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 حقوقي تغيير جنسيتآثاراحكام و 

 

  2فاطمه مريداحمدي،  1ليال قائمي-1

  

  چكيده

كام و آثار حقوقي تغيير جنسيت كه از مسائل نو در فقه و حقوق بشمار مي آيد پرداخته در  پژوهش  حاضر ، به بررسي اح

 شده است.هرچند سابقه چنداني  ندارد.اما با پيشرفت علم و تكنولوژي ابعاد جديدي در اين خصوص بوجودآمده است.

اشد.لذا اگر شخصي تغيير جنسيت تغيير جنسيت مي تواند  براي شخص از عوامل مهم در تمتع و يا عدم تمتع در حقوق ب

بدهد ، ضروري است كه بررسي شود چه اثري برحقوق  اين افرادبه جا خواهد گذاشت.بطور نمونه: با تغيير جنسيت ،روابط 

ديه و .... چطور  –ارث  –زوجين نسبت به هم چگونه خواهد بود؟ آيا ازدواج همچنان باقي مي ماند؟ اثر اين امر بر مهريه 

 ؟خواهد بود

اختالل هويت جنسي تمايل قوي شخص  براي قرار گرفتن در وضعيت مخالف خود بوده كه اين تمايالت شديد با نارضايتي از  

 جنسيت بيولوژيكي همراه مي باشد.

لذا بررسي اين اختالالت و روش تغيير جنسيت را جايز شمرده اند.شمسي تغيير  1131در ايران امام خميني )ر.ه( در سال 

 و شرايط و آثار حقوقي آن امر ضروري و مهم قلمداد مي شود. جنسيت 

بطور كلي اگر جنسيت از شرايط اساسي صحت  قرارداد باشد )طبق قانون مدني( از تاريخ تغيير جنسيت  ،قرارداد بالاثر و باطل 

 است. اما اگر نوع جنسيت فاقد اثر حقوقي باشد، تغيير جنسيت نيز فاقد اثر حقوقي است.

مهم و اختالفي  در تغيير جنسيت ،مرجع صالح براي رسيدگي به  شناسايي نام جديد و هويت جديد اين اشخاص مي  از امور

 قانون اساسي اين امر در صالحيت دادگستري است ؟ يا خير؟ 151باشد. كه آيا طبق اصل 

،احكام و آثار آن را واجب و الزم برخي نظام هاي حقوقي پذيرفته و جهت حفظ حقوق تغيير جنسيت را اكثر فقه هاي شيعه و 

 دانسته اند.

 :واژگان کليدی

 مرجع شناسايي ،  جنسيت تغيير ، حقوقي اثر، قرارداد
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 مقدمه -1

 اي سابقه هيچ گذشته در كه شده حقوقي مسائل و موضوعات بروز موجب اخير دهه چند در پزشكي علم سريع پيشرفتهاي

 هستند موضوعي حقوقي بررسي و تحليل فكر در صاحبنظران و حقوقدانان هنوز هك است سريع چنان روند اين و. است نداشته

 رحم اجاره – مصنوعي تلقيح – اعضا پيوند:  مثل عنوان به دهد مي قرار آنها روي فرا را ديگري جديد موضوع پزشكي علم كه

 زن يا مرد جنسيت و هويت تغيير تجنسي تغيير از مقصود.  دارند حقوقي آثاري كدام هر كه سازي شبيه و جنسيت تغيير و

 به ميل كس هر و باشند جنسيت تغيير معرض در زمين روي انسانهاي تمام كه نيست معنا بدين اين اما است كلي طور به

 معرض در گروه دو پزشكي علم طبق.  دهد انجام را جنسيت تغيير جراحي عمل با بتواند ، باشد داشته خود جنسيت تغيير

(  زنانه و مردانه جنسي عاليم داراي يعني. ) اند شده معروف خنثا عنوان به حقوق و فقه در:  اول گروه.  تندهس جنسيت تغيير

 (.31ص:1132باريكلو ،. ) نيست هماهنگ آنها جنسي تمايالت و گرايشات با آنها بدني جنسي عالئم: دوم گروه. 

 مشكل ، دو هر يا و رواني و جسمي لحاظ ازكه  افرادي:  گفت توان مي پزشكي علم در موضوع سابقه به توجه با بنابراين

، مورد درمان قرار دهد تشخيص مناسب او وضعيت بهبود براي را جنسيت تغيير متخصص پزشك و باشند داشته جنسي

 گرايش ولي جنس يك بدني جنسي عالئم داراي كه را افرادي اند توانسته تاكنون پزشكي علم متخصصان طرفي از ميگيرند.

