اترخی ردیافت
3131/2/3

اترخی پذریش
3131/32/38

رضاحسين گندمکار

چکيده
کا ا هن ه ا مبه ،امکهید ا هلملیع ا د گهنی را ها حها
کیح عقای ا
متنمع م دها .عقا مز ار ا عقاد مزا در فقا م قهان مه یشها کها دارای آمهیر م
کیرکندهیی ا ی ا ا  .تتک،ل ای اادهو تمل عی م ایص ههن ه ا مبه ،ا
ها د گنو حی م گیهااری فن اادو یقا م مزن ا ا بملای آمیر ا عقا ا ه  .ا
یکم ،رااعا آمنه در ا عقا ،ش ا عقاد د گن ا ری مه شهاده
ا رمو اهم،
ااالنو فنهوگو عن م مقنرار مذهر ،ز ،ش ا ی ن رناردادهی ن ا ه عقها هی ا
افکواه ا  .ک ا ماراعیر مزا م پنشیلت کها مابهب پ،هاا ش مرهیئل قهار
ملهادی در م،وای عقا کیح شاه ا و هیظن هن پا هاهی تغ،،هن بوره ،ا ه کها
ا آدههی
رر ا مب ،ی هن
تیکواد ی قا ااشلا ا  .ا مارها ممک ا
اتیههین ،یفلهها .ههؤال ا ی ه در ا ه را اهها آد ا ه کهها صههن ظههن ا مرههقلای
متنمع ،آدو شا تقم،نی ن یهز عقها کهیح م آمهیر ملنتهب هن آد ا رر،هل یقها م
ا ا پن شهی پی هخ
حی ن بیی اااها ذاش  .در ا مقیلا تالش شاه ا
داده شاد.
واژگان كليدي :تغ،،ن بور ،و متنمع ،و عا متهنمع ،و مرهه،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم  -بهار 4334

ت
حلیل فقهی حقوقی نقش تغییر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

کهیحو آمهیر

عقا کیح

 .1استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق دانشگاه قم.
رايانامهreza.saleh45@yahoo.com :
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مقدمه

پيشرف هاي علمي و فناوري بده فدور مدداوم باعدث پيددايش پديددههداي ندو و بدديعي
مي شود که به تبد ،مسدائل حقدوقي جديددي را بده دنبدال مديآورندد کده مسدبوق بده سدابقه
نميباشند .از جملهي اين موضدوعات مسدلله تغييدر جنسدي بده فدور عدام و تغييدر جنسدي
زوجين به معني خاص ميباشد .امروزه پيشدرف هداي پزشدکي ايدن امکدان را مديدهدد کده
اختالالت ژنتيکي و هورموني افراد را درمان گرديده ،يا به کمک اعمدال جراحدي جنسدي
برخي از افراد تغيير يافته و خصوصي هاي جنسديتي شدخص بدا نشدانههداي جنسديتي جدنس
مخالف جايگزين شوند.
در اين راستا ممکن اس
خود نمايند .با توجه به اهمي

هر يک از زوجين يا هر دو بخواهندد اقددام بده تغييدر جنسدي
عقد نکاح و آثدار گونداگون ناشدي از آن ،مقتضداي رعايد

اصول اخالق در چارچوب رواب خانوادگي ،و نيز عرف و عادت مسلم حاکم بر جامعدهي
ايران که متلثر از فرهنگ ديني اس  ،آيا ايشان مجاز به ايدن اقددام خواهندد بدود و در ايدن
صورت چه آثار حقوقي به ويژه با توجده بده وقدوع عقدد نکداح بدين زوجدين بدر آن مترتدب
ميباشد.
جنسي

نقش مهمي در بقاء نوع بشر ،زاد و ولد و ارضاء تمايالت جنسي و معنوي دارد.

از سوي ديگر به دليل اختالالت هورموني يا ژنتيکي يا تربي هاي ناسالم و ناصحيح ممکدن
اس افراد به گونهاي رشد يابند که ميان جنسي فبيعي آنان و تلقي روانيشان از آن تبداين
وجود داشته باشد ،و به تب ،دچار افسردگي و ساير ناراحتيهاي رواني شوند به گونهاي کده
تغيير جنسي بتواند با برقراري تعادل ،به آرامش روحي آنان کمک کند.
با توجه به اهمي و آثار ايدن موضدوع و نقدش مثبد يدا منفدي آن در زنددگي فدردي و
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اجتماعي و پيامدهاي ناشي از آن الزم اس در کنار تحليل موضوع از نظدر علدم پزشدکي و
روانشناسي ،ابعاد و آثار حقوقي آن نيز مورد مطالعه قرار گيدرد .بده رغدم برخدي نظدامهداي
حقوقي ،در حقوق ايران پيرامون آثدار تغييدر جنسدي در نکداح و حتدي در خصدوص اصدل

تغيير جنسي مقررات خاصي وض ،نشده اس  .در اين مقاله سدعي مديشدود مطدابخ
اصدول 
کلي ،آراي فقهي و رويه قضايي اين موضوع مورد بررسي و تحليل قرار گيدرد .بدراي تبيدين
موضوع ابتدا ضرورت تغاير جنسيتي به عنوان شر صح
جنسي  ،در ادامه مشروعي

مورد مداقه قدرار گرفتده ،و در

بر عقد نکاح و آثار ناشي از آن بررسي خواهد شد.

 .1تغاير جنسيتی زوجين به مثابه شرط صحت نکاح

از جمله شراي اساسي صح نکاح تفاوت فرفين عقد در جنسي
به لحاظ مسلم و بديهي بدودن شدر مزبدور بددان اشداره ننمدوده اسد

اس  .قدانون مددني
حتدي قدوانين سداير

کشورها نيز نوعاً بدان تصريح ننمودهاند .شر مورد نظر از مسلمات عرف اجتماعي اسد

تل
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نهاي

آثار تغيير جنسي

و عدم مشروعي

تغيير جنسي

نکاح تبيين ،و بدا بررسدي تعيدين

به گونهاي که ازدواج ميان دو همجنس خالف اخالق حسدنه ،عدرف و نظدم عمدومي تلقدي
ميشود .در مقررات بسياري از کشدورها از جملده ايدران ازدواج دو هدمجدنس بده رسدمي
شناخته نشده و دفاتر ازدواج صيغه عقد را در صورتي جاري ميکنند که اخدتالف جنسدي
فددرفين را احددراز نماينددد و ايددن امددر معمددوالً بددا مراجعدده بدده شناسددنامهي آنهددا صددورت
ميگيرد(امامي.)222 :1333 ،
به رغم عدم تصريح قانون مدني نکاح فق بين زوجين مخالف امکانپذير اسد  ،مدواد
( )1122( ،)1132( ،)1121(،)1132و ( )1123مؤيد اين نظر اس (صفايي و امدامي:1322 ،
.)33
از سوي ديگر هددف اصدلي از نکداح ،تمتد ،جنسدي و حمايد

