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 چکیده 

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ 

اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی . مباحث حقوقی حائز اهمیت است

است و از اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده 

طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در 

بنابراین، سؤالی که از . باشدصورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می

شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت الزم است و به لحاظ حقوقی مطرح می

، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر عبارت دیگر

تواند شناسنامه خود را اصالح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید جنسیت داده است می

خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به 

ایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شر

قاضای اصالح شناسنامه الزم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد ت

 .دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گرددخود را از 

 .ت جدیدتغییرجنسیت، شرایط، اصالح شناسنامه، جنسی: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

شاید . مقصود از تغییر جنسیت این است که هویت و جنسیت مرد یا زن به کلی تغییر کند

از اطالق موضوع مورد بحث این گونه به ذهن متبادر شود که تمام انسانهای روی زمین در 

تواند میباشند و هر کس که میل به تغییر جنسیت خود داشته باشد، معرض تغییر جنسیت می

ولی آنچه تا کنون در علم پزشکی سابقه دارد این است . موضوع عمل تغییر جنسیت قرار گیرد

 :که دو گروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیت هستند

خنثی به کسی گفته . اندنخست، کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی معروف شده

این افراد در . باشنداناثیت یا مردانگی و زنانگی می شود که دارای عالیم جنسی رجولیت ومی

بیماری دو جنسی یا هرمافرودیسم  .مشهورند« دوجنسی»یا «  هرمافرودیسم»علم پزشکی به 

آید که ممکن  وجود می جنین در رحم مادر به یك نوع ناهنجاری است که در دوران تکامل

مادر در   ا و مواد شیمیایی مورد استفادهاز داروه های مادر و یا بعضی تأثیر هورمون است تحت

هورمونی، جنسی و همچنین گاهی تغییرات ژنتیك و  تغییرات. دوران بارداری ایجاد شود

پزشکی مجله ) دارد که شدت تغییرات متفاوت است کروموزومی در این نوع بیماران وجود

 .(95-06، صص  83  ارومیه،

ی آنها با گرایشات و تمایالت جنسی آنها گروه دوم کسانی هستند که عالیم جنسی بدن

اند و در این گروه به خنثی روانی مشهور شده. باشندموافق نیست و این دو با هم معارض می

 . معروفند« 8اختالل هویت جنسی»یا «  ترانسکسوآلیسم»علم پزشکی به 

، یك اختالل روانپزشکی است که هم آناتومی و هم فیزیولوژی هورمونی ترانسکسوآلیسم

     و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگ، و همچنین ظاهرش هم در همان جنسی است 

            باشد، اما از نظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است، که فرمول ژنتیکی وی می

عبارت دیگر، به(  www.pezeshkonline.ir/visitorpages/Show) باشددر عذاب شدید می

باشد بیماری است که در آن جنس روانی شخص متضاد با جنس فیزیکی وی می

(Transsexualism, 1996,p10 .) و تمایل شدید به تغییر در فرد از جنسیت خود راضی نیست

در این بیماری وضعیت ظاهری جسمی و جنسی، ارگانهای داخلی جنسی  .دجنسیت خود دار

برد ولی فرد ار نظر ذهنی و سر میه در سالمت ب هورمونی و کروموزومی کامالً و سیستم

                                           
1 Hermaphrodism. 
2 Transsexualism. 
3 Gender  Identify  Disorder.(GID) 

http://www.pezeshkonline.ir/visitorpages/Show.aspx?IsDetailList=true&ItemID
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معتقد به وجود اشتباه در نوع  ،باشد و به عبارتینوع جنسیت خود می روحی منکر صحت

که باعث آزار شدید روحی و در نهایت به حدی از آن ناراضی است و است جنسیت خود 

اختالل  یشدیدترین درجه این اختالل،. جنسیت خود خواهد شد تصمیم قطعی به تغییر در

، اعظم) باشد، زیرا از نظر جنسی بین جسم و فکر تناقض و مغایرت وجود داردجنسی می

 :به نقل از( 839 /6/5 ) زنامه قدسطیرانی، وقتی روح با جسم هم خوانی ندارد، رو

www.iranianmagazines.com .)در این است که  تفاوت این بیماری با بیماری دوجنسی

 اندامهای داخلی و سیستم هورمونی ،دوجنسی دارای اختالل ظاهری در اندام تناسلی بیماران

 درحالی که بیماران. ا هستندمای ظاهری از اندام هر دو جنس را دارن باشد و معموالًمی خود

 هستند روه سالم ولی از نظر روحی با مشکل فراوان روب از نظر جسمی کامالً ترانسکسوآلیسم

(www.pezeshkonline.ir/visitorpages/Show.) 

