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 چكیده

 تغییرر . اختصاص داردها  و مجازاتجرایم  جنسیت در به بررسی آثار تغییر حاضر ۀمقال
 ل جدید فقهیئموجب پیدایش مسا حاضر عصر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در

 مقتضیات زمرانی و  مقررات قانونی از فقهی وتبعیت احکام  ۀمسئل. حقوقی شده است و
 موضروع تغییرر   و است ناپذیری و خدشه شدنیموضوع انکارنا، مفاسد مصالح و مکانی و

آن  حاضرر را برر   که فقهای عصرر  شود محسوب میقبیل این موضوعات  از جنسیت نیز
 مترر طروری کره ک   بره ، بپردازنرد  خصوص آن به اجتهاد فقه پویا در داشته با استفاده از
 مرورد توجره خرویش قررار     نروین را  ۀاین مسئل حاضر عصر که در شود  فقیهی یافت می

 در، جانرب فقهرای معا رر    نروین فقهری از   و نظریات متعردد  ۀارائ با وجود. نداده باشد
جنسریت تراکنون هری      خصروص موضروع تغییرر    در، مقررات جراری کشرور   قوانین و
 مشراهده و ( متقاضری آن  داده و جنسریت  یرر تغی باالی افراد توجه به آمار با) ای مصوبه
جنسیت نه  عمل تغییر، مجازات با التفات به ا ل قانونی بودن جرم و. است شدهیافت ن

 در مرذکور  ۀعناوین مجرمان اکثر در. است یمشروع و بلکه عمل جایز، تنها جرم نیست
 گرچه در، مجرم ندارد مجازات متهم و تعقیب و تأثیری در جنسیت فرد، قوانین جزایی

 جنسیت فرد دائرمدار، تعقیب مجرم یا مجازات، مثل ترک انفاق، برخی اعمال مجرمانه
 . دشو مجازات ساقط می برخی موارد جنسیت در تغییر و با است
 

 .  مجازات، فقه، جنسیت، جزا، جرم، تغییر، آثار:   ها کلید واژه
                                                 

 abaszade-1364@yahoo.com: کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهوازنویسنده مسئول، . 2

و دادیار دادسرای عمرومی و انقر ب شهرسرتان    ، ( ره)کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی. 1
 . سرپل ذهاب

 . عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز و استادیار. 9
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 مقدمه

هرای   عر ره  تمامیاد حضور در توانمندی و استعد، یکی از بارزترین خصو یات علم فقه
و فقهای راستین عصر ما برا توجره بره دو ا رل      است علمی و مسائل جدید و مستحدثه

انرد و   چراغ فقاهرت را روشرن نگره داشرته    ، متون و منابع دینی پویایی و اعتماد قطعی بر
عَلَیْنَرا ِللْقَرا     » همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شرده اسرت و حردیر شرری     

 .  یابد تحقق می معنا و« أ   ولل وَ عَلَیْک م  التَّفریعالْ
جنسریت و   فرارغ از نگراه سرلبی در براب تغییرر     ، کشور ۀبا مداخله در قوانین موضوع

 . فیه است قوانین جاری ما النصّ، مسائل مبت به آن
همچنین سرکوت قانونگرذار در    حال با توجه به فقدان نص در قرآن کریم و روایات و

أی واجرای احکام  ر قضات در  دور، قضایی که مربوط به تغییر جنسیت است موضوعات
از رسیدگی و ، تمسک به فقدان نص پیرامون موضوع توانند با آیا می ای دارند؟ چه وظیفه

 رأی امتناع کنند؟     دور
هر دعوا را حکم قاضي موظ  است کوشش کند » قانون اساسی 267با توجه به ا ل 

حکم ، منابع معتبر اس مي یا فتاواي معتبر هد با استناد بباگر نیا و یابده بدر قوانین مدّون
، نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونره  سکوت یا ۀتواند به بهان نمی و قضیه را  ادر کند

ین دادرسی مردنی کره اشرعار    یآ 9 ۀو ماد«  دور حکم امتناع ورزد و رسیدگی به دعوا از
حکم مقتضی ، موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، ها قضات دادگاه»: دارد می

کامل یا  ریح نبروده یرا   ، در  ورتی که قوانین موضوعه.  ادر و یا فصل خصومت نمایند
با استناد بره منرابع   ، مطروحه وجود نداشته باشد ۀقضی یا ا  ً قانونی در، متعارض باشند

حکرم  ، مروازین شررعی نباشرد    مغرایر  معتبر اس می یا فتاوی معتبر و ا ول حقوقی کره 
از ، سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قروانین  ۀتوانند به بهان قضیه را  ادر نمایند و نمی

ا مستنک  از احقاق حق شناخته شده و والّ. امتناع ورزند، رسیدگی به دعوا و  دور حکم
 . «به مجازات آن محکوم خواهند شد

مطروحه وجود قضیۀ  است که ا  ً قانونی در جنسیت از جمله مسائلی موضوع تغییر
استناد به منابع معتبرر اسر می و ا رول     با است بنابراین در این مقاله سعی شده، ندارد
پاسرخ  ، کنرد  به مواردی که در عصرحاضر در مورد تغییر جنسیت چالش ایجاد می، حاکم

 . مناسبی داده شود
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   پیشینه. 1
مختصری از موضوع بیان شود تا قلمرو موضوع ترا   ۀقبل از شروع بحر الزم است تاریخچ

گردد که شخصری   می          بر 2391موضوع درحقوق غرب به سال  ۀسابق. دشوحدودی روشن 
بره  ، و اولرین تغییرر جنسریت در ایرران قبرل از انقر ب       کررد اقردام  به تغییرر جنسریت   

 21سرر  کره طری آن پ   گرردد  هجرری شمسری برمری    2933برابر با ، می دی 2393سال
اولین (. 12: دلیر) شدتبدیل به دختر ، ای که به اخت ل روانی ترنسکشوال مبت  بود ساله
آرا در  که فریردون ملرک   اتفاق افتاد 2969سال  جنسیت در ایران بعد از انق ب در    تغییر

نویسد که همواره احساس  می (ره)هایش به حضرت امام خمینی اولین نامه از مجموعه نامه
در پاسخ نوشته که او باید وظای  اسر می   (ره)حضرت امام خمینی. د یک زن استکن می

همه بره او تو ریه کردنرد کره مجرددای بررای امرام        . عنوان یک مرد رعایت کند خود را به
خواست برای عمل جراحری تغییرر جنسریت تأییرد      او که می، نگاری کند نامه (ره)خمینی

بعرد از  ، دسرت ه پوشیدن لباس مردانه و قرآن بر یک روز توانست با ، مذهبی داشته باشد
در این م قرات سره نفرر از پزشرکان     ، را م قات کند (ره)های زیادی امام خمینی دشواری

 ۀهم حضور داشتند که توانستند توضریحات بیشرتری دربرار    (ره)مورد اعتماد امام خمینی
امرام خمینری   ، قرات بعرد از آن م  . وضعیت او به رهبر انق ب اس می ایران ارائره دهنرد  

سرازمان  یس یر داد که خطاب به دادستان کل و همرین طرور ر  ( مریم) ای به فریدون نامه
مذهبی برای عمل جراحری تغییرر جنسریت بره او      ۀنظام پزشکی ایران بود و در آن اجاز

 دیگرر را عروض کررد    بسیاریاین نامه همان فتوایی بود که سرنوشت او و ، داده شده بود
 . (62ش، نیلی)
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 بررسی جواز و عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقها. 2
این است که برا توجره بره سرکوت قانونگرذار و      ، مراد از جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت

 مبنای ا رول و قواعرد فقهری و    بر، آیا تغییر جنسیت، فقدان نص قانونی در حقوق ایران
 شود یا خیر؟ تلقی می یحقوقی امر مجاز و مشروع

 ۀمشرورتی ادار  ۀاین باب بهتر است ابتدا دیدگاه فقها را بررسی کنیم وسپس نظری در
یده پرسر  سؤاالتی که از مراجرع عظرام تقلیرد    یکی از: مکنی مطرحیه را یقضا ۀحقوقی قو

 فقهرا چنرد  ، در پاسخ به ایرن پرسرش  . جنسیت بوده است جواز یا عدم جواز تغییر، شده
 : از تندراند که عبا مختل  بیان کرده ۀنظری
 ؛  مشروعیت مطلق تغییرجنسیت ۀنظری. 2
 ؛  جنسیت ممنوعیت مطلق تغییر. 1
 ؛  جنسیت مشروعیت مشروط تغییر. 9
 .  توقفند مل وأل به تئقا ای نیز عده. 2
 