از کودکدان و پدايبندد

ساخت ن مرد و زن به کدانون خدانواده اسد  ،از ايدن رو زناشدويي بده پيمدان زن و مدرد گفتده
ميشود ،و اين ناموس فبيعي را همهي اقوام و ملل پذيرفتهاند .در همين راسدتا قدانون مددني
نيز از فرفين عقد نکداح بارهدا بده عندوان زن و مدرد يداد کدرده اسد  ،مثدل مدواد ( )1113و
(( .)1113کاتوزيان.)32 :1321 ،
لذا دو زن يا دو مرد نمي توانند بدا هدم ازدواج کنندد و خنثداي مشدکل،که جنسديتش بده
درستي تشخيص داده نميشدود ،نمديتوانندد ازدواج کنندد (کاتوزيدان .)33 :1321 ،از نظدر
فقهي نيز موضوعِ تغاير جنسي زوجين از مسلمات بوده و چه بسا عددم تبيدين آن بده عندوان
شرفي مستقل متلثر از بديهي بودن آن بوده اس  ،لذا در مصنفات فقهدي تشدکيکي در ايدن
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شر مشاهده نمي شود و ايشان چه در عقد نکداح و چده در آثدار آن بده ايدن تفداوت توجده
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داشتهاند و قانون مدني هم از اين موض ،الهام گرفته اس .
ذکر اين نکته از نظر دادرسي ضرورت دارد که احراز هوي

فرفين عقد نکداح معمدوالً

با ارائهي شناسنامه احراز مي گردد و مدادام کده خدالف آن ثابد

نشدود شناسدنامه امداره بدر

تشخيص تفاوت جنسي

ميباشد .اما گاهي ممکن اس شناسنامه گوياي حقيق

نباشد کده

در صورت احراز وحدت جنسي نکاح بدون شک بافل بوده ،هر چند براي ابطال نکداح و
شناسنامه بايد به دادگاه مراجعه نمود .دادگداه از فريدخ ارجداع موضدوع بده کارشناسدي کده
معموالً از مجراي پزشکي قانوني خواهد بود در صورت اثبات اين امرحکم به بطالن نکداح
و ابطال سند نکاحيه و اصالح شناسنامه خواهد داد.
چنانچه يکي از زوجين فاقد دستگاه تناسلي مربو به جنسي خود باشد بده فدوري کده
نتوان آن جنسي را به او افالق نمود ،فرف مقابل به اين سبب ميتواند اقامده دعدوا کندد و
بطالن نکاح را بخواهد .دادگاه ميتواند براساس اين ادعا و نظر پزشدکي قدانوني ،بده اسدتناد
ماده ( )3قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطدالن عقدد نکداح صدادر کندد(امدامي:1333 ،
.)222
 .2تعيين جنسيت طرفين

همان گونه که مذکور افتاد تغاير جنسي

شر صح

عقد نکاح بوده و سردفتر ازدواج

با احراز اين تغاير مجاز به انشاي صيغه عقد خواهد بود .در حال معمدول کده افدراد عالئدم
تميز جنسي را دارند مشکل خاصي به وجود نميآيد ،و احراز هوي بدا ارائدهي شناسدنامه
صورت ميپذيرد .اما چنانچه عاليم و مميزات جنسي در فرف ازدواج واضح نباشد ،و بده
تعبير ديگر خنثي باشد ،انعقاد نکاح متوقف بر تعيين جنسي او خواهد بود.
در اين رابطه افراد خنثي به سه قسم تقسيم ميشوند:
 .1خنثايي که جنبه ذکوري
مينامند.
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در او غلبه دارد ،که به همين مناسب

او را "خنثداي ذکدر"

 .2خنثايي که جنبه انوثي در او غلبه دارد ،که او را خنثاي انثي ميگويند.
 .3خنثايي که جانب هيچ جنسيتي بدر او غالدب نباشدد ،و اصدطالحاً او را خنثداي مشدکل
نامند(جعفري لنگدرودي )232 :1332 ،و در مقابدل خنثداي ظداهر(امدامي )213 :1333 ،کده

مشتمل بر اقسام قبلي اس  ،قرار ميگيرد .از اين رو خنثاي
.)322مشکل نميتواند با کسي ازدواج 
کند زيرا عالئم جنسي معيني را ندارد (امامي:1333 ،
براي خنثاي اناث ،عاليمي را ذکر کردهاند ،مثل نداشتن ريش ،تفلدک ،حمدل ،حديض،
تساوي اضالع در نيز مقابل نشانههايي نظير رويدش ريدش ،عددم تفلدک ،احدتالم ،ندابرابري
يک از عاليم مذکور در او غالب نيس يا ممکن اس ميان ايدن نشدانههدا تعدارض باشدد و
نتوان هيچ جانب را بر ديگري ترجيح داد .مثدل داشدتن ريدش و حديض(جعفدريلنگدرودي،
.)233 :1332
قانون مدني در مبحث ارث خنثاي مشکل را نه در رديف دو جنس و نه بده مثابده جدنس
سوم دانسته لذا در تعيين سهماالرث فبخ ماده ( )131به اندازهي نصف سهم مدرد و نصدف
سهم زن از ماتر به او داده ميشود.
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اضالع و ميل به مجامع

براي خنثاي ذکر احصاء شده اس

 .در مورد خنثاي مشدکل هديچ

ماحصل آنکه تعيين جنسي براساس تشخيص عرفي يا مراجعه به شناسنامه انجام شدده و
در مواردي که ترديد حاصدل شدود از فريدخ بررسديهداي کارشناسدي و پزشدکي براسداس
جنبهي غالب به آن جنس ملحخ ميشود.
 .3تغيير جنسيت