معرض این افرادی در : توان گفتبنابراین با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می

گیرندکه به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی و یا هر دو، مشکل جنسی داشته درمان قرار می

. باشند و پزشك متخصص تغییر جنسیت را برای بهبود وضعیت او مناسب تشخیص دهد

افرادی که خلقت آنها کامل بوده و نقصی در بدن آنها وجود ندارد، تغییر و تبدیل جنس آنها 

را پیشنهاد « اصالح جنسیت»بسیار نادر است و به همین دلیل، برخی اصطالح  به جنس مخالف

 از لحاظ حقوقی نیز، تغییر جنسیت(.   8: 835 ؛ دیانی، 33: 835 کریمی نیا،) اندنموده

موجب پیدایش مسائل جدیدی در این زمینه شده است که در کتب مؤلفان حقوقی این بحث 

 . است گرفتهقرار  اشاره کمتر مورد

نماید، با توجه به نقشی که تغییر جنسیت در زندگی شخصی و خصوصی شخص ایفا می

اگر شخص بر طبق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت دهد، از حالت اضطراب و افسردگی 

گردد؛ ولی در صورتی که به صرف تمایل خارج شده و به حالت نشاط و آرامش طبیعی بر می

شکی تغییر جنسیت دهد، مشکالت جسمانی و روانی او خود و برخالف مقررات علم پز

بنابراین، نقش مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی بشر دارد و . گرددمضاعف می

گیرد، بایستی موضوع با عنایت به حقوقی که به هریك از دو جنسیت مذکر و مونث تعلق می

 (.06:  83 کلو، باری) تغییر جنسیت از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد

نیز تغییر جنسیت را جایز و حتی ( 0 0: 800 موسوی خمینی، )ای از فقهای شیعه عده

این عمل را برای حفظ حقوق، احکام و آثار آن الزم و (    0: 836 صانعی، ) برخی از آنها
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ا، در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله آلمان، انگلستان، آمریکا، کاناد. اندواجب دانسته

 (Wiki,1971, p2) باشدمجاز می سنگاپور و ژاپن نیز تغییر جنسیت آفریقای جنوبی،

بر می ( ع)در حقوق اسالم، هر چند سابقه تغییر جنسیت به زمان حکومت حضرت علی

گردد و در آن زمان حضرت کسی را که با پسر عمویش ازدواج کرده بود، از او جدا و به 

و در حال حاضر نیز موارد تغییر جنسیت فراوان ( 30 :   6 حرعاملی، ) مردان ملحق کردند

با این حال در   است و حتی در برخی موارد زنی با داشتن دو فرزند تغییر جنسیت داده است

مورد آثار و پیامدهای حقوقی آن چندان تحقیق نشده است و از لحاظ قانونی نیز قانون خاصی 

اینکه در ایران حدود سه تا پنج هزار دوجنسی وجود با توجه به . در این باره وضع نشده است

رود که آمار مبتالیان به این ناهنجاری بیشتر باشد، وضع و احتمال می( Baztab,1386) دارد

 ولی در بسیاری از کشورها، از جمله بلژیك. نمایدمقرراتی در این خصوص ضروری می

(Belgianbill,p2)، ژاپن (Wiki, op.cit,p4&7 ) و ترکیه (Av.m canan) مقررات خاصی در

 . این زمینه وجود دارد

                                           
در دوران کودکی حالت خاصی نداشتم جز تمایل به بازی با پسران و یك جوور  . که تغییر جنسیت داده ام زنی می نویسد که  

در دبستان و دبیرستان هم فردی گوشه گیر بودم و عالقه . خجالت و شرم از جمع دختران و عالقه به اسباب بازی های پسرانه

ن هم سن و سال خودم نداشتم تا این که سال ها گذشت و باالخره در اثر اصرار شدید خوانواده ام بوه   ای به معاشرت با دخترا

