

ی العالمدظلهشرعی هم طبق فتوای حضرت امام  نظر از

 ظاهراز عمل، تمام احکام جنسی که بالاشکال است و بعد 

گردد. صورت دوم آن است که فردی که یم، بر آن مترتب شده

مرد یا زن است و دارای آلت تناسلی جنس خود  شخصا 

باشد، تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکان آن یم

را تأیید نمایند، این امر نیز در قوانین منع نشده است، لیکن 

قی فراوانی دارد، باید گفت: در صورت تغییر چون آثار حقو

ندارد و آن را جز در  ثابتِجنسیت این امر تأثیری در حقوق 

مواردی از قبیل بطالن ازدواج و حلیت و حرمت تغییر 

ی برای رفع بسیاری از حلراهنظریه مشورتی مذکور . «دهدینم

 زاآثار حقوقی  ابهامات در مورد افراد خواهان تغییر جنسیت و

والیت پدر و مادر پس از تغییر جنسیت محسوب  جمله

شود، اما فرضیه سوم در مورد افرادی است که دارای یم

عمل تغییر جنسیت نیستند اما این کدام از شرایط انجام یچه

رسد یمی که در این مورد به نظر سؤالدهند، یمعمل را انجام 

 این است که آیا این عمل جرم است یا خیر؟

رسد طبق اصل قانونی بودن جرم و یممورد به نظر  در این

(، اصل 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2)ماده  هامجازات
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قانون اساسی )اصل برائت( و تفسیر قوانین جزایی به نفع  37

متهم، اصل بر عدم وقوع جرم است و حکم باید به نفع متهم 

آید این یمینجا پیش ای که در سؤاللیکن  .(14) صادر شود

رغم یعلتواند یمکننده به پرونده یدگیرساست که آیا قاضی 

به ماده  با توجه، عمل ینبر جرم دانستن ا یمبنی امادهفقدان 

آیین دادرسی کیفری این رفتار  214ن دادرسی مدنی و آیی 3

یا عمل مذکور را جرم تلقی کند؟ اکثر حقوقدانان برجسته و 

محسوب کردن چنین فرضی معاصر کشور معتقدند جرم 

-2530/7نظریه مشورتی  .(15) استگمان منتفی یب

دارد: یمو اشعار  است الذکرفوقنیز بیانگر مطلب  7/4/1372

برائت است، مکلف به صدور حکم  با سکوت قانون، قاضی»

 .«هرچند عمل مذکور در حکم حرام است

 

 هاو مجازات آثار تغییر جنسیت در جرایم. 3-5

 جمله قانون مجازات اسالمینین کیفری از در بسیاری از قوا 

دارد  مواد قانونی بسیاری وجود 1392و  1375مصوب سال 

مالکی برای صدور حکم  عنوان بهکه جنسیت مرتکب جرم را 

و موانع بسیاری  هاچالشقلمداد کرده است، در این مورد 

ی برای رفع این حلراهوجود دارد که در قوانین مذکور 

ی وحدت رویه دیوان عالی رأنشده است. بینی یشپمشکالت 

نیز در مواردی که جانی  1398در سال  777کشور به شماره 

خودش ضامن است یا بحث قصاص مطرح می باشد، راهگشا 

مربوط به پرداخت دیه از صندوق  صرفا ی مزبور رأنیست و 

 در موردی بدنی است. بدین ترتیب بحث هاخسارتین تأم

قصاص، حدود، دیات و تعزیرات و  در بابنسیت ج یر تغییرتأث

 رسد.ی فرعی ضروری به نظر میهاچالشسایر  بررسی

 

 تأثیر تغییر جنسیت در جرایم علیه اشخاص. 4-5

 تغییر جنسیت قاتل و مقتول. 1-4-5

رویکرد افتراقی قوانین جزایی نسبت به زن و مرد از لحاظ 

ی است که به یهاچالشبها، از جمله محاسبه میزان خون

شماری در دوره معاصر بوده و خودی خود دارای معترضین بی

کدام از این توجیهات فقهی و حقوقی در زمینه یچههست و 

نیست.  کنندهقانععدم رفع این نقصان قانونی، در عصر حاضر 

به تر خواهد شد اگر زنی مردی را پیچیده مسالهیحال این اعلی

 قتل تغییر جنسیت دهد، آیا در اینو قبل یا بعد از  رساند قتل

پرداخت تفاضل دیه به قوت خود باقی است؟  صورت همچنان

وحدت جنسیت قاتل و مقتول این قضیه منتفی  به خاطریا 

اگر زنی مرتکب به قتل زنی دیگر شود و پس از  خواهد بود؟

قتل تغییر جنسیت دهد، خانواده مقتوله باید به قاتل تفاضل 

کنند یا مالک، جنسیت سابق است؟ در پاسخ  پرداختدیه را 

دهند که مالک صدور یماخیر برخی این احتمال را  سؤالبه 

حکم جنسیت فعلی قاتل است، یعنی زن قاتلی که در زمان 

است، مستحق دریافت  ، دارای اسناد هویتی مردانهصدور حکم

باشد، یکی از فقهای معاصر مازاد دیه قبل از قصاص نفس می

مقتضی استصحاب  اگرچه» گوید؛یم مسئلهوجیه این در باب ت

عدم رد است، لکن از سوی دیگر مقتضی اطالقات قصاص مرد 

تغییر  در مقابل زن خالف این استصحاب است و عرف نیز زن

این با قاعده  .(16) «کندیمجنسیت داده را مرد محسوب 

ی پوشانهمنفع متهم در قوانین جزایی نیز دارای  تفسیر به

 بیشتری است.

