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קטגוריותלארבעאלוהסדריםלסווגלנכוןמצאתי,המשווהבמשפטמיניים-הדזוגותשל
באופייןהמיוחדותמשנהקטגוריותולמספרהומוסקסואליתבזוגיותמשפטיתהכרהשלרחבות
שלולהסדרהלהכרה"מודלים"הרחבותהקטגוריותארבעאתאכנה,אחרת2אוזולמדינה

או,המיןמאותוזוגבניביןנישואין:הםואלה,המיןמאותוזוגבנישלהמשפטימעמדם
Sex("מיניים-חדנישואין" Malriage-5רשומהשותפות";(סמש"); (Registered

~Pl

artnership

Domestic("משפחתיתשותפות" Partnership(;נישואיןללאמשותפיםמגורים"ו"
ח854840)

השיבות,איכותייםוהןכמותייםהןהנםהשוניםהמודליםביןההבדלים.3((0"
זכאיםלפיהוהמוטעיתהרווחתהתפיסהמן,היתרבין,נובעתהמודליםארבעתביןההבחנה
-בארצותוהןבאירופההן)מדינותבמספרלהתחתןלסביותוזוגותהומוסקסואליםזוגות
מקוםבשוםלהתחתןמיניים-חדזוגותרשאיםהיולא,מזמןלאעד,שלמעשהבעוד,(הברית
.(הולנד)בלבדאחתבמדינה-זאתואף,לאחרונהרקבפניהםנפתחהזוואפשרותבעולם
בעתידתסייעשונותמערביותבמדינותכהעדשפותחוהמודליםהערכת,כןעליתר

שהמאמרכיוון.הישראליבמשפטמינית-החדהזוגיותהסדרתלאופןהראויהפתרוןבבחירת
תחולתונוכח,לסבית-ההומובזוגיותלהכרהקיימיםמודליםשלביקורתיתבבחינהמתמקד

הסדר,ישראלמדינתשלהמיוחדהחוקתיואופייהוגירושיןנישואיןבענייניהדתיהדין
עם.נפרדלמאמרנושאהנומיניים-חדזופתגםשיכלולהישראליבמשפטלנישואיןהלופי
אופןעלגםאורלהשליךכדיבוויש,רהבהתחולהובעלעקרוניהנובמאמרהדיון,זאת

.הישראלי4המשפטבמסגרתמינית-ההדבזוגיותההכרהומידת
ושלמינית-חדבזוגיותלהכרההעיקרייםהמודליםשלובניתוחבסקירהפותחהמאמר
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,749(1)מזר"פ,חפניםבטשרדהאוכלוסיןמרשםילהמפונה'נאפרת91/693צ"בבגברקהנשיא
קונסנסוסזהבענייןאין"שכן,המשפטביתבידיאינההנישואיןמוסדבמסגרתהשוויוןחוסרבעייתפתרון
הסבוריםיש...אחראוזהלכיווןמובהקבאופןיכריעכיהמשפט-מביתלצפותואין,הישראליתבחברה

נשואיןשלקיומםעליורהכיהמשפט-מביתלצפותאין...אזרחייםנשואיןבהנהגתהואהבעיהפתרוןכי
המחוקקמצדנכונותמסתמנתלאזהבשלב.(789'בע,שם)"בעקביותלכךסרבהמשפטובית,אזרחיים

זוגותשלהמשפחהבקשרימקיפהלהכרהנוגעשהדברככלוחומרקל.אזרחייםנישואיןשללהנהגתם

זוגותעבורבישראללנישואיןחלופימוסדלהקמתהמתגבשתהחוקבהצעתלדיון.בישראלמיניים-חד
.3פרקלהלן,ראוהטרוסקסואלים
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מספרמקנההנישואיןמוסדבאשר,וללסביותלהומוסקסואליםזכויותשוויוןהקנייתמשום
אתמקניםהאלטרנטיבייםהמודליםהיולוגם,שנית;הזוגלבניוחובותזכויותשליותררב

היועדייןהם,הצהרתיתשמבחינההרי,הנישואיןממוסדהנובעותוהחובותההטבותאותן
קבוצתאתמותיריםכןועלהנישואיןלמוסד"שוויםאךנפרדים"הסדריםמהווים

כיהנההמאמרמסקנת,'בסוגאזרחיםבבחינת,נחיתותבעמדתוהלסביותההומוסקסואלים

,בהולנדשנעשהכפי,מיניים-חדלזוגותגםהנישואיןמוסדייפתחשבמסגרתופתרוןרק
היחסיםמערכותשלתפיסהמגלמיםאלטרנטיבייםהסדריםוכי,השוויוןדרישתעליענה
להנציחכדיבהםיש;ההטרוסקסואליתהזוגיותלקשריבהשוואהערךכפחותותמיניות-ההד

לבחורהזכותאתמהםולשלולולסביותהומוסקסואליםכלפיקדומותודעותסטראוטיפים
.יחסיהםמערכותאתלהסדירכיצדשווהבאופן

הפשווהבמשפפמינית-חדבזוגיותלהכרהפודלים.1
מיניים-הדנישואין(א)

הקייםזוגיותבקשרימשפטיתלהכרהביותרוהמקיףהרהבהמודלהנםאזרחייםנישואין
,ההגנות,החובותמספרמבחינתוהןהמדינהידיעלהחוקיתהסדרתומידתמבהינתהן,כיום

מוכריםבהבעולםהיחידההמדינה,עליהםמטילאוהזוגלבנימקנהשהואוההטבותהזכויות
,בהולנדמשפטבתי,בעבר.הולנדהנהלסבייםאוהומוסקסואליםזוגבניביןנישואיןכיום
הצעת,להינשארשאיםאינםמיניים-חדזוגותכיפסקו,הברית-בארצותהמשפטבתיכמו

ההולנדיהפרלמנטידיעלאומצההמיןמאותוזוגלבני"הנישואיןמוסדלפתיחתהחוק"
מרחיבהנישואיןמוסדלפתיחתהחוק.52001באפריללתוקפונכנסוהחוק,2000בספטמבר

שונהממיןזוגבניביןשייערכויכולנישואיןכיבפשטותוקובע"נישואין"שלההגדרהאת
מבניאחדעללפחות,בהולנדלהתחתןמנתעל,החדשהחוקלפי,המיןמאותוזוגבניביןאו

המעונייניםהטרוסקסואליםזוגותלגביגםקיימתזודרישה)הולנדיתושבאואזרהלהיותהזוג
אושרה,הנישואיןמוסדלפתיהתהחוקבהולנדהתקבלבוהמעמדבאותו,(בהולנדלהתחתן

יחדיולאמץאלולזוגותהמתירה,מיניים-חדזוגותידיעלאימוץבענייןחוקהצעתגם
ממדינותילדיםשלמיניים-חדזוגותבידיאימוץמתירהאינהאך,בהולנדשנולדוילדים
חוסרהנםשונהממיןזוגבניביןלנישואיןמיניים-חדנישואיןביןהיחידיםההבדלים.זרותיו

,להולנדמחוץילדיםאימוץעלוההגבלותלהולנדימחוץהראשוןמהסוגבנישואיןההכרה

,להינשאהזכותמיניים-חדלזוגותהוענקהלאבעולםאתרמקוםבשום

ת2001.4.230):ראו5

~

http : //ruljis . leidenuniv.nVuser/cwaaldij ] (Last

'

visited[למצואניתןזהובאתר
שהובילוההתפתחויותשלמפורטלתיאורבנוסף,להוקהסברודבריהחדשהחוקעיקרישלתרגום
.(החוקלקבלת

.2001באפריללתוקפונכנס,הנישואיןמוסדלפתיחתהחוקכמו,זהחוק.שם6
הבינלאומיהמשפטבתחוםסבוכותבבעיותמיניים-הדנשואיםזוגותייתקלו,הולנדלגבולותן"מח,לפיכך7

,ch.2Merin.4:ראו,אלובבעיותמקיףלדיון.הפרטי supra note.
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הנישואיןמוסדאתלפתוחלמחוקקלהורותנכונותגילוהברית-בארצותמשפטבתימספר
הברית-בארצותעדייןאין,לפיכך;כןמעשותנמנעודברשלבסופואך,מיניים-הדלזוגות
המפורסמתהחלטתואתלצייןראויזהלעניין.המיןמאותוזוגבניביןבנישואיןהמכירהמדינה
במסגרתמיניים-חדזוגותהכללת-אילפיה1993משנתהוואישלהעליוןהמשפטביתשל

העומדתמיןבסיסעלאסורההפליהמהווהבמדינהולגירושיןלנישואיןהנוגעיםהחוקים
אםתבדוקשזוכדיהנמוכהלערכאההתיקאתהחזירהמשפטבית.הוואי8שללחוקהבניגוד
בידיעלהשלאמשעה.מיניים-חדמזוגותלנישואיןהזכותשלילתאתלהצדיקיכולההמדינה
הוואיאתהמחייב,התובעיםלטובתדיןפסקניתן,שכזוהצדקהקיוםלהוכיחהמדינה
משפטשביתהראשונההפעםזוהייתה,מיניים9-חדלזוגותהנישואיןמוסדאתלפתוח
הוגשזוהחלטהעל.הנישואיןבמוסדלהיכללמיני-חדזוגשלבזכותהכירבעולםכלשהו
וקבעדומהבאופןבאלסקהמשפטביתפסקבמקביל;הוואישלהעליוןהמשפטלביתערעור

זוההלטהעלגם;ולסביותהומוסקסואליםלזוגותהנישואיןמוסדאתלפתוהישכיהואאף
היואלוהחלטותעלשהערעוריםבזמן.המדינה10שלהעליוןהמשפטלביתערעורהוגש

,מיניים-חדבנישואיןהכרהשתחייבשיפוטיתהחלטהלמנועובמטרה,ועומדיםתלויים
באופןחוקותיהןלתיקוןלהביאהייתהשמטרתועםמשאלובאלסקהבהוואיהמחוקקיםערכו

הגדרהידיעלוואת)וללסביותלהומוסקסואליםהנישואיןמוסדפתיחתשלאפשרותשימנע
הבותריםהצביעו1998בנובמבר,(ואישהלגברכמוגבלהנישואיןמוסדשלמפורשתחוקתית
המשפטביתפסקמכןלאחרקצרוזמן,לחוקותהתיקוניםבעדגדולברובהמדינותבשתי
אתודחהבידיועודאיננהבענייןההחלטה,אלותיקוניםלאורכיהוואימדינתשלהעליון