1

گاهي تغيير جنسي حال فبيعي دارد و خنثايي که جنبهي مدردي يدا زندي در او غالدب
اس  ،به مرورزمان با تحوالت جسماني ،آثار تغييدر جنسدي در او آشدکار و بدا يدک عمدل
جراحي تغيير جنسي تحقخ مييابد و اختالف جنس را که هنگام عقد نکداح وجدود داشدته
از بين ميرود(صفايي و امامي.)32 :1322 ،
در اين حال  ،آنچه در واق ،اتفاق ميافتدد تعيدين و نده تغييدر جنسدي

اسد  .الزمدهي

تغيير ،بر فرض امکان ،تبديل به جنسي مخالف اس که به فدور معمدول امکدان نددارد .از
نظرگاه علم پزشکي امکان تغيير جنسي در مورد افرادي که زن يا مرد کامدل بدوده و ابهدام
جنسي ندارند منتفي اس  .در خصوص افدراد دو جنسدي ،هرمافروديد  2،کده ابهدام جنسدي

1. Sex Change
2. Hermaphrodite
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داشته و مبتالي به اخدتالالت ژنتيکدي و کرومدوزومي هسدتند ،بدا آزمدايشهداي پزشدکي و
بررسيهاي علمي جنسي آنها معين ميشود.
معموالً دو گروه در معرض تغيير جنسدي اندد :گدروه اول افدراد خنثدي ،بده شدرحي کده
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گذش  ،و گروه دوم کساني که ظاهر فيزيک آنها با گرايشات و تمايالت جنس متناسب با
آن تطابخ ندارد .اين گروه به خنثاي رواني مشهورند .خالصه آنکه مديتدوان گفد

افدرادي

در معرض درمانهاي تعيين جنسي قرار ميگيرند که به نوعي از لحاظ جسمي يا رواني يدا
هر دو عارضده ي جنسدي داشدته باشدند و پزشدک متخصدص تغييدر جنسدي را بدراي بهبدود
وض،شان مناسب بداند(باريکلو.)31 :1332 ،
روش درمان هم به دو گونه اس  :اول هورمون درماني ،يعني با تزريخ هورمون جنسيتي
که عاليم آن در جسم شخص ظاهر اس تالش ميکنندد کده مطابقد ميدان جسدم و روان
بيمار را حاصل کنند .دوم جراحي ،که در اين روش شخص به جنسيتي ملحخ مديشدود کده
در نتيجهي آزمايشات براي پزشدک متخصدص همداهنگي بيشدتري نسدب بده جسدم و روان
شخص دارد در نتيجه در اين روش عاليم جنسي بددني خنثداي رواندي برداشدته مديشدود و
براي او نشانههاي تصنعي جنسيتياي درس
.)31 :1332
روش اخير مناسب ترين روش تغيير جنسي

ميشود که به آن ملحدخ شدده اسد (بداريکلو،
اس

کده از تعيدين جنسدي

مقصود از تغيير جنسي در معناي حقيقي همين مورد اس
وضعي  ،صرف ًا جنسي از فرق پزشکي ظاهر ميشود.

متمدايز بدوده و

چه در ساير مدوارد بددون تغييدر

از اين رو ،بايد تغيير جنسي را از تغيير در جنس تمييز داد زيرا تغيير جنسدي از فريدخ
عمليات جراحي موجب تحول جنسي فرد ميشود ،اما تغيير در جدنس کده از فرقدي چدون
تزريخ هورمون صورت گرفته و سبب بروز برخي نشانههاي جنس مخالف ،مانند برآمددگي
سينه در مرد يا روييدن ريش در زن ،ميشود متضمن تحول جنسيتي نميباشد ،و لذا از منظر
فقهي قسم اخير به دليل ادله حرم تشدبه بده جدنس مخدالف ممندوع اسد (مبلغدي:1321 ،
.)122
در راستاي جم،بندي ،تغيير جنسي در معناي حقيقي به حالتي گفتده مديشدود کده فدرد
هيچکدام از عاليم جنسي خاصي را نداشته يا داراي نشانههاي هر دو جدنس باشدد ،کده در
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صورت اول از فريخ اعمال جراحي يا پزشکي به سم جنسي داراي عاليدمِ
غالدب .سدوق 
داده ميشود .در پارهاي از موارد نيز نشانههاي جنسي مصنوعي براي او ايجاد ميشود
از منظر فقهي نيز تغيير ماهي
نيس

کسي که واقعاً زن يا مرد ميباشد به جنس مخدالف جدايز

(فتاحيمعصوم .)31 :1331 ،از داليلي که بر اين امدر اقامده شدده آن اسد

اجتماعي فرد خواهد شد ،از اين رو تغيير جنسي ،

چون در شراي کنوني جامعه اسالمي موجب از دس دادن وضعي سابخ اجتمداعي فدرد و
تنزيل حيثي او مي شود حرام اس  ،اما اين دليل شامل افدراد خنثدي نمديشدود زيدرا هتدک
کرام

ايشان از فريخ تغيير جنسي

خنثي موجب تخديش حيثي

متصور نخواهد بود ،حتي چه بسا بقاي ايشان بر حالد

ايشان خواهد شد( .مبلغي.)131 :1321 ،

تل
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جنسي

موجب هتک کرام

و موقعي

کده تغييدر

 .4وضعيت حقوقی تغيير جنسيت

پيرامون اين که آيا تغيير جنسي

براساس اصول و ضواب حقوقي مشروع و مجاز اسد

يا خير ،قانونگذار حکم صريحي ندارد و سکوت کرده اس  .لذا مطابخ اصل ( )132قدانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران بايد به نظرات فقها و حقوقدانان اسالمي مراجعه نمود.
فقها در اين زمينه سه احتمال و نظريه را مطرح نمودهاند (منتظري.)212 :1312 ،
 .1-4نظريه ممنوعيت تغيير جنسيت

برخي از فقها معتقدندد کده تغييدر جنسدي جدايز نيسد

(تبريدزي 232 :1322 ،حسديني

شيرازي ،بيتا .)131 :قائلين به مند ،تغييدر جنسدي بده لحداظ مالزمدهي جدواز ايدن عمدل بدا
ي جدنس مخدالف کده
برداشتن عضدوي از اعضداي بددن و جدايگزيني آن بدا عضدو مصدنوع ِ
متضمن عمل حرام از بدين بدردن اعضدا و اضدرار بده خدويش اسد  ،ايدن عمدل را نامشدروع
ميدانند(مدنيتبريزي .)31 :1313 ،دليل ديگري که بر من ،اين عمل اقامه شده آن اس که
اقدام مذکور مخالف مصالح عمومي اس  ،زيرا هدف از قواعد حقوقي صرفاً حف مصدالح
شخص نيس بلکه تلمين مصالح عمومي هم هسد لدذا افدراد بدرخالف آنهدا نمديتوانندد
توافخ کنند بنابراين با توافخ نميتوان جنسي کسي را تغيير داد(کاتوزيان.)122 :1322 ،
ادله اقامه شده قابل مناقشهاند :دليل اول به اين تقريدر قابدل خدشده اسد کده مند ،تغييدر
محدود به حاالت فقدان ضرورت اس ولي در صورتي که شخص در اثر بيماري ناچار بده
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برداش