 جنسیت مشروعیت مطلق تغییر ۀظرین. 2.1
داننرد   شرطی جرایز مری   این دسته افرادی هستند که تغییر جنسیت را بدون هی  قید و

اولین کسی بودند که به تفصریل  ، (ره)حضرت امام خمینی. ه البته تعدادشان اندک استک
ایشان در کتاب تحریرالوسیله در اولین مبحرر  . اند جنسیت پرداخته تغییر ۀبه بیان مسئل

 : اند از موضوع تغییر جنسیت فرموده
 ، امرام خمینری  ) «عکسبالعمرلل و برال   ةلتغییرل جنسل الرجرلل برالمرأ   مَةلالظّاهر  عَدَم  ح ر»
برالعکس آن برا عمرل جراحری      ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن و»( 616: 1 ج

 .  «حرام نیست
تروان مشرروعیت مطلرق ایرن عمرل را       مری ، با توجه به اط قی که حکم ایشران دارد 

 (. 129: جنوردیب) استنباط کرد
. انرد  مطلرق جرایز دانسرته    رورت   هعلی گرامری آن را بر   هللا محمد آیت، (ره)عد از امامب
هی  یک از فقهرای اهرل سرنت و    ، (ه)قبل از حضرت امام(. 13/2/2913 استفتا در تاریخ)

بحر فقهی و حقوقی پیرامون تغییر جنسیت را مطرح نکررده بودنرد و بره نروعی     ، شیعه
 . وجود داشت زمینهسکوت محض در این 
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 جنسیت ممنوعیت مطلق تغییر ۀنظری. 2.2
 یجنسریت را فعرل نامشرروع    فقهای اهرل سرنت تغییرر    عظام شیعه و فقهای گروهی از

 کننرد غیرمجراز   ه مری ئر ترین دلیلی را که ارا مهم، حرام دانستن آن دانند و ضمن رد و می
نسرا    ۀسور223 و 221 های هاین دسته از فقها به آی، است خلقت خداوند در بودن تغییر
؛ 292، لجکنری الشرنقیطی  ا؛ 97، عری الجر؛ 193، کوکسرال ؛ 93، دلیر) کنند استدالل می

کره در ایرن آیره خداونرد     ( 37، مکرمره  ۀمک، قرارات مجمع فقهی لرابطة العالم االس می
 وَ( 221) مَفْر وضراً  نَصریباً  علبرادل َ  ملرنْ  لَأَتَّخلرذَنَّ  قرالَ  وَ اللَّره   لَعَنَره   »: متعال فرموده است

 مَرنْ  وَ اللَّرهل  خَلْرقَ  فَلَی غَیِّر نَّ لَآم رَنَّه مْ وَ الْأَنْعامل آذانَ فَلَی بَتِّک نَّ رَنَّه مْلَآم  وَ لَأ مَنِّیَنَّه مْ وَ لَأ ضللَّنَّه مْ
 رحمرت  از را او خردا (؛ 223) م بینراً  خ سْرراناً  خَسلررَ  فَقَدْ اللَّهل د ونل ملنْ وَللیًّا الشَّیْطانَ یَتَّخلذل
 را آنهرا  و! گرفرت  خرواهم  معیّنى همس، تو بندگان از: است گفته او و؛ ساخته دور خویش
 خرافرى  اعمرال ) که دهم مى دستور آنان به و! سازم مى سرگرم آرزوها به و! کنم مى گمراه
 و) !دهنرد  تغییرر  را خردایى  پرا   آفررینشل  و بشکافند را چهارپایان گوش( و دهند انجام
 خرود  ولّرىل  خردا  جرا   بره  را شریطان ، کرس  هرر  و»( !بیاالیند شر  به را توحید فطرت
 (.  مکارم شیرازی هللا نا ر تآی ۀترجم، قرآن کریم) «است کرده آشکار  زیانل، برگزیند
گام به گام پیش ، شیطان برای تغییر در خلقت خداوند، شریفه ۀآی توجه به این دو با
های آنهرا   گام، ابتدا بندگان خداوند را گمراه و در راه رسیدن به مقصد و هدفشان، رود می

و بره آنهرا   کنرد   مری های آنها را لبریرز از آرزوهرا    کند و سپس دل زلزل میرا سست و مت
 .  دهد تا گوش حیوانات را ببرند و بشکافند و قطع کنند می دستور

برخری از مرردم   ، (ص)در زمران حضررت رسرول اکررم    : انرد  درشأن نزول این آیه گفتره 
ی بررای آنهرا   حیوانرات نروعی سررگرم   گروش  دادنرد و بریردن    حیوانات را بسیار آزار می

 .  کردند حیوان احساس لذت می ۀشد و آنها از درد کشیدن و نعر محسوب می
یرن  ه ابر . دهرد  شیطان به انسان فرمان تغییر در خلقت خداونرد را مری  ، درقدم بعدی

تغییرر در  ، استدالل شده است که در این آیه منظور از تغییر در خلقرت خداونرد  ، ترتیب
فریبد ترا اینکره نوبرت بره تغییرر در       گام انسان را می خلقت انسان است و شیطان گام به

اختره کرردن از کارهرای رایرد بروده      ، اینکه در آن زمان اًمخصو ، رسد ها می بدن انسان
شدند و برای در امان نگه داشتن زنانی کره در   است و چنین مردانی به بردگی گرفته می

 حضرات آیات شبیری خاقرانی . ندکرد می اقدام به اخته کردن آنها، معاشرت با آنان بودند
(، 1/1/2913اسرتفتا مرور    ) سید یوس  مدنی تبریرزی ، (26/2/2913 در تاریخاستفتا )
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 در تراریخ اسرتفتا  ) مکرارم شریرازی   نا رر (، 11/2/2913استفتا مرور   ) حسینی حائری
 سرید (، 2913اسرتفتا مرور  فرروردین    ) محمد  ادق حسرینی روحرانی  (، 19/2/2913

اسرتفتا مرور    ) علروی گرگرانی  (، 1/1/2913 در تراریخ تا اسرتف ) زی ادق حسینی شیرا
افرزار   نررم ) مرحوم فاضرل لنکرانری  ، (2911 در تاریخا استفت) جوادی آملی( 27/2/2913

(، ت کرامپیوتری نرور  مرکرز علروم تحقیقرا   ، هللا فاضل لنکرانری  تمجموعه آثار حضرت آی
مرحروم  ( 2/1/2913مرور   اسرتفتا  ) عباس مدرسری یرزدی   سید(، 91، دلیر) دوزدوزانی
از  26/2/13 در تراریخ اسرتفتا  ) مرحوم بهجت، (2919، استفتا) تبریزی جواد شیخ میرزا

در تاریخ  استفتا) ملکوتی(، 1/9/2913استفتا مور  ) حکیم، (هللا بهجت دفتر مرحوم آیت
استفتا مرور   ) هللا مرحوم فضل و( 29/9/2913در تاریخ  استفتا) سبحانی(، 29/9/2913
 .  این نظریه هستند ن به ئقا( 2292الثانی  جمادی 6

 ۀیرازدهم کره در مکر    ۀمجلس مجمع فقهی اس می در جلسر : علمای اهل تسنن نظر
 شروع شد و تا یکشرنبه  2313 ۀفوری 23 با برابر 2233رجب  29مکرمه در روز یکشنبه 

یت جنسر  حرول موضروع تغییرر   ، ادامه داشرت  2313 ۀفوری 16 برابر با 2233رجب  13
 : و بعداز بحر و مناقشات فراوان به این نتیجه رسیدند که ند حبت کرد

و مرؤنثی کره اعضرای انوثیرت وی     ، مذکری که اعضای ذکوریت وی کامل باشد، اوالً»
باشرد و   این کرار مجررم مری    ۀدهند انجام باشد و جنسیت آنها حرام می تغییر، کامل باشد

 . تغییر ایجاد کرده استچرا که در خلقت خداوند ؛ مستحق عقوبت است
هرای   های زنران و هرم ع مرت    شان هم ع مت اما کسانی که در اعضای تناسلی، ثانیاً

اگرر  ، کننرد  در چنین افرادی بره جنسریت غالرب وی توجره مری     ، باشند مردان را دارا می
فرقری  . اسرت و برالعکس   درمان ایشان جهت رفع اشتباه جایز، جنسیت مذکر غالب باشد

