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Sexuality  change  is  one  of  the  important  issues  that  have  led  to  the  emergence 
of new legal and criminal issues that have never been before. If a person commits a 
crime in accordance with sex change regulations and has committed a crime before 
the change, but the sentence has not been issued or has been issued, but not enforced, 
will the sexuality change affect the punishment of the offenses in question? In spite 
of the fact that the legislator in the Islamic Penal Code on various materials, wherever 
he was the subject of an offense and committed a crime, refers to anyone who, or any 
man  and  every  woman,  has  the  same  distinction  in  the  subject  and  the  perpetrator 
crime is not gender-based. On the other hand, there are also offenses that, due to the 
type of crime, the subject of the offense is only one of the two males or females, so 
that if the subject changes one of the males to females or vice versa, the type of crime 
committed  and  its  punishment  has  also  changed,  and  sometimes  even  the  criminal 
character  of  action is  lost. The purpose of the present research is to respond to the 
criminal effects of sexuality change in light of the legislator's silence and the lack of 
explicit legal clarification on gender change. The method of research is an analytical 
and descriptive method, which is done by studying books, articles and consulting with 
lawyers and specialist doctors.  This study, with jurisprudential and legal review, led 
to the conclusion that what is important is the importance of gender in the crime at the 
time of committing a crime, even if his sex after the crime was changed.

Keywords: Crime, Punishment, Sexuality change, Physician.

Fatemeh Azimi, Faculty of Law, Payame Noor University, Zanjan, Iran. Email: fatemeh.
azimi1396@yahoo.com / Tel: +98-2188791220

Copyright © 2018, Ir J Forensic Med. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International 
License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

How to Cite This Article:

Azimi F. Sexuality Change and its Criminal Effects. Ir J Forensic Med. 2018; 24(1): 34-46

AbstractArticle Info

Corresponding Information:

Review Article | Ir J Forensic Med. 2018; 24(1): 34-46



دورة 24 شماره 1 - بهار 1397مجلة پزشكی قانونی ایران

مجله پزشكي قانوني ایران – شاپا الكترونيك:  2383-0034
مقاله مروري

تغيير جنسيت و آثار كيفری آن

فاطمه عظيمی
هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران

اطالعات مقاله                          چكيده

تغییر جنس��یت ارادي یكي از موضوعات مهمي اس��ت که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقي و کیفري شده که 
تاکنون سابقه نداشته است. اگر فردی مطابق مقررات تغییر جنس بدهد و قبل از تغییر، مرتكب جرمی شده باشد، 
ولی هنوز حكم مجازات در مورد وی صادر نش��ده باش��د یا این که صادر شده ولی به اجرا در نیامده باشد، آیا تغییر 
جنسیت تأثیری بر جرایم یا مجازات وی خواهد داشت یا خیر؟ با این وصف که قانون گذار در قانون مجازات اسالمی 
در مواد مختلف، هر جا که در مقام بیان فاعل و مرتكب جرم بوده از عبارت هر کس، کس��ی که، و یا هر مرد و هر 
زنی نام برده و به این ترتیب تفاوتی در فاعل و مرتكب جرم از جهت جنس��یت قائل نش��ده است؛ از طرفی جرایمی 
نیز وجود دارد که به دلیل نوع جرم، فاعل جرم فقط یكی از دو جنس مذکر و یا مؤنث می باش��د به طوری که اگر 
فاعل یكی از جرائم از جنس مذکر به مؤنث یا بالعكس تغییر پیدا کند، نوع جرم ارتكابی و مجازات آن نیز تغییر پیدا 
کرده و حتی گاهی وصف مجرمانة عمل نیز از بین می رود. هدف تحقیق حاضر پاسخ به آثار کیفری تغییر جنسیت 
با توجه به سكوت قانون گذار و فقدان نص صریح قانوني در خصوص تغییر جنسیت می باشد. روش تحقیق، روشي 
تحلیلي و توصیفي اس��ت که با مطالعه کتب، مقاالت و مش��اوره با اساتید حقوق و پزشكان متخصص صورت گرفته 
است. این پژوهش با بررسی فقهی و حقوقی موضوع به این نتیجه رهنمون شد که آنچه مهم است جنسیت جاني 

و مجني علیه در زمان ارتكاب جرم بوده هر چند جنسیت وی بعد از ارتكاب جرم تغییر یابد. 
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مقدمه
طب��ق اصل قانونی بودن جرای��م و مجازات ها، تمامی افعال 
مباح و مش��روع هستند مگر اینكه قانون گذار آن اعمال را جرم 
دانسته و با مجازات روبرو سازد. حق تعیین حد فاصل بین رفتار 
مش��روع و نامشروع بر عهدة قانون گذار اس��ت و قاضی کیفری 
بدون وجود قان��ون الزم االجرا، نمی تواند عملی را جرم تلقی و 
مرتك��ب آن را مجازات کند، حتی مقن��ن نیز حق ندارد اعمال 
گذش��تة افراد را مشمول عنوان مجرمانه ای که در قانون جدید 
مطرح ش��ده اس��ت، قرار دهد. )1( حال س��والی که در مطرح 
می شود این اس��ت که آیا تغییر جنسیت با احراز شرایط، جرم 
اس��ت یا نه؟ در صورتی که کس��ی ش��رایط الزم را برای تغییر 
جنس��یت نداش��ته باش��د و به آن اقدام کند، چطور؟ در پاسخ 
به این پرس��ش باید گفت که به موج��ب ماده 2 قانون مجازات 
اسالمی: »هر رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براي 
آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب مي شود«. این ماده، 

بیان کنندة اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست.
مسلّم است در قوانین موضوعه، نصی وجود ندارد که تغییر 
جنس��یت را جرم محسوب کرده باش��د. هم چنین مطابق اصل 
37 قانون اساسی ایران: »اصل بر برائت است و حكم به مجازات 
و اج��رای آن تنها از طری��ق دادگاه صالح و ب��ه موجب قانون، 
ممك��ن خواهد«. با عنایت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 
انج��ام دادن هر رفتاری توس��ط افراد مباح اس��ت و جرم تلقی 
نمی ش��ود، هرچند که خالف اخالق ی��ا مضر به مصالح عمومی 
و مخل نظم باش��د، مگر این ک��ه قانوناً براي آن مجازات تعیین 

شده باشد. )2(
در روی��ه متقاضی��ان تغیی��ر جنس��یت از طری��ق معاونت 
سرپرس��تی قوه قضائیه به پزش��كی قانونی معرفی می شوند. با 
طرح موضوع در کمیسیون روان پزشكی پزشكی قانونی و بعد از 
انجام مشاوره های متعدد با بیمار، چنانچه براساس ارزیابی های 
روان ش��ناختی، فرد مبتال به اختالل هویت جنسی یا به عبارت 
دیگر ترانس سكس��وال تش��خیص داده ش��ود، در صورت تأیید 
انج��ام عمل جراحی به عنوان یكی از روش های درمانی، صورت 
جلس��ه کمیس��یون به مرجع معرفی کننده ارس��ال می گردد و 
مرج��ع مذکور اقدام به ص��دور مجوز قانونی ب��رای انجام عمل 
جراحی تغییر جنس��یت از مذکر به مؤنث یا بالعكس می نماید. 
در ای��ن صورت بیمار مجاز خواهد ب��ود به جراح مراجعه کند و 
پزشك نیز می تواند بعد از احراز هویت و اخذ رضایت از شخص، 
اق��دام به جراحی و تغییر جنس��یت وی نمای��د. با توجه به این 
که عمل جراحی بدین منظور بر روی بیمار انجام می ش��ود که 
ش��خص از زمرة یكی از دو جنس خارج و به جنس دیگر ملحق 
ش��ود. بنابراین اگر پزش��ك بتواند با موفقیت جنسیت فرد را از 
طری��ق عمل جراحی تغییر دهد، این تغیی��ر به صورت مجاز و 

موفق خواهد بود.

مواد و روش ها
ازآن جایی که قانون مجازات اسالمی نسبت به آثار کیفری 
تغییر جنس��یت س��اکت اس��ت، در پژوهش حاضر سعی بر آن 
ش��ده اس��ت که با استفاده از روش های اس��تداللی و با دخالت 
اس��تنتاج های عقل��ی همراه با تحلیل های فقه��ی و حقوقی به 
بررسی موضوع بپردازد. روش تحقیق، روشي تحلیلي و توصیفي 
اس��ت که با مطالعه کتب، مقاالت و مش��اوره با اساتید حقوق و 

پزشكان متخصص صورت گرفته است.

بحث
اگ��ر ش��خِص تغییر جن��س داده و قبل از تغییر جنس��یت 
مرتكب جرمی شده باشد، ولی هنوز حكم مجازات در مورد وی 
صادر نش��ده باشد یا این که صادر ش��ده ولی به اجرا در نیامده 
باشد، آیا تغییر جنس��یت تأثیری بر جرایم مجازات وی خواهد 
داش��ت یا خیر؟ با توجه به این که قانون گذار در قانون مجازات 
اسالمی در مواد مختلف، هر جا که در مقام بیان فاعل و مرتكب 
جرم بوده از عبارت هر کس، کس��ی که، و یا هر مرد و هر زنی 
نام برده اس��ت به این ترتیب تفاوتی در فاعل و مرتكب جرم از 
جهت جنسیت قائل نشده است. اما جرایمی نیز وجود دارد که 
ب��ه دلیل نوع جرم، فاعل جرم فقط یكی از دو جنس مذکر و یا 
مؤنث می باشد به عبارت دیگر، جرایمی وجود دارند که مرتكب 
آن ها نه هر کس به معنای فردی از جنس مذکر یا مؤنث، بلكه 
با توجه به نوع جرم، یا جنس مذکر و یا جنس مؤنث می باشد، 
ب��ه طوری که اگر فاعل یك��ی از جرائم از جنس مذکر به مؤنث 
ی��ا بالعكس تغییر پیدا کند، نوع جرم ارتكابی و مجازات آن نیز 
تغییر پی��دا کرده و حتی گاهی وصف مجرمانة عمل نیز از بین 
می رود. از آن جایی که از منظر فقهی و حقوقی جرایم به لحاظ 
تقسیم بندی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می باشند، 
در این تحقیق هم با توجه به این موضوع به بررسي تأثیر تغییر 

جنسیت با توجه به نوع جرایم و مجازات ها می پردازیم.
1- تغيير جنسيت و تأثير آن در جرایم مستوجب حد

ماده 15 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حد را تعریف 
کرده اس��ت.1 در میان انواع ح��دود، جرایمی وجود دارند که از 
جه��ت فاعل جرم تنها ب��ه یك جنس تعلق دارن��د مثل لواط، 
مساحقه، یا در مواردی مجازات جرم واحد نسبت به جنس زن 
و مرد متفاوت است و در واقع نسبت به یك جنس شدید است، 
مثل ماده 229 قانون مجازات اسالمی 1392 که مقرر می دارد: 
»مردي که همس��ر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا 
ش��ود حد وي صد ضربه شالق، تراش��یدن موي سر و تبعید به 
مدت یك س��ال قمري اس��ت«. یا مطابق ماده 243 این قانون: 
»حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار 
دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه ش��الق به عنوان حد، به تبعید 

1. حد مجازاتي اس��ت که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در ش��رع مقدس، 
تعیین شده است.