 بدني عالئم با درماني هورمون طريق از را آنان روان جنسي گرايشهاي و كنند درمان نيز ، اند مخالف جنس ، جنسي هاي

 را جنسيتي مصنوعي عالئم ، برداشته جراحي طريق از را بدن جنسيتي عالئم ، انطباق عدم صورت در يا و سازند منطبق

 (.33همان ،ص ) كنند جايگزين

 استانداردهاي طبق بر شخص اگر.  كند مي ايفا شخص خصوصي و شخصي زندگي در جنسيت تغيير هك نقشي به توجه با

 در ولي.  گردد برمي طبيعي آرامش و نشاط حالت به و شده خارج افسردگي و اضطراب حالت از بدهد جنسيت تغيير پزشكي

 مي بيشتر او رواني و جسماني مشكالت ، دهد جنسيت تغيير پزشكي علم مقررات خالف بر و خود تمايل صرف به كه صورتي

 جنسيت دو از هريك به كه حقوقي به توجه با و دارد بشر اجتماعي و شخصي زندگي در جنسيت كه مهمي نقش لذا.  شود

؛عبدي ، اصغري آقمشهدي . ) گيرد قرار بررسي مورد حقوقي لحاظ از جنسيت تغيير موضوع بايد گيرد مي تعلق مونث و مذكر

 (.2-3ص :1131

 الزم آن آثار و احكام ، حقوق حفظ براي را عمل اين آنها از برخي حتي و جايز را جنسيت تغيير نيز شيعه هاي فقه از اي عده

 – سنگاپور – جنوبي آفريقاي -كانادا – امريكا – انگلستان – آلمان جمله از حقوقي نظامهاي از بسياري در.  اند دانسته وواجب

 (.311-325ص :ه.ق  1311موسوي خميني ، . ) باشد مي مجاز يتجنس تغيير تركيه و ژاپن

 حقوقي آثار است الزم ، دارد آن استيفاي يا حقوق از تمتع جنسيت در كه اهميتي و قانوني نص فقدان به توجه با بنابراين

 عمل از قبل است ممكن ، داده جنسيت تغيير شخص.  گيرد قرار بررسي مورد حقوقي عام اصول و قواعد طبق جنسيت تغيير

 دخالت آن از استيفا يا تمتع در سابق جنسيت كه را حقوقي يا و منعقد است موثر آن در جنسيت كه را قراردادي ، تغيير

 آن اعتبار به را حقوقي استيفاي يا جديد جنسيت مبناي بر قراردادي انعقاد قصد است ممكن يا و باشد كرده كسب ، داشته

 تغيير آثار ، پژوهش اين در.  گيرد قرار بررسي مورد جديد  جنسيت به توجه با موضوعات اين تمام است الزم كه ، كند منعقد

 وضعيت ، كرده كسب پيشين جنسيت مبناي بر آن از قبل كه حقوقي ، جنسيت تغيير از قبل شخص برقراردادهاي جنسيت

 . است شده بررسي كند استيفا اندتو مي را حقوقي چه جديد جنسيت مبناي بر اينكه و جنسيت تغيير از اوبعد
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رسي ماهيت تغيير جنسيت در فقه و حقوق ، ابتدا پيشينه تاريخي آن را بررسي کرديم تا برای بر نوشتار دراين

 به پزشكي موضوع يك عنوان به غرب حقوق در موضوع سابقه.  گردد روشن حدودي تا آن سابقه به توجه با موضوعقلمرواين 

 به را جنسيت تغيير:  تايمز نيويورك روزنامه و نمود خود جنسيت تغيير به اقدام شخصي زمان آن در گردد برمي 1152 سال

 جنسيت تغيير جراحي عمل اولين تاريخ اين در.  نمود جلب آن به را عمومي افكار توجه و مطرح اجتماعي موضوع يك عنوان

 (33-35ص :1132، باريكلو).  است گرفته صورت

 در مقرراتي نيز حقوقي لحاظ از و است مسلم امري پزشكي علم لحاظ از غربي كشورهاي در جنسيت تغيير موضوع ، بنابراين

 امروزي شكل به موضوع چند هر اسالمي كشورهاي حقوق در.   نمايد مي طي را خود تكاملي سير كه است شده وضع باره اين

 زمان آن در.  گردد برمي(  ع) علي حضرت حكومت زمان ، اسالم صدر به موضوع سابقه ولي است شده وارد غرب حقوق از آن

 شكايت من:  گفت و شد وارد فردي كه بود نشسته دادگاه در( ع) امير حضرت طرف از منصوب قاضي ، قاضي شريح  ، روزي

 كن طرح خود شكايت:  گفت و نمود خلوت را دادگاه او!  قاضي تو از داد جواب ؟ هستي شاكي كسي چه از:  گفت قاضي.  دارم

 را شخصي اميرالمومنين ، موارد اين در گفت قاضي!  است مردانه هم و زنانه جنسي عالئم و مميز داراي هم او:  گفت شخص. 