قوانین  رسدیمدر راستای مخالفت با احتمال اول به نظر 

مطابق با مالک نظر قرار دادن جنسیت در  جزایی و رویه جاری

 صرفا ه زمان وقوع جرم است، یعنی زنی که تغییر جنسیت داد

از لحاظ ظاهری، شکل و شمایلی مردانه دارد ولی از لحاظ بار 

را به دوش  مؤنثمسئولیت کیفری همچنان احکام جنسیت 

خواهد کشید. این احتماالت در فرضی که مقتول تغییر 

جنسیت داده باشد نیز جاری است، یعنی برخی معتقدند دیه 

وده است به ی مردی که قبل از تغییر جنسیت زن ببهایا خون

توان قائل به تفکیک یمطور کامل است، اما در نظری دیگر 

واقعی نه فقط ظاهری  طور بهدر فرضی که زن شد، یعنی اگر 

تبدیل به مرد شده باشد، مستحق دریافت دیه کامل است. اما 

تغییرات صوری و ظاهری باشد، منجر به تغییرات در  اگر

مالک را  گذارقانونورد نیز نخواهد شد. هرچند در این ماحکام 

داند و خود را درگیر احتماالت یمجنسیت زمان وقوع جرم 

کند. در جهت کوتاهی کالم و پرداختن به ینم شده گفته

توان گفت اجرای احکام قصاص نفس پس یمموضوعات بعدی 

 یهعل یتقصاص جنا یاقصاص عضو  در مورداز تغییر جنسیت 
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و مالک، جنسیت جانی یا اء نیز به همین شکل است اعض

 مجنی علیه در زمان وقوع جرم است.

 

 تغییر جنسیت پدر و مادر .2-4-5

معاف از  پدر سبب وجودی فرزند است و به همین خاطر

تعزیر است، اما با در نظر گرفتن عدم  قصاص و مستحق دیه و

رود، یم سؤالفرزند استدالل مذکور زیر معافیت مادر در قتل 

پدر در تولد و رشد فرزند نقش دارد. با  اندازه به لذا مادر نیز

 یدگیرسین و حاین مقدمه حکم پدری که پس از قتل فرزند 

کند یمبه تغییر جنسیت  اقدام پرونده و قبل از صدور حکم به

گردد یم مندبهرهچیست؟ آیا همچنان پدر از معافیت مذکور 

کم یا مستحق قصاص است؟ برخی معتقدند دلیل این ح

انجام عمل تغییر جنسیت،  در صورتمختص مردان است و 

هستند. اما در رد این  قصاصپدر یا جد پدری مستحق 

به صرف تشکیل شدن نطفه از » شود؛یماستدالل گفته 

حکم  .(17) «کندیماو صدق  در موردشخص، عنوان پدری 

ید تأکنیز بر نفی قصاص پدر پس از قتل فرزند  کلی اسالم

ر جنسیت داده دارد. لیکن حکم جزئی در مورد پدری که تغیی

و  هاچالشاست موجب شده تا در مورد حکم کلی نیز دچار 

ی که اینجا ذهن نگارندگان را مشغول به سؤالابهاماتی شویم. 

عدم قصاص جد پدری پس از انجام دلیل است؛  کرده خود

توجیه موافقان نفی  بخواهیم تغییر جنسیت است، زیرا اگر

قرار  قبول وردمقصاص پدر پس از عمل تغییر جنسیت را 

دهیم؛ یعنی اگر بپذیریم ایجاد نطفه در رحم مادر برای 

توان این ینم هم بازشناسایی فرد به عنوان پدر کافیست، 

استدالل را در مورد جد پدری تعمیم داد، بلکه در این حالت 

سبب  آنکهاست که جد پدری به موجب آن تنها توجیه 

گیرد. اما برخی یم وجودی پدر فرزند است، مورد معافیت قرار

مطلق معتقدند که منحصر بودن عنوان پدر و مادری به  طور به

پدر و مادر  در خصوصتنها پدر و مادر در حالت تشکیل نطفه 

چه از لحاظ موضوعی چه از  مادربزرگو  پدربزرگ»است و 

 .(17)« لحاظ حکمی همانند این دو هستند

توان یمدر کنار مجموعه دالیل مطروحه از حیث جزایی نیز 

هت بقاء حکم ا توجیه مناسبی در جتفسیر به نفع متهم ر

که در جهت حل شبهه موضوعیه مذکور تلقی کرد، چرا

بشمار از جمله موانع قصاص  در مورد رابطه ابوت کهآمده یشپ

 یرأقاضی صادرکننده  یرأتواند مالک اصل برائت می ،رودمی

توان نتیجه یم. در نهایت و با عنایت به این توضیحات باشد

انجام عمل تغییر  در صورتیز به طریق اولی، گرفت که مادر ن

تواند این امر را ینمجنسیت همچنان مستحق قصاص است و 

به عنوان دلیلی برای فرار از مجازات قتل فرزند ارائه کند. اما با 

چه قبل از قتل و چه بعد از یا جد پدری پدر  تغییر جنسیت

 گردد.ینمای بر این حکم وارد ، خدشهآن

 