تغییر جنسیت و آثار کیفری آن
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تا یك س��ال نیز محكوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص 
می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است«.

حال چنانچه مرد یا زنی، مرتكب یكی از جرایم مس��توجب 
حد ش��وند و تمام شرایط ثبوت حد نیز وجود داشته باشد، لكن 
تمامی مجازات های مذکور به اندازه ای به تأخیر افتد که مرتكب 
از جنسیت زمان ارتكاب و ثبوت جرم خارج شود، آیا در چنین 

صورتی حد ساقط می شود یا خیر؟  
در پاسخ به سئوال فوق، دو حالت را می توان در نظر گرفت:
حالت اول: این که جنس��یت زمان ارتكاب جرم را مالک و 
مبنا برای اجرای حد در نظر بگیریم و دلیل آن را نیز استصحاب 
کنیم و اگر مرد یا زن بعد از ارتكاب لواط یا مس��احقه و ثبوت 
آن، جنس��یت خود را تغییر دهند، تغیی��ر مؤثر در حد نبوده و 
حد ساقط نمی ش��ود؛ البته در سایر حدود مثل زنا، شرب خمر 
و ... تغییر جنس��یت از زن به مرد ی��ا بالعكس هیچ تأثیری در 
س��قوط مجازات ندارد و پس از تغییر جنسیت، حدی که ثابت 

شده اجرا خواهد شد.
حال��ت دوم: جنس��یت جدی��د، مالک و مبنا ب��رای اجرای 
مجازات حد باش��د؛ در چنین صورتی با توجه به متفاوت بودن 
مج��ازات ح��دی بین زن و م��رد در جرم واحد مث��ل قوادی و 
مجازات مرد متأهل قبل از دخول، که مرتكب زنا شده باشد، یا 
زمانی که جرم واحد فقط از یك جنسیت مثل لواط و مساحقه 
قابل تحقق اس��ت، در این موارد می توان قائل به جاری ش��دن 
قاع��ده »درأ« بوده و مجازات فرد را در جنس��یت جدید منتفی 

دانست.
س��والی که در اینجا مطرح می گ��ردد، مربوط به کیفیت و 
نحوة اجرای حد اس��ت؛ چرا که قانون گ��ذار در آیین نامه نحوه 
اجراي احكام قصاص ،رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و ش��الق مصوب 
1382، در خصوص کیفیت اجرای حد در خصوص زن در ماده 
32 مقرر داش��ته: »اجراي حد محكومین اناث به نحو نشسته و 
با لباس��ي که بدن آن ها بسته باشد اجرا مي شود«. در خصوص 
م��ردان هم در ماده 33 این قانون بیان می دارد: » ش��الق هاي 
حدي محكومین ذکور به نحو ایستاده اجرا مي شود و در حد زنا 
و تفخیذ و ش��رب خمر در حالي اس��ت که پوشاکي غیر از ساتر 
عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي 
اجرا مي شود«. حال با تغییر جنسیت در مرد به زن یا بالعكس، 

نحوة اجرای حد به چه صورت خواهد بود؟
در پاس��خ به س��ئوال ف��وق، کیفیت اجرای ح��د مبتنی بر 
جنس��یت فعلی خواهد بود. بدین معنا که هر گاه حد جلد ثابت 
شده باشد و مرد به زن تغییر جنسیت دهد. کیفیت اجرای حد 
به همان حالتی اس��ت که در م��اده 32 آیین نامه نحوه اجراي 
احكام قصاص ،رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و ش��الق مصوب 1382، 
برای زن در نظر گرفته شده است، یعنی او را در حالت نشسته 
و در حالی که لباس��ی بر تن دارد تازیانه می زنند و اگر زن بعد 
از ثبوت حد به مرد تغییر جنسیت دهد او را در حالی که برهنه 

اس��ت و ایس��تاده، حد را اجرا می کنند. در مورد حد رجم نیز، 
کیفی��ت اجرا باید با در نظر گرفتن جنس��یت فعلی باش��د. لذا 
نمی توان جنس��یت زمان ارتكاب جرم یا ثبوت آنرا مالک برای 
اجرای حد دانس��ت؛ زیرا زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد، از 
احكام زنان خارج ش��ده و مش��مول احكام مردان خواهد بود و 

همین طور مرد بعد از تغییر جنسیت به زن. )3( 
مسئله دیگر مربوط به جرم قذف می باشد؛ طبق ماده 245 
قانون مجازات اس��المی مصوب 1392، قذف نس��بت دادن زنا 
یا لواط به ش��خص دیگری اس��ت که این عمل مس��توجب حد 
می باش��د به طوری که براساس ماده 250 حد قذف برای قذف 
کنن��ده مرد یا زن 80 تازیانه اس��ت، که اج��رای حد منوط به 

مطالبه مقذوف می باشد. 
یكی از ش��رایط اثبات قذف، این است که قاذف، پدر یا جد 
پدری مقذوف نباشد؛ بنابراین پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه 
خود را قذف کند براس��اس ماده 259 قانون مجازات اس��المی 
مص��وب 1392، ب��ه 31 تا 74 ضربه ش��الق تعزی��ری درجه 6 
محكوم می گردد. دلیل  مستثني شدن پدر از عموم کیفر قذف، 
خبر صحیح محمد بن مس��لم است که  مي  گوید: از امام محمد 
باقر )ع( پرسیدم  از  مردي  که  فرزندش  را به زنا  قذف  کرده است، 
فرمودند اگر فرزندش را بكش��د، کش��ته نمي شود و اگر قذفش 
کند حد قذف نمي خورد . )4( حال این س��وال مطرح می ش��ود 
که چنانچه پدری قبل یا بعد از قذف فرزندش تغییر جنس��یت 
دهد آیا مشمول ماده 259 شده و فقط تعزیر می شوند یا خیر؟ 
در جواب باید گفت ک��ه عنوان پدری و مادری مربوط به زمان 
انعقاد نطفه می باش��د؛ یعنی پدر کس��ی است که فرزند از نطفه 
او به وجود آمده اس��ت و این عنوان ب��ر او صدق می کند حتی 
اگر جنس��یتش تغییر یابد و بعد از تغییر جنس��یت مرد، باز هم 
به وی پدر فرزندانش گفته می ش��ود و اگر فرزند وی بگوید که 
»پدر من همین زن است جز این که وی پیش از این مرد بوده 
و اکنون زن شده« سخن او درست است و هیچ کس نمی تواند 
آن را انكار کند. )5( لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقاً بر 
او صدق می کند از باب صدق مش��تق پیش از این متصف بوده 
اس��ت. در نتیجه پدر تغییر جنس��یت داده قبل یا بعد از قذف 
فرزندش، هم چنان مش��مول ماده 259 قرار می گیرد؛ عالوه بر 
این یكی دیگر از دالیلی که این حق را برای پدر تغییر جنسیت 
داده به اثبات می رساند حق مكتسبه پدر می باشد که به موجب 
جنس س��ابق این حق را کسب کرده است که در زمان تحقق و 
ایجاد حق، طبق قانون صالح صالحیت داش��ته و با رعایت تمام 
ش��رایط تحقق آن کاماًل محقق شده اس��ت. بنابراین این حق، 
حقی است که شخص قبل از تغییر جنسیت به لحاظ جنسیت 
س��ابقش به طور قانونی به دست آورده است. )6( به طوری که 
تغییر جنسیت وی این حق را نفی نمی کند و هم چنان به قوت 
خود باقی است؛ همان گونه که نظریه مشورتی شماره 7/6791 
م��ورخ 1366/10/14 در این زمینه مق��رر می دارد: »فردی که 
مش��خصاً مرد یا زن اس��ت و دارای آلت تناس��لی خود می باشد 

فاطمه عظیمی
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تصمیم به تغییر جنس��یت بگیرد و پزش��كان امكان آن را تایید 
نمایند این امر در قوانین منع نش��ده اس��ت، لیك��ن چون آثار 
حقوقی فراوانی را دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت، این 
ام��ر تاثیری در حقوق ثابته ن��دارد و آن ها را جزء در مواردی از 
قبیل بطالن ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد«؛ بنابراین 
ب��ا توجه به دالیل ذکر ش��ده، پ��دری که قبل ی��ا بعد از قذف 
فرزندش تغییر جنس��یت می دهد هم چنان مشمول ماده 259 
ق��رار می گیرد و دلیلی برای نفی این حق پدر تغییر جنس��یت 

داده وجود ندارد. )7(
2- تغيير جنسيت و تأثير آن در جرایم مستوجب قصاص

قان��ون مجازات اس��المی در مادة 14 قص��اص را به عنوان 
یك��ی از انواع مجازات های مقرر در قانون نام برده و س��پس در 
م��اده 16 آن  را تعری��ف می  نماید.2 براس��اس مواد 301 و 381 
قانون مجازات اس��المی، قتل عمد مس��توجب قصاص اس��ت و 
قات��ل در قتل عمد، قصاص می ش��ود و در این خصوص، یعنی 
نف��س مجازات قتل عمد و مس��ئولیت جزایی قاتل، میان زن و 
مرد تفاوتی وجود ندارد و تفاوت در ش��رایط و کیفیت اس��تیفاء 
قصاص میان زنان و مردان است که در ماده 382 قانون مجازات 