عضوي از اعضاي خويش شود ،قاعده اباحهي امور ممنوع در مواق ،اضطرار حاکم

جنسي

ايدن شدراي مصدالح عمدومي

اس  1،لذا به استناد دليل مذکور نميتوان قائل به ممنوعي تغيير جنسي شد.
اما وجه مبني بر مخالف با مصالح عمومي با اين ايراد مواجه ميبداشدد کده جدواز تغييدر
مطلخ نبوده و مشرو به شرايطي اسد

مخدوش نخواهد شد ،تغيير جنسي

و بدا رعايد

غالباً در مورد افرادي اتفاق ميافتد که براي آنان نوعي

درمان قلمداد ميشود لذا داراي منفع عقاليي مشروع تلقي ميشود(باريکلو.)23 :1332 ،
برخي ممنوعي تغيير جنسي را ناشي از غير مقدور بدودن آن مديدانندد ،زيدرا خداوندد
متعال انسان را مذکر يا مؤندث آفريدده و هديچ کدس قدادر بده تغييدر ايدن وضدعي
اقداماتي که در راستاي تغيير جنسي

نيسد

و

انجام ميشود از قبيل تزريخ هورمون يا برداشتن اعضدا

را موجب تغيير جنس مذکر به مؤنث يا بالعکس نميدانند ،پس چون تغييدر يدک جدنس بده
جددنس ديگددر غيددر مقدددور و ناشدددني اسدد حکددم آن نيددز ثابدد و غيددر قابددل تغييددر
اس (مدنيتبريزي.)31 :1313 ،
پاس اين دليل را ميتوان اين گونه بيان داش

که اوالً تغيير جنسي

شامل همهي افدراد

نميشود بلکه افراد خاصي را در بر ميگيرد که گرايشات جنسي و رواندي ايشدان بدا عاليدم
جنسي ظاهريشان هماهنگ نمي باشد ،لذا همدان گونده کده برخدي از فقهدا از آيدات قدرآن
کريم استفاده نموده اند ،خداوند انسان را مذکر و يا مؤنث آفريده و کسي که داراي عالئدم
هر دو جنس اس يکي از اين عاليم اصلي و ديگري زائدد اسد بدا ايدن عمدل شدخص بده
سم جنسي اصلي خود رهنمون مديشدود و ويژگديهداي آن جدنس ظهدور و بدروز پيددا
ميکند ،يعني نيروهاي بافني او به سم مرد شدن يا زن شدن هداي ميشدود (فبافبدايي،
ص  332به نقل از :خرازي .)33 :1331،از اين رو مراجعه به پزشک براي تشخيص جنسي
اصلي و از بين بردن نشانههاي جنسي غير اصلي اس .
عده اي نيز دليل ممنوعي تغيير جنسدي را در وجدوب التدزام مکلفدين بده احکدام مقدرر
براي جنسي خويش از سوي شرع مقدس دانستهاند که به لحاظ آن که فدرد را از دايدرهي
التزام به احکام ناظر بر جنسي خويش خارج ميسازد ،آن را ممنوع دانستهاند .اين استدالل
نيز قابل دفاع نيس زيرا افراد مکلف به حف حکم از مجراي حفد موضدوع نيسدتند زيدرا
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دليلي بر وجوب صيان از موضوع ات احکدام وجدود نددارد ،و خدود حکدم نيدز مدادام
کده 
موضوع آن وجود دارد ترتب خواهد داش و لذا با تغيير جنسي  ،احکام آن نيدز بده شدکل
تبعي تفاوت خواهد نمود( .مبلغي)121 :1321 ،
 .2-4نظريه مشروعيت مطلق تغيير جنسيت

استناد اصل اباحه و عدم دليل بر حرم

آن از فدرف شدارع مقددس چندين عملدي را ظداهراً

مشروع مديدانندد(امدام خميندي 323 :1311 ،مدؤمن 311 :1322 ،علدوي گرگداني:1323 ،
 221گرامي قمي 332 :1311 ،نکونام.)322 :1323 ،
البته مطلخ بودن مشروعي تغيير جنسي در اين ديدگاه منافاتي با تقييدد آن بده رعايد
مقدمات شرعي آن نظير من ،نظر بر عورت اجنبي يا لمس آن نددارد(منتظدري212 :1312 ،

تل
ح یل فقهی حقوقی نقش تغ یر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

بر اساس موض ،فقهي ديگر تغيير جنسي

مجاز و مشروع ميباشد .اين دسدته از فقهدا بده

آصف محسني.)112 :1323 ،
افالق اين نظريه قابل ايراد اس

زيرا هر چند دليلي بدر مند ،تغييدر جنسدي

وارد نشدده،

ليکن اين عمل که معموالً في توافخ با پزشک انجام ميشدود ،بايدد داراي منفعد

عقاليدي

مشروع و قابل اعتنا باشد .چه آنکه در شر فعل که از اعمال حقوقي اس  ،همان فدور کده
ماده ( )232ق.م .مقرر داشته عمل مشرو بايد داراي منفع عقاليي باشد(انصاري:1321 ،
.)2
 .3-4نظريه مشروعيت مقيد تغيير جنسيت

بنا بر نظريه سوم مشروعي

تغيير جنسي

مشرو اسد  ،چده اينکده موافدخ مداده ()212

قانون مدني مشروعي هر عمل منو بده وجدود منفعد عقاليدي مشدروع اسد  .لدذا تغييدر
جنسي در صورتي مجاز اس کده خواهدان داراي منفعد عقاليدي باشدد .لدذا مشدروعي
منو به آن اس که خواهان داراي مشکل جنسي بوده و پزشک متخصدص تغييدر جنسدي
را براي رف ،مشکل او مفيد تشخيص دهد .لذا در عموم نظدامهدايي کده ايدن اقددام را مجداز
ميدانند اعمال آن به شرايطي مقيد شده اس .
اهمي پذيرش اين نظريه در مبحث نکاح بر کسي پوشيده نيس زيرا نکاح يدک عقدد
خاص با آثار متعدد فرهنگي اجتماعي ،اخالقي مذهبي اس و هر گونه اقددام غيدر عاقالنده
باعث آثار نامطلوب به ويژه در سرنوشد فرزنددان حاصدل از ازدواج خواهدد شدد .لدذا در
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صورت اقتضاء ضرورت و تشخيص قاف ،پزشکي بر تغيير جنسدي