به خراطر اینکره ایرن شرخص     . عمل جراحی ین درمان با هورمون باشد یا باکند که ا نمی
باشد و انجام درمان بر روی وی جهت شفای ایشان اسرت و تغییرر در خلقرت     مریض می

 .(37: قرارات مجمع فقهی لرابطة العالم االس می) «گردد الهی محسوب نمی
 

 جنسیت مشروعیت مشروط تغییر ۀنظری .2.3
جنسریت   مشرروعیت مشرروط تغییرر   ، تغییر جنسیت بیان شرده  ۀربارسومی که د ۀنظری
 قرانون مردنی بره آن اشراره و     129 ۀگونه کره درمراد   آن، عملی زیرا مشروعیت هر. است
جنسیت  تغییر، نتیجه در، است عق یی مشروع منفعت وجود به منوط ،است شده تصریح
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، برا تأییرد پزشرک    ودر  ورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد 
حضررات آیرات   . شود میاقدام به عمل جراحی وی ، مبنی بر رفع مشکل وی بعد از عمل

موسروی  (، 222: 2 ج، آ   محسرنی ) حسنیمآ   ، (ای هللا خامنه آیت) ای علی خامنه
اسرتفتا  ) سیستانی(، 7 ش، قمی) مؤمن قمی محمد(، 27/2/2913استفتا مور  ) اردبیلی
 .  ه دهندگان این نظریه هستندئارا( 19ش ، خرازی) حسن خرازیم و( 3/1/2913مور  

 

 به توقف نقائال. 2.4
آخرین دیدگاه بیانگر این است که تغییر واقعی جنسیت هنوز محقق نشرده و بره فررض    

 در تراریخ اسرتفتا  ) هللا  رافی گلپایگرانی   آیرت . محل تأمل است، جواز آن، وقوع تحقق و
 .  اند ه کردهئاین نظریه را ارا( 2979استفتائات ) کیعلی ارا شیخ محمد و( 23/1/2913

حقوقردانان و فقهرا و   بیشتر ، اند در اکثر کشورهایی که تغییر جنسیت را جایز دانسته
بره  ، در مورد افراد سرالم  پس، اند دهکرجنسیت را مشروط اع م  تغییر، مراجع و پزشکان

در  ورتی که تمایز جنس ، عبارت دیگر به. هستندجنسیت معتقد  عدم مشروعیت تغییر
جنسریت   تغییرر ، طبیعی ولی با هویت او از نظر هورمونی یا روانی در تعارض باشرد ، فرد

بردون اشرکال   ، شناسان و پزشکان تشخیص دهنرد  فرد به آنچه خود او مایل باشد یا روان
 (. 111-112: بجنوردی) است

 دارنرد  نظرر  اتفراق  ،اند کرده اع م مشروط مشروعیت را جنسیت تغییر جواز که فقهایی

 کردن لمس و نامحرم زن یا مرد بدن به کردن نگاه نیز و غیرهمسر عورت به کردن نگاه که
جراحی  عمل انجام لذا .نیست جایز اضطراری موارد در جز ،شرع دیدگاه از و است حرام آن

روی کرودک ممیّرز    که این عمل برر  یستجنسیت توسط جراح در  ورتی حرام ن تغییر
یا اینکه ضررورت درمران   ( ولیّ او باشد ۀدر ورتی که به نفع کودک و با اجاز) م شودانجا

بیشرتر  لذا ، آلت توسط پزشک را از بین ببرد ۀای باشد که قبح عمل نگاه و معاین به گونه
 (.  همان) دانند جنسیت را به وجود ضرورت معالجه مشروط می تغییر، فقهای این گروه

 
 حقوقی   ۀمشورتی ادار ۀنظری. 3

 تغییرر جنسریت و   ۀیه دربرار یقضرا  ۀحقوقی قو ۀاز ادار 27/3/66پزشکی قانونی در تاریخ 
-7913/232 ۀشرمار  ۀدر نظریر  حقروقی  ۀادار. دکرر ل مربوط به آن کسب تکلیر   ئمسا
 : ده استکراین پاسخ را ارائه  27/3/2966
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مررد    ورت اول آنکه فردی از نظرر پزشرکی  : مطروحه دارای دو  ورت است ئلۀمس»
 رورت برا انجرام     در ایرن ، که دارای آلت تناسلی زنران اسرت یرا برالعکس     در حالی، است

جنسریت شرخص ظراهر    ، بلکه با عمل جراحری ، شود تغییر جنسیت حا ل نمی، جراحی
از نظر شرعی هم طبرق فتروای حضررت    . شود واین امر از نظر حقوقی ب اشکال است می

ب اشکال  23 ئلۀمس و 1 ئلۀمس 617 ۀ فح 1لد در تحریرالوسیله ج، ظله العالی امام مد
 .  گردد بر آن مترتب می، تمام احکام جنسی که ظاهر شده، بعداز عمل است و

دارای آلت تناسلی جنس   ورت دوم آن است که فردی که شخصاَ مرد یا زن است و
یرن  ا، پزشکان امکان آن را تأیید نماینرد  تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و، باشد خود می

در : بایرد گفرت  ، لیکن چون آثار حقوقی فراوانری دارد ، امر نیز در قوانین منع نشده است
آن را جرز در مرواردی از     ورت تغییر جنسیت این امر تأثیری در حقوق ثابتره نردارد و  

اگر زنی بعد از عمرل جراحری    مث ً. دهد حرمت تغییر نمی یت وحلّ قبیل بط ن ازدواج و
او سراقط   ۀیر امرا مهر ، گرردد  باطل مری ، از زمان تغییر جنسیت ج اوگرچه ازدوا، مرد شود

اش را  زوجره  ۀیر کماکران بایرد مهر  ، یا اگر مردی بعد از عمل جراحی زن شود و شود نمی
همچنین اگر مادری پس از . جنسیت باطل است تغییرهرچند ازدواج او از تاریخ ، بپردازد

فتوای حضرت امام . انش نخواهد داشتوالیتی بر فرزند، عمل جراحی تبدیل به مرد شود
  در، ل تغییررر جنسرریت ئاز مسررا 7 و 6 و 9 و 2ل ئظلرره العررالی در مسررا    خمینرری مررد 

در این مورد نیز بر جواز عمل جراحری   611 و 617 و 616 فحات  1الوسیله جلد  تحریر
 .  «داللت دارد، از قبل ۀوالیتی تحقق یافت عدم تأثیر آن در حقوق مالی و و

 

 نبودن تغییرجنسیت م بودن یاجر. 4
هری  فرردی براسراس    ، دانیم طبق ا ل قانونی برودن جررم و مجرازات    گونه که می همان

. شرود  مجازات نمری   مجرم تلقی نشده و، مقرراتی که نسبت به ارتکاب عملش مؤخراست
قاضری   قانونگرذار اسرت و   ۀنامشرروع برر عهرد    حق تعیین حد فا ل بین رفتار مشروع و

مرتکرب آن را   و یتوانرد عملری را جررم تلقر     نمری ، االجررا  وجود قانون الزمکیفری بدون 
ای  افراد را مشمول عنوان مجرمانره  ۀاعمال گذشت حتی مقنن نیز حق ندارد، مجازات کند

کره در  سرؤالی  حرال  (. 92: محقق داماد) قرار دهد، است مطرح شده که در قانون جدید
 اسرت جرم ، جنسیت با احراز شرایط غییراین است که آیا ت شود میمطرح مذکور مبحر 
 آن اقدامجنسیت نداشته باشد و به  در  ورتی که کسی شرایط الزم را برای تغییر یا نه؟
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قرانون مجرازات    1 ۀگفت کره بره موجرب مراد     پاسخ به این پرسش باید چطور؟ در، دکن
جررم   ،هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیرین شرده باشرد   »: اس می

هاست و آنچه  ا ل قانونی بودن جرایم و مجازات ۀکنند نبیا، این ماده. «شود محسوب می
هری  نصری وجرود نردارد کره تغییرر جنسریت را جررم         ، است در قوانین موضوعهمسلّم 

ا ل بر برائت اسرت و  »قانون اساسی ایران 97همچنین مطابق ا ل . محسوب کرده باشد
ممکن خواهد ، از طریق دادگاه  الح و به موجب قانون حکم به مجازات و اجرای آن تنها