اسالمی به آن اشاره شده است. 
در م��اده 382 قانون مجازات اس��المی بیان ش��ده اس��ت: 
»هرگاه زن مس��لماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است 
لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم باید پیش از قصاص، 
نص��ف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مس��لمان 
باش��د، بدون پرداخت چیزي قصاص مي ش��ود. در قصاص مرد 
غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت 

دیه آنها الزم است«.
این ماده اگرچه ظاهراً حاکی از آن است که ولی یا اولیاء دم 
زن مقت��ول، حق دارند مانند اولیاء دم مرد مقتول، قصاص قاتل 
را مطالبه کنند اما این حق مش��روط به یك شرط است؛ این که 
پرداخ��ت نیمی از دیه مرد قاتل از س��وی اولیاء مقتول، آن هم 
مقدمتاً و قبل از قصاص باش��د. به این ترتیب قصاص، اعم است 

از قصاص نفس و قصاص اعضاء.
ماده 386 قانون مجازات اس��المی مقرر می دارد: »مجازات 
جنای��ت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ علیه یا ولي او 
و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت 
مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل مي گردد«. بنابراین قطع 
عضو یا جرح آن نیز، اگر عمدی باش��د موجب قصاص اس��ت و 
مجنی علیه می تواند به قصاص جانی مبادرت ورزد. در ادامه به 

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر مجازات قصاص می پردازیم.
1-1. تغییر جنسیت از زن به مرد

در تغییر جنسیت از زن به مرد، ممكن است ارتكاب جرم و 
حكم به مجازات آن به سه صورت زیر اتفاق بیفتد.

2. قصاص مجازات اصلي جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع اس��ت که به ش��رح 
مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال مي شود.

الف( وقوع جرم قبل از تغییر جنسیت به مرد بوده باشد.
ب( وقوع جرم قبل از تغییر جنسیت به مرد بوده ولی حكم 

به مجازات و اجرای آن بعد از تغییر جنسیت صورت گیرد.
ج( وقوع جرم بعد از تغییر جنسیت به مرد باشد. در ذیل به 

تبیین هریك از موارد فوق می پردازیم؛
الف( وقوع جرم قبل از تغییر جنسیت به مرد

در صورت��ی که زن قبل از تغییر جنس��یت به مرد، مرتكب 
جرمی شود و حكم به مجازات آن نیز صادر شود در این صورت، 
وی مش��مول وضعیتی می شود که در زمان ارتكاب جرم دارای 
آن وضعیت بوده است یعنی جنسیت زمان ارتكاب جرم و صدور 

حكم مالک و مبنا برای اجرا مجازات خواهد بود. )8(
بنابراین چنانچه جرم قبل از تغییر جنس��یت صورت گیرد 
و حك��م به قص��اص یا پرداخت دیه نیز قبل از تغییر جنس��یت 
به مرد صادر ش��ود، زن مش��مول احكام زنان ب��وده و حكم به 
عنوان یك زن اجرا می شود و نیز وضعیت همین گونه است در 
صورتی که زن قبل از تغییر جنس��یت به مرد مجنی علیه واقع 

می شود. )3(
ب( وق��وع جرم قبل از تغییر جنس��یت به م��رد و حكم به 

مجازات بعد از تغییر جنسیت به مرد
ممكن اس��ت زن قبل از تغییر جنس��یت به م��رد مرتكب 
جنایتی شود و یا این که دیگری جنایتی را بر وی قبل از تغییر 
جنس��یت وارد نمای��د و زن قبل از صدور حك��م یا اجرای 
مجازات جنس��یت خود را به مرد تغییر دهد. در ذیل به بررسی 

احكام هر یك از آن ها به صورت جداگانه می پردازیم؛ 
1- ب( جانی واقع شدن زن قبل از تغیر جنسیت به مرد

اگر زن قبل از تغییر جنسیت به مرد، مرتكب جنایتی شود، 
ب��رای مثال مردی را به قتل رس��انده باش��د و قب��ل از این که 
مجازات در حق وی اجرا گردد، تغییر جنسیت داده و مرد شود 
حكم آن پس از تغییر جنسیت تفاوتی ندارد و زن در مقابل مرد 

قصاص می شود، گرچه جنسیت فعلی قاتل، مرد باشد.
اگ��ر زنی قب��ل از تغییر جنس��یت به مرد، زن��ی را به قتل 
برس��اند، سپس تغییر جنسیت داده و مرد شود و حكم مجازات 
وی قصاص باش��د، در این ف��رض با توجه به این که اکنون مرد 
می باش��د باید مازاد دیه به وی رد ش��ود یا خیر؟ در این جا دو 

نظر وجود دارد:
1� بعض��ی بقاء حك��م اول )یعنی عدم رد چیزی به مرد( را 
اس��تصحاب می کنن��د یعنی این که در زم��ان ارتكاب جرم زن 
ب��وده، پس احكام زنان در مورد وی اجرا خواهد ش��د نه احكام 

مردان. 
2� نظر دیگر این اس��ت که قصاص م��رد در مقابل زنی که 
مجنی علیه واقع شده است و باید در قبال قصاص به وی چیزی 
رد گردد، اطالق دارد. بنابرین، این حالت بعد از تغییر جنسیت 
را نیز شامل می گردد، یعنی باید در قبال قصاص به وی چیزی 

تغییر جنسیت و آثار کیفری آن
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مسترد گردد. )3(
2- ب( مجنی علیه واقع ش��دن زن قبل از تغییر جنس��یت 

به مرد
اگر زن قبل از تغییر جنسیت به مرد، مجنی علیه واقع شود 
در این حالت، مش��مول وضعیتی می ش��ود که در زمان ارتكاب 
جرم دارای آن وضعیت بوده است. بنابراین اگر در زمان ارتكاب 
جرم بر وی مستحق نصف دیه بوده است بعد از این که به مرد 
تغییر جنس��یت داد اصل استصحاب و نیز اصالة البرائة اقتضای 
عدم ازدیاد و اضافه شدن بر این مقدار را پس از تبدیل شدن به 
مرد می کند. به عبارت دیگر، زنی که قبل از تغییر جنس��یت به 
مرد، مجنی علیه واقع ش��ود و بعد از آن جنسیت خود را تغییر 
دهد و بعد از تغییر، حكم مجازات در مورد جانی صادر شود، در 
این حالت چون زن در زمان ارتكاب جرم بر وی مستحق نصف 
دیه بوده است، بعد از تغییر جنسیت نیز استحقاق وی به نصف 
دیه را استصحاب می کنیم و هم چنین اصل بر برائت ذمة جانی 
از پرداخ��ت مازاد بر دیه، بعد از تغییر جنس��یت مجنی علیه از 

زن به مرد خواهد بود. )3(
ج( وقوع جرم بعد از تغییر جنسیت به مرد

اگر زنی جنس��یت خود را به مرد تغییر دهد و بعد از تغییر 
جنس��یت مرتكب یكی از جرایم مستوجب قصاص نفس یا عضو 
ش��ود هیچ بحثی وجود ندارد که در صورت ارتكاب جرم بعد از 
تغییر جنسیت به مرد، از تمام جهات، حكم او همانند حكم مرد 
است و احكام مردان در قصاص نفس و عضو در مورد وی جاری 
خواهد ش��د. خواه جانی باش��د خواه مجنی علیه. )3( بنابراین 
اگ��ر زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد، مرتك��ب یكی از جرایم 
مس��توجب نفس یا عضو بر مرد دیگر ش��ود، اولیاء دم مقتول یا 
مجن��ی علیه می توانند با اذن ولی امر قاتل یا جانی را با رعایت 
شرایط مقرر در ماده 381 قانون مجازات اسالمی 1392 قصاص 

نمایند.
اما اگر زن بعد از تغییر جنس��یت به م��رد، مرتكب یكی از 
جرایم مس��توجب قصاص نفس یا عضو بر زن دیگر شود، اولیاء 
دم مقتول در صورتی می توانند قاتل را قصاص نمایند که مطابق 
ب��ا ماده 382 قانون مجازات اس��المی 1392 نصف دیه قاتل را 
قبل از قصاص به وی پرداخت نموده باش��ند و در قصاص عضو، 
در صورت عمدی بودن، مجنی علیه می تواند با رعایت ش��رایط 
مقرر در باب قصاص عضو و ماده 388 قانون مجازات اس��المی 

1392 به قصاص جانی اقدام نماید.
چنانچه زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد مجنی علیه واقع 
ش��ود به عبارتی مردی جنایتی را بر زن بعد از تغییر جنس��یت 
ب��ه مرد وارد نماید که مجازات آن قصاص عضو یا قصاص نفس 
باشد در چنین حالتی، اولیاء دم مقتول یا مجنی علیه می توانند 
قاتل یا جانی را با رعایت ش��رایط مقرر در باب قصاص، قصاص 
نماین��د، بدون این که چی��زی از جهت قصاص قاتل یا جانی به 
وی رد نمایند. چرا که زن بعد از تغییر جنسیت به مرد مشمول 

احكام مردان بوده و حكم مرد را خواهد داشت. 
2-1. تغییر جنسیت از مرد به زن

در تغییر جنس��یت از مرد به زن نیز همانند حالتی که زن 
به مرد جنسیت می دهد، ممكن است ارتكاب جرایم مستوجب 

قصاص نفس یا عضو در سه حالت اتفاق بیفتد.
الف( زمانی اس��ت ک��ه مرد قبل از تغییر جنس��یت به زن، 
مرتكب جرم مستوجب قصاص شده و حكم به مجازات هم قبل 

از تغییر جنسیت به زن صادر شده باشد.
ب( زمان��ی اس��ت که مرد قب��ل از تغییر جنس��یت به زن، 
مرتكب جرم ش��ده و حكم به مجازات، بعد از تغییر جنسیت به 