ביתדןמכןלאחרכשנה.עתירתםאתבאלסקההתובעיםמשכו,הסיבהמאותה;התביעה1נ

להעניקחובהשאיןבעודכיוקבעזובסוגיההואאףוורמונטמדינתשלהעליוןהמשפט
אתמיניים-חדלזוגותלהקנותהמהזקקעל,להתחתןהזכותאתוללסביותלהומוסקסואלים

Civil-הלאימוץהובילהזוהחלטה;הנישואין12ממוסדהנובעותההטבות Unions~

Acf

בוורמונט
מדינתשלהעליוןהמשפטביתשלהראשוניתלפסיקתובתגובה,בהמשךבהרהבהאדוןבו

בנישואיןמסויםבשלביכירוהברית-ארצותממדינותיותראושאחתהששומתוך,הוואי
"הנישואיןמוסדעללהגנההחוק"המכונהפדרליתוק1996בשנתהקונגרסחוקק,מיניים-חד
"Defense of

Marriage

Act0

~

שלושיםכהעדחוקקובעקבותיו.,3(ןיי)(יי424ת1:להלן)י(7

8(1993.Haw(67,442d.P852,"אשן"ןBaehr(עניין:להלןLewinאוUdwin case.
Haw(1122d.P910,Baehr.1996):ראו9

v

. Miikeהפגיעהעלמבוססהיההיחידהמדינהנימוק
הוכחלאכיוקבעוכולמכולזהטיעוןדחההמשפטבית.מיניות-חדבמשפחותהגדליםבילדיםהאפשרית
-חדלזוגותהנישואיןמוסדפתיחתכינפסק:ועודזאת.אלולילדיםאחראופסיכולוגינזקכלשייגרם
ושורהמקיפההגנהלהםמקזההמוסדשכןזובמסגרתהגדליםילדיםשלמצבםאתתיטיבדווקאמיניים

.זכויותשל
10(1998.1].Alaska Super(.1]6562-95-340א.א,Brause , Bareau of

~

ttsl StdZtiStiCS.
1999Haw(5662d.P994,tB(lEhr):ראו11 " Miike

12(1999,.1].sup)8642(ץd.A744,State ofVermontןBaker(ענייו:להלןBakerאוaBaker case

13(1997West(7.)5.[.ע.

"
1)40The Defense of

:

~

Marriage

t(DOMA:להלן)
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מפני"הנישואיןמוסדעללהגן"הםאףשנועדודומיםחוקיםהברית-בארצותמדינותוחמש
וכיואישהגברשביןלקשרמוגבלהנישואיןמוסדכיקובעיםאלוחוקים,מיניים14-הדזוגות

במדינהשייערכומיניים-חדבנישואיןלהכירמחויביםאינםהמדינותוהןהפדרליהממשלהן
.הבריתני-לארצותמחוץאואחרת

רשומהשותפות(ב)
"רשומהשותפות"שלאירופי-הצפוןהמודלהנומינית-הדבזוגיותלהכרההקייםהשניהמודל

R6egistered Partnership) l(.דברלכל"נישואין"כאלאליוולהתייחסזהמודללכנותנהוג
זהשמודלאףעלכימגלההרשומההשותפותחוקישלמדוקדקתשבחינהבעוד,ועניין
שלחוקיהסדרבולראותואין,מהותיבאופןממנושונההוא,הנישואיןמודלעלמבוסס
לחקיקהמפניםאמנםרשומהשותפותבענייןחוקים,המיןמאותוזוגבניביןנישואין
שהםכך,הרשומההשותפותמוסדעלזוחקיקהומחיליםוגירושיןנישואיןבענייניהקיימת
,בנישואיןהקשורותוהחובותההגנות,ההטבות,הזכויותרובאתהמיןמאותוזוגלבנימקנים

האלטרנטיבההנםאלההוקים,זאתעםיתד.משמעותייםחריגיםלמספרבכפוףזאתאך
המשפטיוההסדר,ולסביותהומוסקסואליםבפניכיוםהפתוחההנישואיןלמוסדביותרהקרובה
הנישואיןמוסדהגדרתאתהמרהיבהלחקיקהפרם)מינית-חדבזומותלהכרהביותרהמקיף

אומצואלהחוקים,(בהולנדשנעשהכפי,ולסביותהומוסקסואליםזוגותעלגםשיחולכך
שוודיה,18(1993)נורווגיה,17(1989)דנמרק:אירופהבצפוןמדינותששידיעלכהעד

Stahls::ראו14 Report15"8Maalage-142000טת,Lambda Lega] Defense and Education Fund

08

~

Last

'

visited([578-[http ://www. Iambdalegal .org/cgi-bin/pages/documents/record

~

.

er

cordr

Allowing civil Unions : Gay1"8Ferdinand "Vermont Legislature Clears2001.4.23);ח

2000.4.25Couples Given Rights Like Those Of

.

Married Couples" Washington Post.
G:ראו,חוקתיותםובשאלתאלובחוקיםלדיון15 .W. Willett

'

: "Equality Under

I

the

~

Law ~orAnnihilation

of"73מ1"[1(1997)335;].0. MarTiage and Morals? The Sasae Sex Marriage Debate

"ofSa~ae-Sex . MaITlage: When

'Tl

heoryI Confronts Praxis00081460ת%]Brown

'

"Extraterritoria

coxע(46- "Are Sanne-Sex Marriage Statutes the New.8;1(1996).Rev.1Quinnipac16

Knauer "Domestic.(1996)194.א.ג]Sexual Orientation1]',2טא"?Gay Initiatives

Less than Perfect8

;

~

Marketplace

Innovation

:

and4:Sex Relationships-586ותPartnership ;and

B .A . Robb "The;337(1998).Rts. ]. Rev11)1.Temple Pol7"Institutiona] Choice

New32"Evansזof Romer10אייthe1תConstitutionality of the Defense of Marriage Act

New Judicial0שL.M. Farabee "Marriage, Equa] Protection, and;263(1997)"1.שע.Eng

D.Oש[ . Coolidge;237(1996).Pol 'y Rev1

~

.1Yale14"View from the States14:Federalism

the1מState Marriage Recognition Statutes860לת~w.c . Duncan "Definition or Discrimin

Creighton32"Sa~ae-Sexן.אשא(1998)13-11,3 Marriage

'

Debate'.
.3הערהלעיל,העבריהמינוחלעניין16
Registeredנ(ט0ת.373,:ראו17 Partnership Act) ; Danish(1989,7June,372.א04תDanish

ש

:

conformשthe Danish

~

marriage, inheritance, penal. and tax laws0חטנ1989,7(8תנטת0ותב

~

English see [ht@://users .cybercityd1תof

act

theש%( Registered Partnership .

AI

ct). For

I

the

Lastת2001.4.230) visited([52ש01253ןט.תםא-.
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חוקהצעות,22(2002)פינלנד-ולאחרונהן2(1998)הולנד20(1996)איסלנד,9ן(1995)

.ובברזיל24בשוויץ,באיטליה,בבלגיה23כעתועומדותתלויות"רשומהשותפות"
מיניים-חדלזוגותבתחולתםמוגבליםסקנדינביהמדינותשלהרשומההשותפותחוקי
הןכיוםיכוליםלפיכך.הטרוסקסואליםזוגותבפניגםפתוחההולנדישהחוקבעוד,בלבד
נישואיןלביןרשומהשותפותביןלבתורבהולנדהטרוסקסואליםזוגותוהןמיניים-הדזוגות
במדינותהומוסקסואליםזוגותואילו,יחסיהם25מערכותאתמשפטיתלהסדירמנתעל

רקהעומדתאפשרות,מלהינשאמנועיםאךרשומהבשותפותלהתקשררשאיםסקנדינביה
,הטרוסקסואליםזוגותבפני

למספרבכפוףמנישואיןהנובעותהזכויותרובאתמהליםהרשומההשותפותחוקי,כאמור
מאלויותרהמורותותושבותאזרחותדרישותמטיליםאלוחוקים,ראשית.הכללמןיוצאים

For[ק611://:ראו18 the text of the act iry English see.1993,30Of April40.0אAct

Lastטס2001.4.23) visited([6012530ןט/52.םם-/users .cybercity.dk.
;CarlBildt:ראו19 andlGun

.

Hellsvik

~

ofthe :Swedish6וtranslation

i

,1994,23

'

ofJune1117.0א

~

Act

]Ministry

~

ofJustice. see %ttp://www.casti.com/FQRD/texts/partnership/se/sweden-act.html

Lastחס2001.4.23) visited(.
see/:ראו20 [htt ://www.casti .com/FQRD/texts/partnership/is.1996,4טמאן.of87

:

Act

;

number

/http : //www. casti . com/FQRD/texts[;(2001.4.23מסbill.html] (Last visited-100186ת

[partnership/is/iceland-chng.htmlת2001.4.230) (Last visited.
1997,17and,:ראו21 Act of December,324Netherlands Law Gazette,1997,5Act Of July

660Netherlands Law Gazette.
~-:ראו22 Sex Partnerships" ILGA-6"

5800Hiltunen "Approved Finnish Legislation.1
.0Euroletterמ.93(0א,2001)

היוצר1998משנתחוקלתוקף2000בינוארנכנס,רשומהשותפותבענייןהבלגיתהחוקלהצעתבנוסף23
Statutory-בבלמהחדשמוסד Cohabitation,שניכלשלמשותפיםלמגוריםחוזהרישוםהמסדיר

החובותואתהמחיההוצאותאתלחלוקחובהמוטלתהצדדיםעל;מיניים-חדזוגותלרבותבוגרים

.המשותפיםלמגוריםהקשורות
הצעות.מוחצתתנוסהונחלההספרדיהפרלמנטבפנירשומהשותפותחוקהצעתהוגשה2000באוקטובר24

סיכוייששבההיחידהשהמדינהנראה.כי'הצהמחוקקיםביתידיעלגם1999שנתבסוףנדחודומות
מדוברלעילשצוינוהמדינותבשאר.שוויץהנהלעיןהנראהבעתידרשומהשותפותחוקילקבלתראלי

.ביותרקטןבפרלמנטלדיוןלהגיעשסיכוייהןחוקבהצעות
בהולנדקייםשהיה"הרשומהשותפות"המוסד,מיניים-חדנישואיןלענייןבהולנדהחדשהחוקלפי25

זותקופהובמהלך,נזספותשניםחמשבמשךמיניים-הדנישזאיןלצדלהתקייםימשיך1998משנת
,2Merin,:ראו,להפךאונישואיןשללזהרשומהשותפותשלמסטטוסלעבוריהיהאפשר supra note