!  شود مي خارج ادرار مميزي دو هر از:  گفت شخص.  شود مي  خارج ادرار آن مميزي از كه نمايد مي الحاق جنسيتي به

 بسيار جريان اين گفت قاضي!  گردد مي قطع همزمان هردو از داد جواب ؟ شود مي قطع رزودت كداميك از:  نمود سوال قاضي

 شوهر و است شده فرزند داراي و كرده ازدواج عمويش پسر با او كه است اين تر عجيب داد جواب شخص!  است آور شگفت

 در.  است شده دار بچه شخص اين از زني كنيز و است كرده آميزش او با شخص و كرده خريداري را كنيزي او به خدمت براي

 از طالق تقاضاي ، شود مي محسوب كنيز فرزند پدر ، ديگر جهت از و عمويش پسر هاي بچه مادر ، وي جهتي از چون نتيجه

 ايشان براي را قضيه و رسيد اميرالمومنين خدمت به و نمود ترك را دادگاه ، شگفتي كمال با قاضي ، دارد را خود عموي پسر

 آن عموي پسر حضرت.  نمود تاييد بود شده مطرح كه طوري همان را قضيه و نمود احضار را خواهان حضرت.  نمود گوباز

 با تا داد دستور ، بود خواجه مردي كه دينار نام به شخصي به حضرت.  نمود تاييد را ماجرا هم او و نمود احضار نيز را شخص

 يازده او چپ سمت در و دوازده شخص اين راست سمت در:  نمود اعالم شمارش از بعد او.  كند شمارش را او هاي دنده زن دو

 عموي پسر. پوشاندند او تن بر مردانه لباس و كردند الحاق مردان به را مذكور شخص و گفتند تكبير حضرت.  دارد وجود دنده

 را پرونده اين حكم!  نمودي ملحق انمرد به و كردي جدا من از را(  من زن) من عموي دختر كه كرد اعتراض ، مذكور شخص

 از را حوا خداوند زيرا ، ام برده ارث به حوا مادرم و آدم پدرم از را پرونده اين حكم:  دادند جواب حضرت ؟ اي آورده كجا از

 هدند تعداد ولي است آنان راست سمت از كمتر دنده يك مردان چپ سمت هاي دنده تعداد ، نتيجه در و آفريد آدم چپ سمت

-231ص :ه .ق 1312، حر عاملي . ) نمودم ملحق مردان به را او من دليل اين به و است مساوي هم با زنان طرف دو هاي

233.) 

 و خواند مي درس دختران مدارس در دبيرستان دوره تا كه شخصي ، اصفهان در ، ها روزنامه نوشته به نيز اخير سالهاي در

 معلوم پزشك به مراجعه با ، او در پسرانه رفتار بروز و بلوغ سن به رسيدن از بعد ، ودندب كرده تلقي دختر را او خويشاوندانش

 از نيز ديگري موارد.  شد ملحق مردان به جراحي عمل با كه كردند معرفي دختر را او اشتباها و بوده پسر واقع در وي كه شد

 شخص و شد حل صدا و سر بدون موارد اين كه است ناي است توجه قابل چه آن ولي است شده گزارش تهران در ، قبيل اين

 .  گشت ملحق جنسيت دو از يكي به متخصص پزشكان نظر طبق

 1132 سال در است مصر حقوق در. . . عبدا سيد پرونده بوده صدا و سر پر بسيار اسالم حقوق در حاضر عصر در كه ايي پرونده

:  نمود اظهار و گرفت تماس ، پزشك روان با.  بود مصر االزهر دانشگاه پزشكي دانشجوي ساله 11 جوان يك كه. . . عبدا سيد
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 و رنج در جنسيتي بحران از او كه شد متوجه و نمود معاينه را او پزشك روان.  است رنج در نااميدي و شديد افسردگي از او

 .  كرد مردانه جنسيت نيدرما هورمون را او سال سه مدت.  است رواني خنثاي او ، ديگر تعبير به يا و است عذاب

 تا مريضي اين معتقدند پزشكان زيرا.  نشد موفق ولي ، كند درمان را او روان او مردانگي جنس گرايش تقويت با بتواند شايد تا

 از جرجيس ، نتيجه در.  نيست ممكن بلوغ به رسيدن از بعد ولي.  است ممكن آن درمان ، درماني هورمون با بلوغ سن از قبل

 براي جراح پزشك.  نمود معرفي ، جراح پزشك به جنسيت تغيير جراحي عمل جهت را او و شد منصرف او هورموني درمان

 و بود رسيده قبلي پزشك روان نتيجه همان به هم او و كرد معرفي ديگري پزشك روان به را مريض بيشتر اطمينان حصول

 گذراند موفقيت با را درمان دوره مريض.  نمود پيشنهاد مريض ندرما راه تنها را مونث به مذكر از جنسيت تغيير جراحي عمل