 ر تغییر جنسیت و جرایم حدییتأث .5-5

حد مجازاتی است که میزان، نوع و کیفیتِ اجرای آن در شرِع 

حدی  میجرارسد در اکثر یماست و به نظر  شده ذکرمقدس 

مالک صدور حکم جنسیت مرتکب در زمان وقوع جرم باشد. 

حدی را  جرائمیزترین آثار برانگ چالشنگارندگان  در این بخش

 قرار خواهند داد. بحث مورد در رابطه با موضوع،

 

 ارتداد .1-5-5

رغم ذکر آن در شرع، جرم یعلدر مورد ارتداد و انواع آن 

 1392سال انگاری مستقلی در قانون مجازات اسالمی مصوب 

انواع ارتداد  جمله ازصورت نگرفته است. ارتداد فطری و ملی 

از اسالم توسط کسی  برگشتن روند و به معناییمبه شمار 

شده یا شخصی که ابتدائا  پیرو  زاده مسلماناست که از نطفه 

ادیان دیگر بوده و پس از مسلمان شدن، از اسالم بازگشته 

است. اما اهمیت اصلی این بخش از نوشتار، تفاوت مجازات 

 جنسیت است. برحسبشرعی مرتد 

 مرتدولی  شودیم محکوم اعدام به باشد مرد فطری مرتد اگر

 این در اگر، کنندیم دعوت اسالم به بازگشت و هتوب به را ملی

. گرددیم محکوم اعدام به اال و شودیم آزاد کرد توبه مدت

 را او، شودینم کشته نوع )فطری و ملی( هر از مرتد، زن لیکن

 اال و کنندیم آزادش کرد، توبه چنانچه ،خوانندیم فرا توبه به

 در و خوردیم نهتازیا نماز هنگام ،ماندیم باقی زندان در

 عقیده به .(19, 18) کند توبه تا ردیگیم قرار معیشتی تنگنای

 به توجه مبنایبر مجازات در تفاوت این نظران صاحب از برخی
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 گرفته نظر در زن برای خالق که است امتیازاتی و هاارزش

 .(20) کند اصالح را خود دیگر بار تا، است

وی  حال اگر فردی در زمان جنسیت سابق مرتد شود و حکم

 برحسبپس از انجام تغییر جنسیت صادر گردد، حکم صادره 

گوناگونی کدام جنسیت خواهد بود؟ در این مورد با نظرات 

اهلل علوی گرگانی معتقدند که یتآیم؛ برخی همچون مواجه

 برخی نیز .(21) جنسیت زمان ارتداد مالک صدور حکم است

دهند. لیکن در این مورد، یمزمان صدور حکم را مالک قرار 

مالک؛ جنسیت فعلی است. زیرا اگر بخواهیم جنسیت زمان 

تفسیر قوانین  باقاعدهوقوع جرم را مالک قرار دهیم، سازگار 

جزایی نیست و قاعده درء مانع از آن خواهد بود. لذا ضرورت 

آن است در اجرای حکم فرد مرتد چه قبل از صدور حکم چه 

ی اجرای آن، خواه تغییر جنسیت به زن باشد یا اثنا در

ت داده ییر جنسیتغ همبالعکس حد زن اجرا شود، اگر زن 

باشد، مطابق تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم بایستی حد 

شود که مبتال به ما یمجنسیت سابق را اجرا کرد. زیرا گفته 

 .(21) شودیمشک در اقل و اکثر محسوب 

 

 قوّادی. 2-5-5 

؛ قوادی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  242طبق ماده 

رویکرد « به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.»

ی تغییر هاچالش ازجملهدر این مورد نیز  گذارقانونافتراقی 

مجازات قوادی برای مردان  چراکهرود، یمجنسیت به شمار 

که مجازات مرد قواد برای بار یطور بهتر از زنان است، ینسنگ

مدتی است که  برحسبی تبعید عالوه بهضربه شالق  75دوم 

قاضی تا حداکثر یک سال مشخص کند، اما زن قواد در صورت 

ضربه شالق حدی  75تکرار این جرم همان مجازات اول، یعنی 

 را تحمل خواهد کرد.