4.06.
הזוגבנירשאים,המדינהותושבאזרחהנוהזוגמבניאחדאםרק,ובפינלנדבאיסלנד,בנורווגיה26

אזרחישאינםזוגבניגם,החדשהחוקפיועלהשוודיהחוקתוקן2000ביולי.רשומהבשותפותלהתקשר
לפי.השותפותרישוםלפנישנתייםלפחותבשוודיהגרואם,רשומהבשותפותלהתקשררשאיםשוודיה
שותפותחוקבהשישאחרתמדינהאזרהאודניאזרחהנוהשותפיםאחדכיהנהאחתאופציה,הדניהחוק

רשאים,לרישוםשקדמוהשנתייםבמהלךבדנמרקקבעתושביהיוהזוגבנישניאם,לחלופין;רשומה
אזרחיםיהיוהזוגבנישניכיבעברנדרשבהולנדשותפותרישוםלצורך.רשומהבשותפותלהתקשרהם

אואזרחיהאהזוגמבנישאחדבכךדיוכיום2000בדצמברתוקןהחוק;בהולנדקבעתושביאוהולנדים
.Ibid,4-3.06,הולנדתושב
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בתחולתםמוגבליםהרשומההשותפותשחוקיזהבמובן,מדינותבאותןנישואיןלשםהקיימות
בשותפותמלהתקשרמנועיםשזריםכך,לתושביהאונחקקובההמדינהלאזרחיכללבדרך

נהניםאינםמיניים-חדזוגות,הרשומההשותפותהוקילפי,שנית,אלו26במדינותרשומה
זהובכלל,מדינותבאותןנשואיםלזוגותאוטומטיבאופןהמוענקותשונותהורותמזכויות
ממדינהמשתנהההורותזכויותשלילתהיקף.מלאכותית27והזרעהאימוץ,הזקהזכויות
לשירותינגישות(בכללנשואותלאומנשים)מלסביותנשללתהסקנדינביותבמדינות:למדינה
;זרילדיחדיולאמץרשאיםאינםרשומהבשותפותהקשוריםזוגובני,מלאכותיתהזרעה

הביולוגייםילדיהאתלאמץרשומהבשותפותזוגלבתמתירותאירופהצפוןממדינותחלק
הסקנדינביותבמדינות,זו28זכותמקנותאינןשאחרותבעוד,זוגהבתשלהמאומציםאו

בפניהעומדותאלולביןנשואיםזוגותבפניהעוטרותהאלטרנטיבותביןנוסףהבדלקיים
נישואיןטקסביןלבחוריכוליםנשואיםשזוכתוהוארשומהבשותפותהקשוריםזוגות

שלדתי"נישואין"שלטקסבעוד,המדינה29מטעםכנסייתי-דתינישואיןטקסלביןאזרחי
.משפטית30נפקותכלאיןרשומהבשותפותלהתקשרהמעונייניםמיניים-חדזוגות

27ibid)151.
משותפתלחזקהמיניים-חדזוגותשלבזכותםמכיראינוהחוק,ובשוודיהבנורווגיה,בדנמרק,למשל,כר28

מ42יםובפינלנדבאיסלנדהחוקיםרק.הזוגמבניאחדכלשלהמאומציםאוהביולוגייםהילדיםעל
משותפתחזקהובהולנד,הזוגמבניאהדכלשלילדיהםכלפיאוטומטיתמשותפתחזקהמיניים-הדלזוגות

-הדזוגות,הרשומההשותפותחוקיפיעל,כןכמו.המשפטמביתמיוחדצוקבלתלאחררקאפשרית
ילדיואתזהומלאמץמהםאחדשלהביולוגיילדושאינוילדמשותףבאופןמלאמץמנועיםמיניים

רשאיםהשותפיםלפיו,והולנדדנמרקשלבהוקיםחריגישזהלכלל.זהשל(המאומציםאוהביולוגיים)

.(זרהמארץהזוגמבניאחדידיעלמלכתחילהשאומץבילדמדוברכןאםאלא,זהשלילדיואתזהלאמץ
יחדיולאמץאףבהולנדרשומהבשותפותהקשוריםזוגבנירשאים,2001מאפרילהחל,לעילכאמור

רואים.זרהממדינהבמקורהילדאומץלאעודכלמהםאחדשלהמאומץאוהביולוגיילדושאינוילד
זרותממדינותילדיםלאמץהזכותאתמקנותרשומהשותפותחוקיקיימיםשבהןהמדינותכי,כןאם,אנו
לזוגותיותרשאםהחששהנואלומדינותידיעללכךשניתןהרציונל;נשואיםהטרוסקסואליםלזוגותרק
צפוןבמדינותלאימוץילדיהןאתלשלוחרבותמדינותיפסיקו,לארץמחוץילדיםלאמץמיניים-חד

:ראו,זהבענייןולביקורתזהברציונללדיון.הומוסקסואליםזוגידיעלהילדיאומץשמאמחששאירופה
8.ch.,1514.חוקיהן)מלאכותיתלהזרעהנגישותמלסביותשוללותסקנדינביהמדינות,כןעליתר

שבההיחידההמדינההנההולנד;(נשואהשאינהאישהלכלאלומעיןשירותיםמתןטרףבאופןאוסרים

המעוניינותלסביותעלהפליהמפניהמגנהחקיקהקיימתואףאלולשירותיםנגישותעלבהוקמגבלותאין
,Ibid.4,מלאכותיתהזרעהבאמצעילהשתמש ch.

מקנהבלבדדתיטקסגם:קרי,זהותמשפטיותתוצאותהטקסיםסוגילשניישנןאלומדינותחוקילפי29
פורמליבאופןהנההכנסייהסקנדינביהבמדינות,ועודזאת;בעירייההנישואין-דםשלאוטומטירישום
.ch,1514.3:ראו.ידהעלומתוקצבהמנוהלהמדינהשלגוף

דתלשיקוליבניגודלפעולהכנסייהעלבחוקלכפותסקנדינביהממשלותרצולאזהבהקשרכי,ספקאין30
מיניים-הדזוגות"להשיא"סקנדינביהבמדינותרביםכמריםשלנכונותםלמרותוזאת)שבסמכותה

-חדלזוגותדתייםנישואיןשלהאופציהכילצייןיש.(פרטיכאקטרקולא,משפטיתוקףבעלבטקס
אזרחינישואיןבטקסורקאךמכירהזומדינהשכן,משפטיתמבהינהבהולנדרלוונטיתאינהמיניים
.ch,1514.4:ראו,בעירייהשנערך
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תוקףישרשומהשותפותשללסטטוס,לנישואיןבניגוד,ושוב,לעילהאמורעלבנוסף

הדדיתהכרה,השותפותנקשרהבההמדינהשלהפנימיבמשפטרקוהשלכותמשפטי
הסקנדינביותהמדינותביןרקקיימתהמדינהלגבולותמחוץשנערכורשומותבשותפויות

בשותפויותמכירותאינןאחרותמדינות,זהתלענייןהתקשרואלומדינותבהלאמנהבהתאם
זוגבני,אחרותבמדינותבהימצאם,לפיכך,אירופהצפוןממדינותבאחתשנקשרורשומות

ההכרהחוסר,משפטיתמבחינהלזהזהזריםנחשביםרשומהבשותפותהקשוריםמיני-חד

הפרטיהבינלאומיהמשפטבתחוםשונותלבעיותלהובילעלולאחרותבמדינותבשותפות
המדינהלגבולותמחוץוהמצוייםהזוגמבנילאחדהשייכיםנכסיםשלירושהבענייני,למשל)

מהשותפיםאחדמכלמונעאינורשומהשותפותשלקיומה,כןעליתר,(השותפותנרשמהבה
בהבמדינההשותפותאתלכןקודםלפרקמבליוזאתזרהבמדינהאחראדםעםלהתחתן
,בינלאומיותבאמנותהסעיפיםכל,עצמםהרשומההשותפותהוקילפי,כןכמו,נרשמה

אינם,לנישואיןהנוגעיםהאירופיהמשפטוכלליהפרטיהבינלאומיהמשפטכלליגםכמו
,רשומות32שותפויותעלחלים

במסגרתשלאזוגיותהמסדיריםבחוקיםהרשומההשותפותמודלעלוריאציותלמצואניתן

הרשומההשותפותלחוקימהבמידתדומיםאלוחוקים,ובגרמניהבצרפתהנישואיןמוסד

והחובותהזכויותומספרהיקףמבהינתביותרמצומצמיםהנםאך,אירזפהצפוןמדינותשל
מיוחדיםכהסדריםלסווגםישולפיכך,הרשומההשותפותלחוקיבהשוואהמכוחםהמוענקות

1999בשנת,הרשומההשותפותממודלאינטגרליכחלקולאמינית-הדבזוגיותלהכרה

50114Pacte~1(6")"האזרחיהשותפותהסכם"חוקאתצרפתחוקקה civil de"(,ובראשי
לזוגותוהןמיניים-חדלזוגותהןזכויותשלביותרמוגבלמספרהמקנה,PaCSתיבות

שמהווהחוקהגרמניהתחתוןהביתאימץ2000בנובמבר,דומהבאופן.הטרוסקסואלים33

The(רשומהשותפותשלמסוימתוריאציה "Life Partnership" Act(אתלהסדירהמיועד
-ההן,הרשומההשותפותלחוקיבניגוד,בלבד34מיניים-חדזוגותשליחסיהםמערכות

PaCSזמק(ם"שא5ז-הוהןLifeוגירושיןנישואיןבענייניהקיימתהחקיקהאתמחיליםאינם,

במדינותשנערכורשומותבשותפויותלהכירבאםדעתשיקולהמשפטיםלשרמוקנה,הדניהחוקפיעל31
בשותפויותמכירההולנד.(הולנדיתבשותפותהכרהלענייןרקכיוםרלוונטיתזוסמכות)נוספות
,Ibid..3:ראו,הולנדייםאזרחיםהנםהשותפיםשניאםרקסקנדינביהבמדינותשנקשרורשומות ch

32Ibid, ibid.
חוקייםתושביםהנםהזוגבניששניבכךודי,PaCS~-בלהתקשרמנתעלצרפתיתבאזרחותצורךאין33