 با جراحي عمل و نمود امضا را جنسيت تغيير درخواست فرم. . . عبدا سيد 1133 ژانويه اول در.  نيامد وجد به خاصي مشكل و

 (.31-33ص:1132باريكلو ، . ) شد انجام موفقيت

  قرارداد بر جنسيت تغيير اثر

  كرده منعقد او با سابق جنسيت لحاظ با مقابل طرف كه قراردادي يا و است موثر جنسيت  آن در كه رداديقرا در شخصي اگر

 از اشتباه در طرفين يا طرف اگر يا. گذاشت خواهد مذكور برقرارداد اثري چه جنسيت تغيير كه ديد بايد دهد جنسيت تغيير

 .  گيرد مي قرار بررسي مورد موارد اين.  است باطل جنسيت در هاشتبا دليل به قرارداد و اند بوده همديگر جنسيت وضعيت

 واحدي حكم ، داده جنسيت تغيير شخص قراردادهاي تمام براي توان نمي ، حقوقي اصول و قواعد مبناي بر رسد مي نظر به

 :  كردتقسيم  گروه دو به را آن توان مي ، دارد عرف ديدگاه از قرارداد در جنسيت كه نقشي به توجه با بلكه ، كرد صادر

 .  است شده لحاظ قرارداد در او صفت يا وصف شرط عنوان به شخص جنسيت:  اول گروه

 اين در جنسيت نقش كه نكاح قرارداد مانند.  است كرده ايفا نقش آن در عرفي ماهيت يك عنوان به جنسيت:  دوم گروه

 (.33-35،ص همانباريكلو  ،. ) است قرارداد موضوع عرفي ماهيت دهنده تشكيل يا اساسي ، قرارداد

 شرط بودن جنسيت 

 خدمات انجام ، است اوليه و اساسي مقصود چه آن موارد گونه اين در گردد لحاظ او وصف يا شرط عنوان به سابق جنسيت اگر

 تغيير به اماقد متعهد شخص موارد اين در اگر.  است تر مطلوب ، شده شرط جنسيت توسط آن انجام ولي است قرارداد موضوع

. گردد نمي منفسخ يا باطل قرارداد ، است ممكن متعهد شخص توسط قرارداد موضوع عمل انجام چون ، كند جنسيت

 (.13ص : 1113كاتوزيان ، )

 را قرارداد فسخ حق له مشروط ، باشد نامشروع آن منفعت يا نباشد منفعت داراي متعهدله براي جنسيت وصف وجود اگر

 (.123ص :ه.ق 1315خميني ، سوي مو. ) داشت نخواهد

 تغيير ، شود لحاظ شرط يا وصف عنوان به عرفا او سابق جنسيت ، داده جنسيت تغيير شخص سابق قرارداد در اگر ، بنابراين

 ، است مشروع عقاليي منفعت داراي له مشروطه براي سابق جنسيت بقاي اگر ولي داشت نخواهد برقرارداد اثري او جنسيت

 را قرارداد تواند نمي ، است مشروع منفعت فاقد عقال ديدگاه از وصف بقاي اگر اما كند فسخ را قرارداد شرط يا فوص تواند مي

 .  ماند خواهد باقي متعهد جديد جنسيت با قرارداد و كند فسخ

  جنسيت بودن اساسي-

قي شود كه اگر جنسيت مورد نظر ممكن است در قراردادي ، جنسيت طرفين نقش اساسي ايفاء كند و نقش آن عرفا طوري تل

قرلرداد منعقد نمي شد مثل نكاح كه در اكثر نظامهاي حقوقي معاصر جنسيت نقش اساسي دارد .پس الزم به بررسي نبود 

 است كه با تغيير جنسيت يكي از طرفين در نكاح چه اثري خواهد گذاشت؟
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 نظريه انفساخ نكاح –الف 

 مدت خالل در اگر بنابراين و است عقد بقاي و صحت شرط ، نكاح مدت تمام در رفينط جنسيت واقعي اختالف ، نكاح عقد در

 عقد ، طرفين از يكي جنسيت تغيير با حقوقي مولفان برخي نظر به.  شود مي منفسخ عقد ، گردد منتفي مذكور شرط عقد

 (.13ص  :ه.ق 1313انصاري ،. ) باشد سجن هم غير دو بايد ازدواج ، ادامه در هم و ابتدا در هم زيرا.  شود مي منفسخ نكاح

 توجه با اند داشته هم مخالف جنسيت ظاهر به طرفين ، نكاح انعقاد زمان در چون كه است اين:  نظريه اين براي ديگر توجيه

 جنس دو و است شده انجام جنسيت تغيير كه نكاح مدت خالل در اما ندارد وجود نكاح بطالن بر دليلي ظواهر حجيت به