حال اگر مرد یا زنی تغییر جنسیت داده باشد تکلیف چیست؟ 

رسد در هر دو حالت مالک صدور حکم؛ جنسیت یمبه نظر 

تبعید قواد مختص مردان است و در مورد  چراکهاست.  فعلی

زنان قابلیت اجرا ندارد. البته اگر در صورت اجرای حد، مرتکب 

ضربه شالق به تبعید هم  پنج و هفتادمرد باشد؛ عالوه بر 

قوادی زن بوده  گردد، حتی اگر قبل از ارتکاب جرمیممحکوم 

 .(5) باشد انهدارای جسم مردتغییر جنسیت،  انجام عملو با 

 

 قذف. 3-5-5

قذف یعنی نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری، هرچند مرده 

باشد، اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف یا کسی است 

قانون مجازات  250است، طبق ماده  شده واقعکه مورد قذف 

ضربه شالق حدی است،  80حد قذف  1392اسالمی مصوب 

قاذف پدر  قذف آن است که اما یکی از شروط اصلی اثبات

 مقذوف نباشد، در این صورت مستحق تعزیر خواهد بود

موضوع قابل توجه  یندر ا یرازیمکارم ش اهللیتاستفتاء از آ)

موارد مانند  یپدر در برخ یبر مباحث فقهاست: پرسش: بنا

بعد  یااست. آ ییهایتمصون یقذف و سرقت از اموال فرزند دارا

موارد  ینشدن به زن از ا یلو تبد یتجنس ییراز انجام عمل تغ

یر؟ خ یا شودیم مندحد قذف بهره یمانند عدم امکان اجرا

 یمبود و بعد از آن مرتکب جرا یواقع یتجنس ییر: اگر تغپاسخ

استفتاء  شود. تاریخیم یمذکور شود، حد بر او جار یحد

مرجع  یتاز سا 9806020039 یگیریبا شماره پ 2/6/98

( دلیل این استثناء قانونی نیز .یرازیمکارم ش اهللتیآ قدریعال

همچون موارد سابق مبنای فقهی است، پیرو خبر صحیح 

السالم در مورد قذف پسر یهعلاز حضرت باقر  محمد بن مسلم

اگر فرزندش را بکشد » گونه پاسخ دادند:یناتوسط پدر، ایشان 

 .(22)« خورد...ینمشود و اگر قذف کند حد قذف ینمکشته 

 سؤالینجا احال . (9) دارند راهمین نظر  نیز امام خمینی )ره(

آید که تغییر جنسیت قبل یا بعد از قذف چه یماصلی پیش 

 یری در این حکم فقهی دارد؟تأث

رسد پاسخ این فرض ابقاء نفی مجازات پدر سابق یمبه نظر 

پدر است و به  مکتسبه حق ینااینکه  مضافا )زن فعلی( باشد، 

 گونههماناست. سبب جنسیت سابق این حق را کسب کرده 

در این زمینه  14/01/1363 مورخ 7/1976که نظریه مشورتی 

باید گفت در صورت تغییر جنسیت این امر »... دارد: یممقرر 

را جز در مواردی از قبیل  هاآنبته ندارد و ثایری در حقوق تأث

 .(23) «دهدینمبطالن ازدواج و حلیت و حرمت تغییر 
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 منافی عفت و تغییر جنسیت میجرا. 4-5-5

تعریف  ر عدمعالوه ب 1392مجازات اسالمی مصوب  در قانون

منافی عفت، ضابطه یا معیار خاصی نیز برای شناخت  جرایم

شود تا عناصر یماین نوع جرایم نیامده است و این باعث 

توان یمیی نباشد. به همین جهت شناسا قابل ارتکاب این جرم

تمثیلی احصا  صورت بهگفت مقنن مصادیق این نوع جرایم را 

عریف به مصداق، به مفهوم این کرده است و بایستی از طریق ت

 یافت. دست نوع از جرایم

 اززنا به معنای داخل کردن آلت تناسلی در قُبُل یا دُبُر زن 

نیز  همجنساین عمل در مورد  اگرچهاین جرایم است.  جمله

ممکن است اما وصف زنا در این صورت به لواط تغییر خواهد 

یط اثبات جرم شرا جمله ازکرد ولو اینکه باعث شهوت شود. 