אחרתהזוגבניקבעוכןאםאלא)משותףרכוששלמשטרהנןבחוקהמוקזותהעיקריותהזכויות.בצרפת
אוירושהזכויותמקההאינוהחוק;רפואילביטוחוזכאותלחובותמשותפתאחריות,(ביניהםבחוזה

השלישיתמהשנההזוגלבנימוענקיםלאומיוביטוחנשויכזוגמיסוי.ההורותבתחוםכלשהןזכויות
בנישלמשותפתהודעהידיעלנרשםPaCS'-ה,בעירייהשנערכיםנישואיןלטקסיבניגוד.ואילךלקשר
לפקידצדדית-חדאומשותפתהודעהידיעל8ק[5-האתלפרקניתן.המקומיהמשפטביתלפקידהזוג
אתמשנהאינוPaCS'-הרישוםשכן,לאחרהזוגמבניאחדשלנישואיןמכוחפשוטאוהמשפטבית

Relative:ראו."ות/רווקים"כהצדדיםשלהסטטוס au1999Novembere15du994-99.001ת]

טס2001.4.23)

~

visited851])]http ://www.perso .club-internet.fr/ccucs[,50114811שPacte

~

civil

~

de.
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חוקיםמקניםלפיכך,ביותרמצומצמתשהנה,בחוקהמנויותהזכויותלרשימתמוגבליםוהם
ממרביתיותררהביםהםאך,הרשומההשותפותלמודלבהשוואהזכויותשלמועטמספראלו
.35(להלןראו)הברית-בארצותהמשפחתיתהשותפותהוקי

משפחתיתשותפות(ג)
שותפות"שלהמודלהנוהמיןמאותוזוגבנישלביחסיהםמשפטיתלהכרההשלישיהמודל

-הדזוגותשלהסטטוסלהסדרתהעיקריהמודלזהו,36(051חPartnership"001("משפחתית
,הנישואיןמודלעלמבוססזהמודלאין,רשומהלשותפותבניגוד,הברית-בארצותמיניים
זכויותשלהרחבהמגווןמביןספציפיותזכויותשלמצומצםמספרמכוחומוקנותשכן

המקובציםהמשפטייםההסדריםאתלקטלגקשה,כןכמו,הנישואיןמוסדמכוחהמוקנות
ולשותפותלנישואיןבניגודשכן,אחידכמודל"משפחתיתשותפות"שלהכותרתתפת

התכניותאוהתקנות,החוקים,הלאומיבמישורסטנדרטיותוזכויותהגנותהמקנים,רשומה
,"המשפחתיתהשותפות"הגדרתמבחינתהןמאלהאלהשונים"משפהתיתשותפות"המכונים

והן,והיקפןומקוםמקוםבכלזהממוסדהנובעותוההטבותהזכויותמספרמבחינתהן
שותפויותשלסוגיםשניישנםהברית-בארצות,והעניינית37הגאוגרפיתתחולתומבחינת

.שונה35ממיןזוגבניעלוהןמיניים-חדזוגותעלהן,כללבדרך,הליםשניהם:משפחתיות
זוגותמוכריםפיוועלהעליוןהביתשלאישורהצריךלאהראשוןהחלק:חלקיםשניבעלבהוק-מדוס34

בכל"זוגבן"שלזכויותבעליולהיותמשפחהשםאותותחתלהירשםזכאים,משפחהכקרובימיניים-חד

החוקמקנהכן.זהכנגדזהלהעידשלאהזכותגםכמו,רפואילביטוחוזכאותרפואיותלהחלטותהנוגע
.מיניים-חדזוגותעלגםנשואיםלזוגותהנוגעיםהירושהבחוקהסעיפיםאתומחילהדיורבתהוםהגנה
זאתעם.והתאזרחותהגירהזכויותמקזהואףאזרחיהאוגרמניהתושבייהיוהזוגבניכידורשאינוהחוק
הצדדיםביןהרכושוחלוקתהשותפותפירוקהליך.(משותפתלהזקהפרט,הורותזכויותמ42האינוהחוק
הגרמניהפרלמנטשלהעליוןהביתדחה2000בדצמבר.גירושיןלהליכיבדומההמשפטביתידיעלנעשה

השמרניהבונדסראט.הזוגלבנישונותכלכליותזכויותשהקנה,החוקשלהשניחלקואת(הבונדסראט)

הכנסהמסבתהוםנשואיםזורתשללאלוזהותזכויותמיניים-חדלזוגותהמקניםהסעיפיםאתאישרלא
:ראו.העליוןבביתאושרולאהזוגלבןפנסיהוזכויותבזהזהכלכליתלתמוךהחובהגם.ירושהומסי

and

I

German,2000,10German

:

Parlianaent

OKs

~ DP

:

: PlanetlJoutl: News ;;

Staff

, ,

Friday

, November

www. planetout:2000,1,[שיאPlanetOut

~

News StaffFriday, December,81ץםחSenate

~

OKs

Lastחס2001.4.23) visited([פוליטיקאיםשלרבומספרהגרמניתשהתקשורתאףעל.00=/80ק
מאודקטןמספרמקנהשהחוקהרי,מיניים-חדלזוגותלנישואיןבאופיוהדומהכמוסדהחוקאתתיארו
דומהוהנהמוגבלתמאוד,כןאם,היאזהחוקלפיההכרה.הזוגבניעלחובותמטילאינווכללזכויותשל

,ch,2Merin.5:ראו.הצרפתיהחוקידיעלהמוענקתלזובהיקפה supra note.כילצייןישלבסוף
הדומהחוקבאמצה,מינית-חדבזוגיותהמכירותהמדינותלרשימתלאחרונההצטרפההיאאףפורטוגל
Freitas:ראו.ממנומקיףפחותכיאם,אירופיהצפוןהרשומההשותפותלמודל "The New.וא

.(2001May(88.סחSanae-~ Sex Unions" ILGA-~Euroletter08Portuguese Law

,Merin:ראו35 Ibid, ibid.
.3הערהלעיל,העבריהמינוחלעניין36
מעניקיםומעבידיםמקזמיותרוויות,עדים,טדינזתאילולבדוקיש,פדרליתבהכרהמדוברשלאכיוון37

למדינהממדינה,לעירמעירמשתנההדבר;"משפחתיתשותפות"כלהכרהזכאיםזוגותואילוזהסטטוס
,ch,2Merin.7:ראו.למעבידוממעביד supra note.

,"משפחתיותשותפויות"בלהכירית-הם-בארצותומעבידיםשונותעריםכשהחלו,השמוניםשנותבאמצע38
ככולליםההסדריםרובמחדשהוגדרוהאחרונותבשניםאך,בלבדמיניים-חדלזוגותמיועדהמוסדהיה
,Ibid.נשואיםשאינםשונהממיןזוגבני ibid.
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משפחתיותלשותפויותפרטייםמעבידיםידיעלשונותהטבותבהענקתמתבטאאחדסוג

מוסדהנו"משפחתיתשותפות"שלהשניהסוג.מוסד39אותוידיעלמוגדרותשאלוכפי
תקאומדינתיתחקיקה)כלשהיחוקהוראתמכוחהמוקם

~

היחידותהמדינותמוניציפליגצו/ה
,קליפורניה,וסטס'מסצ,ורמונט,הוואי,יורק-ניוהנןכיוםמשפחתיתבשותפותהמכירות
הטבותהמדינהעובדישלזוגםלבנימקניםאלובמדינותהחוקים.ואורגון40קונטיקט
"משפחתיתשותפות"שלההגדרהעלעוניםאלוזוגותאם,העבודהבמסגרתשונותכלכליות

מדינתשלהחוק.אחרותבמדינותמוכרותאינןאלומעיןשותפויות,הרלוונטיהחוקלפי
The:הוואי Reciprocal Beneficiaries Actבארצותמסוגוביותרהמקיףמזמןלאעדהיה-
ממיןזוגותעלגםתלזהחוק.מיניימ41-הדלזוגותפיועלשהוענקוהזכויותמבחינתהברית
מוותגרימתבגיןאזרחיתתביעהלהגישזכות,ירושהזכויות,השארבין,ומקנהשונה

המגורמןמעסיקיםמחייבהחוקאין,זאתעם.הזוגלבןרפואיוביטוחהזוגלבןברשלנות

,עובדיהםשלהזוגלבנירפואיביטוחלספקהפרטי
חקיקהלנסחהפרלמנטעללפיהורמונטמדינתשלהעליוןהמשפטביתהחלטתעקב
,במדינה42מיניים-תרזוגותעלגםמנישואיןהנובעותוהחובותההגנות,הזכויותאתשתחיל
The("האזרחיתהברית"חוקאתורמונטשלהפרלמנטאימץ civil Unions Act(,שנכנס

כלאתלהםמקנה,המיןמאותוזוגבניעלורקאךשחל,החוק,432000ביולילתוקפו
בתוךהנישואיןמוסדמכוחהטרוסקסואליםלזוגותשמוענקותוההגנותההטבות,הזכויות
הואשכן,המיןמאותוזוגלבניהנישואיןמוסדפתיחתאפשרותאתמונעאך,ורמונטמדינת
מבטאזהנישואיןדמוימוסד,זאתעם,לאישהגברביןכבריתמפורשות"נישואין"מגדיר

באופיודומהוהוא,כיוםהברית-בארצותהקיימתמינית-חדבזוגיותביותרהרהבהההכרהאת
,האמריקאיהמשפחתיתהשותפותלמודלמאשרהאירופיהרשומההשותפותלמודליותר

חלההוק,ראשית:אירופהבצפוןלחוקיםבהשוואהההוקשלמגבלותמספרלצייןישאולם
המחוקקשלבסמכותושהנןמנישואיןהנובעותהזכויותאתרקומקנהורמונטבמדינתרק

לזוגותאוטומטיתהמוענקותהזכויותקשתכלאתמעניקהחוקאין,לפיכך.ורמונטבמדינת
זכויות,ההגירהבתחוםזכויותכגון,זכויותמאלףבלמעלהמדובר)הפדרליתברמהנשואים
-חדלזוגותהחוקשמקנהההדשהמעמד,כןכמו.44(בזהוכיוצאהפדרליהמיסויבתחום

אתזובמסגרתאפרטלא,מינית-חדזוגיותשלסטטוטורייםהסדריםהנוזהבמאמרעניינישעיקרכיוון39
,משפחתיתשותפותשלזהבסוגלדיון."משפחתיתשותפות"המכונותהפרטיהמגזרתכניותשלאופיין
,Ibid:ראו ibid.