 علت به را نكاح فسخ قانونگذار.   شود مي منفسخ عقد نتيجه در و رود مي بين از عقد بقاي امكان.  اند شده همجنس مخالف

 كه دانسته جايز( 1123 ماده) صفت شرط از تخلف صورت در همچنين و( 1121 و1122 مواد)  زن و مرد در عيوبي وجود

 .  است نكرده اشاره نكاح انفساخ به موردي هيچ در قانونگذار ديگر طرف از ، نيست نتيجه و فعل شرط به تسري قابل

 نظريه بطالن نكاح –ب 

  زوجين از يكي جنسيت تغيير -1

 در جنس اختالف لزوم به نيز ايران مدني قانون.  نيست مشروع ، است باطل جنسيت تغيير زمان از ازدواج صورت اين در

 . م. ق( 1123 -1122 -1331 -1351 -1315 مواد و دارد اشاره ازدواج

 و حقوقدانان نظر و عقال ، عرف به توجه با نتيجه در شود مي باطل ابتدا از عقد ،نكاح بطالن كه معتقدند حقوقي مولفان برخي

 . است نكاح صحت شرط جنسيت اختالف شود مي روشن نكاح صحت به مربوط قانوني مواد در دقت

  همزمان غير بصورت زوجين جنسيت تغيير -2

ص :1133كاتوزيان ، . ) نيست سابق ازدواج بقاي براي شرعي مجوز چون است باطل ازدواج ، سابق حالت همانند حالت اين در

 (.151وص 131

  همزمان بصورت زوجين جنسيت تغيير-3

 :  دارد وجود احتمال دو صورت اين در

 .  باشد مي بقا و دوام داراي همچنان سابق ازدواج:  اول احتمال

 طرفين از يك هر كه جا آن از اما.  نيست ديگري به نسبت يك هر زوجيت اعتبار از غير چيزي ازدواج حقيقت:  مولفان توجيه

 تغيير همزمان دو هر وقتي رو اين از.  است شده مترتب خاصي احكام كدام هر بر ، دارند خاصي طبيعي و تكويني ويژگي

 استصحاب مقتضاي.  ندارد وجود آن رفتن بين از بر دليلي و ستا ممكن امري اعتباري زوجيت بقاي چون دهند جنسيت

 .  است دو آن ازدواج بقاي

كريمي نيا . )كنند ازدواج مجدد بطور هم با دو آن آن كه داند مي اين در را احتياط داند مي باقي را نكاح كه مزبور فقيه

 (.211ص :1111،

 بين زوجيت نسبت بر عالوه ازدواج در زيرا.  است گشته باطل جديد وضعيت در و نداشته دوام سابق ازدواج:  دوم احتمال

 آن به منطق اصطالح در كه اوست همسر كه زني براي باشد شوهر ، مرد اين اينكه آن و است الزم نيز ديگري چيزي ، طرفين

 (.131ص :ه.ق  1313طباطبائي ، .) گويند مي‹  طراف اال متشابهه اضافه و نسبت› 
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 رفته بين از زوجين جنسيت تغيير از بعد رابطه و نسبت اين كه است(( االطراف متشابهه غير)) نوع از شوهر و زن بين رابطه

مومن . ) دارند جديد ازدواج عقد به نياز يكديگر با زندگي ادامه براي طرفين و شد باطل سابق ازدواج عقد بنابراين است

 (.11ص:1151،

 تآثار حقوقي تغيير جنسي شرايط و بررسي

  مهريه بر جنسيت تغيير اثر -

 و است مذهب و سنت بر مبتني ايران حقوق در مهر.  شود مي تمليك زوجه به زوج طرف از نكاح ضمن در كه است مالي مهر

مومن ). شود نمي مهر سقوط موجب آن سقوط شرط حتي يا و مهر تعيين عدم.  وجود ندارد غربي حقوق در را آن نظير

 (.113ص  :ه.ق  1315،

 بطالن يا انفساخ و جنسيت تغيير وجود با آيا كه است اين ، شود مي مطرح كه سئوالي ، موضوع اهميت به توجه با بنابراين

 . گردد مي باطل يا منفسخ نيز زوج تعهد نكاح بطالن يا انفساخ با يا است سابق زوجه به مهر پرداخت به ملزم سابق زوج نكاح

 تغيير جنسيت زوج –الف 

 :  است بررسي قابل فرض دو حقوقي اصول و دقواع طبق

 بر ولي.  است مهر تمام دريافت مستحق صورت اين در زوجه جنسيت  تغيير فردي چنين ، آميزش از بعد:  نخست فرض

 مهر دريافت مستحق ، نكاح عقد انفساخ نظريه مبناي بر و است مهرالمثل دريافت مستحق او ، نكاح عقد بطالن نظريه مبناي

 .  است يالمسم

 1311 ماده استناد به شده آميزش او با چون ولي نشده تمليك زوجه به هيچوقت المسمي مهر ، نكاح بطالن نظريه طبق زيرا