احساس من به او چون کوه یخ بوود کوه نوه تنهوا بوه مورور و در اثور        . یکی از خواستگارانم جواب مثبت دادم و ازدواج کردم

ر، تغییرات درونی عجیبی در خوود احسواس موی کوردم،     به مرو. معاشرت آب نمی شد، بلکه هر روز بر قطر آن اضافه می شد

از لحاظ ظاهری هم در بدنم تغییرات هورمونی عجیبوی اتفواق موی    . یك جور مرد بودن و سردرگمی نسبت به درونم و خودم

. افتاد خصوصاپس از زایمان فرزند دوم که دیگر تغییرات محسوس فیزیکی و میل به مرد بوودن در مون بوه حود اعوالد رسوید      

الخره فرزندانم بزرگ شدند و آن ها که در جریان سردرگمی های من بودند، به اصرار، پدرم را راضی کردند که مرا بوه نوزد   با

گویی، بیان مسایلم سبب شد شرمساری را کنار بگذارم و بگویم آنچه . مشاور روانشناس ببرد تا با او مسایل را در میان بگذارم

پزشك مشاور مرا بوه پزشوك دیگوری معرفوی کورد و      . ده و هستی مرا دگرگون ساخته بودرا که سال ها در وجودم ریشه دوان

سرانجام با آزمایشات و درمان های مختلف بوه ایون نتیجوه رسویدیم کوه وجوه       ... پزشکان دیگر و جلسات مشاوره پزشکان و

ر، سرانجام با اخذ مجوز تصمیم بوه  مردانگی در من غالب و روز به روز نیز در حال افزایش است و من بعد از تردیدهای بسیا

متاسوفانه  . به همراه یکی از فرزندانم به کشور دیگری رفته و در آن جا پس از عمول جراحوی مورد شودم    . عمل جراحی گرفتم

اما در واقع، آن ها نیز دچار بالتکلیفی بودند چون به مرور در زنودگی، مادرشوان را   . هرچند فرزندانم با من همراهی می کردند

البته رابطه عاطفی بین من و فرزندانم با هر عنوانی همیشه محکم و شدید بوده و در . دست داده و دارای دو پدر شده بودنداز 

واقع، تنها چیزی که مرا به ادامه زندگی وادار می کرد ،غیر از اجرای امر خدا، عالقه و وابستگی به فرزندانم بود اما اکنون بعود  

های رنج و مرارت و بالتکلیفی در حالی که در شرف اخذ شناسنامه ذکوریت بوا نوام و مشخصوات    از گذراندن تمام این سال 

مردانه از پزشکی قانونی هستم و همسرم نیز که به هر حال طی این سال ها، کج دار و مریوز بوا مون و زنودگی ام سواخته یوا       

سؤال من، اکنون این است که در مقابل چه حقوقی . تنساخته، اکنون با مراجعه به دادگاه تقاضای بطالن عقد نکاح را کرده اس

 (.1631صفوی، )  ...دارم؟ آیا می توانم نسبت به دریافت مهریه اقدام کنم ؟ و 
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بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع و خالد قانونی موجود، در این مقاله به بررسی 

 .پردازیموضعیت تغییر جنسیت بر طبق قواعد و اصول کلی حقوقی می

 

 شرایط تغییر جنسیت  -2

اگر . نمایدا ایفا میتغییر جنسیت در زندگی شخصی و خصوصی شخص، نقش مهمی ر

شخص درست و طبق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت دهد، از حالت اضطراب و 

گردد ولی در صورتی که به افسردگی خارج شده و به حالت نشاط و آرامش طبیعی بر می

صرف تمایل خود و برخالف مقررات علم پزشکی تغییر جنسیت دهد، مشکالت جسمانی و 

 . در پی خواهد داشتاً، عواقب وخیم روانی و جسمی را گردد و متعاقبروانی او مضاعف می

بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، در اکثر کشورها شرایط خاصی را برای تغییر 

نیز مقررات  م ساالنه بین المللی تغییر جنسیتبه طوری که، سمپوزیو. اندجنسیت در نظر گرفته