40Ibid, ibid.המוניציפליתלרמהמוגבלים"משפחתיותשותפויות"שלההסדריםשאר.
Reciprocal.572(](1997):ראו41 Beneficiaries Act, H.R. S756.
12Supra:ראו42 note.

civil:ראו43 Unions0)Act Relating0א.91מג,Vennont LegislaUJre2000-1999Acts of the

approved).200026)1202(2000)[קאא://~ץוץ518.168.74(1.0ץ.8015/2000/8005/85/ Apr

(2001.4.2308

,

Last visited([091ז.4לדח]7:ראובחוקמקיףלדיון.4.ch,2.Merin, supra note

.Merin,עibid:741:ראו44
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לתושבימוגבלתתחולתוולפיכךהברית-בארצותאחרתמדינהבשוםמוכראינומיניים
ביןלהשוותמנתעלשביכולתוכלעשהורמונטמדינתשלהמחוקקכיספקאין,ורמונט45

הנישואיןמוסדלפתיחתפרט,נשואיםזוגותשללאלוהומוסקסואליםזוגותשלזכויותיהם
שהואשהסטטוסעדמצומצמתתחולהבעללהיותימשיךהחוק,זאתעם;מיניים-הדלזוגות
.הברית-בארצותאחרותמדינותידיעליוכרמקים

אומצומשפחתיותשותפויותבענייןוחוקיםתקנות,לעילשצוינוהמדינותלשבעבנוסף
זכויותמקניםרובם,הברית-ארצותברחבימקומיותורשויותעריםמשמוניםלמעלהידיעל

השותפותאתלרשוםמאפשרותהעריםמןחלק.המקומיתהרשותעובדישלהזוגלבני
מצומצםמספרשיעלהויכול,כלשהןזכויותהענקתללאבלבדסימבולישיהיהיכולהרישום)

;רישוםללאבדיעבדבסטטוסהכרהמאפשרותוחלקן,(העבודהבתחוםבעיקר,זכויותשל

בשותפויותמכירותעריםשלקטןומספרההמביתמןליהנותהעירלתושבירקמאפשרותחלקן
עלגםחלותשתקנותיההיחידותהעריםאתתהנהפרנסיסקו-סן,אהרות46בעריםשברשמו
San(העירייהעםבהוזיםשמתקשריםפרטייםמעסיקיםועלחברות Francisco 's Equal

Ordinance80006בהיקפםמוגבליםהנםמשפחתיותשותפויותהמסדיריםוחוקיםתקנות.47(מ
הרישוםטרםמסוימתזמןלתקופתמשותפיםמגוריםהוכחתנדרשתכללבדרך:ובתחולתם

משפחתיתשותפותשלקיומה,לפיכך,ורגשיתכלכליתהדדיתתלותשלקיומהוהוכחת
;השותפותלפירוקלהביאמנתעלצדדית-חדבהודעהדי,כןעליתר.לגופומקרהבכלנבדק

ביטוחכגון)העבודהבמקוםהקשורותההטבותבתחוםבעיקרחלהמשפחתיתשותפות

מספרהסטטוסמקלהלעתים)מסוימיםעובדיםעלורק(ציבוריתעובדתשלהזוגלבתרפואי
,(סוהרובבתיתוליםבבתיביקורזכויותכגון,העבודהיחסיבתהוםשאינןנוספותזכויות

שאינםזוגותשלרבמספרקיים,זאתלאור,ועריםמדינותשלקטןבמספרמוכרוהסטטוס
היקף,רשומהולשותפותלנישואיןבניגוד,כןאם.משפחתיתבשותפותלהתקשרזכאים
,מסוימיםלאזוריםומוגבללמשנהומאזורמשתנהזהמודללפימינית-הדבזוגיותההכרה

שללקיומההתנאיםאחרשממלאיםזוגותלאותםשמוענקותההטבותמספר,כןעליתר
מכוחואורשומהשותפותמכוחהמוענקותלאלהבהשוואהמזעריהנומשפחתיתשותפות

המשפחתיתהשותפותמודל,רשומהולשותפותלנישואיןבניגוד:ועודזאת,הנישואיןמוסדשל
אושלישייםצדדיםכלפיוזכויותחובותאוהזוגבניעלכלשהןהדדיותחובותמטילאינו

.המדינה48
-הדלזוגותמעניקיםשאינםהאירופייםההסדריםלמרביתבניגודכי,זאתעם,לצייןיש

למוסדקשרללאוזאת)הברית-בארצותרבותמדינות,ההורותבתחוםכלשהןזכויותמיניים
-בארצות,למשל:מיניים-חדלזוגותמקיפותהורותזכויותמעניקות(המשפחתיתהשותפות

מאפשרותהמדינותמרבית,מלאכותיתהזרעהלשירותיבנגישותהפליהכלקיימתלאהברית

זהלסטטוסאיןאך,ורמונטבמדינת"אזרחיתברית"בלהתקשראמנםזכאיםאחרותמדינותשלתושבים45
,Ibid.ורמונטמדינתלגבולותמחוץמשפטיתהשלכהכל ibid.

46fbid,

:

ibid.
1.33-66-97San(עטן1997.1):ראוד4 Francisco, Cal . . Ctrdinance.
,7.06,2Merin:ראו48 supra note.
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לבנותמתירותהמדינותוכמהצית,זוגובןשלילדיועלהזקהלקבלההומוסקסואלהזוגלבן
,זו49שלילדיהאתוולאמץהזוג

מודלשלאחרתאוזוגרסהאימצוהברית-לארצותמחוץאזוריםמספרכילצייןישלבסוף

501998-בקטלוניה,ספרדשלהמחוזותעשר-ארבעהמתוךשניים."המשפחתיתהשותפות"

ניתנותמכוחההברית-בארצותלהסדריםבהיקפההדומההקיקהאימצו,511999-בוארגון
נשואים52ישאינםהטרוסקסואליםלזוגותוהןהומוסקסואליםלזוגותהןשונותהטבות

נישואיןללאוהשותפיםמגורים(ד)
משותפיםמגורים"הנוהמיןמאותוזוגבנישלביחסיהםמשפטיתלהכרההקייםהרביעיהמודל

כמו.בישראלבציבורהידועיםלמוסדבאופיוהדומהמוסד,53((מסא8א86ח0)"נישואיןללא

המגוריםמורל,בלבדהמקומיבמישורכהעדיושםזהמודלגם,"משפחתיתשותפות"
זוגותשלזהעםמיניים-חדזוגותשלהמשפטימעמדםאתלהשוותמתיימרהמשותפים

,מנישואיןהנובעותהזכויותמןהלקאלולזוגותמקנהולפיכךשונהמיןבניבציבורידועים

נישואיןללאמגוריםשלהמשפטיתההסדרהבמידתתלויזהמודלבמסגרתההכרההיקף
זוגותשלבזכויותיהםהכרהישנהשבהןבמדינותרקישיםוהוא,הנדונהבמדינה

מעיןמשפטייםהסדריםהרחיבומדינותמספר.במשותףהגריםנשואיםלאהטרוסקסואלים
שמונהמתוךשתיים,למשל,כך,במשותףהגריםמיניים-חדזוגותעלגםשיחולוכךאלו

פירוקעםהזוגבניביןהרכושחלוקתאתבחוקמסדירותהאוסטרליותהפדרליותהיחידות
Theשכותרתודומהחוקזילנד-ניושלהפרלמנטקיבל2000בנובמבר.הקשר54 De-Facto

881Relationships Property,זוגבני,2002בפברואררקלתוקףשנכנס,החדשהחוקלפי
חלוקתלצורךהמשפטלביתלפנותרשאיםיהיושניםשלושלפחותיחדיושגרוהמיןמאותו
הטרוסקסואליםזוגותביןהקשרפירוקלכללידומהבאופןהקשרפירוקעםביניהםהרכוש
לתקןשוקלבקנדההפדרליהממשל,כןעליתר.זוג55בניביןלגירושיןאובציבורידועים

,Ibid:ראו,הברית-בארצותמיניים-חדזוגותשלההורותבזכויותמקיףלדיון49 ibid.אפשרייםלהסברים
,הברית-ארצותלעומתבאירופהמיניים-חדזוגותשלהורותבזכויותההכרהמידתביןההבדליםבדבר
,Ibid.8:ראו ch.

Facto~"[61(ק://:ראו50 Couples-0(1the Stable Union ofמסJuly15Of1998/10"Law

)Spanish12001.4.2308)(מwww.redestb .es/triangulofleycatin .htm] (Last visited.
The:ראו51 Unmarried Couples Law" For the English translation of

the

Aragon partnership"

(2001.4.2308law see [http://www.redestb .es/Uianguloneyarin .htm] (Last visited.
המוענקותכלכליותזכויותשלקטןלמספרמוגבלתבספרדמשפחתיתשותפות,האמריקאילמודלבדומה52

במהלךבזהזהלתמוךהובנתהצדדיםעלחלות,השותפותרישוםלאחר.העבודהבמסגרתהזוגלבני
לאומיביטוח,מסהטבות,הורותזכויותמקניםאינםוארגוןבקטלוניהההסדרים.סיומולאחרואףהקשר
,ch,20)80.Merin.6:ראו.אלומחוזותבסמכותאינםאלהנושאיםשכן,ההגירהבתחוםוזכויות supra

,3הערהלעיל,העבריהמינוחלעניין53

Theי,8105-בהמדובר54 Capital Australian Territory and New South;בפניהונחהדומהחוקהצעת
,6.06,2Merin:ראו.זושנהבנובמברויקטוריהמדינתשלהפרלמנט supra note.

55

Ibid

, ibid.