 اززنا بلوغ و عقل مرتکب و حرمت میان زانی و زانیه است و 

عدم دخول  در صورتشرایط اثبات لواط دخول است که  جمله

یابد و یممجازات اعدام به صد ضربه شالق حدی کاهش 

مجرمانه تفخیذ خواهد بود، حال چنانچه فرد مشمول عنوان 

جنسیت مرتکب یکی  ترنس سکشوالی قبل از انجام عمل تغییر

 از اعمال مذکور گردد، آیا مشمول حد خواهد بود؟

ها افرادی هستند ترنس سکشوالهمانطور که پیشتر گفته شد 

خود را متعلق به  هویت جنسی به خاطر مالل جنسیتیکه 

وجه خود را یچ ه بهدانند و با این توجیه یم دیگری سمج

که یک زن ترنس  یدرصورت، یعنی دانندنمیگرا تلقی همجنس

ی برقرار کند خود را مستحق ارابطهسکشوال با زن دیگری 

داند، لیکن به خاطر داشتن روحیات ینممجازات مساحقه 

این عقاید  برخالفداند. اما رویه حاضر ینممردانه خود را زن 

به  ۱۳۴۴/۹۲/۰۷در نظریه مشورتی شماره  عمل کرده و

هرگاه فرد پیش از تغییر : داردیمبیان  ۱۳۹۲/۰۸/۰۴تاریخ 

قانون  ۶۳۸جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 

تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. مجازات اسالمی باشد، می

مادامی که فرد هویت جنسی خود را با جسم  از این روی

احکام جنسیت فعلی بر وی الزم  مدنظرش تطبیق نداده است،

اما با توجه به برخی نظرات، در  .(24) داردو قابلیت اجرا 

فرضی که چنین فردی پس از تغییر جنسیت مرتکب زنا شود، 

ه شرط اصلی تحقق زنا }دخول آلت مردانه در فرج با توجه ب

یابد، توان نتیجه گرفت این جرم در مورد او تحقق نمیزن{ می

ول عضو زائد غسل نیز واجب زیرا برخی معتقدند با دخ

تغییر  بدیهی است این حکم در مورد کسی که .(25) شودینم

جاری نیز، جنسیت داده و دارای عضو ظاهری مردانه است 

هرچند عمل وی مشمول اعمال دیگری همچون ایجاد ؛ است

 ینارابطه نامشروع باشد. لیکن در نظری دیگر، فردی که بر اثر 

نسیت کرده شامل مجازات زنا و لواط اقدام به تغییر ج ضعیتو

 گردد.یمخواهد بود و تمام احکام جنس جدید بر او بار 

تفسیر به نفع  قاعده به با توجه ،در این مورد مقتضی استاما 

ین ترسبکو  اشیمی بپوشچشممتهم قائل به تخفیف و 

 .(26)کنیم مجازات را با توجه به نظر اول بر مرتکب اعمال 

 

 تغییر جنسیت و دیات. 6-5

دیه اعم از مقدر یا غیر مقدر )ارش( مالی است که در شرع 

عمدی علیه نفس، منافع و اعضاء و یرغمقدس برای جنایت 

 شده است. ینمعجنایت عمدی که به هر جهت قصاص ندارد 

در یری تأثکه تغییر جنسیت  آن استدر مسأله دیات ظاهر »

یت موضوع تعلق جنس یراز .(21)« یزان دیه نخواهد داشتم

گیرد یم آن تعلقبه  دیه نیست بلکه ذمه شخص است که دیه

 بر عهدهاست، همان مقدار  الناسحقچون دیه از موارد  و

ی جنایتی بیش از زن بر این مبنا هرگاه بر اساسجانی است. 

گردد و سپس یبرمکامل وارد شود که به نصف  ثلث دیه

کند، جانی موظف به پیدا  مجنی علیه به جنسیت مرد تغییر

ثلث، البته این مقرره با اعالم پرداخت نصف دیه خواهد بود نه 

که در مورد آن توضیح دادیم  777ی وحدت رویه شماره رأ

 دیگر کاربردی ندارد.

استای بیان سایر ابعاد برجسته این پژوهش مسئولیت در ر

عاقله نیز در قبال پرداخت دیه از جمله مباحث مبهم و چالش 

عاقله زیرا  برانگیزی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد؛

شود که به یمافراد ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری را شامل 

برند، یمدر زمان فوت ارث  ترتیب طبقات ارث از مرتکب جرم

یت با عنابه این نکته، در صورت تغییر جنسیت و  با توجهحال 

مصوب قانون مجازات اسالمی  408به عبارت ذکور در ماده 

ر زمره عاقله محسوب یک زن پس از تغییر جنسیت د 1392
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 یت به استفتاءبا عنا سؤالگردد یا خیر؟ در پاسخ به این یم

با گونه پاسخ داد؛ یناتوان یماهلل مکارم شیرازی یتآحضرت 

که  گونههمانفقهی )من له الغنم فعلیه الغرم(  قاعده بهیت عنا

برد باید یمزن با تغییر جنسیت از فواید جنس ذکور بهره 

 آید را نیز متحمل شودیماز این طریق پیش  خساراتی که

(5). 

 

 یر آن در تعزیراتتأثتغییر جنسیت و . 7-5

وضع،  منشأتلقی کرد که رایمی از جمله جتوان یمتعزیر را 

نظر شارع نیست و تعیین آن بر عهده  برحسبمیزان و نوع آن 

یم است. تقس قابلحاکم است و به دو نوع شرعی و حکومتی 

جرایم مصادیق متعددی بیانگر تفاوت رویکرد  گونهین ادر 

قانونی برحسب جنسیت است که فرار از خدمت سربازی، 

روشن  موجب بهحجابی از جمله این موارد است. لیکن یب

گونه جرایم و مالک قرار دادن ینایت در جنسبودن آثار تغییر 

جنسیت فعلی، این بخش از نوشتار را به بررسی آثار تغییر 

یزی چون ترک انفاق و عدم برانگیت در جرائم چالش جنس

ثبت واقعه ازدواج و طالق و ایجاد مزاحمت برای بانوان 

 دهیم.یماختصاص 

 

 ترک انفاق .5-7-1

قانون حمایت از خانواده مصوب سال  53خصوص نفقه، ماده در

 شده استفاده)در قانون، از واژه هرکس  برای شوهر 1391

مصوب  قانون راجع به ازدواجابق مانند است لیکن در قوانین س

از واژه نفقه زن بر عهده مرد است استفاده  گذارقانون 1310

یعنی داشتن تمکن مالی ؛ دو شرط این وجود باکرده بود( 

جهت پرداخت نفقه و تمکین زن )طبق تبصره همین ماده( در 

نکاح دائم و نکاح موقت در صورت شرط شدن نفقه ضمن عقد 

ت دریافت نفقه ایجاد مسئولیت کرده و در صورت یا نکاح جه

عدم انجام این فعل از سوی شوهر برای آن مجازات کیفری 

 تعیین کرده است. 