های جدید پزشکی تجدید ساالنه با توجه به یافته در نشستنموده است که ای را وضع نمونه

 (. 33باریکلو، پیشین، ص )شود نظر می

در یك جمع بندی کلی، کشورها را از لحاظ داشتن و نداشتن مقررات نسبت به شرایط  

ورهایی کش گروه اول،(. Draskic,1998) توان به سه گروه تقسیم نمودتغییر جنسیت، می

 چه آنکه، تغییر جنسیت را امری غیر مجاز . ندارنداین راستا مقررات خاصی  هستند که در

: از قبیل های آنتوان به کشور امریکا اشاره نمود که برخی از ایاالتبرای نمونه می. دانندمی

اوهایو، آیداهو، تگزاس، نیویورك، نیوجرسی، کنزاس و فلوریدا تغییر جنیست را غیر مجاز 

 (. Wiki, op.cit, p7)دانند می

ی قضایی گروه دوم، کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقررات خاصی ندارند ولی رویه

. شودو آرای دادگاهها، شرایطی را وضع نموده که تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می

بنابراین، در این . توان به کشورهای انگلیس، فرانسه و استرالیا اشاره نمودبرای نمونه می

ولی از لحاظ قانونی، ( Ibid,p2&7) شودکشورها تغییر جنسیت یك امری مجاز شناخته می

 .مقررات خاصی در ارتباط با شرایط تغییر جنسیت ندارند

گروه سوم کشورهایی هستند که دارای مقررات خاصی بوده و شرایطی را برای تغییر 

 ، ترکیه( Belgianbill,op.cit) ژیكهای بلتوان به کشوربرای نمونه می. اندجنسیت وضع نموده

(Av.m canan, op.cit )آلمان و ژاپن ، (wiki,op.cit )این کشورها، از لحاظ وضع . اشاره نمود
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باشند که در اینجا به بررسی قوانین هر کدام از قوانین و مقررات، حدوداً مقارن با یکدیگر می

 .پردازیمکشورهای مذکور می

 بلژیك -الف

شرایط زیر برای تغییر  666 الیحه یازدهم مارس سال  9و6ك طبق ماده در کشور بلژی

 :  (Belgianbill,op.cit) جنسیت ضروری است

 .از لحاظ پزشکی، بیماری آنان محرز و ثابت شده باشد - 

 .تواند جنسیت خود را تحمل نمایدهای مختلف، ثابت شود که شخص نمیی تشخیصبرپایه - 

، تغییر جنسیت بدون شك (روانپزشك و متخصص داخلی) متخصصینبر اساس گزارش  -8

 .و تردید، بهترین درمان باشد

 .متقاضی باید به سن قانونی رسیده باشد -6

 ترکیه -ب

 (:Av.m canan,op.cit)قانون مدنی ترکیه برای تغییر جنسیت الزم است که  66ی در ماده

 .سال باشد  3 متقاضی حداقل دارای  - 

 . د در زمان درخواست مجرد باشدمتقاضی بای - 

 . باشداز لحاظ پزشکی، ثابت شود که خواهان دارای تمایالت جنسی جنس مخالف می -8

از لحاظ پزشکی، ثابت شود که تغییر جنسیت برای سالمت روانی و جسمانی بیمار کامالً  -6

 .مفید است

است و با جنسیت  یماز لحاظ پزشکی، ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طوالنی عق -9

 .برای وی میسر نیست فعلی، زاد و ولد

 آلمان -ج

میالدی، کشور آلمان قانونی را وضع نمود که در آن یك سری شرایطی را  536 در سال 

 (:wiki,op.cit,p4) باشدبرای تغییر جنسیت در نظر گرفته است که به شرح ذیل می

 .ده باشداز نظر متخصصان پزشکی، بیماری آنان محرز ش - 

 .سال، بر خالف جنسیت فعلی خودش زندگی کند8شخص حداقل به مدت  - 

 .مجرد باشد -8

 .به طور دایمی، عقیم شده باشد -6

 .تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت بگیرد -9
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. دادسال اجازه تغییر جنسیت نمی 9 قابل ذکر است که در کشور آلمان، قانون به افراد زیر 

این شرط توسط دادگاهها باطل اعالم شد، به طوری که امروزه در کشور آلمان، اما بعدها 

 .حداقل سنی برای انجام تغییر جنسیت وجود ندارد

 ژاپن -د
میالدی، مجلس ژاپن به صورت فوق العاده، قانونی را تصویب کرد که بر  668 در سال 