هر رفتاری توسط افرراد   دادن انجام، بودن جرم و مجازات  با عنایت به ا ل قانوني و« بود
 هرچند که خ ف اخ ق یا مضر بره مصرالح عمرومی و   ، شود جرم تلقی نمی مباح است و

 ۀشده باشد و با توجه بره قاعرد   مگر اینکه قانوناً براي آن مجازات تعیین، مخل نظم باشد
عنروان جررم    افعالي قابل مجرازات اسرت کره قرب ً در قرانون جرزا بره       ، قبح عقاب ب بیان

 .  تعیین شده باشد بیني و براي آن کیفر نیز پیش
تروان   نمري  یقانون آیین دادرسي کیفرر  122 ۀقانون اساسي و ماد 267از مفاد ا ل 

و مفاد مقرررات   است براي آن کیفر تعیین نشده که در قانونکرد جعل جرم جدید ۀ افاد
ابهام یا  ۀواسط به، بودن عملي در قانون جزا  رغم جرم مزبور ناظر به مواردي است که علي

نقص یا اجمال یا سکوت قوانین مدون یا عدم تعیین کیفیت و نحروة اجرراي مجرازات و    
خاص باید بره منرابع و    تفسیر و استخراج حکم در آن مورد برایقاضي ، حدود و ثغور آن

 .  کندفتاوي معتبر اس مي رجوع 
، مجازات اسر می اسرتفتا مقرام قضرایی از رهبرری     قانون جدید  ۀالیح 112 ۀدر ماد

حکم  استخراج فتاوی معتبر اس می در هنگام تفسیر و جایگزین رجوع قضات به منابع و
قرانون اساسری الزم   هفتم  شصت و هرگاه رجوع به ا ل یکصد و»: 112 ۀمطابق ماد. شد
تواند این امر را به فرد یا  مقام قضایی می. مقام قضایی از رهبری استفتا خواهد کرد، شود

 .  شدالبته این ماده در تصویب نهایی قانون مجازات اس می حذف . «افرادی تفویض نماید
ا ل بر عدم وقوع جرم است ، همچنین هر جا که تردید شود که جرم واقع شده یا نه

 برا  اگرر  جنسیت تغییر؛ بنابراین(. 119: گلدوزیان) شود قانون باید به سود متهم تفسیر و
 کسری برا   امااگر. است جایز فقهای معا ر مطابق فتوای اکثر، شرایط  ورت بگیرد احراز

 ال این است کره اگرر  ؤحال س. حرام است، دکن مبادرت جنسیت به تغییر، فقدان شرایط
ین ترتیرب  ه اب د واقدام کنتکلیفی  ون شرایط شرعی وبد، شخص به عمل تغییر جنسیت

 مجازات شود؟ نباید، مرتکب شودعمل حرامی 
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تواند با استناد بره   آیا قاضی می. ک. د. آ. ق 122 ۀو ماد. م. د. آ. ق 9 ۀبا توجه به ماد
امرا در شررع   ، رفتار یا عملی را که در قوانین مجازات ندارد، منابع فقهی یا فتاوی مشهور

معتقرد هسرتند کره     دهد؟ اکثریت حقوقدانان کشرور  را جرم بشناسد و کیفر، استم حرا
، اردبیلی؛ 999، گلدوزیان) گمان منتفی است و شخص قابل مجازات نیست بی، این فرض

الذکر اسرت کره    مؤید مطلب فوق 1993/7/7/2/71 ۀمشورتی شمار ۀچنانچه نظری(. 222
هرچند عمرل  ،   به  دور حکم بر برائت استقاضی مکل، با سکوت قانون»: دارد مقرر می

 .  «مذکور در شرع حرام است
 

 ل جزاییئجنسیت در برخی مسا آثار تغییر. 5
جدید مجرازات   قانون مطابق با، حال به بررسی آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق جزا

 :  پردازیم اس می می
بررای اشرخاص    رهرای مقرر   مجرازات ، مجازات اس می قانون جدید 22 ۀاساس ماد بر

کنریم   را بررسی مری در ذیل آثاری . تعزیر و دیه، قصاص، حد: حقیقی بر چهار قسم است
 . جنسیت دارند کدام از اقسام فوق بر تغییر که هر
 

 جنسیت برآن  ثیر تغییرأت و «حدود». 5.1

 آن در ی کیفیرت اجررا   میرزان و  ...نروع و ،  کره موجرب   شرود  به مجازاتی گفتره مری   حد»

انرواع مجرازاتی   (. قانون جدید مجازات اسر می  29 ۀماد) «تعیین شده است شرع مقدس
، تفخیرذ ، لرواط ، زنرا : عبارتنرد از ، شرود  مری  قانون مجازات اسر می مشرمول حرد    در که

افسراد   بغری و  محاربره و ، سررقت ، مصررف مسرکر  ، نبری  سربّ ، قرذف ، قروادي ، مساحقه
 و بره تغییرر جنسریت     حال اگر شخصری مرتکرب یکری از جررایم فروق شرود      . االرض في

جنسریت   ۀدر واقع از جنسیت قبلی خود جدا شده و هویرت شرخص برر پایر    ، داقدام کن
منطبق با جنسریت زمران   ، بنابراین کیفیت اجرای حد در حق مرتکب عمل؛ ستفعلی او

 . جرم است
 اگرر  انگراری نشرده و   که مطابق با قرانون مجرازات اسر می جررم    ، اما در بحر ارتداد

فقهرا بروده    یآرا آن حکم برگرفتره از ، شخصی  ادر شده ارتداد بنی برتاکنون حکمی م
مرترد در زمران   ، ال این است که در مرتد فطری و ملری ؤمبحر ارتداد س زمینۀ در. است

جنسریت  رادر    حکرم بعرد از تغییرر    واسرت  مرد یا زن بودن خویش دچار ارتداد شرده  
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تغییرر  ، یفیرت اجررای حرد   شود؟ آیا در ک حسب کدام جنسیت وی حکم می بر، شود می
 :  های مختلفی وجود دارد دیدگاهدر این زمینه یا خیر؟  استمتصور 
یعنری جنسریت   ، شرود  عمرل مری   ای قائلندکه بر حسب جنسیت زمان ارترداد  عده. 2

 حضرات علوی گرگرانی ، جنسیت باشد اگر ارتداد قبل از تغییر، سابق او م ک عمل است
 در ترراریخاسررتفتا ) هللا مرردنی تبریررزی رت آیررتحضرر(، 27/2/2913در ترراریخ  اسررتفتا)
( 29/9/2913 در تراریخ استفتا ) و ملکوتی( 1/9/2913استفتا مور  ) حکیم(، 1/1/2913

 .  اند از این دسته
در اسرتفتا  ) هللا موسروی اردبیلری    آیرت . جنسیت در وقت حکم مناط اعتبار اسرت . 1
 . اند این نظر را بیان کرده( 27/2/2913 تاریخ
ت درَ   الح ردود   ِنها » پس، حد است مورد از موارد اینجا چون شبهه وجود دارد و در. 9

اسرتفتا مرور    ) هسرتند ل به این دیدگاه ئهللا حسینی شیرازی قا حضرت آیت. «بالش بَهات
1/1/2913). 

امرا  . ده اسرت شر  ئهمتفاوتی در این زمینه ارا هاینظر، شود گونه که م حظه می همان
جنسیت زمان وقروع جررم مبنرای  ردور حکرم      ، ر بسیاری از جرایمباید گفت هرچند د

چون اگر جنسریت  ؛ تواند م ک قرار گیرد جنسیت زمان وقوع جرم نمی، در ارتداد، است
یعنری  ، باید همان حکرم قبلری  ، اگر مردی مرتد شود، م ک قرار گیرد، زمان وقوع ارتداد

نین جزایی بره نفرع مرتهم سرازگار     د که این کار با تفسیر قواشوکشتن نسبت به او اجرا 
 چرون برا  ، م ک ما باشد بایدکه این احتمال هم ن استوجه دیگر جنسیت فعلی ، نیست

درأ مانع اجرای  ۀقاعد ق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم سازگار نیست وتفسیر مضیّ
خرواه  ) در هرر  رورت  ، اجررای آن  ن است که در  دور حکرم و آرجح الذا . دشو حد می

که حد زن اجرا  تفسیر به نفع متهم  ورت گیرد( خواه تغییر به مرد به زن باشد و ییرتغ
ایجراب  ، تفسیر قوانین جزایری بره نفرع مرتهم    ، جنسیت داد شود و اگر زن به مرد تغییر