ی زندگی اثنا دراصلی این است که اگر شوهر یا زن  سؤالحال 

تکلیف نفقه به چه  ،مشترک اقدام به تغییر جنسیت کند

از  شوهر ،صورت خواهد بود. آیا در صورت تغییر جنسیت

شود یا خیر و یا در صورت انجام این یمپرداخت نفقه مبرا 

وضعیت پرداخت نفقه به چه صورت خواهد ، زن عمل توسط

 بود؟

توان گفت با تغییر یمنظر امام خمینی )ره(  بربنادر حالت اول 

و فرد دیگر  (5) شودیمجنسیت مرد، عقد نکاح باطل 

لیکن نفقه  .داشت مسئولیتی برای پرداخته نفقه نخواهد

ی که زن مالک آن شده را باید پرداخت کند و در اگذشته

قانون  53مشمول ماده  او راتوان یمصورت عدم پرداخت 

 دانست.  مذکور

تغییر جنسیت زن، برای نفقه دو  در فرض در حالت دوم یعنی

اگر زن بدون اذن  آن است که نظر اول ؛نظریه وجود دارد

جنسیت کند ناشزه محسوب شده و شوهر اقدام به تغییر 

)نفقه گذشته به قوت خود . مستحق دریافت نفقه نخواهد بود

از  این نظر برخی لف بامخای در نظر (27) باقی خواهد بود(

اهلل فاضل لنکرانی معتقدند در صورتی که تغییر یتآفقها مانند 

 جنسیت بر زن واجب شده باشد، نیازی به اذن شوهر نیست

تغییر جنسیت،  رغمان ادعا کرد علیشاید با این نظر بتو. (5)

لیکن این نظر . همچنان زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود

ر جنسیت هریک از زن و رسد زیرا با تغییینمصحیح به نظر 

بودن از بین  جنسناهمشوهر نکاح به دالیلی همچون عدم 

رود که این امر ریشه در فقه امامیه دارد و در برخی از مواد یم

بوده است  گذارقانونید تأکمورد  1067ماده قانون مدنی مانند 

و دلیلی برای ادامه پرداخت نفقه و حمایت قانونی از زنی که 

 نیست. ،نس مرد شده استتبدیل به ج

 

 عدم ثبت واقعه ازدواج و طالق. 5-7-2

قانون راجع به ثبت واقعه طالق و ازدواج از زمان تصویب 

این قانون توسط  1ماده  موجب بهو  1310مصوب سال  ازدواج

با روز الزامی شد و در حال حاضر نیز  20مردان در حداکثر 

 1391مصوب سال  قانون حمایت از خانواده 49به ماده  توجه

ضمن حمایت از بنیان خانواده مرد را ملزم به ثبت  گذارقانون

مطلق و ثبت نکاح موقت در موارد  صورت بهواقعه ازدواج دائم 

و ضمانت  روزه 30قانونی و طالق و فسخ نکاح دانسته و مهلت 

ی کیفری را برای عدم انجام آن تعیین کرده است. حال اجرا
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به ذهن برسد که در صورت تغییر  یلسؤاچنین ممکن است 

جنسیت یکی از زوجین، مسئولیت اعالم طالق، فسخ یا بطالن 

توان در صورت تغییر جنسیت زن یمبا چه کسی است و آیا 

بدون اذن و اعالم به شوهر، شوهر را ملزم به اعالم بطالن نکاح 

 دانست و در صورت عدم انجام آن، او را مجازات کرد؟

چنانچه »از واژه  الذکرفوققانون  49ماده  در گذارقانون

مردان  بر عهدهاستفاده کرده و صراحتا  این وظیفه را « مردی...

گذاشته است. درنتیجه زنان در اعالم این وقایع الزامی نداشته 

تواند موجب کیفر برای آنان ینمو عدم انجام این امور نیز 

؛ در هر حالت دوم در نوشتار فوق نیز سؤالگردد. در پاسخ به 

نص صریح قانون، این مرد است که باید وقوع نکاح،  موجب به

طالق، فسخ و بطالن را اعالم کند و حتی اگر زن بدون اذن 

مرد ملزم به  بازهمهمسر خود اقدام به تغییر جنسیت کند 

 باشد.یماعالم بطالن 

 

 ایجاد مزاحمت برای بانوان. 3-7-5

طفال یکی از جرایم علیه آسایش ایجاد مزاحمت برای بانوان و ا

 توجه موردایران  جمله ازی جهان کشورهابوده که در اکثریت 

برای حمایت هرچه  گذارقانون .است گذارقانونو حمایت 

زنان و کودکان جهت حضور در معابر عمومی برای  از بیشتر

مجازات مستقلی را  شوندیمافرادی که مزاحم زنان و کودکان 

 کتاب پنجم 619بدین نحو که در ماده  مقرر داشته است

این عمل را جرم انگاری و برای  1375مصوب  میمجازات اسال

در  مرتکبین آن مجازات حبس و شالق را در نظر گرفته است.