زن صادر شده است.
ج( م��رد بع��د از تغییر جنس��یت به زن مرتك��ب جرایمی 

می شود که مستوجب قصاص نفس یا عضو است. 
فقهاي امامیه بر این عقیده هس��تند که هر گاه مردي عمداً 
زني را به قتل برس��اند قصاص مي ش��ود و اولیاء دم مقتوله باید 
نصف دیة قاتل را به او بپردازند. هم چنین معتقدند که اگر زني، 
مردي را به قتل برس��اند اولیاء دم مرد مي توانند قاتل را قصاص 

کنند و الزم نیست چیزي به قاتل پرداخت کنند. )9( 
الف( وقوع جرم قبل از تغییر جنسیت به زن

ممكن اس��ت مرد قبل از این که جنس��یت خ��ود را به زن 
تغییر داده باش��د مرتكب جرمی شود که مستلزم قصاص یا دیه 
اس��ت. در این صورت حكم صادره در مورد وی چه دیه باشد یا 
قص��اص و غیر آن اجرا خواهد ش��د و در این مورد بحثی وجود 

ندارد. )3(
بنابراین اگر مرد قبل از تغییر جنس��یت به زن مرتكب قتل 
مرد دیگری ش��ود، با مطالبة قصاص از س��وی اولیاء دم مقتول، 
قاتل قصاص می ش��ود، یا اگر مرد قبل از تغییر جنسیت به زن، 
مرتكب قتل زن دیگر ش��ود، اولیاء دم مقتول حق قصاص قاتل 
را خواهند داشت ولی قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد را 
به او بپردازند. در قصاص عضو نیز زن و مرد برابرند تا زمانی که 
به ثلث برسد از  ثلث به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد شد.

هم چنین اس��ت در مواردی که مرد قبل از تغییر جنسیت 
به زن مجنی علیه واقع ش��ود چرا که قبل از تغییر جنسیت به 

مرد، احكام مردان در مورد وی اجرا می شود.
ب( وق��وع ج��رم قبل از تغییر جنس��یت ب��ه زن وحكم به 

مجازات بعد از تغییر جنسیت به زن
اگر مرد جرم را قبل از تغییر جنس��یت به زن انجام دهد و 
لیكن حكم صادره اجرا نش��ود تا زمانی که وی تغییر جنس��یت 
ده��د، در چنین حالتی بنابر اصل اس��تصحاب و اطالق، احكام 
مردان در مورد آن زن جاری می شود، زیرا ارتكاب جرم در زمان 
مرد بودن وی صورت گرفته اس��ت. پس احكام مربوط به مردان 
ش��امل وی می گردد و برای تغییر وی ب��ه زن، امر قابل ذکری 
وجود ندارد و این امر تا حدودی شبیه حالتی است که جرم در 

فاطمه عظیمی
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حال بندگی صورت گرفته و بعد از آن آزاد شده است یا در حال 
کفر صورت گرفته و بعد از آن مس��لمان ش��ده است. آنچه مهم 
اس��ت این که جنسیت جانی و مجنی علیه در زمان وقوع جرم 

است هر چند جنسیت او بعد از آن تغییر یابد. 
ج( وقوع جرم بعد از تغییر جنسیت به زن

ممكن اس��ت جرم ارتكابی بعد از تغییر او به زن شدن باشد 
و اجرای حكم نیز بعد از تغییر جنس��یت به زن صورت گیرد در 
اینجا اش��كالی وجود ندارد و احكام زن مش��مول وی می گردد 
ن��ه احكام مرد. )3( بنابراین اگر مرد بعد از تغییر جنس��یت به 
زن جنایت��ی را بر مردی وارد کند، جانی در مقابل مرد قصاص 
می شود اعم از این که مرتكب قتل نفس شده باشد یا غیر آن، و 
همین طور اس��ت، چنانچه جنایتی را بر زنی وارد نماید قصاص 
می شود بدون این که اولیاء دم مقتول چیزی به وی رد نمایند.
ام��ا اگر مرد بعد از تغییر جنس��یت به زن مجنی علیه واقع 
شود و جانی یا قاتل مرد باشد، حكمش همان گونه خواهد بود 
یعن��ی زن با مرد در دیه تا ثلث براب��ری می کند ولی زمانی که 
میزان دیه بیش��تر از ثلث شد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود 
و همین گونه اس��ت در مورد قصاص، چرا که مرد در مقابل زن 
قص��اص نمی گردد مگر بعد از رد نصف دیه و س��ایر احكام نیز 

چنین است. 
3- تغيير جنسيت و تأثير آن در دیات

قانون مجازات اس��المی، قتل نفس را به سه نوع، عمد، شبه 
عمد و خطا تقس��یم نموده اس��ت در ص��ورت تحقق قتل عمد، 
جانی مستحق قصاص است اما در صورت وقوع انواع دیگر قتل، 

جانی موظف به پرداخت دیه می باشد.
براس��اس ماده 450 قانون مجازات اسالمی 1392 در موارد 
زیر دیه پرداخت می شود: »در جنایت شبه عمدي، خطاي محض 
و جنای��ت عمدي که قصاص در آن جایز یا ممكن نیس��ت، در 
صورت درخواس��ت مجنيٌ علیه یا ولي دم دیه پرداخت مي شود 

مگر به نحو دیگري مصالحه شود«.
قانون گذار در ماده 549 قانون مجازات اسالمی 1392 مقرر 
م��ی دارد: »موارد دیه کامل همان اس��ت که در مقررات ش��رع 
تعیین ش��ده است و میزان آن در ابتداي هر سال توسط رئیس 
قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبري تعیین و اعالم 
مي ش��ود«؛ و براساس ماده 550 قانون مجازات اسالمی 1392: 
»دیه قتل زن، نصف دیه مرد اس��ت«؛ ماده 551 قانون مجازات 
اس��المی 1392 نیز اشعار می دارد: »دیه خنثاي ملحق به مرد، 
دی��ه مرد و دیه خنث��اي ملحق به زن، دی��ه زن و دیه خنثاي 

مشكل، نصف دیه مرد به عالوه نصف دیه زن است. 
تبصره- درکلیه جنایاتي که مجنيٌ علیه مرد نیست، معادل 
تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت هاي بدني 

پرداخت مي شود«.
س��ئوال این که، آیا تغییر جنس��یت تأثیری در میزان دیه 

مذکور در قانون مجازات اس��المی خواهد داش��ت یا خیر؟ برای 
مث��ال اگر جانی ی��ا مجنی علیه قبل یا بع��د از ارتكاب جنایت 
تغییر جنس��یت بدهن��د، آیا در مواردی ک��ه تفاضل دیه وجود 
دارد، تغییر جنسیت در تعلق حكم مازاد دیه موثر است یا خیر؟ 
در بح��ث جنایت خطای محض آیا اگر یكی از بس��تگان ذکور 
نسبی )ماده 468 قانون مجازات اسالمی( قبل یا بعد از جنایت، 
تغییر جنس��یت بدهد از شمار عاقله خارج می شود یا خیر؟ در 

ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.
الف( تاثیر تغییر جنسیت در دیه شبه عمد

هرگاه ش��خصی مرتكب عملی گردد که مس��تلزم پرداخت 
دیه باش��د، باید دیه مجنی علیه را پرداخت نماید، چرا که دیه 
حق الناس اس��ت و دلیلی بر معافیت آن وجود ندارد. حال اگر 
جان��ی یا مجن��ی علیه قبل از وقوع جرم، تغییر جنس��یت داده 
باشند یا بعد از ارتكاب عمل مجرمانه تغییر جنسیت بدهند آیا 
تغییر جنس��یت آن ها تاثیری در پرداخت و دریافت دیه دارد یا 

خیر؟ 
1-الف( جانی تغییر جنسیت بدهد

با توجه به مواد 17 و 448 قانون مجازات اس��المی و سایر 
مواد مربوط به دیات در این قانون، به نظر می رسد که در مسأله 
دیات ظاهر آن اس��ت که تغییر جنسیت تأثیری در میزان دیه 
نخواهد داشت، زیرا جنسیت، موضوع تعلق دیه نیست بلكه ذمة 
شخص است که دیه به آن تعلق می گیرد و از آن جایی که دیه 
از موارد حق الناس می باش��د. پس از تغییر جنسیت نیز همان 
دیه بر عهدة جانی است. براساس این مبنا هرگاه بر زنی جنایت 
بیش از ثلث دیه کامل وارد شود که به نصف بر می گردد و پس 
از آن مجنی علیه به جنسیت مرد تغییر پیدا کند، جانی مكلف 
ب��ه پرداخت نصف ثلث دیه خواهد ب��ود نه ثلث، اگر چه بعضی 
احتمال داده اند که پس از تغییر جنس��یت مجنی علیه به مرد، 

دیه کاهش نمی یابد. )7( 
2-الف( مجنی علیه تغییر جنسیت دهد 

اگر مجنی علیه تغییر جنس��یت ده��د، دیه جنایت وارد بر 
مجنی علیه بر مبنای جنسیت چه زمانی محاسبه می شود؟ آیا 
مالک نوع جنسیت در زمان وقوع حادثه است یا زمان محاکمه؟ 
در این مس��اله دو احتمال وج��ود دارد: احتم��ال اول، این که 
پرداخت دیه براس��اس نوع جنسیت زمان وقوع حادثه باشد، لذا 
اگر مجنی علیه قبل از وقوع جنایت، زن بوده و تغییر جنسیت 
داده و به هنگام وقوع مرد ش��ده، جانی باید دیه کامل یك مرد 
را به او بپردازد. یا بالعكس مجنی علیه قبل از وقوع حادثه مرد 
بوده و تغییر جنسیت داده و به هنگام وقوع زن شده جانی باید 
نصف دیه را به او بپردازد. اش��كالی ک��ه در این احتمال به نظر 
می رس��د این که برخی از مصادیق آن )درصورت پرداخت دیه 
بیشتر( با اصول اولیه حقوقی و تفسیر به نفع متهم و به هنگام 
ش��ك در پرداخت دیه میان اقل و اکثر باید اقل را ملحوظ کرد 
مغایرت دارد، عالوه بر آن مانع اجرای اصل اس��تصحاب )لحاظ 