آن، شرایطی را نیز در نظر  اساس این قانون تغییر جنسیت امری مجاز شمرده شده و عالوه بر

شرایط الزم . (Ibid, p7) میالدی به اجرا در آمده است 666 این قانون در سال . گرفته است

 :برای تغییر جنسیت عبارتند از

 .از لحاظ پزشکی، بیماری آنان محرز و ثابت شده باشد - 

 .متقاضی باید مجرد باشد - 

 . فرزندی نداشته باشد -8

با آنکه تغییر   85 /  / بل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب در حقوق ایران، ق

، مقررات خاصی در زمینه  شدامری مجاز شمرده می  ی قضاییهجنسیت با توجه به روی

قانون حمایت خانواده )هر چند در قانون جدید نیز . شرایط تغییر جنسیت وجود نداشت

ولی اکثر . تغییر جنسیت وجود نداردمقررات خاصی در زمینه شرایط (  85 /  / مصوب 

 حداقل باید دو شرط زیر وجود داشته باشد برای تغییر جنسیت معتقدند که 8فقهای شیعه

 ( : ylym.wordpress.com: ، به نقل ازکریمی نیا ،محمد مهدی)

                                           
اسامی مذکور : )صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی آمل اشاره نمود 839 /3/3 - 35 برای نمونه می توان به دادنامه شماره   

 (فرضی است

در خصوص دادخواست اکبر گلستانی به طرفیت دادستان شهرستان آمل مبنی بر تقاضای تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث و »

نیز تغییر نام از اکبر به شیدا دادگاه بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد اینجانب دارای اختالل هویت جنسی هستم و 

ازاین رو وانی و درونی احساسات دخترانه دارم ولی از نظر ظاهری پسر هستم هویت جنسی مؤنث بر من غلبه دارد و از نظر ر

دادگاه با بررسی مجموع محتویات اوراق پروندة تقاضای خواهان و نظریه . تقاضای تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث را دارم

انونی که از طرف دادستان شهرستان دادستان که با تقاضای یاد شده موافقت کرده است و همچنین با توجه به گواهی پزشکی ق

آمل اقدام شده است به جهت غلبة ی جنسی مؤنث بر خواهان اعالم نموده اند که انجام عمل جراحی بالمانع است و دادستان 

محترم نیز با توجه به تقاضای پزشك، دستور پوشش مناسب و حجاب را صادر نمودند و با توجه به دیگر قرائن و امارات 

پرونده اجازه تغییر جنسیت اکبر گلستانی را صادر و اعالم می نماید و خواهان می تواند جهت انجام عمل جراحی موجود در 

 .«جهت تغییر جنسیت از جنس مذکر به مؤنث و همچنین جهت تغییر نام از اکبر به شیدا اقدام نماید
 .جنسیت امری مجاز شمرده شده است تغییر  85 /  / قانون حمایت خانواده مصوب  6ماده ی  3 بر طبق بند    
  :دشو در موارد زیر تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعى واجب مى»: محمد فاضل، لنکرانی 8
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افرادی که بیماری آنان مشکوك  ،بنابراین .واقعی و قطعی باشدآنان بیماری  -شرط اول

 . است، مجاز به تغییر جنسیت نیستند

مرد پس از تغییر  ،یعنی .تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت بگیرد -شرط دوم

 .تبدیل شود جنسیت کامالً به زن تبدیل شود یا زن پس از تغییر جنسیت کامالً به مرد

در قوانین اکثر کشورها وجود « بلوغ»که شرطتوان گفت بنابراین، باتوجه به مطالب فوق می

چه آنکه، بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد است که گرایشات جسمی و روانی شخص . دارد

افراد  از طرف دیگر،. تشخیص آن کمتر استگردد و امکان اشتباه در کامالً مشخص می

ن به تغییر جنسیت خودشان تصمیم به تغییر جنسیت بگیرند و سرپرست و ولی قهری برای آنا

به همین جهت در بعضی از کشورها مثل ترکیه نماینده محجورین به طور صریح . اقدام ننماید