 .  دارد دريافت سابق زوج از را مهرالمثل تمام دارد حق نيز او و.  كند پرداخت زوجه به مهرالمثل بايد زوج م.ق

 با و شده وارد زوجه مالكيت به المسمي مهر ، است نافذ جنسيت تغيير زمان تا كاحن چون ، نكاح انفساخ نظريه مبناي بر

 حق او لذا.  شود نمي زوجه دارايي از مهر خروج موجب نيز نكاح انفساخ و است گشته مستقر او ملكيت در آن تمام ، آميزش

 زوج سابق مطالبه كند. از را المسمي مهر تمام دارد

 با زيرا ، ندارد را مهر دريافت حق زوجه نكاح بطالن نظريه مبناي بر.  دهد جنسيت تغيير يزشآم از قبل زوج:  دوم فرض

 مبناي بر نتيجه در.  ندارد وجود زوجه به مهر تعلق بر دليلي و نشده وارد زوجه دارايي به مهر كه شود مي كشف نكاح بطالن

 .  ندارد وجز از مهر عنوان به را مالي دريافت حق زوجه نكاح بطالن نظريه

 زوج سوي از جنسيت تغيير كه صورتي بين است ابتدا از نكاح بطالن موجب جنسيت تغيير معتقدند كه مولفان از اي عده

 (.13ص :1151صفايي ،). دانند نمي الزم را مهر پرداخت مطلقاً ، باشد

 با ؟ كند    مطالبه را آن نصف تواند مي آيا كه كرد بررسي بايد ولي ندارد را مهر تمام دريافت حق زوجه كه شد ثابت نابراينب

 :  گرفت نظر در احتمال 1 فرض اين براي توان مي قانوني مواد و حقوقي اصول به توجه

 ماده استناد به لذا.  شود مي محسوب آميزش از قبل طالق منزله به ، زوج جنسيت تغيير وسيله به عقد انفساخ:  اول احتمال

 .  كند تقاضا باشد[ آميزش از قبل] طالق كه صورتي در را مهر فنص دارد حق زوجه م.ق 1312

 . كند دريافت زوج از مهرالمتعه تواند مي م.ق 1311 ماده طبق ولي.  ندارد را مهر نصف دريافت حق زوجه:  دوم احتمال

 .  دارد دريافت را المتعه مهر يا المسمي مهر نصف ندارد حق زوجه:  سوم احتمال

 موثر عقد ي آينده به نسبت عقد انفساخ چون است تر منطبق حقوقي اصول و قواعد با سوم فرض ، فوق مالاحت سه ميان از

 (.321ص :ه. ق  1311موسوي خميني ، . ) است فسخ حكم در و است
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 زوجه جنسيت تغيير -ب

  ؟ ندارد را هرم مطالبه حق يا است زوج از مهر نصف يا تمام مطالبه مستحق او آيا زوجه جنسيت تغيير صورت در

 همسر او كه كند مي زوجه به مهر دادن به اقدام صورتي در زوج ؛ نظر اين به ايراد.  دارد را مهر تمام مطالبه حق او:  اول نظر

 زوجه بنابراين.  است كرده وارد زوج براي مالي ضرر ، دهد جنسيت تغيير زوجه ، زوج رضايت عدم صورت در لذا باشد دائم

 .  ندارد مطالبه حق نكرده دريافت اگر و برگرداند بايد كرد دريافت را آن اگر و است مهر ضامن يفعل مرد و سابق

 از قبل كه صورتي در و كند مطالبه زوج از را مهر تمام دارد حق داده جنسيت تغيير آميزش از بعد كه صورتي در:  دوم نظر

 (.131ص :ه. ق 1315مومن ، .) دارد را مهر نصف مطالبه حق فقط باشد آميزش

 انفساخ نظريه طبق و.  ندارد را مهر مطالبه حق زوجه( نشده چه و شده انجام آميزش چه) ؛ نكاح بطالن نظريه طبق: بنابراين

 فسخ حكم در و ندارد را مهر دريافت حق فعلي مرد يا زوجه كه است واضح شود انجام آميزش از قبل جنسيت تغيير اگر ؛ نكاح

 طريق به پس گيرد نمي تعلق او به مهري( : ها فقه نظر طبق) است زوج وسيله به زوجه عيوب دليل به آميزش از قبل عقد

 .  كند مهر مطالبه زوج از تواند نمي داده جنسيت تغيير زوجه نيز مورد اين در اولي

 با چون.  ندارد را مهر همطالب حق او ، زوج اطالع عدم و رضايت عدم صورت در شود انجام آميزش از بعد جنسيت تغيير اگر اما

 داشته را زوج به مراجعه حق غرور قاعده طبق تواند مي زوج ، مهر مطالبه صورت در و داده فريب را زوج او ، زوج به اطالع عدم