فقط به  ،با توجه به جنسیت و ویژگی فرد گذارقانوناین ماده 

و مزاحمت برای  کرده اشارهمزاحمت برای زنان و کودکان 

قرار نداده است. ولی از سویی دیگر انجام این  مدنظررا مردان 

یه برعلیه زنان و هم توسط مردان برعلجرم را هم توسط زنان 

. در مورد تغییر داندیمقرار داده و قابل تحقق  توجه موردزنان 

کردیم،  های گذشته اشارهکه در بخش طورهمانجنسیت نیز 

از  تواندیم دهدمیکه به جنسیت خود را به زن تغییر مردی 

 شودیمشود و زنی که مرد  برخوردارامتیازات و حقوق زنان 

 .گردد مندبهرهاز امتیازات و حقوق مردان  تواندیم

نیز اگر مردی با تغییر جنسیت واقعی تبدیل به زن  نجایادر 

از این  تواندیمشود و در معابر مورد بزه مزاحمت واقع گردد 

ای کیفری کرده و مجازات فرد خاطی طریق اقدام به طرح دعو

کند. لیکن در عکس این قضیه و تبدیل زن به  درخواسترا 

 مندبهرهاز حمایت این ماده  تواندینممرد، دیگر زن سابق 

 تواندیممربوط به توهین  بر شرایط و مقرراتبنا صرفا گردد و 

قانون مذکور، اقدام به طرح دعوا در رابطه  608ماده  موجببه

 مورد توهین قرار گرفتن خود کند.با 

اگر جنس  رسدیم به نظردر مورد افراد ترنس سکشوال نیز 

کرده زنان به خود را شبیه  ظاهرمرد بوده ولی  آنهاواقعی 

حمایت  مشمول را آنها توانینمباشند، در صورت توهین 

زنانی که زنان دانست. بدیهی است در این مساله  مخصوص

 قرارو مورد مزاحمت اند آورده در خود را به شکل مردان

قرار  گذارقانونمشمول این ماده و حمایت  توانیم را اندگرفته

 داد.

ها مشخص در مورد افراد هرمافرودیت هم که جنسیت آن

 قابل اعمال هاآنرا برای  619مقررات ماده  توانینمنیست 

دانست، بلکه این افراد نیز باید همانند مصداق قبلی، تحت 

 ناوین دیگر مانند توهین اقدام کنند.ع

 

 گیرییجهنت. 6

مراد از تغییر جنسیت نوعی دگرگونی در فرد است که وضعیت 

ی که اگونه بهدهد. یماو را از حالتی به حالت دیگر تغییر 

گیرد، یموضعیت فعلی او در نقطه مقابل وضعیت سابق قرار 

است که از  در تغییر جنسیت نیز فرد به دنبال چنین تغییری

 حالت زن به مرد یا بالعکس مبدل گردد.

تعاریف تغییر جنسیت در فقه امامیه و علوم پزشکی تقریبا  

همپوشانی داشته و منحصر به تبدیل آلت تناسلی جنسی به 

باشد، انجام جنس دیگر با توجه به ظاهر و فیزیک جسمانی می

ت که از این عمل در فقه اسالمی دارای موافقان و مخالفانی اس

از بین ، حرمت تغییر در بدن انسان مخالفان؛جمله دالیل 

 است،و نوعی تغییر در خلقت خداوند  ءبردن برخی از اعضا

. گروه نیز از جمله ادله مخالفان استبازی جنسمهترویج 

و قاعده  با تکیه بر اصل اباحه، حلیت)موافقان( دیگر نیز 
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قوانین ایران نصی که  دراما دانند. تسلیط این عمل را مباح می

باشد وجود ندارد و مجوز  «تغییر جنسیت»مربوط به عمل 

چون امام  انجام این عمل به واسطه فتوای فقهای بزرگی

 گردد.صادر میخمینی )ره( 

در مواردی و  انددادهدر باب مجازات افرادی که تغییر جنسیت 

است نیز  مؤثرکه جنسیت در میزان و کیفیت اجرای مجازات 

ورنده برخی به وجود آسکوت کرده و این سکوت  گذارانونق

که گفته شد رویه  گونههماناما  ها در این زمینه است.چالش

جنسیت مرتکب  تواند در این رابطه با مالک قرار دادنناظر می

مثال در بحث رعایت  طوربهگوناگون متفاوت باشد.  جرائمدر 

وظف به رعایت حجاب شرعی، مردی که تبدیل به زن شده م

 برحسبحجاب شرعی است، یعنی مالک صدور حکم 

یا ؛ آورده است به دستجنسیتی است که بعد از عمل جراحی 

یر در تأثرابطه با  یکرد افتراقی دررویکی دیگر از اثرات این 

میزان و کیفیت اجرای مجازات فردی است که تغییر جنسیت 

 داده است.