 (. 35باریکلو، پیشین، صعلیرضا، ) از تغییر دادن جنسیت مولی علیه منع شده است

هر چند درحقوق برخی کشورها از جمله آلمان و ترکیه الزم است ولی « عقیم بودن»شرط 

به عنوان مثال، در کشور بلژیك در ماده . ی از کشورها، این شرط الزم تلقی نشده استدر بعض

اگر بیمار ازدواج کرده باشد و یا دارای فرزند باشد، تیم پزشکی »: الیحه آمده است که 0ی 

همان طور که . «ی روانپزشکی برای همسر و فرزندان بیمار ترتیب دهدباید یك مشاوره

 :این ماده دو نکته قابل استنباط استشود در مالحظه می

اول اینکه الزم نیست شخص مجرد باشد و دوم اینکه عقیم بودن، معیاری برای تغییر 

سالم نیز با عنایت به اینکه در حقوق ا(. Belgianbill,op.cit) گرددجنسیت محسوب نمی

نمود لحق شخصی را با وجود داشتن فرزند از پسر عموی خویش به مردان م( ع)علی حضرت

                                                                                                   

دچار مشکل شوند و تنها راه ... ارث، نماز و محرمیّت، ازدواج،: در انجام اعمال و وظایف شرعى خود مانند شخصاگر : فال

 .ت باشدخروج از این مشکل، تغییر جنسی

شود و  شخص زندگى خانوادگى هاى شدید جسمى یا روانى و یا اختالل در اگر دوجنسى بودن موجب ابتال به بیمارى: ب

 .عالج را تغییر جنسیت بداند پزشك متخصص، تنها راه

.   «گرددحرام شرعى یا قبح عرفى  اگر در شخص آثار یا تمایالت جنس مخالف باشد و عدم تغییر جنسیت باعث ارتکاب: ج
www.lankarani.com. 

اگرجنسیت واقعی او خالف آن است که در ظاهر می باشد تغییر آن جایز بلکه گاه واجب : الف :ناصر، مکارم شیرازی

 .است

 www.gid.org.ir/GID-Fatvaemarje.htm  .بیماری آنان واقعی و قطعی باشد: ب

http://www.gid.org.ir/GID-Fatvaemarje.htm
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الزم « عقیم بودن»، می توان نتیجه گرفت که این شرط ( 30  -33 حرعاملی، پیشین، صص )

 .نیست

ی قضایی، شرایط ذیل هتوان نتیجه گرفت که در حقوق ایران با توجه به رویبنابراین، می

 :برای تغییر جنسیت الزم و ضروری است

 .رسیدن متقاضی به سن بلوغ جنسی - 

 .دوجنسی اعم از جسمی یا روانی وجود ماهیت - 

 .بهتر شدن وضع روانی و جسمانی بیمار از طریق تغییر جنسیت -8

 .رجوع به دادگاه و اثبات این شرایط و اخذ مجوز تغییر جنسیت-6

 

 شناسایی جنسیت جدید و مرجع آن -6

شود شخص به جنسیتی ملحق شود که طبق نظر اقدام به تغییر جنسیت، موجب می

به عبارت دیگر، از جنسیت قبلی خود خارج شده و به . باشدمناسب حال او میمتخصصان 

 .شودجنسیت جدیدی ملحق می

تواند باشد این است که آیا این شخص میبنابراین، سوالی که در این رابطه مطرح می

شناسنامه خود را اصالح نماید و به عبارتی، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ سوال 

نکه در صورت مثبت بودن مسئله فوق، مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت دیگر ای

ی ثبت احوال صالح به رسیدگی است و یا اینکه در صالحیت عام جدید چیست؟ آیا اداره

       دادگستری است؟ اینها موضوعاتی هستند که در این بخش به بررسی هر کدام از آنها 

 . پردازیممی

 سیت جدیدشناسایی جن -6-1

ی قضایی و آرای در برخی از کشورها از جمله در پادشاهی انگلیس، با وجودی که رویه

حق اصالح  666 دادگاهها، تغییر جنسیت را امری مجاز و قانونی دانسته است، تا سال 

 شناسندنمی شناسنامه به افراد تغییر جنسیت داده اعطا نشده و جنسیت جدید را به رسمیت

(Grice, Elizabeth, 1997) .ها، حتی ازدواج آنان را نیز به به طوری که در برخی از پرونده