 بدهد جنسيت تغيير زوجه ، زوج رضايت با اگر اما.  گردد مي ساقط يكديگر به نسبت طرفين دين دو و شده تهاتر نتيجه در و

 .  دارد منافات عقال سيره با نظر اين اما.  دارد را مهر تمام مطالبه حق ،

 .  ندارد را خود سابق زوج از مهر دريافت حق( فعلي مرد) سابق زوجه فرض اين در:  نتيجه

 مورد موضوع اما.  است نامزدي دوران بر ناظر 1311 ماده كه چرا ، است 331 ماده حكم است حقوقي قواعد بر منطبق چه آن

 . است ازدواج دوران با مرتبط بحث

  ازدواج حق -

:  سوال بنابراين.  دارد بسزايي نقش او جسم و روح سالمت در كه چرا.  اوست كردن ازدواج شخص هر اساسي حقوق از يكي

  ؟ كند ازدواج خود فعلي جنسيت مخالف جنس با تواند مي شخص ، جنسيت تغيير از بعد آيا

 بر غالب جنسيت احكام باشد غالب ديگر جنسيت بر جنسيت يك عالئم خنثي شخص در اگر اينكه هب توجه با ايران حقوق در

 (. 113ص : 1111خرازي ،) پيروي به است موظف شخص و است مترتب او

 ارث حق -

 وراث برابر دو ذكور وراث موارد اكثر در ايران حقوق در زيرا.  است مهم آن در جنسيت كه است حقوقي ديگر از االرث سهم

 يا باطل ، جنسيت تغيير با و است ارث سببي موجبات از نكاح نسب و سبب:  است نوع دو ارث موجبات و برند مي ارث اناث

 (3ص :1111شهيدي ، ) شود مي منفسخ

  تيجنس رييتغ روش -

ي جنس شاتيگرا با آنهاي بدني جنس عالئم كه رديگي م قراري افرادي برا روش نيا استي درمان هورمون روش:  اول روش

 صيتشخ در تواندي مي درمان هورمون.  است فرد وروان بدن نيبي هماهنگ پزشكان تالش لذا.  ستين هماهنگ آنهاي روان

 . دينما كمك جراح به مناسب تيجنس
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ي برا شاتيآزما جهينت در كه شودي م ملحقي تيجنس به شخص روش نيا در.  استي جراح ، تيجنس رييتغ انجام:  دوم روش

ي خنثاي بدني جنس عالئم روش نيا در است شتريب شخص روان و بدن به نسبت آن توافق وي هماهنگ ، متخصص پزشك

 (.31ص :1131.) باريكلو ،كنندي م درستي تيجنسي مصنوع عالئم اوي برا و شودي م برداشته اوي روان

  تيجنس رييتغ طيشرا -

ي براي خاص طيشرا كشورها شتريب در ، موضوع تياهم به توجه با.  ستا برخورداريي باال تياهم ازي زندگ در تيجنس رييتغ

 گروه سه به تواني م موضوع نيا به نسبت مقررات نداشتن اي داشتن لحاظ از را كشورهاي كل بطور.  شد وضع تيجنس رييتغ

 رييتغي برا را طيشرا و اند هنمود مصوب راي مقررات خصوص نيا در كه هيترك و آلمان مثليي كشورها:  اول گروه.  نمود ميتقس

 انگلستان مانند ،يي قضا هيروي ول ندارند راي مصوب مقرراتي قانون لحاظ از كهيي كشورها:  دوم گروه.  اند كرده وضع تيجنس

 گروه.  شودي م انجام تيجنس رييتغ طيشرا نيا تحت و نموده وضع راي طيشرا  اياسترال مانندي اداري ندگينما اي فرانسه و

 تا هستند مصوب طيشراي دارا كهيي كشورها مقررات.  دانندي م نامشروع را تيجنس رييتغ كه بودنديي كشورها:  سوم

 ديجدي مدن قانون 33 ماده در  مثال عنوان به.  است شده گرفتهي پزشك علم از آنها شتريب چون است كينزد هم بهي حدود

 رييتغ طيشرا نموده وضع سابق قانون به نسبت راي تر سخت طيشرا و است آمده در اجرا به 2332 سال هيژانو اول از كه هيترك

 : تيجنس

 .  باشد سال 13ي دارا حداقل ديباي متقاض -1 

 .  باشد مجرد درخواست زمان در ديباي متقاض -2

 ، گريد ريتعب به او و است بودهي اديز وي طوالن زمان از مخالف جنسي جنس التيتماي دارا ، خواهان كه شود ثابت ديبا -1

 .  است جنس دو هر اي يخنثي جنس تيماهي دارا

 . است ديمف كامال اوي جسمان وي رواني سالمتي برا تيجنس رييتغ كه شود اثبات است الزم -3