 شود ر محسوب میشک در اقل و اکث، به ما زیرا مبت ، کند که همان حد زن اجرا شود می
 . استدرأ و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم  ۀکه مجرای قاعد

 
 ثیر آن بر قصاصأت تغییر جنسیت و. 5.2
و تعیرین   اجررا  ولی حکم به مجرازات و ، جنسیت ر  دهد قبل از تغییر، قتل و اعتدا  اگر

 تکلی  چیست؟، آن بعد از تغییر باشد
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 مانی عمرداً هرگاه زن مسل»: قانون جدید مجازات اس می آمده است که 911 ۀدر ماد
دم باید پریش   ولیّ، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد؛ حق قصاص ثابت است، کشته شود

بردون  ، اگرر قاترل مررد غیرمسرلمان باشرد      کامل را بره او بپرردازد و   ۀاز قصاص نص  دی
در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسرلمان  . شود پرداخت چیزی کشته می

مسرلمان تغییرر    مررد ، حال اگر قبل از اجررای مجرازات  . «زم استنها الآ ۀالتفاوت دی به ما
باید نص  دیه را به مررد تغییرر جنسریت داده    ، السابق زن کما فی یّآیا ول، جنسیت دهد

 د؟کنپرداخت ( زن فعلی) شده
، قصراص »: دارد در تعریر  قصراص مقررر مری    مجازات اسر می  جدید  قانون 26 ۀماد

 با توجه بره ایرن مراده اگرر    . «و منافع است اعضا ، سمجازات ا لی جنایات عمدی بر نف
 ۀدم مقتول بایرد نصر  دیر    یّالبته ول، شود قتل نفس قصاص می دلیلبه ، قاتل مرد باشد
گیرد و اگرر قاترل زن    قصاص  ورت می،  ورت کند که در آن قاتل رد ۀمرد را به خانواد

قتل قبرل   حال اگر. تاسپرداخت نص  دیه منتفی  و شود با کشتن مرد قصاص می، باشد
شرکی  ، ولی تنفیذ حکم تمام نشده باشد و بعد از تحول تنفیرذ شرود  ، از تحول مرد باشد

شرامل وی  ، شود بلکه اط ق احکامی که شامل مردان می، نیست که مقتضای استصحاب
یعنری شرخص تغییرر    . شرود  نمری  تروجهی ، شود و به تحول وی به زن بعد از قتل نیز می

ولری  ، گیررد   رورت مری   چون استصحاب جرنس ذکرور   شود و یجنسیت داده قصاص م
بنابراین آنچه که ، قاتل رد کند تا قصاص  ورت گیرد ۀمقتول باید نص  دیه را به خانواد

هرچند که تغییر جنسیت بعرد  ، نظر به حال قاتل و مقتول در حال قتل است، مهم است
 . (222: 6 ج، 2229،  در) از قتل  ورت گیرد
 . تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم سازگارتر است ۀاعداین پاسخ با ق

 

 جنسیت در دیه اثر تغییر. 5.3
جرانی  ، اگر بر شخصی جنایت غیر عمدی وارد شود و قبل از پرداخت و اجرای حکم دیره 

 پرداخت دیه چگونه است؟ ۀنحو، علیها تغییر جنسیت دهند علیه یا مجنی مجنییا 
مالی است که در شرع مقردس در مرورد ایرراد جنایرت     ( رر وغیرمقدّمقدّ) دیه اعم از»

یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصراص   منافع و و اعضا، غیرعمدی بر نفس
در قرانون سرابق   (. ا. م. قرانون جدیرد   27 ۀمراد ) «موجب قانون مقرر شده اسرت  به، ندارد

 . بودر نشده ر وغیرمقدّهای مقدّ بحثی از دیه
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مازاد  جرح اشخاص تا ثلر با هم برابر است و قطع عضو و ۀان دیمیز، در حقوق ایران
شخص تغییر جنسریت   ۀدر نتیجه باید دید که دی برابر اناث است و ذکور دو ۀدی، بر ثلر

شرخص برر    ۀمیرزان دیر   در این امور شود؟ داده بر مبنای جنسیت چه زمانی محاسبه می
به جنسیتی ملحق است کره در  شخص  زیرا عرفاً، شود محاسبه می مبنای جنسیت جدید

بنرابراین مر ک    خود را به آن ملحق کررده اسرت و   انیید متخصصأدیه با ت ۀزمان مطالب
اگر خواهان از زمان وقروع حادثره ترا     خواهان است و ۀجنسیت زمان مطالب، دریافت دیه
تغییرر   انمتخصصر  ییرد أبرا ت  رعایت تمرام اسرتانداردهای پزشرکی و    دیه با ۀزمان مطالب
اگر مصدوم فروت  . شود او بر مبنای جنسیت زمان مطالبه محاسبه می ۀدی، دهد جنسیت
دیه بر مبنرای جنسریت زمران مررت میرت مصردوم       ، وارث او خواهان دیه است کرده و

به زن  بنابراین اگر میت قبل از فوت مرد بوده و. (216: 2911، باریکلو) شود محاسبه می
وارث  نظر اسرت و  وی یعنی همان زن مدجنسیت زمان مرت ، تغییر جنسیت داده است

 .  مطالبه بکندمقرر  ۀتواند مازاد بر دی نمی
زیررا  ، ثیری در مقردار دیره نردارد   أتر ، ظاهر آن است که تغییر جنسیت جانی، در دیه

شخص جانی اسرت کره دیره بره آن تعلرق       ۀچون ذم، جنسیت موضوع تعلق دیه نیست
بنابراین متعاقباً با تغییرر جنسریت   ؛ استناس ال گیرد و از آنجایی که دیه از موارد حق می

 ئلۀاما در مسر ، کند استقرار خود را حفظ می، است شخص تعلق گرفته ۀنیز دیه که بر ذم
م است که در قانون جزا باید موارد مشکوک را به نفرع مرتهم تفسریر    تغییر جنسیت مسلّ

، اقل و اکثر کیفر نتیجه توجه کیفر به متهم و نیز شک دردر شک در تحقق جرم و . دکر
شرک بره نفرع مرتهم     »در همین مضمون متداول شده است . باید به نفع متهم تمام شود

: 2971، جعفری لنگررودی ) شود تفسیر می، و نیز قانون جزا به نفع متهم« شود تفسیر می
حکرم    دور، استبنابراین در این فرع که شک ما در اقل و اکثر بودن مقدار دیه . (771

 .  م ارجحیت داردبه نفع مته
 برا اسرتناد بره    ؛ یکی از فروعات دیه اثرر تغییرر جنسریت برر مسرئولیت عاقلره اسرت       

 پسرر و ، پردر : عبرارت اسرت از  ، عاقله»: که دشو استنباط می. ا. م. قانون جدید 261 ۀماد
کسرانی کره در    ۀهمر . ترتیب طبقات ارث بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به

. «  به پرداخرت دیره خواهنرد برود     ورت مساوی مکلّ د ارث ببرند بهتوانن زمان فوت می
عاقلره قررار    در شمار، شود این است که اگر زنی تغییر جنسیت دهد الی که مطرح میسؤ
 گیرد یا خیر؟  می
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. شرود  در شمار عاقله احتساب نمری ، جنس اناث، 261 ۀذکور در ماد ۀبا توجه به کلم
همان اقوام و خویشراوندان نسربی ذکرور    ، مقصود از عصبه. گویند می  عصبه نیز، به عاقله

گویند که اطراف فرد را  میو از آن جهت به ایشان عصبه  استپدر یا پدری و مادری فرد 
زیرا اطر ق عصربه آنهرا را    ، ندشو عصبه محسوب می وجز، پدر و پسر نیز. اند دهکراحاطه 

دهد بعرد از   تغییر جنسیت می کسی که(. 229: 93 ج، 2969، نجفی) گیرد نیز در بر می
چنانکه برا  . االجراست شرایط جنس جدید برای او الزم، آنکه به جنسیت جدید ملحق شد

ایرن مرجرع عالیقردر موافرق قرول      ،  مکارم شیرازی  ورت گرفتهللا استفتایی که از آیت
 اگرر  "من له الغنم فعلیره الغررم  "فقهی  ۀو همین طور با توجه به قاعد هستندالذکر  فوق

 بایرد ، شرود  را دارا مری  هرای جرنس ذکرور    گونه که فایده همان، زنی تغییر جنسیت دهد
مکرارم  ) متحمرل شرود   را نیرز  جنسیت ممکن اسرت پریش آیرد    خسارتی را که از تغییر