تغییر جنسیت و آثار کیفری آن
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کردن وضعیت زن سابق( می شود. احتمال دوم این که پرداخت 
دیه براس��اس جنسیت زمان محاکمه باشد. لذا اگر مجنی علیه 
به هنگام وقوع حادثه مرد بوده و با تغییر جنس��یت و به هنگام 
محاکمه زن ش��ده است، جانی باید دیه یك زن را به او بپردازد 
یا اگر به هنگام وقوع جنایت زن بوده و با تغییر جنس��یت و به 
هنگام محاکمه مرده ش��ده است، جانی باید دیه یك مرد را به 
او بپردازد. اس��تدالل آن این است که اوالً با تغییر جنسیت فرد 
به جنس��یت جدید ملحق می ش��ود و عرف، زن تغییر جنسیت 
داده را مرد می داند و بالعكس. ثانیاً مالک زمان مطالبه خواهان 
است؛ زیرا چنان چه شخص بیماري که تغییرجنسیت براي او به 
تشخیص پزشكان ضروري بوده و وي به طور قانوني و با رعایت 
استانداردهاي پزشكي تغییرجنسیت مي دهد، با تغییرجنسیت 
در جنس��یت جدید قرار مي گیرد و بر اساس جنسیت جدیدش 
دیه دریاف��ت مي کند. )10( به عبارت دیگر از جمله حقوقي که 
فرد بر اس��اس جنسیت جدید از آن برخوردار مي شود در حالي 
که در گذشته به اعتبار جنسیت سابق نمي توانسته از آن حقوق 
بهره مند ش��ود، مقدار دیه اس��ت که به اعتبار جنسیت جدید 
زم��ان مطالبه خواهان محاس��به می ش��ود. )11( هرچند که دو 
اش��كال مذکور در احتمال اول )مغایرت با تفسیر به نفع متهم 

و مانع اجرای اصل استحصاب( در اینجا نیز وجود دارد. )4( 
ب( تاثیر تغییر جنسیت در دیه خطای محض

یكی از فروعات دیه اثر تغییر جنس��یت بر مسئولیت عاقله 
اس��ت؛ ماده 468 قانون مجازات اسالمی 1392 مقرر می دارد: 
»عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبي پدري و مادري 
یا پدري به ترتیب طبقات ارث اس��ت. همه کساني که در زمان 
فوت مي توانند ارث ببرند به صورت مس��اوي مكلف به پرداخت 
دیه مي باشند«. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر زنی 

تغییر جنسیت دهد، در شمار عاقله قرار می گیرد یا خیر؟
کسی که تغییر جنسیت می دهد بعد از آن که به جنسیت 
جدید ملحق ش��د، شرایط جنس جدید برای او الزم االجراست. 
ب��ا توجه به قاع��دة فقهی »من له الغنم فعلی��ه الغرم« اگر زنی 
تغییر جنس��یت دهد، همان گونه که فایده های جنس ذکور را 
دارا می شود، باید خسارتی را که از تغییر جنسیت ممكن است 

پیش آید را نیز متحمل شود. )2(
4- تغيير جنسيت و تأثير آن در تعزیرات

م��اده 18 قانون مجازات اس��المی تعزیر را این گونه تعریف 
می کند: »تعزیر مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص یا 
دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرع�ي 

یا نقض مقررات حكومتي تعیین و اعمال مي گردد...«.
کتاب پنجم از قانون مجازات اس��المی با عنوان تعزیرات و 
مجازات ه��ای باز دارنده به تعیین ای��ن مجازات ها می پردازد در 
بررسی این بخش از قانون مجازات اسالمی جرایمی وجود دارد 
که برخی از آن ها به مردان و برخی به زنان اختصاص دارد و با 
تغییر جنسیت از زن به مرد یا از مرد به زن ضروری است، تأثیر 

تغییر جنس��یت را در هر یك از جرایم مختص مردان و جرایم 
مختص زنان بررسی نماییم.

الف( تغییر جنسیت و تأثیر آن در جرایم مختص زنان
در ذی��ل ب��ه جرایمی که مخت��ص زنان ب��وده و در قوانین 
مختلف عنوان شده بیان و توضیحات الزم را ارائه خواهیم داد.

1-الف( عدم رعایت حجاب شرعی
یك��ی از جرایمی که تنها زنان را ب��ه عنوان مرتكبین جرم 
در ب��ر می گیرد و مردان مش��مول حك��م آن نمی گردند، عدم 
رعایت حجاب ش��رعی اس��ت. تبصره ماده 638 قانون تعزیرات 
مقرر می دارد: »زنانی که بدون حجاب ش��رعی در معابر و انظار 
عمومی ظاهر ش��وند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه 

هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد«.
یعن��ی حجاب ش��رعی مذک��ور در تبصره ذی��ل ماده 638 
پوشاندن بدن غیر از صورت و دو دست تا مچ می باشد این ماده 
تنها در خصوص حجاب و پوش��ش شرعی زنان وضع شده است 
و علیرغم وجود پوش��ش و حجاب شرعی برای مردان در شرع، 

قانون متعرض آن نشده است.
س��ئوالی که در این جا مطرح است این که، تغییر جنسیت 
چه تأثیری بر حجاب ش��رعی شخص تغییر جنس داده خواهد 
گذاش��ت؟ آیا زن با تغییر جنسیت به مرد از تحت شمول ماده 

فوق الذکر خارج می گردد یا خیر؟
در پاس��خ باید گفت که زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد، 
مش��مول احكام مردان خواهد شد در واقع او مردی است مانند 
س��ایر مردان، ل��ذا احكام زنان در مورد وی منتفی اس��ت و زن 
ملزم به رعایت حجاب ش��رعی در مقابل مردان نامحرم نبوده و 
ن��گاه کردن به او جایز می باش��د. )3( هرچند عده ای در مورد 
تغییر جنس��یت زن به مرد در این م��ورد، مالک را زمان وقوع 
جرم دانس��ته و قائل به مجازات شخص می باش��ند؛ )4( اما به 
نظر می رسد مطابق قاعده »درأ« در این موارد بایستی شبهه را 

جاری دانسته و چنین شخصی را مجازات ننمود.
هم چنین است در تغییر جنسیت از مرد به زن، که رعایت 
حجاب شرعی در مقابل مرد بیگانه بر او واجب می گردد چرا که 
با تغییر جنس��یت در تمام احكام، مش��مول احكام زنان خواهد 
بود. )4( بنابراین، زن با تغییر جنس��یت به مرد از تحت شمول 
ماده مذکور خارج ش��ده و مرد با تغییر جنس��یت به زن، و در 
صورت عدم رعایت حجاب شرعی، با استناد به ماده مذکور قابل 

تعقیب و مجازات خواهد بود. 
2-الف( خود را به عق��د دیگری درآوردن در زمان زوجیت 

یا عده
ماده 644 قانون تعزیرات مقرر می دارد: »کس��انی که عالماً 
مرتكب یكی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال 
و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند:

1 � هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را 

فاطمه عظیمی
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به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد...«.
براس��اس قواعد فقهی، اگر زنی مدعی شود که شوهر ندارد 
و یا در عده وفات یا طالق نیس��ت، ق��ول او بدون بینه پذیرفته 
می ش��ود. حال اگر زن و مرد هر دو معتقد به پایان عده باش��ند 
یا ازدواج خود را صحیح بدانند ولی بعداً مش��خص شود که این 
ازدواج باطل بوده، عمل آن ها جرم نیس��ت و در صورت مواقعه 
نیز وطی به ش��بهه صورت گرفته اس��ت؛ اما اگر زن آگاه باشد 
که ش��وهر دارد و یا در عده به س��ر می برد اما خود را به نكاح 
مرد دیگری درآورد مرتكب جرم ش��ده اس��ت و مطابق قانون، 
مجازات می شود. چنین نكاحی نیز باطل بوده و هیچ اثر شرعی 
از حیث ایجاد علقة زوجیت بر آن بار نمی شود. حكم این ماده تا 
موقعی است که ازدواج زن شوهردار منجر به موقعه نگردد. اگر 
این ازدواج منجر به مواقعه شود، برحسب شرایط زنای محصنه 
محس��وب و بر هر کدام که آگاهانه اقدام به این امر کرده باشند 
حد زنا جاری خواهد ش��د. بدیهی اس��ت اگ��ر زن و مرد هر دو 

عالمانه مرتكب این جرم شوند، هر دو مجازات خواهند شد.
حال اگر زنی در زمان زوجیت یا عده جنسیت خود را تغییر 
ده��د و با دیگری ازدواج کند، آیا عمل وی مطابق با ماده 644 

قانون تعزیرات جرم و قابل مجازات خواهد بود؟
ب��ا توج��ه به آنچه ک��ه در بحث مربوط به عده گفته ش��د، 
اگر زن در زمان عده جنس��یت خود را تغییر دهد، عده س��اقط 
می شود حتی اگر عده وفات باشد. بنابراین چنانچه زن در زمان 
عده، جنس��یت خود را تغییر دهد و با ش��خص دیگري ازدواج 

نماید، اقدام وي جرم نبوده و قابل مجازات نخواهد بود.
ام��ا در خص��وص زوجیت، اگر زن و مرد ه��ر دو به صورت 
غی��ر هم زمان جنس��یت خود را تغییر دهند ی��ا زن به تنهایی 
جنس��یت خود را تغییر ده��د، عقد نكاح از زم��ان تغییر باطل 
می ش��ود حتی اگر بعد از تغییر، دیگری جنسیت خود را تغییر 
دهد علقه زوجیت حاصل نمی ش��ود. در دو حالت فوق، اگر زن 
بع��د از تغییر به مرد با فرد دیگری ازدواج نماید از آن جایی که 
با تغییر جنس��یت، احكام مردان در مورد وی اجرا خواهد ش��د. 
لذا عمل وی مش��مول ماده 644 قان��ون تعزیرات نبوده و جرم 

محسوب نمی شود.
بحث در جایی است که زوجین به صورت هم زمان جنسیت 
خود را تغییر دهند، ه��ر چند بعضی از فقهای معاصر معتقدند 
که ازدواج س��ابق از بین رفته اس��ت. )12( برخی نیز گفته اند 
بعید نیس��ت ازدواج س��ابق هم چنان باقی باشد و زن فعلی که 
قباًل مرد بوده با دیگری ازدواج نكند مگر این که از همسر سابق 

با طالق جدا شود. )13(
ب( تغییر جنسیت و تأثیر آن در جرایم مختص مردان

در این قسمت به جرایم مختص مردان پرداخته و توضیحات 
الزم را ارائه خواهیم داد.