ي وي برا مثل ديتول و ولد و زاد امكاني فعل تيجنس با و است ميعقي طوالن زمان مدت ازي متقاض كه گردد ثابت ديبا -5

 .  كند دييتا متخصص پزشك ديبا را  شروط نيا.  تسين سريم

 مرجع شناسايي -

 از موضوعات مهم ديگر در اين خصوص مرجع شناسايي جنسيت و نام جديد است،چون دو فرض قابل استنباط است:

 قانون اساسي : كه مرجع عام براي رسيدگي به كليه تظلمات و شكايات ،دادگستري است . 151(با استناد اصل 1 

 قانون ثبت احوال :با هيات حل اختالف )در مقر اداره ثبت احوال( 1به استناد ماده ( 2

از  .عده اي معتقدند بر فرض اول و عده اي مرجع صالح را هيات حل اختالف مي دانند،كه اين فرض ضعيف بنظر مي رسد

 .طرفي موضوع تغيير جنسيت كامال ماهيتي قضايي دارد

 :  گيري نتيجه

و  يشترنظامهاي حقوقي معتقدبودند:اگر از لحاظ پزشكي ،تغييرجنسيت الزم شناخته شود ،اين امر جايز استاكثر فقها و ب

 داراي آثار حقوقي ذيل مي باشد:

 فقه نظر از زن با زن يا مرد با مرد ازدواج و نيست ازدواج بقاي امكان چون است باطل جنسيت تغيير زمان از نكاح-1

 .ع است.خالف شر مدني قانون و شيعه

 چه ، آن از بعد چه جنسيت تغيير باشد آميزش از قبل چه ، بپردازد را آن تمام بايد مطلق طور به شوهر ، مهر مورد در-2

 .  باشد شوهرش اجازه بدون چه ، جنسيت تغيير براي باشد گرفته اجازه شوهرش از زن
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 اگر ولي است فعلي جنسيت اساس بر ارث انميز ، باشد فرزندان سوي از جنسيت تغيير صورتيكه در ارث مورد در-1

 . بود خواهد نطفه انعقاد زمان در آنها جنسيت اساس بر ميزان باشد والدين سوي از جنسيت تغيير

 قابل غير انسان جسم و روح سالمت كه چرا شود مي محسوب شخصي هر اساسي حقوق از نيز ازدواج حق خصوص در-3

 حق آنها از يكي كه خود جديد جنسيت بر كه حقوق تمامي از تواند مي جنسيت تغيير از بعد شخص لذا.  است انكار

 .  كند ازدواج خود مخالف جنسيت با محرمات رعايت با البته شود مند بهره باشد مي ازدواج

 طبق بايد و گيرد مي انجام ، باشد متخصص تاييد و پزشكي استانداردهاي تمام رعايت با كه صورتي در جنسيت تغيير-5

 در اگر م.ق 111 ماده حكم به كه همانگونه نباشد حسنه اخالق و عمومي نظم با مغاير و بوده حقوقي اصول و قواعد

  است غالب او در آن عالئم كه است جنسيتي احكام تابع شخص باشد غالب ديگر جنسيتي عالئم بر جنسيتي عالئم خنثي

 قرار جنسيت تغيير تاثير تحت او حقوق از بعضي نمود صصينمتخ تاييد  طبق خود جنسيت تغيير به اقدام كسي اگر -3

 ديد بايد ، باشد قرارداد از ناشي او حقوق اگر.  گذاشت تفاوت حقوق ساير و قرارداد از ناشي حقوق بين بايد كه گيرد مي

 حقوق و طلبا قرارداد جنسيت تغيير با داشته اساسي نقش اگر.  است داشته نقشي چه حق منشا قرارداد سابق جنسيت

 بودن محفوظ با ماند مي     باقي قرارداد ، جنسيت تغيير با داشته فرعي نقش اگر ولي شود مي منتفي تبعاً آن از ناشي

 .  طرف مقابل براي فسخ حق

 و جنسي شريك ، فعلي حمايتي سيستم وجود فردي بين روابط از رضايت – اقتصادي وضعيت جمله از متعدد عوامل-1

 در اي عمده نقش ، اضافه جراحي هاي عمل انجام امكان و خانواده مناسب العمل عكس جنسي، زندگي از رضايتمندي

 درماني روان لزوم و نبوده كافي تنهايي به جنسيت تغيير جراحي عمل البته.  است داشته جديد وضعيت با بيماران تطابق

 .تضروري اس بيماران اين قطعي درمان براي ، ، اجتماعي هاي مشاوره و

مراجع در صورتي كه شخصي طبق استانداردهاي پزشكي تغييرجنسيت دادحق دارد اصالح شناسنامه خود را از  -3

  نمايد.(دادگستري  قضايي)
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