ع جنایت تا اجرای تغییر جنسیت قاتل در حد فاصله وقو

مجازات و مقتول قبل از وقوع جرم است در مورد افراد اخیر 

توان بیان داشت؛ در صورت انجام واقعی تغییر جنسیت، یم

باشد و در مورد قاتلی که مالک جنسیت زمان وقوع جرم می

در حد فاصلی که بیان شد اقدام به تغییر جنسیت واقعی 

ای بر این باورند که هنظر وجود دارد، عدکند اختالفیم

ای دیگر نیز جنسیت زمان وقوع جرم مالک است و عده

دهند. از این روی جنسیت زمان صدور حکم را مالک قرار می

کند ولی یمایران از نظر اول پیروی  گذارقانونرسد به نظر می

تر است و هم از با اصل تفسیر به نفع متهم سازگارنظر دوم 

جلوگیری کرده و از لحاظ عرفی مجازات مضاعف بر جانی 

رسد. زیرا وقتی یک نفر تغییر جنسیت تر به نظر میمنطقی

داده و به زن یا مرد تبدیل شده عرف او را با جنسیت فعلی او 

 شناسد نه جنسیت سابق.می

اما در جرم قتل یا قذف چنانچه قاتل یا قاذف پدر مقذوف 

د ولو اینکه گردینمی او جارباشد؛ حد یا مجازات قصاص بر 

پدر است و به  مکتسبه حق یناتغییر جنسیت داده باشد. زیرا 

  سبب جنسیت سابق این حق را کسب کرده است.

مجازات  شدت بهدر رابطه با فعل حرامی چون ارتداد با توجه 

باید قائل به تخفیف بود؛ اگر زنی تغییر  جنسیت برحسب

ردد و جنسیت بدهد بایستی طبق جنسیت سابق حکم صادر گ

 در مورد مردان نیز باید مجازات کمتر را در نظر گرفت.

در مورد نفقه و اعالم بطالن نکاح نیز با تغییر جنسیت هر یک 

از زوجین، نفقه ساقط شده و در هر صورت طبق قانون مرد در 

 هر حالت ملزم به اعالم فسخ یا بطالن نکاح خواهد بود.

 

 . تقدیر و تشکر7

وری اطالعات و که در مسیر گردآ شخاصینگارندگان از تمامی ا

به رشته تحریر درآوردن مطالعه حاضر مساعدت و همراهی 

 دانی را دارند.تشکر و قدراند، کمال نموده

 

 . سهم نویسندگان8

این مقاله با همکاری مشترک نویسندگان به رشته تحریر 

 درآمده است.

سرکار خانم دکتر هما داودی گرمارودی: نظارت بر حسن 

 نجام پژوهش، راهنمایی تخصصی و نگارش مقاله.ا

 مقاله فیتألحسن بیگدلی: 

 مقاله فیتألسجاد لشکری آذر: 

 

 . تعارض منافع9

 نوشتار حاضر فاقد تعارض منافع است.
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Background and Aim: Psychiatrists believe Gender Dysphoria In trances, the 
starting point is sexual reconstruction. However, some Religious scholars have 
considered this practice to be apparent to trances And the term gender 
reassignment applies only to bisexuals; However, after the historical fatwa of 
Imam Khomeini (as) as the creator and innovator of the permission to change 
gender, there is no legal prohibition in this case. However, the lack of 
transparency in the penal code regarding the punishment of bisexuals and 
transgender people has led writers to re-examine the legal and jurisprudential 
aspects of this issue with a new perspective and to reflect more on this issue and 
its rulings, both before and after the change. 
 

Materials and Methods: This article is theoretical and the method used in it is 
descriptive-analytical. The data collection technique is also done in a library by 
referring to books and articles inside and outside the country. 
Results: Iran's pioneering role in issuing the necessary permits for this surgery 
and on the other hand, the difference between the legislator's views on women 
and men in different chapters of criminal law has created many challenges and 
different questions in the minds of the authors; For example, if a person commits 
a crime under such circumstances, is he / she punished according to his / her 
gender at the time of the crime or is his / her gender the criterion for sentencing 
and punishment at the time of the trial? The judicial approach of our country often 
agrees with the first opinion and takes into account the sex of the perpetrator at 
the time of the crime. 
 

Ethical considerations: In all stages of writing this study, while observing the 
originality of the texts, moral principles, honesty and trustworthiness have been 
observed. 
 

Conclusion: Iran's judicial approach often uses the gender of the perpetrator at 
the time of the crime as the criterion for sentencing and does not involve itself in 
other possibilities. (However, maintaining the exemption from retaliation of the 
father and paternal ancestor after the murder of the child, despite the adaptation 
of gender, is an exception to this claim.) In relation to crimes such as apostasy, 
based on the principle of interpretation in favor of the accused, gender is the 
criterion for issuing a sentence that does not impose a heavy punishment on the 
perpetrator. However, the observer procedure in some ta'zir crimes, such as 
abandoning almsgiving, in which the sex of the perpetrator is effective in 
prosecuting him, implies the fulfillment of the spouse's obligations before the sex 
change. 
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