ی تاریخی است چه آنکه، صدور شناسنامه، ثبت واقعه( wiki,op.cit,p7) اندرسمیت نشناخته

بنابراین، در روز ثبت و صدور شناسنامه، اشتباهی . که در تاریخ معینی این واقعه رخ داده است

در نتیجه، چون صدور شناسنامه، ثبت والدت شخص است که . رخ نداده است که اصالح شود
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ه را توان با تغییر یا اصالح شناسنامه، واقعاست، نمیروز صدور کامالً مطابق با واقع  در

 (. 3باریکلو، پیشین، ص) مخدوش نمود

چه آنکه، شناسنامه امروزه به عنوان سند هویت شخص در . این دلیل قابل انتقاد است

مشکل جدی مواجه      گردد و هرگونه ناهماهنگی در آن، شخص را با جامعه محسوب می

این شخص تلقی  اند، معرفشناسنامه اشخاصی را که تغییر جنسیت داده عرف نیز،. کندمی

 . نمایدنمی

نام و ) وانگهی، شناسنامه ورقه یا دفترچه معروفی است که از اسناد رسمی بوده و هویت

و تولد، وفات، ازدواج و ( نام خانوادگی شخص، نام پدر و مادر، محل تولد و صدور شناسنامه

ه دالیل فوق، به بنابراین، با توجه ب(.  3:  83 جعفری لنگرودی، ) شودطالق در آن درج می

ی یك قانون عبارت ماده ظاهر. سنامه معرف هویت حقوقی شخص استرسد که شنانظر می

وظایف »: در این ماده مقرر شده است. ر است، نیز مؤید همین نظ803  ثبت احوال، اصالحی

قانونگذار . «ثبت والدت و صدور شناسنامه( الف: سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است

این ماده ثبت والدت را در کنار صدور شناسنامه دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال بر در 

بنابراین، اگر (. باریکلو، پیشین) شمرده است و آن دو را از یکدیگر متمایز نموده است

ی تاریخی باشد، دیگر لزومی نداشت که قانونگذار ما این دو را شناسنامه صرفاً  ثبت یك واقعه

 .گر متمایز نمایداز یکدی

قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن به افرادی  666 حتی در کشور انگلیس در سال 

شود با توجه به شرایطی، شناسنامه خود را اصالح که تغییر جنسیت داده اند، اجازه داده می

ه چنانکه گفت –در صورتی که (. wiki,op.cit,p3) نموده و شناسنامه جدیدی دریافت نمایند

 .شدی چنین کاری داده نمیقبل از تصویب این قانون، به آنها اجازه -شد

 شود که ی حقوقدانان، استنباط میبنابراین، از مجموع مواد قانونی، عرف و نظریه

ی تاریخی صرف نیست، بلکه معرف هویت حقوقی شخص است ی معرف یك واقعهشناسنامه

بنابراین، . شودهای مهم هویت وی محسوب میو نام و جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه

 . اند، باید مطابق با جنسیت جدید اصالح گرددشناسنامه اشخاصی که تغییر جنسیت داده
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 مرجع شناسایی جنسیت جدید -6-2

زیرا از یك . دیگری که قابل بحث است، مرجع شناسایی جنسیت جدید استموضوع 

، دادگستری مرجع عام تظلمات و  انون اساسیطرف به استناد اصل یکصد وپنجاه نهم ق

قانون ثبت احوال، از وظایف هیات حل  8ی ماده 6شکایات است و از طرف دیگر، طبق بند 

 .باشداختالف، ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص می

و شناسایی جنسیت  بنابراین، کدام یك از این دو مرجع صالحیت رسیدگی به تغییر نام 

ممکن است گفته شود، دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و . جدید شخص را دارند