و احدراز ايدن کده تغييدر

ناشي از دگرگوني ويژگيها و عالئم مميزي جنسي ميباشد ،ميتوان قائل به جواز شد.
از همين رو اس که برخي از معاصرين بيان داشتهاند که «قبل از اقدام به تغييدر جنسدي
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مي بايس

کليه آثار و جهات اخالقي ،انساني و حقوقي ناظر بر اين رفتار مالحظه شوند چه

اين که تغيير جنسي

غالباً متضمن مفاسد بزرگ و تضيي ،حقوق سايرين اس

حرم را خالي از وجه ندانستهاند» (صانعي.)322 :1331 ،
همين امر موجب شده که برخي صريحاً جواز تغيير جنسي
و يددا مصددلح

لدذا قدول بده

را منو به ضرورت معالجه

مهددم دانسددتهانددد(خددرازي .)22 :1321 ،بددر همددين مبنددا حضددرات آيددات

گلسايگاني(ره) و مکارم شيرازي ضمن آنکه تغيير جنسي

را جدايز ندانسدته ،ولدي در مدورد

افراد خنثي بده جدواز آن نظدر دادهاندد (موسدوي گلسايگداني 121 :1313 ،مکدارم شديرازي،
 )232 :1323چه در خصوص اين افراد منفع عقالي و ضرورت قابل تصور اس .
کشورهاي جهان در اين رابطه سه دسته هستند ،نخس برخدي مثدل آلمدان و ترکيده کده
مقررات مصوب در رابطه با موضوع دارند .)Canan: 2016( ،گروه دوم که به رغم نداشتن

مقررات مصوب ،در رويه قضايي شرايطي را براي تغيير جنسي وض ،نمودهاند 1.دسته سوم
مثل آلباني که تغيير جنسي را نامشروع ميدانند(.)Draskic: 1998
 .تأثير تغيير جنسيت بر نکاح

همانفور که بيان گرديد ،تغاير جنسي زوجين از شراي صدح نکداح بدوده و لدذا بدا
فرض تخيير جنسي يکي از فرفيني که در صددد ازدواج اسد عقدد نکداح منعقدد نشدده،
بافل و بالاثر خواهد بود .ليکن مح بحث ما در اين قسم حالتي اس که عقدد نکداح بدا
لحاظ تغاير جنسيتي فرفين صحيح منعقد شده ليکن در ادامه يکي يا هر دوي ايشان اقدام به
تغيير جنسي

مينمايند .اين موضوع را درهر دو حال

مزبور مورد مطالعه قرار ميدهيم.

 .1-تغيير جنسيت يکی از زوجين

در صورتي که يکي از زوجين تغيير جنسي
نظر ارائه شده اس .
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دهد .در خصوص وضدعي

نکداح او چندد

فبخ يک نظريه با تغيير جنسي يکي از فرفين عقد نکاح منفس (بافل) مديشدود
زيدرا 
تغاير جنسي شر انعقاد و بقاء نکاح اس (صدفايي و امدامي .)32 :1322 ،از ايدن رو چدون
اختالف در جنسي
جنسي

يکي از زوجين و همجنس شدن زوجين نکاح بافل ميشود و نيازي هدم بده فدالق
(شهيد صدر.)133 :1321 ،

به نظر ميرسد همين ضابطه در خصوص تغيير جنسدي افدراد خنثدي کده در زمدان عقدد
داراي جنبهي غالب يکي از دو جنس بودهاند ،ليکن ،بر فرض امکان به مرور زمان در فدول
دوران زناشويي جنبهي ديگر آنها غلبه پيدا کرده و به جدنس مغداير بدا زمدان ازدواج تغييدر
جنسي

داده اند ،نيز جاري اس

و عقد نکاح ايشان هم بافل (منفس ) مديشدود .دليدل ايدن

وض ،ضواب قانون مدني و نظر فقها دال بر اشترا مخالف بودن دو جنس در نکاح اس و
اگر ثاب شود که از ابتداي عقد اين ويژگي وجود داشته اس نکداح از اسداس بافدل بدوده

تل
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نيس

هم ابتدائ ًا و هدم اسدتدامت ًا شدر صدح نکداح اسد  ،بده تبد ،بدا تغييدر

اس (هادوي.)13 :1331 ،
در قضاوت منسوب به حضرت اميرالمؤمنين امام علدي(عليدهالسدالم) در مدورد زندي کده
داراي هر دو ويژگي زن و مرد بود ليکن با بررسي وضد ،جسدمي او بدا ندابرابري اضدالع او
مواجه شدند ،که حضرت (عليهالسالم) حکم به مرد بودن او فرمودند و دستور دادندد لبداس
مرد بر او بسوشانند .و از شوهرش که پسر عمويش بدود جددا شدود(حرعداملي-232 :1313 ،
.)233
بنابراين در صورت احراز هم جنس بودن زوجين نکاح آنان بافل اس  ،هر چند ممکن
اس به دليل جهل فرزندان ناشي از چنين ازدواجي در حکم ولدد صدحيح تلقدي و رابطدهي
زناشويي تا حدوث علم حرام نباشد.
از مقررات قدانون مددني مثدل مدواد ( )1132( ،)1121( ،)1132و ( )1122نيدز مديتدوان
ضرورت تغاير جنسيتي زوجين در ادامهي نکاح را استفاده نمود.
بايد براي اثبات هم جنس بدودن و بده تبد ،بطدالن نکداح بده دادگداه مراجعده و بدا احدراز
موضوع حکم به بطالن نکاح داده شود .نظر دادگاه در اين خصدوص جنبدهي اعالمدي و نده
انشايي دارد ،لذا عقد از زمان حدوث بافل اعالم مديشدود .فقهداي معاصدر نيدز در صدورت
تغيير جنسي به بطالن نکاح از زمان تغيير جنسي قائل ميباشند (امام خميني322 :1311 ،
و حسيني خامنهاي .)13 :1322
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 .2-تغيير جنسيت هر دو زوج