1-ب( ایجاد مزاحمت برای بانوان

ماده 619 قانون تعزیرات مقرر می دارد: »هر کس در اماکن 
عموم��ی یا معابر متع��رض یا مزاحم اطفال یا زنان بش��ود یا با 
الفاظ و حرکات مخالف ش��ئون و حیثیت به آنان توهین نماید 
ب��ه حبس از دو تا ش��ش م��اه و تا )74( ضربه ش��الق محكوم 

خواهد شد«.
هم��ان طور که می دانیم زنان و اطفال به دلیل خصوصیات 
روحی و جس��می خویش بیش��تر از مردان در معرض آس��یب 
قرار داش��ته و از قدرت دفاع کمتری نسبت به مردان برخوردار 
هس��تند به همین دلیل قانون گذار در جهت حمایت بیش��تر از 
آن��ان، توهین و تعرض به اطفال و زن��ان را در مادة جداگانه ای 
پیش بینی کرده و مجازات ش��دیدتری را ب��رای آنان قرار داده 
است در این ماده توهین نسبت به مردان به عنوان عنصر مادی 
این جرم جایگاهی نداش��ته و به این ترتی��ب توهین به مردان 

مشمول ماده 608 قانون تعزیرات می گردد.
ای��ن ماده در مق��ام بیان فاع��ل جرم از کلم��ه »هرکس« 
اس��تفاده کرده، لذا هر کس هم شامل مردان و هم شامل زنان 
می شود. اطالق این ماده نیز بیانگر آن است که اگر زنی هم، در 
اماکن عمومی و معابر متعرض و مزاحم زن دیگر یا طفلی شود، 
مشمول حكم این ماده می شود اما از آن جایی که زنان و اطفال 
اغلب مورد اذیت و آزار و مزاحمت مردان قرار می گیرند تفسیر 
منطقی این ماده مقتضی آن است که کلمه هر کس را منصرف 

به مردان بدانیم. )14( 
ع��الوه بر ای��ن در رویه دادگاه ها نیز عموم��اً توهین اگر از 
سوی زنی نس��بت به زن دیگر صورت گیرد مشمول ماده 608 
قان��ون فوق الذکر ق��رار می گیرد. البته قابل ذکر اس��ت تعقیب 
مصرانه را نیز از مصادیق مزاحمت دانس��ته اند )15( هم چنین 
اداره حقوقي قوه قضائیه در نظریة مش��ورتي شماره 4/4895-
13738/10 در پاس��خ به این سؤال مقرر داشته: »هرگاه مسلم 
ش��ود مردي به قصد مزاحمت در اماکن عمومي یا معابر، زني را 
تعقیب کرده و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد عمل 
ارتكابي، مش��مول صدر مادة 3 الیح��ه قانوني راجع به مجازات 
حم��ل چاقو خواهد بود و در این مورد فرقي بین این که لفظي 

یا الفاظي به کار ببرد یا نه، نیست«.
در تغییر جنس��یت، اگر مردی جنسیت خود را به زن تغییر 
ده��د از احكام م��ردان خارج می ش��ود. چنانچه بع��د از تغییر 
جنس��یت، کس��ی در اماکن عمومی یا معابر متعرض وی گردد 
و یا به وی توهین نماید، از آن جایی که بعد از تغییر مش��مول 
احكام زنان است، مانند موارد گذشته، احكام زنان در مورد وی 
اجرا و مرتكب به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهد شد.

هم چنین اگر زن بعد از تغییر جنسیت به مرد مرتكب این 
جرم ش��ود چون با تغییر جنس��یت از احكام زنان خارج ش��ده، 
عم��ل وی به لحاظ تحقق جرم مذکور قابل مجازات خواهد بود. 
ولی در جایی که مرد بعد از تغییر جنسیت به زن به زن دیگر، 
توهی��ن یا مزاحمت ایجاد کند یا زن بعد از تغییر جنس��یت به 

تغییر جنسیت و آثار کیفری آن
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مرد، مرتكب چنین اعمالی نس��بت به مرد دیگر شود، مشمول 
ماده 608 قانون تعزیرات خواهد شد.

2-ب( ترک انفاق
یك��ی از م��واد قانون مدنی که در جه��ت حمایت از زنان و 
ی��ا حفظ مبانی خانواده، ضمانت اج��رای جزایی پیدا کرده و از 
طریق قانون مجازات اسالمی نیز مورد حمایت قرار گرفته است، 
ماده 1106 قانون مدنی است. این ماده مقرر می دارد: »در عقد 

دائم نفقة زوجه به عهدة شوهر است«.
مقن��ن در جه��ت حمایت هر چه بیش��تر از زنان و حفظ و 
نگه��داری بنای خانواده، ترک انف��اق را به عنوان یكی از جرایم 
بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی بر شمرده و برای آن ضمانت 
اج��را قرار داده اس��ت. در خصوص ترک انفاق م��اده 53 قانون 
حمای��ت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن مقرر می دارد: »هر 
کس با داش��تن اس��تطاعت مالی، نفقة زن خ��ود را در صورت 
تمكی��ن او ندهد یا از تأدیة نفقة س��ایر اش��خاص واجب النفقه 
امتناع نماید دادگاه او را از س��ه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس 
محك��وم می ش��ود.  تعقیب کیفري منوط به ش��كایت ش��اکي 
خصوصي اس��ت و درصورت گذشت وي از شكایت در هر زمان 
تعقیب جزائي یا اجراي مجازات موقوف مي شود. تبصره � امتناع 
از پرداخ��ت نفقه زوج��ه اي که به موجب قان��ون مجاز به عدم 
تمكین اس��ت و نی��ز نفقه فرزندان ناش��ي از تلقیح مصنوعي یا 

کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات این ماده است«.
در این ماده از »هرکس« به عنوان فاعل و مرتكب جرم نام 
برده شده است اما از آن جایی که مطابق قانون مدنی پرداخت 
نفقة زن بر عهدة مرد است و نیز پرداخت نفقة اوالد نیز به عهده 
پدر اس��ت باید کلمه »هرکس« را منصرف به مردان بدانیم، اگر 
چه در صورت نبود پدر ی��ا اجداد پدری نفقه فرزندان به عهدة 
مادر اس��ت و مادر نی��ز می تواند مرتكب جرم م��اده 53 قانون 

حمایت خانواده قرار گیرد. 
ش��عبه 2 دیوان عالی کش��ور در حكم ش��ماره 1395 خود 
می گوید: »چون مادر ِس��َمت والیت ندارد تعقیب کیفری متهم 
در م��ورد ماده 642 قان��ون تعزیرات )م��اده 53 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391( برای ترک انفاق طفل می بایس��ت طبق 
ماده واحدة مص��وب 1316 راجع به تعیین قیم اتفاقی به عمل 
آید و نمی توان به ش��كایت مادر که به سمت قیم اتفاقی معین 

نشده ترتیب اثر داد«. )16(
حال اگر مردی جنس��یت خود را به زن تغییر دهد آیا بعد 
از تغییر ملزم به پرداخت نفقه همس��ر سابق خود خواهد بود یا 
خی��ر؟ در صورت خودداری از پرداخ��ت نفقه آیا زن می تواند با 
اس��تناد به م��اده مذکور، تعقیب قانون��ی وی را از دادگاه تقاضا 

نماید؟
اگر یكی از زوجین جنس��یت خود را تغیی��ر دهد، از زمان 
تغییر، علقة زوجیت بین آن ها بدون نیاز به طالق باطل می گردد 
و به عبارتی رابطة زوجیت قطع شده و بر همسرش الزم نیست 

مانند س��ابق از وی تمكین خاص داشته باشد بلكه مطلقاً حرام 
است؛ خواه کمتر از روابط زناشویی باشد خواه بیشتر، زیرا عمل 

جنسی بین دو زن است.
ممكن اس��ت این مسأله به ذهن متبادر  شود این است که، 
ام��كان اثبات اکثر این احكام از طریق اس��تصحاب وجود دارد؛ 
زیرا این فرد متصف به صفت انس��ان اس��ت )با هر جنسیتی که 
باشد( همان گونه که قباًل مرد و متصف به این صفت بوده است.