 .(913: 2217، شیرازی
 

 های بازدارنده مجازات اثر آن بر تعزیرات و جنسیت و تغییر. 5.4
تعزیر مجازاتی اسرت کره مشرمول عنروان     » اس می مجازات قانون جدید 21 ۀمطابق ماد

موجرب قرانون در مرورد ارتکراب محرمرات شررعی یرا نقرض          قصاص یا دیه نبوده به، حد
 مقرررات مربروط    و کیفیرت اجررا  ، مقردار ، نوع. گردد اعمال می مقررات حکومتی تعیین و

دگراه در  دا. موجرب قرانون خواهرد برود     سایر احکام تعزیر بره  سقوط و، تعلیق، به تخفی 
 : توجره قررار خواهرد داد    موارد زیر را مورد، مقررات قانونی دور حکم تعزیری با رعایت 

 ارتکراب   ۀشریو . 1؛ روانری وی حرین ارتکراب جررم     وضعیت ذهنری و  مرتکب و ۀانگیز. 2
. 2؛ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جررم . 9؛ یانبار آنزنتاید  نقض وظیفه و ۀگستر، جرم

تعزیرر را  . وی ثیر تعزیرر برر  أتر  اجتماعی مرتکرب و  خانوادگی و، یوضعیت فرد سوابق و
اختیرار  ، یک دسته جرایمی اسرت کره در زمران شرارع    ؛ توان به دو دسته تقسیم کرد می

دوم کره در   ۀشود و دست و تعزیرات شرعی نامیده میاست تعزیر آن در دست حاکم بوده 
 شروند  جررم شرناخته مری   ، مکران  زمان شارع وجود نداشته است و به مقتضرای زمران و  

 .(67-29: 2961، ورپمهر)
دیب یا عقوبتی است که از أت»ا سابق . م. ق 27 ۀمطابق ماد های بازدارنده نیز مجازات

مقرررات     ازقبال تخلّ مراعات مصلحت اجتماع در حفظ نظم و طرف حکومت به منظور
 لغو، محل کسبتعطیل ، جزای نقدی، ازقبیل حبس، گردد نظامات حکومتی تعیین می و
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عنروان   مجازات بازدارنده به، مجازات اس می قانون جدید 22ۀ با توجه به ماد. «...پروانه و
 آمده االشعار فوق 21 ۀماد گونه که در لیکن همان، نگردیده ذکر ها انواع مجازات قسمی از
ات که برای نقض مقرر هایی هستند های بازدارنده به عبارتی همان مجازات مجازات، است

قانون مجازات اس می  21 ۀخ ف ماد بنابراین بر. اند هشدموجب قانون وضع  به، حکومتی
قرانون مجرازات    در، شرد  برشرمرده مری   هرا  انواع مجازات قسمی از، که مجازات بازدارنده

 . دشو می قلمداد گونه مجازات نوعی مجازات تعزیری محسوب و این، جدید
شود این است کره آیرا شخصری کره مرتکرب       مطرح میمذکور ای که در بحر  ئلهمس

شرود و بره تغییرر جنسریت      ...تررک انفراق و   جرح عمردی و  ضرب و جرایمی مثل ایراد
خیرر؟ در   یرا  تغییر جنسیت اثری بر اعمرال مجرازات شرخص مرذکور دارد    ، مبادرت کند

البته در قانون جدیرد  ) پاسخ باید گفت که بیشتر مواد کتاب پنجم قانون مجازات اس می
این است که  شدلیل نشده وهای بازدارنده  تعزیرات و مجازات یعنی، ثی از کتاب پنجمبح

بنابراین کتاب پنجمی کره در  ، دیات بوده قصاص و فقط در حدود و، شده تغییرات اعمال
« هررکس » ۀبرا کلمر  ( همان مباحر قرانون سرابق اسرت   ، ن سخن به میان آمدهآاینجا از 

وجه نراظر   ند و مشتمل بر زن و مرد است و به هی شروع شده است و جملگی اط ق دار
یرابیم کره نروع جنسریت      در مری ، مرذکور با توجه به مطالرب  ، یستبر جنسیت خا ی ن

 .  شود می زن و مرد را شامل، ثیری در جرم ارتکابی ندارد و اط ق مواد مذکورأت، اشخاص
مثرل  ، نین نیسرت چوضعیت ، های بازدارنده مجازات تعزیرات و مواد برخی از البته در

زن   ۀنفق  ،هرکس با داشتن استطاعت مالى»: کرده استکه مقرر کرالذّّ قانون مار 621 ۀماد
، امتنراع نمایرد    النفقه سایر اشخاص واجب ۀنفق ۀندهد یا از تأدی  تمکین  خود را در  ورت
 م اسرت کره  مسرلّ . «نمایرد  سه ماه و یک روز تا پند ماه حبس محکوم مرى  دادگاه او را از

مرردی کره مرتکرب     در واقع یعنی هرر  و استمرد  «هرکس» ۀکلم دراین ماده مقصود از
حال سؤال ایرن  ، است شدنی مجازات، خود شود ۀالنفق و اشخاص واجب ترک انفاق همسر

جنسریت   سرپس بره عمرل تغییرر     و است که چنانچه مردی مرتکب بزه ترک انفاق شود
 قابرل تعقیرب و  ،  ورت به اتهام ترک انفراق  این آیا در، شودتبدیل و به زن  مبادرت کند

 یاخیر؟   بود مجازات خواهد
بره اتهرام تررک انفراق      بین موردی که تعقیب مررد  باید زمینهاین  رسد در به نظرمی

با موردی که مرد به ، ده استکردر دادسرا مطرح  زن شکایت طرح انفاق را یا شدهشروع 
 قررار  بزه ترک انفراق تحرت پیگررد   سپس تحت عنوان  و کند میمبادرت جنسیت  تغییر
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 از بعرد  ده وشر بزه تررک انفراق محقرق    ، فرض اول که در چرا؛ تفاوت قائل شد، گیرد می
فررض دوم چرون بره     در اما، است کردهمبادرت جنسیت  مرد به تغییر، تحقق بزه مذکور

 زن نیرز  واقرع ازدواج دو  در زوجیرت انحر ل یافتره و    ۀرابطر ، جنسیت مرد تغییر ۀواسط
وجاهرت   فاقد، جنسیت داده به اتهام ترک انفاق تغییر تعقیب مرد پس، یستن پذیر انامک

حداقل  یا رفت زیر سؤال خواهد مجرم نیز تأدیب متهم و مجازات و ۀفلسف و استقانونی 
 . م تفسیر به نفع متهم را جاری دانستمسلّ ۀقاعد باید این موارد باید گفت که در
کره   یکسران »: آمده اسرت کره   1/9/79زیرات مصوب تعقانون  622 ۀماد همچنین در
به حبس از شش مراه ترا دو سرال و یرا از سره ترا       ، از اعمال زیر شوند یعالماَ مرتکب یک
 . شوند ییال جزا  نقد  محکوم مردوازده میلیون 

درآورد در  یخود را به عقد دیگرر ، است یدیگر ۀهر زنى که در قید زوجیت یا عدّ. 2
 . واقعه نگردد ورتى که منجر به م

خرود ترزوید    یبررا ، اسرت  یدیگرر  ۀرا که در عدّ یکه زن شوهردار یا زن  یهر کس. 1
 . به مواقعه نگردد یکه منته ینماید در  ورت

 مرؤثر برودن جنسریت در    برا وجرود  باید گفت کره  ، نیزتعزیرات قانون  این ماده از در
زن مجررم   یرا  سیت مردجن تغییر، ستا شده مجازات زن یا مردی که مرتکب بزه مذکور 

 در، پیشرین  ۀفرض اول مسرئل  واقع همانند در و سقوط مجازات مرتکب ندارد تأثیری در
، اسرت  کررده مبرادرت  به تغییر جنسیت خویش ، تحقق جرم پس از این موضوع هم فرد
 . بود مجازات چنین شخصی وفق مقررات قانونی خواهد بنابراین تعقیب و

؛ جنسیت وجود نردارد  نص خا ی در مورد تغییر، ریین جاقوان در، چنانکه گفته شد
ت حقروقی و  بایرد وضرعی  ، شرود  جنسریت بحرر مری    بنابراین هنگامی که در مورد تغییر