264



המיןמאותוזוגבניביןנישואין

זההבאופןהמיןמאותוזוגבנישלבזכויותיהםשיכירוכךפדרלייםחוקיםושמונהששים
פרובינציותמספר,במשותף56הגריםהטרוסקסואליםזוגותלגביהקייםהמשפטילהסדר
זוגותשללזהבמשותףהגריםמיניים-חדזוגותשלהמשפטימעמדםביןהשווכברקנדיות

.נשואים57לאהטרוסקסואלים
שלהחוקתיהמשפטביתקבע1995בשנת:בהונגריהגםלמצואניתןזהלמודלביטוי
כךעקב,ולסביותהומוסקסואליםלווגותוכויותשוויוןלהעניקהמחוקקעלכיהונגריה
The("בציבורהידועיםחוק"אתמכןלאחרשנהההונגריהמחוקקתיקן Common Law

Marriage Act(עלגםאםכינשואיםשאינםהטרוסקסואליםזוגותעלרקלאשיחולבאופן
ידועים"הבהגדרתהומוסקסואליםאולסביותזוגבניכעתכלוליםלפיכך.מיניים58-חדזוגות

ההונגריהחוק,הטרוסקסואלים59בציבורידועיםזוגבניכשלזכויותלאותןוזכאים"בציבור
אירופי-הצפוןלמודלבדומהכטשפהההומוסקסואליםבזוגותומקיפהנרחבתהכרהמשקף
הליךקובעאינוההונגריהחוק,רשומהלשותפותבניגוד,זאתעם,רשומהשותפותשל

.רטרואקטיביבאופןלגופונבחןמקרהכל,אוטומטיבאופןמוקזותאינןמכוחווהזכויותרישום
.כלשהן60הורותזכויותהזוגלבנימעניקאינוההונגריהחוק,כןעליתר

בששסוגנישואין.2

ללאמשותפיםומגוריםמשפחתיתשותפות,רשומהשותפות)האחרוניםהמודליםשלושת
,בגרמניה,בצרפתהקיימיםההסדריםגםכמו,הנישואיןלמוסדאלטרנטיבותהמהווים(נישואין

"הזכויותסל"מלואאתמיניים-הדלזוגותמקניםאינם,ובפורטוגלבבלגיה,בספרד,בהונגריה

שלהשוואהאלואלטרנטיבייםבמודליםלראותניתןלא,כןעל,הנישואיןמוסדשמקזה
השוויוןחוסר.להתחתןהרשאיםהטרוסקסואליםזוגותשללזהמיניים-חדחגותשלמעמדם
המודליםמכוחהמוענקותוהזכויותהחובותמספר,ראשית:נדבכיםבשנימתבטא

היולוגם,שנית,הנישואיןן6מוסדמכוחהמוענקותאלושלממספרןנופלהאלטרנטיביים
-הנישואיןממוסדהנובעותוההטבותהזכויותמלואאתהאלטרנטיבייםהמודליםמקנים

בבחינתיהיו,מינית-הדבזוגיותלהכרהמיוחדיםמוסדותבהיותם,אלומודליםכיהנהטענתי

56Ibid, ibid.
"זוגבן"המונחאתמהדשהגדירהעתזהבביזוןשפעלההראשונהקיבקהייתה1999בשנת,למשל,כך57

"זוגבן"המונההגדרתאתהבריטיתוקולומביהאונטריוגםתיקנובעקבותיה.המיןמאותוזוגבניככולל
ביתהחלטתשלישירהתוצאההיהאונטריובחוקי"זוגבן"המונחהגדרתתיקון.חוקיםשלרבבמספר
"זוגבן"המונחבהגדרתמיניים-חדזוגותלכלולהמחוזעללפיה1999ממאיקנדהשלהעליוןהמשפט
.ג,."C.R.R62,]7.ט2(1999):ראו.פנסיהלזכויותהנוגעיםבחוקים

,ch,2Merin.5:ראו58 supra note.
Stuard((1996,21May(3-1LII:ראו59

Law

(]:1996Hungary 's Common Law Marriage

.

Act

of

(1996,.Schulte trans.
,Merin:ראו.מלאכותיתהזרעהאואימוץ,חזקהזכויותמיניים-חדלזוגותמקנהאינוהחוק60

.

sapra note

5.ch,2.
619.Ibid, ch.
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,והלסביותההומוסקסואליםקבוצתכנגדהמפליםהנישואיןלמוסד"שוויםאךנפרדים"הסדרים
עלאף,שראינוכפי:בהולנדהאחרונותההתפתחויותמאחוריעמדהדומהתפיסהכינראה

הנובעותהזכויותמרביתאתמיניים-חדלזוגותהמקנה,הרשומההשותפותשמוסדפי
זהמוסדבקיוםההולנדיהפרלמנטהסתפקלא-1998מאזבהולנדקייםהיה,מנישואין

כינראהלפיכך.מיניים-חדלזוגותגםהקייםהנישואיןמוסדאתלפתוחבדעתונחושוהיה
ולסביותהומוסקסואליםלזוטתמלאזכויותשוויוןכיעמדתואתהביעההולנדיהמחוקק
הוקנהבההיחידההמדינה,כןאם,הנההולנד.הנישואיןבמוסדהכללתםידיעלרקייתכן
,מיניים-חדלזוגותמלאזכויותשוויוןכהעד

היקףמבהינתהקייםהשוויוןהוסר:קרי,הראשונההטענהשלטיבהעללעמודמנתעל
מכוחהמוענקותאלולביןהנישואיןממוסדהנובעותאלוביןומספרןוהזכויותהחובות
הנישואיןמוסדמכוחהקמותוהחומתהזכויותהיקףאתנבחן,האלטרנטיבייםהמודלים
שלמטרותיואתלחלקניתן.האלטרנטיבייםהמודליםבמסגרתיישומןמידתאתונבדוק
שכל,עיקריותקטגוריותלשלושגסבאופןמכוחוהמוענקותהזכויותואתהנישואיןמוסד
:הזוגבניביןהרגשיהקשרקידום,ראשית:אחר62תחוםלהסדיראולקדםנועדהמהןאחת
;הזוגבבןלטפלמנתעלמחלהחופשתלקחתבזכות,היתרבין,ביטוימוצאתזומטרה

הואבהבמדינהולהתאזרחלהגרהזרהזוגבןזכות;סוהרובבתיחוליםבבתיביקורזכויות
בניביןהכלכליהשיתוףקידום,שנית.הזוגבןכנגדלהעידשלאהזכותוכן;זוגובןעםחי

החלתההןלכךדוגמאות,שלהםהמשותפתההייםאיכותאתלמקסםלהםלאפשרכדיהזוג

זוגבניהגדרת;גירושיןשלבמקרהכלכליתההלשהצדעלהגנהתוך,השיתוףחזקתשל
הכנסהמס,הלאומיהביטוח,הירושהבתחוםזכויות;ופנסיהחייםביטוחלצורכיכשארים

עלמשותפתלחזקהאוטומטיתזכות:ילדים-הוריםיחסיהסדרתהנהשלישיתמטרה.ועוד
נשואיםזוגותוהעדפת,זוגובןילדיאתלאמץחורגהורהשלזכותו,הזוגבןשלילדיו

ברוב.פונדקאית63אםשלבשירותיהלהשתמשהזכותגםכמו,לאימוץילדיםבמסירת
המערבמדינות

~
לזוגותזהובכללנשואיםשאינםלזוגותבמלואןמוענקותאינןאלוכויות

ארבעהישנם,שראינוכפי.הנישואיןלמוסדהחלופיותהמסגרותבאחתמוסדריםשיחסיהם
מתוך,הנישואין64ממוסדזהמוסדהמבדיליםהרשומההשותפותבחוקימרכזייםחריגים

המצוייםהחריגיםשלאופייםולאור,לעילשהוזכרוהנישואיןמוסדשלהמטרותשלוש

.M:מג0Analysis,:ראו62 S . Wald Sanae-Sex Couples : Maniage, Families, and Children

Women and08for Research185410שthe Knight Initiative" (The Stanford-22Proposition

/http : //www.lawschool . Stanford .edu/faculty/wald[:81see also,7(1999Gender. December

.titlepageת2001/10/100) shtm]] (Last visited(במערכתשמורעותק);ראוזובסוגיהמקיףלדיון:

9,2.ch,2Merin, supra note.
כיהקובע,1996-ו"תשנ,(היילודומעמדהסכםאישור,ים-עוםלנשיאתהסכמיםחוק,למשל,ראו63

.בלבדנשואיםלזוגותמוגבלהחוק:קרי,"זוגבנישהםואישהאיש"רקייהנופונדקאותמשירותי
התחולההגבלת;והתושבותהאזרחותדרישות;כנסייתי-דתיטקסלערוךסקנדינביהבמדינותהיכולתחוסר64

במוסדההכרהחוסר:זהובכלל,הפרטיהבינלאומיהמשפטבתחוםוהבדליםבלבדאירופהצפוןלמדינות
בשותפותהקשוריםזוגותהדרת-ולבסוף;להירשםניתןשבהןלמדינותמחוץהרשומההשותפות
.ההורותזכויותממרביתרשומה

266



המיןמאותוזוגבניביןנישואין

הקטגוריותשתילהסדרתמוגבליםאלוחוקיםכילהסיקבנקלניתן,הרשומההשותפותבחוקי
במסגרתביותרמועטהולהכרה(בלבדחלקיבאופן,זאתוגם)הנישואיןמוסדשלהראשונות
שמודלאףעל,לפיכך,מינייים-חדזוגותשלהורותזכויות:קרי,השלישיתהקטגוריה
מעניקהואאין,הקיימותהאלטרנטיבותשלושמביןביותרהמקיףהנוהרשומההשותפות
לאור,דומהבאופן.הנישואיןמוסדמכוחהקיימותהזכויותמלואאתמיניים-חדלזוגות
משותפיםמגוריםושלמשפחתיתשותפותשלהמודליםאתשאימצובמדינותוחקיקהפסיקה
כדיתוך,מיניים-חדזוגותשלהורותבזכויותבעיקרהכרהלמצואניתן-נישואיןללא

הבריתחוקאתלהוציא)הנישואיןמוסדשלהראשונותהמטרותשתישלמינימליתהסדרה
קלומכות,הרשומההשותפותמודלבדברזומסקנתנולאור,65(ורמונטמדינתשלהאזרחית

משותפיםומגוריםמשפחתיתשותפות)האתריםהאלטרנטיבייםהמודליםשנישגםברי,וחומר
המקניםמוסדותבגדראינם,הרשומההשותפותממוסדיותרמצומצםשהיקפם,(נישואיןללא

הנישואיןלמוסדהאלטרנטיבייםהמודליםשלושתכל,לפיכך,נישואיןשללסטטוסשווהמעמד
Marriage"בבמינת)"'בסוגנישואין"בהםלראותוניתןזהלמוסדבהשוואהנחותיםהנם

תוךולסביותהומוסקסואליםשלזוגיותקשרינפרדבאופןלהסדירהמיועדים(66[א18("
,67םהטרוסקסואלילזוגותהמיועדאקסקלוסיביכמוסדהנישואיןמוסדשלנותועליושמירת

כשוויהומוסקסואלייםזוגיותקשרישלבערכםהכרההחלופייםבהסדריםלראותניתןלא
שללזהמיניים-חדזוגותשלמעמדםיושווהשלאעד.שונהממיןזוגבניביןלקשריםערך
האלטרנטיבייםההסדריםמשיכו-ומספרלהםהמוקנותהזכויותהיקףמבחינת,נשואיםזוגות
תימשךזוהפליה,מידשנראהכפי,כןעליתר,ולסביותהומוסקסואליםכנגדהפליהלהוות
.מיניים-הדלזוגותעצמוהנישואיןמוסדייפתהלאעודכל

שומשאךנפרד".8

המודליםיקנולוגםלפיו,הקודםהפרקבפתחשהוצגהשנילטיעוןאותנומומלהזומסקנה
מוסדמכוחלהטרוסקסואליםהמוענקותהזכויותמלואאתמיניים-חדלזוגותהאלטרנטיביים

מוסדלביןאלומודליםוביןמינית-חדבזוגיותלהכרההשוניםהמודליםביןלהשוואה,Supraש654380
ch,20)80Merin.9-8:ראו,הנישואין , supra.