اقدام به عمل تغ يير جنسي توس زوجين ممکن اسد هدم زمدان يدا غيدر مقدارن انجدام
شود ،لذا بايد آثار و احکام فروض مختلف را بررسي کرد.
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 .1-2-تغيير جنسيت زوجين به صورت غير مقارن

در صورتي که زوجين در دو زمان متفاوت اقدام به تغيير جنسي نمايند ،به عندوان مثدال
زن در ماه آبان و شوهر در آذر ماه اقدام به تغيير جنسي کند ،با اقدام فرد نخس همجنس
شدن فرفين محقخ شده و در نتيجه نکاح بافل مديگدردد .ايدن کده بدا اقددام فدرف مقابدل
مجدداً تغاير زوجين برقرار شود ،صرفاً ميتواند زمينهساز عقدد نکداح جديددي بدراي ايجداد
رابطهي زناشويي گردد (امام خميني.)322 :1311 ،
 .2-2-تغيير جنسيت زوجين به صورت مقارن

در صورتي که زن و شوهر همزمان اقدام به تغيير جنسي

خود نمايند ،اين سؤال مطدرح

ميشود که آيا عقد نکاح سابخ پابرجا ميماند يا بافدل شدده و فدرفين بدراي ايجداد علقدهي
زوجي نياز به انشاء عقد جديد دارند؟ در پاس به اين سؤال دو ديدگاه قابل فرح اس .
اول .بقاي نکاح .موافخ اين نظريه نکاح سابخ ميتواندد بداقي بماندد چده آنکده حقيقد
ازدواج ،رابطهي زوجيتي که هر يک از زوجين نسب بده ديگدري دارندد در صدورت تغييدر
جنسي اين رابطه تغيير نميکند بلکه افراف آن تغيير ميکندد و موقعيد سدابخ هدر فدرف
جاي خود را به موقعي جديد ميدهد بددون آن کده اصدل رابطدهي زوجيد منتفدي شدود.
تفاوت وظيفه زوجين تنها تغييري اس که در اثر تغيير جنسي ايشان در وض ،سدابخ ايجداد
شده اس  ،لدذا تغييدر جنسدي مدانعي در اسدتمرار رابطدهي زوجيد ايجداد نکدرده و بقداي
زوجي سابخ استصحاب ميشدود .از جملده فقهدايي کده بقداء نکداح سدابخ را بعيدد ندانسدته
حضرت امام خميني(ره) اس و پس از فرح موضوع ميفرمايند «اليبعد بقداء نکاحمهمدا»(
امام خميني 322 :1311 ،و نيز ر . .حسيني خامندهاي  13 :1322علدوي گرگداني:1323 ،
 221گرامي قمي.)332 :1311 ،
دوم .بطالن (انفساخ) عقد .برخي از فقها (نکونام )322 :1323 ،در فرض تغيير هدمزمدان
جنسي زوجين قائل به بطالن (انفساخ) عقد نکاح از لحظهي تغيير جنسي و انتفاء رابطدهي
زوجي هستند .به اعتقاد ايشان هر چند نکاح امري اعتباري اس اما مقوم بده آن اسد کده
171

شخص معين زوج و شخص ديگر زوجه باشد .با تغيير جنسي

اين جه

تغيير يافته و بدراي

جنس جديد بالفعل اعتبار زوج و زوجه نشدده اسد .از ايدن رو ،موضدوع نکداح و زوجيد
منتفي شده و به تب ،موضوع حکم وضعي زوجي هم منتفي ميگردد.
در تقوي اين موض ،،ميتوان اين گونه جم ،بندي نمود که در نکداح عدالوه بدر اصدل



علقددهي زوجيد  ،زوج بددودن يکددي از فددرفين بددراي فددرف مقابددل کدده زوجددهي وي باشددد
ضرورت دارد به تعبير بهتر در نکاح نسب

جنسي اين رابطه مخدوش ميگردد و نياز به نکاح جديد اس تا رابطهي زوجيد بدين دو
جنس جديد برقرار شود .از فرف ديگدر ،چدون بدا تغييدر جنسدي  ،وضدعي فدرفين اعتبدار
مذکور از بين رفته اس  ،ديگر زوجي

سببيتي در بقاي علقه سابخ را نخواهد داش

تغيير موضوع جايي براي جريان استصحاب نيس

لدذا بدا

چون محل جريان ايدن اصدل بقداء وضد،

سابخ اس که با تغيير جنسي منتفي شده اس (خرازي .)21-31 :1321 ،چه آنکه هر يک
از زوجين با انعقاد عقد نکاح ،ارادهي خود را بر پذيرش تعهداتِ خداص آن نقدش را اعدالم

تل
ح یل فقهی حقوقی نقش تغ یر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

غير متشدابهه االفدراف حداکم اسد

و بدا تغييدر

مينمايند .انشاي صيغههاي مختلف از جانب ايشان و اصرار علماء بر انشاي ايجاب از جانب
زوجه و قبول از جانب زوج حاکي از تفاوت نقش دو جنس در ايجاد اين رابطدهي حقدوقي
اس (شهيد ثاني .)111 :1313 ،تفاوت در تکاليف ،رياس خانواده ،پرداخ مهريه ،نفقده،
و ...نياز به انشاي عقد جديد و پذيرش اين آثار دارد که صرف رضاي فرفين بده اسدتمرار
اين رابطه نيز کافي نيس زيرا فرفين بايد براي تحقخ عقدد نکداح قصدد انشداء و نده صدرف
1

رضاي را داشته باشند.
به رغم اينکه حضرت امام خميني (امام خميني )322 :1311 ،بقاي نکاح را بعيد ندانسدته
ولدي تجديدد نکداح را احدو مدديداندد .مقدام معظدم رهبددري نيدز چندين موضدعي را اختيددار
فرمودهاند(حسيني خامنهاي  .)13 :1322حضرت آي اهلل مؤمن نيز عدم بقاي نکاح را اقدرب
ميدانند (مؤمن.)311 :1322 ،
 .6آثار تغيير جنسيت

در ادامه به آثار مترتب بر اين تغيير جنسي

 . 1ماده ( )1132قانون مدني.