 .  کنیمدهند را با توجه به قواعد کلی بررسی  جنسیت می کیفری افرادی که تغییر

 

 اثر تغییر جنسیت درتعدد جرم. 6
، در جرایم موجرب تعزیرر  »: گوید عدد جرم میقانون مجازات اس می در مورد ت 292ۀ ماد

. «شرود  محکروم مری   مرتکب به مجازات اشدّ، هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد باشد
م متعدد بردون آنکره مرتهم برراي اتهامرات متعردد پیشرین خرود بره          یارتکاب جراپس 

در خواه جررایم متعردد   . شود تعدد جرم گفته مي، محکومیت کیفري قطعي رسیده باشد
یرا جررایم او بره دالیرل      اشرد هاي کوتاهي اتفاق افتاده باشد و خواه متهم متواري ب فا له

 . گوناگوني کش  نشده باشد
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قبل از آنکه در دادگاه بره   و اقدام کندال این است که اگر شخصی به جرمی ؤحال س
برا  ) و مرتکب جررم دیگرری شرود    مبادرت کندبه تغییر جنسیت ، جرم او رسیدگی شود

آیرا تعردد جررم محسروب     ( شرایط جرم بودن تغییر جنسیت در  ورت عدم احراز فرض
معموالَ دارای اجزایی اسرت کره از آنهرا فرراهم     ، ماهیت: در پاسخ باید گفت که شود؟ می

؛ ثانیراَ نرامی اسرت   ؛ بینیم اوالَ جسم اسرت  می، آوریم انسان را در نظر می مث ً؛ آمده است
. کنرد و براالخره نراطق اسرت     خارجی را احساس مری  یعنی تحریکات؛ ثالثاَ حساس است

؛ باشرد  پرذیر  تصرور  محال است انسانی بدون این اجزا در خارج وجود داشته یرا در ذهرن  
ایرن نروع اجرزا را ذاتری انسران      ، م ماهیت هستند و بره تعبیرر دیگرر   یعنی این امور مقوّ

ماننرد  ، ماهیرت باشرد   یعنی آنچه خرارج از ؛ عرضی قرار دارد، اما در مقابل ذاتی. نامند می
ماهیرت انسران    وقائم به آنها نیست و جز، که ماهیت انسان، سیاه برای انسان و نظایر آن

عمرل  ، سرفیدی  او اف عرضی مثل سیاهی و؛ بنابراین. (96: 2911، خوانساری) نیستند
پرس  . تواند ماهیت انسران را تغییرر دهرد    امثال آن نمی تغییر جنسیت و، جراحی زیبایی
جررم  ، جنسریت  مرتکب جرمی شد و بعد از تغییر، استنر ؤدر زمانی که م، اگر شخصی

ماهیرت انسران را   ، عمل تغییر جنسیت که یک و   عرضری اسرت  ، اددیگری را انجام د
اگر . است با استناد به تغییر جنسیت بگوییم تعدد جرم  ورت نگرفته کهکند  نمیعوض 

ود و حکرم اجررا نشرود و بعرد از     مرتکب روابط نامشروع شر  استکسی در زمانی که زن 
تعردد جررم   ، با توجه به آنچه گفته شد، نامشروع برقرار کند ۀدوباره رابط، جنسیت تغییر

 .  شود محسوب می
و منرع تکررار حرد اعمرال      اعمال یرک حردّ   ۀقاعد، از یک نوع باشد، زمانی که جرایم

کره مقررر    قرانون مجرازات اسر می سرابق اسرت      271 ۀد این مطلب مراد شود و مؤیّ می
یرک  ، آنها ۀبرای هم، هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود»: دارد می

 . این ماده در قانون جدید ذکر نشده است. «حد کافی است
 
 اثر تغییر جنسیت در تكرار جرم. 7

هرای   هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات»: قانون جدید 297 ۀمطابق با ماد
 ۀاز تراریخ قطعیرت حکرم ترا حصرول اعراد       یک تا شش محکوم شرود و  ۀدرج تعزیری از

یرک ترا شرش     ۀمرتکب جرم تعزیری درجر ، مجازات یحیثیت یا شمول مرور زمان اجرا
وجره ممیرز    پس. «شود به حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن محکوم می، دیگری گردد
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الی کره  ؤسر . (93: 2911، یغ م) اجرای محکومیت قبلی است، تکرار جرم از تعدد جرم
د و پس از محکومیت و شواین است که اگر کسی مرتکب جرمی شود   مطرح می در اینجا

مرتکرب جرمری   ، جنسریت  و بعرد از تغییرر   اقدام کندبه تغییر جنسیت ، تحمل کیفر آن
امکران دارد   د یرا شرو   آیا تکرار جرم محسوب مری ، جنسیت شود مشابه جرم ماقبل تغییر

مانع اعمال قواعد مربوط به تکرار جرم باشد؟ با توجره  ، عنوان یک حایل بهتغییر جنسیت 
، کند و تغییرر جنسریت   جنسیت تغییر نمی با تغییر، ماهیت انسان، ه گفته شدبه آنچه ک

در « ...هرر کرس  » ۀبا عنایرت بره کلمر   . شود مانع تکرار جرم نمیپس ؛ عَرَضی است یو ف
 .  گیرد کرار جرم در مورد زن و مرد  ورت میت، قانون جدید مجازات اس می 297 ۀماد

تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم  ۀنحو، قانون سابق مجازات اس مى 21 ۀماد
، وجرود نردارد   زمینره در ایرن   و در سایر قوانین نیرز حکرم خا ری    کرده استمشخص ن

 تشردید مجرازات در  ، مجرازات اسر می   قرانون  27 ۀبنابراین در اجرا  قسمت اخیر مراد 
اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرم ارتکابى و اوضاع و احوال شخص 

است که در ایرن مرورد تناسرب جررم و      و بدیهی کندرا تشدید  یمجازات تعزیر، مرتکب
 . دشومجازات باید رعایت 

هرای   مجرازات  جررم در   ورت تکررار  که در شده مقرر قانون جدید 297ۀ ماد در اما
 .  شود آن محکوم می نیم برابر و یک شخص تا، شش یک تا ۀجتعزیری در

مردت زمران مشرمولیت تکررار جررم       های ب گونه اشاره هی ، در قانون مجازات اس می
، بنابراین اثر تکرار جرم در قانون مجازات اسر می همیشرگی اسرت و اگرر کسری     ، نشده

د سرال  اگرر در چنر  ، االجرا محکوم شرود  موجب حکم قطعی الزم مرتکب جرمی شود و به
 «هر کس» ۀبا عنایت به کلم، جنسیت دهد آینده مرتکب جرمی شود و در این بین تغییر

عمرل شرخص   ، و دائمی بودن تکرار جرم و عدم تغییر ماهیت انسان برا تغییرر جنسریت   
 .  شود حسوب میمذکور تکرار جرم م

 
 

 گیری نتیجه

؛ دارد یت چهرار نظریره وجرود   جنسر  تغییرر  از لحاظ نظری در مورد جواز یا عدم جواز. 2
 ۀنظریر  مشرروعیت مشرروط و  ، ممنوعیت مطلق، جنسیت مشروعیت مطلق تغییر ۀنظری
با توجه به اینکه در مورد ممنوعیت این عمل از طرف شارع ردعی  ورت نگرفتره  . توق 
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دیدگاه سوم مطابق برا  ، عدم اثبات جرم بودن آن مشورتی و ۀهمچنین با توجه به نظری و
 . حقوقی است ا ول اخ قی و قواعد و شکی وموازین پز
 تفسریر مضریق قروانین     امور کیفری با توجه به ا ل تفسریر بره نفرع مرتهم و     در. 1
 قروانین جزایری   ، هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشرته باشرد   در، جزایی

 مجرازات سرنگینی را متوجره     د کره نر کن جنسیتی را اتخاذ مری  آیند و به کمک متهم می
 .  کندی نو

 جررم برودن    با توجه به اینکه در رابطه با تغییر جنسیت خأل قانونی وجرود دارد و . 9
 ، بنرابراین بره هنگرام شرک در جررم برودن یرا نبرودن آن        ، شرده عدم جرم آن احراز ن یا

 جرررم نبررودن آن را  و قررانون اساسرری ایررران ا ررل بررر برائررت اسررت  97مطررابق ا ررل 
 .  کنیم احراز می
ابهام یا نقص یرا اجمرال    ۀواسط در قانون جزا به، قانون اساسی 267ل مطابق با ا . 2