22Boston.]2.]999:ראו66 Globe")1Won ' t cut51טנLite886הת18י'McNamara.ע.
מבהירהמחוקק"לפיהבנורווגיההרשומההשותפותחוקלהצעתההסברבדברילמצואניתןלכךביטוי67

,ההטרוסקסואליםעמיתיהםעםזכויותשוויוןהומוסקסואליםלזוטתלהקנותבכוונתואיןכיעמדתואת
מעמדישלנישואין.ילדיםלגידולהטבעיתוהמסגרתהבסיסיתהחברתיתהיחידההנםנישואיןשכן

שימושעושהבהוקהצעת.הומוסקסואלייםלנישואיןזכותהקנייתמשוםהחוקבהצעתואין,מיוחד
האידאולוגיתבמשמעותםהטרוסקסואליםביןלנישואיןשמור'נישואין'המונח.'שותפות'ו'רישום'במונחים
מערכת...לאישהגברביןיחסיםמערכתמגלמיםהם...הבסיסיהחברתיהמוסדהנםנישואין...והדתית

מבחינהולאחברתיתמבחינהלא,נישואיןלקשרזההלהיותתוכללאלעולםהומוסקסואליתיחסים
Norway:ראו."בומתחרהואיננההנישואיןלמוסדתחליףמהווהאיננה[שכזויחסיםמערכת];דתית

Registered Partnerships for110(מס,~ Affalfs, The:

Norwegian

א80י81811ע

,

Ministry

,

ofl' Children

12,5(1993)Homosexual Couples.
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כיונראה,זומגמהמשקפיםהרשומההשותפותלהוקיהאחרוניםהתיקונים,ואכן)הנישואין
וההבחנות,(והחובות68הזכויותהיקףמבחינתהמוסדותביןמלאהזהותתהיההקרובבעתיד

יהיהשייוותרהיחידשההבדלכךייטשטשועצמוהנישואיןמוסדלביןהאלטרנטיבותבין
,הומוסקסואליםלזוגות"שוויםאךנפרדים"מוסדותבבחינתאלותחליפיםיהיועדיין,השם

שלנחיתותהאתוהמנציחים(להלןשיוסברכפי,הרחבבמובנו)השוויוןבעקרוןהפוגעים
חובותשלבקיומןדישלאהנחהמתוךיוצאזהטיעון.והלסביותההומוסקסואליםקבוצת
,הטרוסקסואליםזוגותשללזההומוסקסואליםזוגותשלמעמדםאתלהשוותכדיזהותוזכויות
הדרתעקבשנוצרתהסגרגציהשלההשלכותאתבהשבוןלקהתאףשדרושאלא

ותרבותיותחברתיות,ערכיותמשמעויותבעלמוסדשהנו,הנישואיןממוסדההומוסקסואלים
הקייםהנישואיןמוסדפתיחתרק,זוגישהלפי,מכוחו69המוענקות"הזכויותסל"למעבר
אלטרנטיבייםוהסדרים,השוויוןדרישתעלתענה,בהולנדשנעשהכפי,מיניים-חדלזוגות
.ולסביות70הומוסקסואליםכלפיהקיימתההפליהאתלהנציחכדיבהםיששכן,פסוליםהנם
צריכהמינית-חדבזוגיותמקיפההכרהלקראתהצועדתמדינהכלכילהבהירראוי,זאתעם

נראה,אחרותבמילים,ומשפטיתחברתית,פוליטיתמבחינהמקדמייםשלביםמספרלעבור
:קרי)מלאהלהכרהמינית-החדבזוגיותהכרהשלמוחלטמהיעדר"קפיצה"תיתכןלאכי

,"השלביםתורת"לכנותושניתן,בתהליךמדובר.(מיניים-חדלזוגותהנישואיןמוסדפתיחת
תחומיבמספרמיניתנטייהמחמתהפליהאיסורזהובכללמקדמייםשלביםממספרהמורכב
לזוגותשוויוןהענקת;ובצבאעבודהיחסיבמסגרתהפליהאיסורכדוגמת,משפט

דיניבמסגרתמינית-החדבזוגיותלהכרהדווקאקשוריםשאינםבתחומיםהומוסקסואלים
שלוקיומו;זוגובןעםחיהואבהבמדינהולהתאזרחלהגרהזרהזוגבןזכותכגון,המשפחה

עליהםהאלטרנטיבייםההסדרים)הנישואיןמוסדבמסגרתשלאמינית-חדלזוגיותהסדר
,המיןאותובנילזוגותהנישואיןמוסדלפתיחתכשרההקרקעתהיהאזרק,(לעילעמדנו

בזוגיותכיוםהמכירותהמדינותבכלמקיפיםהסדריםשלאימוצםטרםהתרחששכזהתהליך
הסדריםקיימיםבהןמדינותלאותןרקזהבפרקהטיעוןמתייחסלפיכך.ההומוסקסואלית71

,ההומוסקסואלית72בזוגיותלהכרהמקיפיםחלופיים

כלפיהקיימתההפליהביןבאנלוגיהלהיעזרניתן,זהטיעוןולהבהירלהדגיםמנתעל
שסגרגציהכשם.הברית-בארצותגזעמתמתההפליהלביןהנישואיןבתחוםהומוסקסואלים

,ch,2Merin.4-3:ראו68 supra note.
,Ibid.8:ראוכיוםוחשיבותומעמדוועלהנישואיןבמוסדשחלוהתמורותעל69

~

ch.
.ch,2414.10:ראו,והבטיעוןמקיףלדיון10
הדיוןלעצם"מוקדמיםתנאים"המהוויםוהמשפטייםפוליטיים-הפוציוהתהליכיםשלבאופייםלדיון11

.414ן,ch.11:ראו,הנישואיןמוסדבמסגרתולסביותהומוסקסואליםהכללתבשאלת
מהדורה)שרחל"הדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטמדינה'וברובינשטיין'אוהשווראוזהלעניין72

גבוההסובלנותרמתמשקףמהםאהדשכלמישוריםשלושהביןהמבחינים,326(אכרך,1996,חמישית
המישור;הפליליבמשפטהומוסקסואלייםמיןיחסילקיוםההיתרהואהראשוןהמישורשלעניינו:יותר

;לשוויוןהזכותשלהשליליבהיבטעוסקולפיכךמיניתנטייהמחמתהפליהבאיסורמתבטאהשני

לחייםבשותפיםההכרה-לשוויוןהזכותשלהחיוביההיבטעניינו",ביותרהמתקדם,השלישיהמישור

."שונותכלכליותוהטבותזכויותרכישתלשם,זוגכבניהמיןאותובני
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מיוחדיםמוסדותגםכך,השחוריםשללאפלייתםתרמההברית-בארצותגזעית-בין
מהווים,הנישואיןממוסדבנפרדקשריהםאתלהסדירשנועדו,וללסביותלהומוסקסואלים

,ראשית:הברית-בארצותגזעיתהפליהשלהיבטיםלשנימתייחסתהאנלוגיה,פסולההפליה
Miscegenation(ללבניםשחוריםביןתערובתנישואישאסרוחוקים Laws-4ואשר(טת

הדיןבפסקהאמריקאיהעליוןהמשפטביתידיעלנפסלו
~
frgina1

""
:להלן)ע0ן73!

שבוטלה,החינוךמערכתבמסגרתהגועיםביןיורה-דהוהסגרגציה)Lovingלענייןהאנלוגיה
Boardהמפורסמתגהחלטה ofEducationע,ו!ח

"
לענייןהאנלוגיה:להלן)לי,

"
,75(8,ה0,

תערובתנישואיעלשהאיסוריםשכשםהטיעוןעלמבוססת,היבטיהשניעל,זואנלוגיה
האמריקאיתלחוקהומנוגדיםפסוליםהיוחינוךבמוסדותללבניםשחוריםביןוהסגרגציה

גםכך,הלבןהגזעעליונותשלהאידאולוגיהועלגזעמהמתהפליהעלמבוססיםבהיותם
שלאנלוגייםטעמיםעלהמבוססתהנישואיןממוסדמיניים-חדזוגותשלהדרתםפסולה
תפיסה,סקסיזם,הומופוביה:דומהאידאולוגיהועל,ומגדר76מיניתנטייה,מין:הפליה

73(1967)1.u .s388,VirginaאLavingעניין:ולהלןLovingאוLoving case(.
74(1954)483.u . s347,Board

~

'

ofEdacation

BrownאוBrownעניין:להלן)וועטו5!1 case(.
:ראו,אמריקאייםכותביםמספרידיעלבעבריושמההראשוןהסוגמןהאנלוגיה75

Yale98"Koppelman "The:

Miscegenation

.

Al

nalogy: Sodomy Law as Sex Discrimination.14

"Koppelman k ~Why Discrimination Against Lesbians and Gay Men.4;145(1988)1.]
Sex-5צם"Koppelman.4;257-255,197(1994).Rev]1)69ץא"Sex Discrimination

(1996).Quinnipiac ]. Rev16"Marriage and Public Policy : The Miscegenation Precedents

;1661,1636(1997).Rev.1.Mich95"~ Gay Rights10זKoppelman ttThiee

.