ميپردازيم.
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 .1-6مهريه

مهر مالي اس که به مناسب عقد نکاح شوهر ملزم به پرداخ آن به زن ميشود .عددم
تعيين مهر در عقد نکاح باعدث بدي اعتبداري آن نشدده و مطدابخ مداده ( )1132قدانون مددني

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

زوجين بعد از عقد ميتوانند به تراضي مقدار آن را معين کنندد .حسدب مفداد مداده ()1132
قانون اخير زن به محض عقد مالک مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي در آن بده عمدل
آورد.
اکنون اين سؤال مطرح مي شود که در صورت تغيير جنسي
تعهد به پرداخ

زوجين يا يکي از آنها ،آيا

مهريه با خصايص سابخ کماکان برقرار اس  ،يا انحالل نکاح باعث انتفاي

مهريه ميشود .و در اين راستا آيا رضاي و عدم رضاي شوهر تلثيري بر استحقاق و عددم
استحقاق زن نسب به مهر دارد يا خير؟ در اين رابطه نظريات متعددي ارائه شده اس .
 .1-1-6نظريه استحقاق مهريه به طور مطلق

مطابخ ديدگاه نخس تغيير جنسي موجب بطالن عقد و تعدين پرداخد مهريده توسد
زوج مي شود ،اعم از آنکه دخول صورت گرفته باشديا خير زيرا مهريه فرع بر عقد نکاح و
قرارداد مستقلي اس که زن به مجرد عقد مالک آن شده و قادر به هدر ندوع تصدرف در آن
اس  .در صورت تغيير جنسي در استحقاق مهر ترديد به وجود ميآيد ،که در اين صورت
اقتضاي اصل بقاي آن اس (خرازي .)32 :1321 ،حضرات آيدات امدام خميندي(ره) ( امدام
خميني ،)322 :1311 ،علوي گرگاني (علوي گرگاني )223 :1323 ،و گرامي قمي (گرامدي
قمي )332 :1311 ،و خرازي ((خرازي ).)32 :1321 ،قائل به اين نظر بوده و پرداخ تمدام
مهر را مورد فتوا قرار داده و معتقدند ...« :از وق تغيير جنسدي زوجيد بافدل مديشدود و
اگر قبل از تغيير به او دخول کرده باشدد تمدام مهدر بده او واجدب اسد و در صدورت عددم
دخول اشبه استحقاق تمام مهر اس ».
 .2-1-6نظريه استحقاق تمام مهريه مشروط به دخول

به اعتقاد برخي از فقها (نکونام )322 :1323 ،دخول قبل از تغيير جنسدي موجدب تعدين
پرداخ کل مهر از سوي شوهر بوده و در فدرض عددم دخدول نصدف مهدر بايدد پرداخد
گردد.
تقرير اين نظريه بدين صورت اس
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که تغيير جنسي

زن را ميتوان با فالق قياس کدرد

چرا که موجب جدايي زوجين ميشود ،و به تعبير ديگر موجب انفساخ نکاح ميگردد ،لدذا

به مثابهي فالق در خصوص مهريه نيز بايد با آن برخورد نمدود .مداده ( )1112قدانون مددني
مقدرر 
زن را در صورت وقوع فدالق قبدل از نزديکدي مسدتحخ نصدف مهدر دانسدته اسد و
ميدارد :هرگاه شوهر قبل از نزديکي زن خود را فالق دهد زن مستحخ نصف مهدر خواهدد
بود .همين حکم نيز در مورد تغيير جنسي

زيرا در صورت فالق قبل از نزديکي ،استرداد نيمي

از مهر مبتني بر آيه ي شريفه قرآن بوده و استثناء بدر قاعدده اسد  ،و ايدن حکدم در حداالت
ديگر جاري نيس  ،چه در صورت فس قبل از نزديکي زن مستحخ چيزي نيسد در حدالي
که فالق و فس هر دو موجب انحالل نکاح ميشوند .از اين رو فبيع
که سبب انفساخ عقد نکاح ميشود با فالق متفاوت اس
جاري کرد.
البته بديهي اس

تغييدر جنسدي

نيدز

و نميتوان آثدار فدالق را در آن

تل
ح یل فقهی حقوقی نقش تغ یر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

استدالل بيان شده قابل انتقاد اس

نيز جريان مييابد.

اگر کشف شود که يکي از فدرفين هنگدام عقدد جنسديتي يگدر داشدته

اس  ،عقد از ابتدا بافل و در نتيجه مهر هم بافل خواهد بدود .هدر چندد اگدر نزديکدي واقد،
شده باشد .مستنب از ماده ( )1111ق.م .تعين پرداخ مهرالمثل اس .
 .2-6عده

در اينکه با تغيير جنسي آيا عدده بايدد نگده داشدته شدود يدا مديتدوان ازدواج نمدود ،دو
احتمال مطرح اس .
اول آن که گفته شود تغيير جنسي همانند مرگ و فالق بوده که نياز به عده دارد .زيرا
غاي و هدف عده رعاي حرم شوهر اس (مؤمن .)113 :1312
ايراد نظر مزبور آن اس که رعاي عده وفات به مناسب احتدرام شدوهر اسد امدا در
هدف از عدهي فالق ،نه احترام ،بلکه جلوگيري از اختال نسل اس که با تغييدر جنسدي
زن اين جه منتفي اس .
دوم اينکه بگوييم تغيير جنسي باعث سقو عده ميشدود (امدام خميندي322 :1311 ،
علوي گرگاني 221 :1323 ،گرامي قمي 332 :1311 ،خرازي 33 :1321 ،نکوندام:1323 ،
 .)322زيرا حکم عده مخصوص زنان اس کده بدا تغييدر جنسدي وجدوب نگهدداري عدده
سالبه به انتفاء موضوع ميشود .مفاد ماده ( )1121ق.م .با اين فرض سازگارتر اس .
به همين جه در صورتي نيز که زن در اثناء عده وفات تغييدر جنسدي دهدد ،بداز عدده
ساق اس

زيرا هدف از عده نگاهداري حرم

شوهر اس

و با تغيير جنسي

و تبدديل بده
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مرد نگاهداري اين حرم

منتفي اسد  ،زيدرا ديگدر وصدف زن بدر او افدالق نمديشدود تدا

حرم شوهر نگه دارد ،به عبارت ديگر به عل نفي موضوع حکم هم منتفي ميشود.
حکم مذکور در فرض تغيير جنسي مرد هم جاري اس  ،زيرا هددف از عددهي وفدات

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نگاهداري حرم

شوهر اس

در حالي که زن فعلي همان شدوهر سدابخ اسد  .اگدر هددف

عده جلوگيري از اختال نسل نيز باشد ،باز مرد سابخ که زن فعلي اس

مشمول ايدن حکدم

واق ،نمي شود چه اين که وي زوجه مدخوله نبوده تدا عدده بدر او ثابد
صدر.)133 :1321 ،