در پاس��خ باید گفت که بطالن این فرضیه واضح است؛ زیرا 
استصحاب فقط زمانی جاری می شود که احتمال استمرار حكم 
وجود داش��ته باش��د. اما با وجود علم به تبدیل و تغییر حكم با 
تغییر موضوع آن حكم، قطعاً جایی برای اس��تصحاب نیس��ت و 

این امر شامل اکثر، بلكه تمام احكام زوجیت است. )3(
نتیجه این که، با تغییر جنسیت شوهر، چون امكان تمكین 
از همس��ر س��ابق )زن فعلی( وجود ندارد لذا مستحق نفقه نیز 
نمی باش��د و از آن جای��ی که مرد با تغییر جنس��یت داخل در 
احكام زنان اس��ت از تحت ش��مول ماده خارج شده ودر صورت 

امتناع از پرداخت نفقه، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
س��ؤال دیگر این که، اگر زنی جنسیت خود را به مرد تغییر 
دهد و بعد از آن با زن دیگری ازدواج نماید آیا ملزم به پرداخت 
نفقه همس��ر خود خواهد بود یا خیر؟ در صورت عدم پرداخت، 
فعل وی مش��مول عنوان مجرمانه ترک نفقه می ش��ود یا نه؟ به 
عب��ارت دیگر، آیا بالفاصله پس از وقوع نكاح زوجه حق مطالبه 
نفقه و تعقیب را دارد؟ رابطه زوجیت بین او و ش��وهرش بدون 
نیاز به ط��الق باطل می گردد و طبیعتاً تمكین جنس��ی وی از 
ش��وهرش نیز جایز نمی باش��د و به دلیل جای��ز نبودن تمكین، 
مس��تحق نفقه نیز نخواهد بود. ممكن اس��ت گفته  شود، امكان 
اثبات بعضی از این احكام به وسیله استصحاب وجود دارد مانند 
وجوب نفقه و حق حضانت. اما این س��خن صحیح نیس��ت زیرا 
موضوع این احكام زن اس��ت در حالی که این ش��خص در حال 
حاضر زن نیس��ت و ب��ه تعبیر صحیح تر، موض��وع وجوب نفقه، 
زوجیت اس��ت در حالی که این زن در حال حاضر همس��ر این 
مرد نیس��ت و موضوع حق حضانت، مادر بودن است و در زمان 
حال، این زن مادر نیست و با خروج قطعی موضوع، جایی برای 

استصحاب وجود ندارد. )3(
در ای��ن مورد عده ای معتقدند که اگر زن تغییر جنس��یت 
بدهد و عمل تغییر جنس��یت بدون اجازه ش��وهر و مزاحم حق  
شوهر  از  قبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد خروج از  اطاعت 
ش��وهر و داخل در عنوان نشوز است و ن�شوز ب�ه حكم آیه 34 
س��وره نس��اء حرام و مانع تحقق نفقه  مي  باش��د.  )12( اما عده 
اي دیگ��ر مث��ل آیت اهلل فاضل  لنكراني  گفت��ه اند: اگر زن جزء 
کس��اني باشد ک�ه تغییر جنسیت براي آنان واجب است در این  
ص��ورت  تغییر  جنس��یت زن نیازي به اذن ش��وهر ندارد. )17( 
بنابراین چنانچه  اختالل  هویت  جنسي، زن را در حالت اضطرار 
و س��ردرگمي قرار داده باش��د به طوري  ک��ه  زن  چاره اي جزء 

فاطمه عظیمی
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تغییر جنسیت نداشته باشد و پزشكان نیز عمل تغییر جنسیت 
را  تنه��ا  راه معالج��ه زن و براي درمان وي ضروري دانس��ته در 
این صورت چنانچه تغییر  جنس��یت  زن ، منافات با حق ش��وهر 
هم داش��ته باشد جایز است و خروج از اطاعت شوهر و مشمول  
عنوان  نشوز نمي گردد. اگر مرد تغییر جنسیت بدهد باید توجه 
داش��ت که فقهاء  عظام  از  جمل��ه امام خمیني بر این باورند که: 
اگر مردي، زني را تزویج کند سپس جنس  مرد  تغییر پیدا کند 
و زن شود از وقت تغییر، تزویج باطل مي شود  )13(. زیرا بعد از 
تبدیل شدن مرد به زن ممكن ن�یست ک�ه زوجیت باقي  باشد ؛ 
چرا  ک��ه ازدواج م�رد ب���ا م�رد یا زن ب�ا مماثل خود مش��روع 
ن�یس��ت . بنابراین  ازدواج به خاطر باقي نبودن موضوعش باطل 
و منحل مي گردد. )18( وقتي که با  تغییر  جنس��یت نكاح باطل 
مي ش��ود، لذا از آن پس دیگر نفقه اي  ب��ه  زن تعلق نمي گیرد، 
البته نفقه گذشته  زن از  بین نمي رود و نفقه حقي است که زن  
کس��ب  کرده و هم چنان با تغییر جنس��یت مرد این حق براي 

زن باقي است. 
عالوه بر موارد ذکر شده، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 
شماره 621/ 7 - 13 /2/ 73 مقرر داشته است: »مطابق با ماده 
1102 قان��ون مدن��ی همین که نكاح به نحو صحت واقع ش��د 
رواب��ط زوجیت بین طرفین به وجود آم��ده و حقوق و تكالیف 
زوجی��ن در مقاب��ل یكدیگر برقرار می ش��ود. بنابراین به محض 
وق��وع نكاح ه��م زوج حق دارد تمكین زوج��ه را بخواهد و هم 

زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.«
 3-ب( تزویج زن شوهردار یا در عده دیگری

برای جلوگیری از اختالط نس��ل، یك زن نمی تواند بیش از 
یك ش��وهر داشته باش��د. به همین دلیل قانون مدنی، عقد زن 
شوهردار را باطل دانس��ته و در ماده 1050 مقرر می دارد: »هر 
کس زن شوهردار را با علم به وجود علقة زوجیت و حرمت نكاح 
یا زنی را که در عده طالق یا عده وفات اس��ت با علم به عده و  
حرم��ت نكاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر 

آن شخص حرام مؤبد می شود«.
م��اده 644 قان��ون تعزیرات به عنوان ضمان��ت اجرای ماده 
فوق الذکر برای هر کس��ی که زن ش��وهردار یا زنی که در عده 
دیگری اس��ت برای خود تزویج نماید، در صورتی که منتهی به 
مواقعه نشود مجازات شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده 
میلیون ریال جزای نقدی را قرار داده است، اگرچه در این ماده 
نیز از کلمه »هر کس« به عنوان مرتكب این جرم نام برده شده 
است ولی منظور هر مردی است که مرتكب چنین عملی گردد.

مقن��ن در این ماده بی��ن انواع عده )رجعی ی��ا بائن(، عقد 
رس��می یا غیر رسمی نیز تفاوتی قائل نشده است. البته بدیهی 
است حكم این ماده تا موقعی است که مواقعه ای صورت نگرفته 
باش��د که در این صورت زنای محصنه محسوب گردیده و بر هر 
ک��دام که آگاهانه اقدام به این امر نموده باش��ند حد زنا جاری 

خواهد شد.

به عبارت دیگر، اگر نكاح منجر به نزدیكي ش��ود و نزدیكي 
به صورت زنا باش��د، فق��ط مجازات زنا اعمال مي ش��ود اّما اگر 
رابطه نامش��روع برقرار گردد مجازات م��ادة 644 اعمال خواهد 
شد و اعمال تعدد مجازات موضوع ماده 637 منتفي است. )14(

سئوال این که، اگر مرد بعد از تغییر جنسیت به زن، مرتكب 
چنین عملی ش��ود آیا مجازات فوق در مورد وی اعمال می شود 
یا خیر؟ با توجه به این که مرد بعد از تغییر جنس��یت به زن از 
احكام مردان خارج می ش��ود لذا اگر مرتكب چنین عملی شود 
از آن جایی که از نظر فقه ش��یعه و قان��ون مدنی ازدواج با هم 
جنس مشروع نیست ازدواج آنها باطل می باشد. اما اگر زن بعد 
از تغییر جنس��یت به مرد، زن شوهردار یا در عده دیگری را به 
عقد خود درآورد به لحاظ این که بعد از تغییر مش��مول احكام 
مردان می شود، فعل وی مشمول عنوان مجرمانه مذکور در ماده 

فوق بوده و قابل مجازات خواهد بود.
4-ب( عدم ثبت ازدواج دائم، طالق و رجوع

نكاح، طالق و رجوع از وقایع مهمی اس��ت که ثبت رسمی 
هر کدام از آن ها الزامی اس��ت. ثبت رس��می هر یك از این امور 
ع��الوه بر این که در رابطه ب��ا اثبات ادعاهای مختلف زوجیت و 
ان��كار آن، ادعای چند نفر راجع به ی��ك نكاح و نكاح در عده و 
موارد مش��ابه فواید زی��ادی دارد، در جهت حمایت از خانواده و 
زن��ان نیز نقش مهم��ی ایفاء می کند به همی��ن دلیل از دیرباز 
تدابیر قانون��ی برای الزام مردان به ثبت واقعه نكاح اندیش��یده 
ش��ده اس��ت. از جمله ماده 49 قانون حمای��ت خانواده مصوب 
1391 که مقرر م��ی دارد: »چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر 
رسمي به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نكاح اقدام یا پس از رجوع 
ت��ا یك م��اه از ثبت آن خودداري یا در م��واردي که ثبت نكاح 
موقت الزامي اس��ت از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت 
واقع��ه به پرداخت جزاي نقدي درج��ه پنج و یا حبس تعزیري 
درجه هفت محكوم مي   ش��ود. این مجازات در مورد مردي که 
از ثبت انفساخ نكاح و اعالم بطالن نكاح یا طالق استنكاف کند 

نیز مقرر است«.
با توجه به آنچه گفته ش��د، اگر مرد بعد از تغییر جنس��یت 
ب��ه زن با فرد دیگری ازدواج نماید از آن جایی که بعد از تغییر 
جنس��یت به زن مشمول احكام زنان می شود و ماده فوق الذکر 
نی��ز مس��ئولیت ثبت این وقای��ع را بر عهده مردان ق��رار داده، 
بنابراین زنان در این خصوص وظیفه و مجازاتی نخواهند داشت. 
ام��ا در عكس حالت ف��وق، مرد فعلی در ص��ورت ازدواج دائم، 
ط��الق و رجوع ملزم ب��ه ثبت وقایع مذکور ب��وده و در صورت 
تحقق جرم، مجازات مقرر در ماده 49 قانون حمایت خانواده در 

مورد وی اعمال خواهد شد.
5-ب( ازدواج با نابالغ بدون اذن ولی

از نظر قوانین و مقررات مدنی، ازدواج دختر غیر بالغ ممنوع 
اس��ت، مگر این که ش��رایطی خاص برای این کار وجود داشته 
باشد. ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: »نكاح قبل از بلوغ 

تغییر جنسیت و آثار کیفری آن
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ممنوع اس��ت«؛ اّما در تبصرة آن، این نكاح با ش��رایطی صحیح 
دانسته شده است.