، اجراي مجازات و حدود و ثغرور آن  ۀیا سکوت قوانین مدون یا عدم تعیین کیفیت و نحو
بایرد بره منرابع و فتراوي معتبرر      ، تفسیر و استخراج حکم در آن مورد خاص برایقاضي 

 .  کنداس مي رجوع 
 

 
 کتابشناسی

  شریاتکتاب ون( الف

 (.ترجمه آیت هللا مکارم شیرازی) قرآن کریم
انتشرارات دفترتبلیغرات   ، قرم ، ةکتاب الفقه و مسائل الطبیّر ، (2212) محمد، حسنیمآ    [.2]

 . اس می حوزه
 .  چاپ الهادی، قم، استفتائات، (2979) محمدعلی، اراکی [.1]
 . اننشر میز، تهران، چاپ اول، حقوق جزاي عمومي، (2973) محمد علي، اردبیلي [.9]
 . 9شماره، «وضعیت تغییرجنسیت» نشریه اندیشه های حقوقی، (2911) علیرضا، باریکلو [.2]
مقارنره و تطبیرق رضرا شرکری بره      ، تقریرات حقوق جزای عمومی، (2913) محمد، باهری [.9]

مجمرع علمری   ، تهرران ، 2ج، همراه تقریرات درس حقروق جرزا میررزا علری اکبرخران داور     
 .  فرهنگی مجد

 . انتشارات سرور، قم، استفتائات جدید، (2919) میرزا جواد، تبریزی [.6]
 . مؤسسه الریّان، بیروت، چاپ اول، الفتاوی الطبیة المعا رة، (2217) عبدالرحمن، الجرعی [.7]
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انتشرارات  ، تهرران ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (2971) محمد جعفر، جعفری لنگرودی [.1]
 .  گند دانش

احکام الجراحرة الطبیرة   ، (2212) فریدمحمدبن محمدالمختاربن احمد، الشنقیطی الجکنی [.3]
 . الصحابهمکتبة ، امارات، چاپ سوم، واآلثارالمترتبة علیها

، چراپ سروم  ، (به همراه گزیده ی مناسک حد) استفتائات، (2911) عبدهللا، جوادی آملی [.23]
 . نشراسرا ، قم

 انتشرارات ، قرم ، ترجمره فارسری  ، رساله اجوبه االسرتفتائات ، (2212) سیدعلی، خامنه ای [.22]
 . دفترمعظمی له

 . اداره کل چاپ و توزیع، تهران، چاپ سوم، منطق، (2911) محمد، خوانساری [.21]
درس خرارج فقره حضررت آیرت هللا     ، )تغییرجنسریت آری یانره؟  ( ، 2917) محسن، دلیر [.29]

 . نشرآثارامین، قم، چاپ اول، (دوزدوزانی
 .  انتشارات دار األضوا، بیروت، ماورا  الفقه، (2229، )سید محمد،  در [.22]
، تهرران ، ( رساله کارشناسری ارشرد  ) بررسی حقوق جرم شناسی، (2911) حسین، غ می [.29]

 . نشر میزان
 .قانون اساسی [.26]
 .2/1/2931مصوب قانون مجازات اس می [.27]
 .مکه مکرمه، رارات مجمع فقهی لرابطة العالم االس میق [.21]
ر مؤسسرة النشر  ، مقر ، فري مسرائل الجدیرده    کلمات السدیده، (2229) محمد مؤمن، قمی [.23]

 .  االس مي
، بیرروت ، چراپ اول ، تغیّراالحکرام فری الشرریعة االسر میة    ، (2212) اسماعیل، کوکسال [.13]

 . موسسة الرسالة
نشرر  ، تهرران ، چراپ ششرم  ، بایسته هاي حقوق جزاي عمرومي ، (2912) ایرج، گلدوزیان [.12]

 . میزان
انتشرارات دانشرگاه   ، انتهرر ، چراپ ششرم  ، حقوق جزاي عمرومي ، (2973) ---------- [.11]

 . نتهرا
ظمی دفتررمع ، قرم ، چاپ یرازدهم ، المسائل المستحدثة، (2911) سیدیوس ، مدنی تبریزی [.19]

 .  چاپ یازدهم، له
، قرم ، چراپ سروم  ، ابوالقاسم علیان نرااد ، استفتائات جدید، (2217) نا ر، مکارم شیرازی [.12]

 . (ع)المومنین چاپخانۀ امیر
مرکرز  ، تهرران ، هرم چاپ ن، قواعد فقه بخش جزایی، (2917) سید مصطفی، محقق داماد [.19]

 .  نشر علوم اس می
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چاپ ، حقوقی واجتماعی، مجموعه مقاالت فقهی، (2916) سیدمحمد، بجنوردیموسوی  [.16]
 .  امام خمینی وانق ب اس میپاوهشکده ی ، تهرانچهارم 

منتخرب  )، فقره األعذارالشرعیةوالمسرائل الطبیرة   (، 2217) سیدابوالقاسم، موسوی خویی [.17]
 .  یقه الشهیده س م هللا علیهادار الصد، قم، چاپ اول (،فتاوای طبی  راط النجاة

 .  مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، دوم قمچاپ ، تحریرالوسیله، (؟)، هللا روح، خمینیموسوی  [.11]
 . نشر داوران، تهران، چاپ دهم، آئین دادرسي مدنيقانون ، (2912) جهانگیر، منصور [.13]
 .(قانون سابق) قانون مجازات اس می، جهانگیر، منصور [.93]
 . آیین دادرسی کیفریقانون ، جهانگیر، منصور [.92]
نگرشری برر سریر    ، سرگذشرت تعزیررات  ) مجلره کرانون وکر    (، 2961) حسرین ، ورمهرپ [.91]

 . 223ش، (قانونگذاری در جمهوری اس می ایران
 .  گن  دانش، تهران، چاپ ششم، حقوق جزاي عمومي، (2912) رضا، نوربها  [.99]
، (زادي عمل و تغییر جنسیت در ایرانآ) رينشریه خردنامه همشه، (2912) هادي، نیلي [.92]

 .  62ش
دارالکترب  ، جرا  بری ، جواهر الک م في شرح شرایع االسر م (، 2969) محمد حسن، نجفي [.99]

 . االس میه
 

 استفتائات( ب
 . 26/2/2913: ی مورخه، بهجتآیت هللا  دفتر از استفتا  [.96]
 .29/9/2913ی مورخه،  سبحانیآیت هللا دفتر از استفتا  [.97]
 .23/2/2913ی  مورخه،  شاهرودیآیت هللا دفتر از استفتا  [.91]
 . 26/2/2913: ی مورخه، آیت هللا شبیری خاقانی دفتر استفتا  از [.93]
 . 11/2/2913: ی مورخه، آیت هللا حسینی حائری دفتر استفتا  از [.23]
 . 1/9/2913: ی مورخه آیت هللا حکیم دفتر از استفتا  [.22]
 . 2913فروردین: ی مورخه، وحانیآیت هللا محمد  ادق حسینی ر دفتر استفتا  از [.21]
 . 1/1/2913: ی مورخه، آیت هللا سید ادق حسینی شیرازی دفتر استفتا  از [.29]
 . 27/2/2913: ی مورخه، آیت هللا علوی گرگانی دفتر استفتا  از [.22]
 . 3/1/2913: ی مورخه، آیت هللا سیستانی دفتر استفتا  از [.29]
 . 27/2/2913: ی مورخه، آیت هللا موسوی اردبیلی دفتر استفتا  از [.26]
 . 19/2/2913: ی مورخه، آیت هللا نا رمکارم شیرازی دفتر استفتا  از [.27]
 . 23/1/2913: ی مورخه، آیت هللا  افی گلپایگانی دفتر استفتا  از [.21]
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 . 2/1/2913: ی مورخه، آیت هللا سیّدعباس مدرسی یزدی دفتر از استفتا  [.23]
 . 23/2/2913: ی مورخه، آیت هللا شاهرودی دفتر از استفتا  [.93]
 .2292جمادی الثانی  6: ی مورخه، آیت هللا فضل هللا دفتر از استفتا  [.92]
 . 1/1/2913: ی مورخه، آیت هللا مدنی تبریزی دفتر از استفتا  [.91]
 . 29/9/2913: ی مورخه، آیت هللا ملکوتی دفتر از استفتا  [.99]
 . 13/2/2913: ی مورخه، مصاحبه با آیت هللا محمدعلی گرامی [.92]