شدده باشدد (شدهيد

 .3-6نفقه

در صدورت احدراز جنسددي غالدب يکددي از فدرفين در زمددان عقدد نکدداح عقدد بافددل و
کانلم يکن اس و در نتيجه نفقه به عنوان اثر آن نيز منتفي ميشود .اما بحث فعلي در جايي
اس

که تغيير بعد از عقد نکاح صورت گرفته باشد .در اين فرض عقد از زمان تغيير منفس

(بافل) شده و اثر قهقرايي ندارد و آثار نکاح صحيح تا زمان انفساخ جريان دارندد .بندابراين
زن تا زمان تغيير وضعي خويش استحقاق درياف

نفقه را دارد .اگر مرد هم تغييدر جنسدي
1

دهد تا زمان انفساخ مکلف به پرداخ نفقه ميباشد .با اين وجدود پدس از تغييدر جنسدي ،
همان فور که تکليف زوجه به تمکدين منتفدي مديگدردد ،التدزام زوج بده انفداق نيدز از ابدين
خواهد رف ( .شهيد صدر)133 :1321 ،
 .4-6واليت

براساس ماده ( )1131قانون مدني والي

از آن پدر و جدپدري اس

و چنانچه پددر يدا

مادر تغيير جنسي دهد ،آيا همچنان اين حخ براي آنها بداقي اسد ؟ بده نظدر مديرسدد در
صورت تغيير جنسي مادر به مرد والي براي او ثاب نميشود زيرا پدر در عدرف و شدرع
به کسي مي گويند که فرزند از نطفه او ايجاد شده باشد که با تغييدر جنسدي مدادر ايدن امدر
قابل تصوير نخواهد بود .با تغيير جنسي پدر نيز ديگر نميتوان افالق پدر بر او نمدود ،لدذا
فبعاً والي او نيز ساق خواهد شد .از همين رو برخي از فقها قائل به سقو حخ والي در
صورت تغيير جنسي پدر و نيز عددم ثبدوت واليد در صدورت تغييدر جنسدي مدادر قائدل
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 . 1ماده ( )1113قانون مدني.

شدهاند (امام خميني 322 :1311 ،علوي گرگداني 221 :1323 ،گرامدي قمدي332 :1311 ،
شهيد صدر 133 :1321 ،نکونام.)322 :1323 ،
با اين وجود برخي معتقدند که با تغيير جنسي
زيرا در نهاي

پدر واليد



ظداهراً سداق نخواهدد شدد،

وي بايد يا پدر تلقي شود يا مادر ،از اين رو اين احتمال که بر وي نه وصدف

نتيجهگيري

نتايا حاصل از اين تحقيخ به شرح زير اس :
 .1مخالف و غير هم جنس بودن زوجين شر صح

نکاح اس

لذا هدمجدنس بدودن

مان ،تحقخ نکاح ميباشد.

تل
ح یل فقهی حقوقی نقش تغ یر جنسیت رد ماهیت و آاثر عقد ن کاح

پدر و نه وصف مادر صدق نمايد ،بسيار بعيد اس

(صانعي.)321 :1331 ،

 .2تشخيص زن و مرد با مراجعه بده عدرف يدا اهدل خبدره بدر اسداس وضدعي جسدمي و
ويژگي و مميزات خاص صورت ميگيرد.
 .3جنس انسان به دو نوع زن و مرد قابل تقسيم اس
مورد افراد خنثي در صورتي که عاليم رجولي

يا انوثي

و جدنس سدومي وجدود نددارد در
در آنهدا غالدب باشدند ملحدخ بده

جنس غالب ميشوند و آثار همان جنس بر آنها بار ميشود .اما خنثاي مشکل از نظر حکم
حقوقي ملحخ به هيچکدام از جنس زن و مرد نميشود زيرا هيچکدام از نشانههداي بدارز دو
جنس را ندارد ،هر چند در فبيع واقعاً خارج از يکي از دو جنس نيس .
 .3تغيير جنسي با تعيين جنسي متفاوت اس  .در صدورتي کده عاليدم جنسدي آشدکار
نباشددد ،بددا تشددخيصهدداي فنددي و پزشددکي ويژگدديهددا و مميددزات جنسددي تشددخيص و ظدداهر
ميگردد .که اين امر با تعيين جنسي و نه تغيير جنسي سازگار اس .اما تغييدر جنسدي در
صورتي اس که فردي واجد هر دو ويژگي زن و مرد باشدد و از فريدخ برداشدتن برخدي از
اجزاء به سم

جنس حقيقي هداي

شود .بده تعبيدر ديگدر قدوهي آن جدنس را دارد کده بدا

اقدامات پزشکي فعلي مييابد.
 .2دو جنسهايي که عاليم ظاهري مدرد و زن را دارندد لديکن از لحداظ رواندي خدود را
جنس مخالف مدي پندارندد مشدمول عندوان تغييدر جنسدي قدرار نمديگيرندد .بلکده بيمداران
روانياي هستند که بايد به معالجهي آندان پرداخد  ،و در صدورت ازدواج مشدمول احکدام
تغيير جنسي واقعي زن و مرد قرار نميگيرند.
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 .3در بين نظريات مربو به مشروعي

و جواز يدا عددم جدواز تغييدر جنسدي  ،نظريدهي

جواز مشرو با مباني حقوقي نکاح و خانواده سازگارتر اس .
 .2از آنجا که تغيير جنسي از فريخ عقد قرارداد با پزشک متخصص انجدام مديشدود،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

بايد متضمن منفع

عقاليي مشروع باشد ،لذا تغيير جنسي

افراد معمولي که مشکل جنسدي

خاصي ندارند فاقد جنبه عقاليي اس .
 .3تغيير جنسي موجب بطالن (انفساخ) نکاح ميشدود .اگدر تغييدر جنسدي کاشدف از
وجود جنسي مخالف از زمان عقد باشد ،موجب بطالن از زمان انشاء ميشود و به تب ،آثدار
عقد بافل بر آن جاري ميگردد .در صورت انفساخ عقد (تغيير جنسي
نفقه ،به زن تعلخ گرفته و حضان
 .1با تغيير جنسي

والي

بعد از عقد) مهريه،

او ساق ميشود.

پدر هم از بين ميرود.
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