مطاب��ق تبصره ماده 1041 قانون مدن��ی عقد نكاح قبل از 
بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح 
می باش��د. به این ترتیب نكاح قبل از بل��وغ موجب بطالن عقد 
نكاح اس��ت مگر این که اجازه ولی دختر، با رعایت مصلحت او 

در این خصوص صادر شود.
قانون گذار در ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است. 
م��اده 50 ای��ن قانون مقرر م��ی دارد: » هرگاه م��ردي برخالف 
مق��ررات م��اده )1041( قان��ون مدن��ي ازدواج کند، به حبس 
تعزیري درجه ش��ش محكوم مي ش��ود. هرگاه ازدواج مذکور به 
مواقع��ه منتهي به نق��ص عضو یا مرض دائ��م زن منجر گردد، 
زوج ع��الوه بر پرداخت دیه ب��ه حبس تعزیري درجه پنج و اگر 
به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت 
دیه ب��ه حبس تعزیري درجه چهار محكوم مي ش��ود. تبصره� 
هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني یا مسؤول نگهداري و 
مراقبت و تربی��ت زوجه در ارتكاب جرم موضوع این ماده تأثیر 
مس��تقیم داشته باش��ند به حبس تعزیري درجه شش محكوم 

مي  شوند. این حكم در مورد عاقد نیز مقرر است«.
حال، اگر زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد، اقدام به ازواج 
با دختری نابالغ نماید بدون این که از ولی او اذن داش��ته باشد. 
از آن جایی که با تغییر جنس��یت مشمول احكام مردان است و 
قانون گ��ذار نیز ازدواج با دختر نابالغ را بدون اذن ولی مطابق با 
ماده فوق الذکر جرم دانسته است. لذا فعل ارتكابی وی مشمول 

عنوان مجرمانه بوده و قابل مجازات خواهد بود. 
6-ب( غیبت و فرار از خدمت وظیفه عمومی

ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر می دارد: »دفاع از 
استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان 
و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و 
در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اس��المی 
ایران مكلف به انجام خدم��ت وظیفه عمومی برابر مقررات این 
قانون می باش��ند و هیچ فرد مش��مول خدمت وظیفه عمومی را 
ج��ز در موارد مصرحه در این قان��ون نمی توان از خدمت معاف 

کرد«.
به این ترتی��ب در جهت حفظ اس��تقالل و تمامیت ارضی 
کش��ور، کلیه افراد ذکور ایرانی موظف ب��ه گذراندن دوره ای به 
نام دوران خدمت وظیفه عمومی هس��تند و از آن جا که بانوان 
از انج��ام این وظیفه معاف می باش��ند در این خصوص مرتكب 
جرم��ی نمی گردند، اما ذکور در صورت ع��دم مراجعه به موقع 
برای انجام خدمت سربازی و غیبت و یا فرار از خدمت، مرتكب 

جرم شده و مجازات می گردند.
فصل هفتم از قانون خدمت وظیفه عمومی به بیان جرایم و 
مجازات های مشموالن وظیفه عمومی اختصاص دارد و براساس 

ای��ن قانون و آئین نامه ه��ای مربوط به آن مش��موالن خدمت 
وظیف��ه عمومی در صورت غیبت و یا فرار از خدمت بر حس��ب 

نوع و مدت غیبت یا فرار به مجازات محكوم می گردند.
ح��ال اگر مردی دارای تمایالت روانی جنس مخالف بوده و 
از انجام خدمت وظیفه عمومی غیبت یا فرار نموده باش��د و بعد 
از آن اقدام به تغییر جنس��یت خویش کند، آیا مانند گذش��ته 
مكل��ف به انجام خدمت وظیفه عمومی اس��ت یا خیر؟ اگر زنی 
جنسیت خود را به مرد تغییر دهد آیا بعد از تغییر مشمول ماده 

1 قانون خدمت وظیفه عمومی خواهد بود؟
در پاس��خ باید گف��ت، افراد ترانس سكس��وال یا به عبارتی 
مبتالیان به اختالالت هویت جنس��ی مطابق با بند 8 ماده 33 
آئین نامة معاینه و معافیت پزش��كی مش��موالن خدمت وظیفه 
عموم��ی از انجام خدمت وظیفه عموم��ی معاف بوده و معافیت 

آنان به صورت دائم می باشد.
ماده 33 آئین نامه مذکور مقرر می دارد: »مش��موالن مبتال 
به بیماری های روان پزش��كی با توجه ب��ه نوع بیماری که به آن 
مبتال می باش��ند از معافیت های مندرج در هر بند به ش��رح زیر 

استفاده خواهند نمود:
بن��د 8 � اخت��الل رفتار )عدم تع��ادل عصب��ی و روانی( و 
کژخوئی ها به طوری که مغایر شئونات نظامی باشد. هم چنین 
انحرافات اخالقی و جنس��ی مانند ترانس سكسوالیس��م. معاف 

دائم«.
نتیجه این ک��ه، مبتالیان به اختالالت هویت جنس��ی، در 
صورت فرار یا غیبت از خدم��ت وظیفه عمومی، قابل تعقیب و 

مجازات نخواهند بود.

نتيجه گيری
تغییر جنس��یت افراد مذکور ع��الوه بر آثار حقوقي، موجب 
پیدایش آثار جزایي نیز مي باش��د، چرا که جرایمي وجود دارند 
که به دلیل ن��وع جرم، فاعل جرم فقط یكي از دو جنس مذکر 
و مونث اس��ت و در صورت تغییر ممكن است نوع جرم ارتكابي 
و مجازات آن نیز تغییر کند، حتي ممكن اس��ت وصف مجرمانه 
عمل از بین برود که مي توان به تاثیر تغییر جنس��یت در جرایم 
حدي اش��اره کرد، در اجراي مجازات حد ش��خص تغییر جنس 
داده دو حالت مطرح مي شود حالت اول این که جنسیت زمان 
ارتكاب جرم را مالک و مبنا براي اجراي مجازات حدي در نظر 
بگیری��م و دلیل آن را نیز اس��تصحاب کنیم در این صورت حد 
س��اقط نشده و اجرا خواهد ش��د. در حالت دوم جنسیت جدید 
را م��الک و مبنا براي اجراي مجازات حدي قرار دهیم و در این 
صورت بعضي از جرایم مس��توجب ح��د وجود دارد که مجازات 
آن بین زن و مرد متفاوت اس��ت. در واقع نسبت به یك جنس 
شدیدتر اس��ت مثل مجازات جرم قوادي، که با تغییر جنسیت 
این مجازات نس��بت به ش��خص تغییر جنس داده شده تشدید 
خواهد ش��د. لذا در این حالت قاعده »درأ« جاري نموده و حد 

فاطمه عظیمی



46

دورة 24 شماره 1 - بهار 1397مجلة پزشكی قانونی ایران

را س��اقط نماییم. اما در خصوص اجراي مجازات حدي، کیفیت 
اجراي حد مبتني بر جنسیت جدید خواهد بود.

در قص��اص، اگر زن قبل از تغییر جنس��یت به مرد مرتكب 
جرم مس��توجب قصاص یا دیه ش��ود و حكم مجازات نیز صادر 
ش��ود، جنس��یت زمان ارتكاب جرم مالک و مبن��ا براي اجرای 
مج��ازات خواه��د بود و همین طور زماني ک��ه زن بعد از تغییر 
جنس��یت به مرد مرتكب جرم مستوجب قصاص یا دیه شود یا 

مجني علیه واقع شود.
ام��ا اگر زن قبل از تغییر جنس��یت به م��رد، مرتكب جرم 
مستوجب قصاص یا دیه شود قبل از صدور حكم، جنسیت خود 
را به مرد تغییر دهد، در این صورت اگر مرتكب قتل مردي شده 
باش��د حكم آن پس از تغییر جنسیت تفاوتي نخواهد کرد و زن 
بعد از تغییر جنس��یت به مرد، در مقابل مرد قصاص مي ش��ود 
اما اگر زن مرتكب قتل زني ش��ده باش��د و قبل از صدور حكم 
تغییر جنس��یت داده باش��د در مورد این که آیا در مقابل قتل 
زن، ب��دون رد چیزي قصاص مي ش��ود یا نه باید قبل از قصاص 
به وي چیزي رد ش��ود اختالف نظر وجود دارد. اما اگر زن قبل 
از تغییر جنس��یت به م��رد، مجني علیه واقع ش��ود، اگر زمان 
ارتكاب جرم مس��تحق نصف دیه بوده بعد از تغییر جنسیت نیز 
اصل استصحاب و نیز اصاله البرائه، اقتضاي عدم ازدیاد و اضافه 
ش��دن بر این مقدار را پس از تبدیل شدن به مرد مي کند و در 
واق��ع اصل بر برائت ذمه جاني از پرداخت مازاد دیه اس��ت. هم 

چنین اگر زن بعد از تغییر جنس��یت به مرد جاني مجني علیه 
واقع شود، در قصاص و دیه مشمول احكام مردان خواهد بود.

صورت دیگر، تغییر جنس��یت از مرد به زن مي باشد که اگر 
م��رد قبل از تغییر جنس��یت به زن جاني واقع ش��ود یا مجني 
علیه، جنس��یت زمان ارتكاب ج��رم و مالک و مبنا براي اجراي 
مجازات خواهد بود و مش��مول احكام مردان خواهد شد. اما اگر 
جرم را قبل از تغییر جنس��یت به زن مرتكب ش��ده، بنابر اصل 
اس��تصحاب و اطالق، احكام م��ردان در مورد وي جاري خواهد 
شد. چرا که جرم در زمان مرد بودن وي صورت گرفته است. لذا 
آنچه مهم است جنس��یت جاني و مجني علیه در زمان ارتكاب 
جرم اس��ت هر چند او بعد از آن تغیی��ر یابد و اگر بعد از تغییر 
جنس��یت به زن جاني یا مجني علیه واقع شود مشمول احكام 

زنان خواهد بود.
تغییر جنس��یت در جرایم مختص زن��ان و مردان نیز مؤثر 
خواهد بود، با تغییر جنس��یت از مرد به زن، زن فعلی داخل در 
احكام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به 
مرد. بنابراین در صورت ارتكاب جرم، تابع آثار و احكام جنسیت 

جدید خواهد بود.
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