
 

 

 

 

 

 

 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

0011 ابستانت، 2، شماره 7دوره   

0 -00صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 بررسی حقوقی جرم شناختی بزه دیدگی افراد دوجنسیتی
 

 حسین مشکالنی

 .ایران ،آباد نجف اسالمی، آزاد دانشگاه ،آباد نجف واحد حقوق، گروه ،شناسی جرم و جزا گرایش حقوق رشته ارشد کارشناس

 

 چکیده

داشته است.. علل دو جنسیتی را  حالت دو جنسی یکی از اختالالت فیزیکی و روانی است که همواره در جوامع مختلف وجود

میتوان عوامل روانی، سن مادر، مصرف داروهای شیمیایی مصرف هورمون آندروژن در زمان بارداری و سایر عوامل که از طریق 

، دانست. افراد دو جنسی در جامعه بشری وجود دارند ولی برخی کشورها وجود افراد دو جنسی شود میجفت به جنین منتقل 

. در ایران قانونی درباره چنین افرادی وجود دهند نمیمورد تصویب قرار  ها آنیکنند. قانونی در خصوص رفتار و اعمال را انکار م

ندارد، مگر در قوانین مدنی. در خصوص جرائم چنین افرادی، قانونی مورد تصویب واقع نشده است، یعنی قانون مصوب مجلسی 

بعد از عمل تغییر جنسیت، جنسیت افراد با یکدیگر از یک  چراکهن باطل است وجود ندارد. ازدواج افراد دو جنسی در ایرا

در ازدواج از نظر دین مبین اسالم باید دو طرف ازدواج )مرد و زن( دارای اختالف جنس باشند.  حالی که، در باشد میجنس 

ند. برخی از جرایم جنسی ارتکابی با جنس مخالف بیولوژیک خود ازدواج کن توانند میافرادی که اختالل هویت جنسی دارند 

افراد دو جنسی و اختالل هویت جنسی قابلیت مجازات را خواهند داشت. تغییر جنسیت افراد دو جنسی و کسانی که اختالل 

هویت جنسی دارند جرم نیست. هدف از نوشتار حاضر شناساندن افراد دو جنسی در ایران است که متمایز از منحرفان جنسی 

و همچنین بررسی وضعیت  باشد میدو جنسی بودن در قانون مجازات اسالمی  و آثاری احکام و مواد قانونی هستند. بررس

جنایی و ارائه راهکار جهت اینکه این افراد کمتر در  شناسی جامعهدر جامعه از منظر  تیجنسی ودو بزه دیدگی افراد  کاری بزه

روشن  های افقین قضایی و تدوین و تهیه سیاست کیفری و گشودن معرض بزه دیدگی قرار گیرند و همچنین ایجاد رویه نو

به نحوه پیدایش افراد دو جنسی و انحرافات جنسی و اختالل هویت جنسی و تغییر  قالهم. در این باشد میپیش روی قانونگذار 

اختالل هویت جنسی دارند افراد دو جنسی و افرادی که  های مجازاتجنسیت از دیدگاه قانون، فقها و پزشکی و جرائم و 

 .پرداخته شده است
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