. شکایات است ولی هیات حل اختالف مرجع خاص رسیدگی به اختالفات ثبت احوالی است

در نتیجه، . زندبنابراین، در تعارض بین عام و خاص، خاص مقدم بوده و عام را تخصیص می

 (. 3باریکلو، پیشین، ص) ختالف صالحیت رسیدگی به موضوع را داردهیات حل ا

زیرا صالحیت هیات حل اختالف در تمامی موارد اختالفات  باشد؛دلیل فوق قابل انتقاد می

مربوط به ثبت احوال قطعی و مسلّم نیست ولی آنچه که مسلّم است، این است که صالح به 

مان مذکور در ثبت احوال اشخاص است و در موارد رسیدگی در مورد اشتباهات کارمندان ساز

و در این گونه موارد باید به ( همان) تردید استگر، صالحیت هیات حل اختالف مورد دی

بنابراین، در تغییر جنسیت اشخاص، اشتباهی از . مرجع عام یعنی، دادگستری مراجعه نمود

این اشتباه، صالحیت هیئت حل ی ثبت احوال رخ نداده است که به تبع سوی کارمند اداره

از سوی دیگر، تغییر جنسیت یك موضوع کامالً . اختالف نسبت به این مسئله محرز گردد

حقوقی و قضایی است و چنانکه گفته شد، افراد باید مجوز الزم برای این اقدام را از مرجع 

، 966ی مارهی شدیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه. صالح دادگستری دریافت نمایند

 .  (53 : 839 قربانی، )نظر فوق را تأیید نموده است 

بنابراین، همان گونه که دیوان عالی کشور نیز در رأی مذکور تایید نموده است، مرجع 

رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیات حل 

قانون )در قانون جدید نیز . رد استبه این موا ف ثبت احوال فاقد صالحیت رسیدگیاختال

                                           
 .تشکیل دادگاهها و تعیین صالحیت آنها منوط به حکم قانون است. مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است: ا.ق 95 اصل   
شد و از از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می با( ذکور به اناث یا برعکس)درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس »  

 8 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صالحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ی  8ماده ی  6شمول بند 

دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای طبق ماده واحده قانون وحدت 

 -866  روزنامه رسمی شماره « ».برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه الزم االتباع است 3 8 ئی مصوب رویه ی قضا

 «www.nocrir.com/hasp82 /vahdat_5.htm»؛ «800 /6/6 - هو - 08شماره  800 /9/6 

http://www.nocrir.com/hasp82%20/vahdat_5.htm
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این امر مورد پذیرش واقع شده است و قانونگذار (  85 /  / حمایت خانواده مصوب 

، رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صالحیت دادگاه خانواده که 6ی صراحتاً در ماده

 . ای از دادگاه عمومی است، قرار داده استشعبه

 

 نتیجه -1
در صورتی که از لحاظ  طبق نظر مشهور فقها، تغییر جنسیتدر اکثر نظامهای حقوقی و نیز 

در حقوق ایران، با آنکه تغییر جنسیت با . باشدپزشکی ضرورت تشخیص داده شود، مجاز می

امری مجاز شمرده می شود، مقررات   85 /  / توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 

برای  ولی اکثر فقهای شیعه معتقدند که. تغییر جنسیت وجود نداردی شرایط خاصی در زمینه

 :تغییر جنسیت حداقل باید دو شرط زیر وجود داشته باشد

افرادی که بیماری آنان مشکوك  ،بنابراین .واقعی و قطعی باشدآنان بیماری  -شرط اول

 . است، مجاز به تغییر جنسیت نیستند

مرد پس از تغییر  ،یعنی .تغییر جنسیت باید به صورت کامل صورت بگیرد -شرط دوم

 .تبدیل شود جنسیت کامالً به زن تبدیل شود یا زن پس از تغییر جنسیت کامالً به مرد

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران با توجه به رویة ی قضایی، شرایط ذیل 

 :تبرای تغییر جنسیت الزم و ضروری اس

 .رسیدن متقاضی به سن بلوغ جنسی - 

 .وجود ماهیت دوجنسی اعم از جسمی یا روانی - 

 .بهتر شدن وضع روانی و جسمانی بیمار از طریق تغییر جنسیت -8

 .رجوع به دادگاه و اخذ مجوز تغییر جنسیت -6

قاضای اصالح شناسنامه از طرفی دیگر، شخصی که تغییر جنسیت داده است، حق دارد که ت

دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد که خود را از 

از طرفی . در صالحیت دادگاه خانواده است  85 /  / طبق قانون حمایت خانواده مصوب 

گردد که مقنن با وضع حکم قانونی الزم، شرایط مربوط به تغییر جنسیت را دیگر، پیشنهاد می

 .گرداندمصوب و مقرر 
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