:

Arguments

.14;105

Sex"79ץ".Rev.1.(1993)1504,1419;י,. MaITlage-58[0הHistory of)ע"Eskridge.ל(.א
:Strasser Legally Wed.4נ;(1996,York-017א)Eskridge The Oase' for Same-Sex Marriage

,Strasser "Family, Definitions.(1997)69-66;4גSume-sex Marrjge and the Constitution

,981(1991).Rev.1,]Sufolk25"the Miscegenation Analogy0ת:and the Constitution

Strasser:ת0 "Domestic Relations

,

~

Jurisprudence

and the

~

:

Great

, Slumbering Baehr.100[;4נ

Reu"1Fordham64"Definitional Preclusion , Equal Protection and Fundamental Interests

08:Limitations and

aB

ehr Possibilities51ת00,(81ת0טט"Strasser.(1995)927,921;א

1]Rutgers29"Retroactive Legislation, Reasonable Expectations, and Manifest Injustice

276-275,271(1998).
חלוקהשלדיכוטומיתתפיסהעלהמבוססתמיןבסיסעלהפליהמהווהמיניים-חדזוגותהדרתכילדעה76

ההפליהסוגיבכללראותישלפיהית-הם-בארצותיותרכלליתמטענהחלקשהנהעמדה)מגדרלתפקידי
Discrimination:ראו(מיןמהמתהפליההומוסקסואליםנגד Against Lesbiansצארי"Koppelman

Sex Discrimination", Ibid, ibid; S .A. Law "Homosexuality and the Social15and Gay Men

Weapon of

Sexism

Phaw:ג Homophobj.5;187(1988)Gender" Mas. L.Reu01Meaning

כינקבעבוהוואימדינתשלהעליוןהמשפטביתשלהדיןבפסקזוגישהשליישוםראוכן.(1988);

,(מיניתנטייהבסיסעלולא)מיןבסיסעלהפליהמהווההנישואיןממוסדולסביותהומוסקסואליםהדרת
8Idwin:ראו case, supra note.הומוסקסואליםכנגדההפליהסיווגבבסיסשעמדוהסיבותאחת

בענייניםהפדרליהעליוןהמשפטביתשפסיקתשבעודהעובדההנהמיןבסיסעלכהפליהולסביות
כמעיןאוכחשודהזוקטגוריהומסווגתלהפלותאיסורחלשבגינוהבסיסיםכאחדבמיןמכירהחוקתיים
בין,ביטוימוצאתזוגישה;הפליהאיסורקייםשלגביהכקטגוריהמוכרתאינהמיניתשנטייההרי,חשודה
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"כפויההטרוסקסואליות"שלפילוסופיהלשמרהכוונהועלמיניםתפקידישלבינארית
אףאוהשלטתהחברתיתההתנהגותנורמתבתור"ההטרוסקסואליתהעליונות"שימור)

מדוע,ראשית:שאלותמספרמעוררתוהיאמאליהמובנתאיננהזואנלוגיה,77(הבלעדית
מיניתנטייהמהמתלהפליהכאנלוגיתאוכדומה(גזענות)גזעמחמתלהפליהלהתייחסראוי

,והלסביותההומוסקסואליםקבוצתלביןהשחוריםקבוצתביןלהשוותניתןכיצד;(הומופוביה)
לטענהבסיסיש,פניועל,כיהדברנכוןאמת,מאלואלושוניםשהםמאפייניםלהןיששכן

הסתכלות,זאתעם.שוניםומאפייניםתכונותבעליובמיעוטיםשונהמסוגבהפליהשמרובר
ההפליהשליותרהעמוק,המהותילטיבהוהתייחסותהשונים"היצוניים"הלמאפייניםמעבר

המשפטןשלהתאוריהעלאנימתבססבכך.האנלוגיהאתלהצדיקעשויה-המקריםבשני
זוהשוואה;ההפליהסוגישניביןהשוואהשערך,ארדס'ריצדיווידהאמריקאיוהפילוסוף

מיניים-הדווגותשלהדרתםלשאלתגםישימההיאאך,יותרכלליבהקשראמנםנערכה
גזעבסיםעללהפליההמשותףכיהנהארדס'ריצ'פרופשלתפיסתו.הנישואין78ממוסד

צורותשתיהןכיהוא,ולהומופוביהלגזענותהמשותף:קרי,מיניתנטייהבסיסעלולהפליה
Moral"("מוסרי"או,"רוחנישעבוד"מכנהשהואמהשל Slavery"(,מיעוטיםהןשכן

:ובלשונו,ההייררכייםוהשלטוןהעצמהממנגנוניתמידהודרומינייםמיעוטיםוהןאתניים

1964משנתאזרחיותזכויותבדברהפדרלילחוק7סימן,למשל,כך:פדרלייםחקיקהבדבריגם,היתר

נטייהמונהאינו(לאוםאודת,צבע,גזעוכן)מיןבסיסעלהעבודהבתחוםהפליהעלהאוסר(11,111110)

מיניתנטייהרקעעלהפליההמסווגתלעמדהביטוי.להפלותאיסורקייםשבגינוהבסיסיםכאחדמינית
/94ש"בעאלוניהשופטדברי,למשל,ראו:הישראליתבפסיקהגםלמצואניתןמיןבסיסעלכהפליה

הזכויותלכלהואזכאיהיה'אישה'המערערהיהשאילוכךעלחולקאין"כיהקובע,1הערהלעיל,369
אךהמערערשלזכויותיואתלשלולשמבקשיםמכךעולה.הכלעלהמוסכמותהאמורותהעוברותנוכח
להפליהלהתייחסניתןכי(בדברלהכריעמבלי)המצייןברקהנשיאדבריראוכן;"גברהיותובגללורק

עלהפליהמשוםבכךלראותאיןכיהדעהוכי,מיןשלפסוליםשיקוליםעלכמטססתדנילוביץבעניין
,דנילוביועניין:ראו.משכנעתאינה-לעובדתוגםלעובדגםניתנתהנאהטובתאותהשכןמיןבסיס
.763'בע,1הערהלעיל

Compulsory"("כפויההטרוסקסואליות"המונח77 Heterosexuality"(הפמיניסטיתהכותבתידיעלנטבע
הברית-בארצותהפמיניסטיתהתנועהלפיהלתפיסהביטויכנותןהשמוניםשנותבתחילת'ריץאדריאן
גםפוגעהפמיניסטיבשיהלסביתנרטיבההיעדרוכיבקרבהלסביותשלקיומןבהשבוןלוקחתאינה

גישהכמייצגבווהשתמשווהמונחשאלורביםכותבים.הטרוסקסואליותנשיםשלעולמןבתפיסת
הלגיטימיתההתנהגותיתוהנורמההשולטהחייםאורחהיאההטרוסקסואליותלפיהכוללתחברתית
נ(.:ראו.מקיומםלהתעלמותואףלשולייםמינייםמיעוטיםלדחיקתשמביאבאופןבחברתנוהבלצדית

The Lesbian andת]Rich "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" reprinted

227(1993,.eds.8אנAbelove.א,York-ש0א)Gay Stwdies Reader;זוגישהשלרחבליישום

~,:למשל,ראו the Closet (Cambridge,0Eskridge Gaylaw: (Jhallenging the Apa~theid.יו.א
המסורתיתהתפיסהעלאיוםמשוםישולסביותהומוסקסואליםשלקיומםבעצםכיהסבוך1999)224.

.הכפויהההטרוסקסואליותתפיסתלשעתוקהמביאאיום,מיניםלתפקידיהדיכוטומיתההלוקהשל
78Gay Rights: Race, Genden Religion as

.

'

Analogies

,16Richards IdentitV and the Case.3.)1).ע

38-36(1999,Chicago(ש0ת2.06,2:גםראוMerin, supra.
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racism and sexism, unjustly aistorts the1116,Homophobic prejudice"

Like the.614both public and private0)idea of'

human

rights applicable

,other main forms of

moral

slavery (racism and sexlsm), such prejudice

degraded private sphere, InJures their basic80)remitting homosexuals

.79,,public and ptivate life8both0)human rights

:לתקפותןהנוגעתנוספתמקדמיתלשאלהמענהנדרש,לגופןהאנלוגיותאתנבחןבטרם

כמוהנישואיןמוסדבמסגרתללבניםשהוריםביןלהפלותאיןכיהמסקנה,להלןשנראהכפי
ללבניםשחוריםביןרלוונטישוניאיןכיהקביעהעלמבוססתהייתהאחרותבמסגרותגם

מאפייןעלמבוססתבהיותה"השודה"הנהגזעבסיסעלהפליהוכי,ההפרדהאתהמצדיק
"חשודהקבוצה"כוהלסביותההומוסקסואליםאתגםלסווגישכיהטיעון)הענייןמןשאיננו
שוניקייםאםבשאלהתלויההאנלוגיהתקפות,דומהבאופן.(לאנלוגיה80תוקףמשנהמקנה

רק.הנישואיןמוסדמטרותלצורךמיניים-הדזוגותלביןהטרוסקסואליםזוגותביןרלוונטי
לזוגותהנישואיןמוסדשלפתיחתואתלהצדיקכדיבהיהא-זולשאלהשליליתתשובה

שבשונותהרלוונטיותבשאלתהדיוןאתלהעמיקמכדיהיריעהקצרהזובמסגרת,מיניים-חד
זכויותלקידוםהפעיליםבקרבמחלוקתנטושהזהבענייןכישאצייןבכךאסתפק,זום

,"הבדלניםמחנה"לכנותניתןאותו,אחדמהנה,עצמםלביןוהלסביותההומוסקסואלים
אפשרותאתוכולמכוללשלולישכיסובר,לסבית-ההומוהקהילהבקרבמיעוטמהווהאשר

הביקורתשבבסיסהנימוקיםמןהן,הנישואיןמוסדבמסגרתההומוסקסואליםהכללת
נשיםשלנחיתותןאתהמנציחופטריארכלידכאניכמוסדהנישואיןמוסדעלהפמיניסטית

מיניות-החדהיחסיםמערכותביןרלוונטישוניקייםכיהנימוקמןוהן,להכפפתןומביא
להצדיקכדיבושישותרבותזהותשלשוני-ההטרוסקסואליותהיחסיםמערכותלבין
בהומוסקסואליםרואהזותפיסה.ההומוסקסאלית82הזוגיותלקשריומיוחדנפרדהסדר
בחרדהמלווהוהיא,ההטרוסקסואליהרובשלמאלושוניםתרבותייםמאפייניםבעלמיעוט
מערכותשלהמיוחדבצביוןתפגעהנישואיןמוסדבמסגרתהומוסקסואליםשהכללתמכך

Richards:ראו79 Women, Gays, and the Constitation: Tae Grounds

for

Feminism and.7.0.ג

289-288(1998,Culture and

.

taw (ChicagoאןtGay-

Rights

ראויה,"השודה"כקבוצההכרהזולקטצההקנהלאהברית-ארצותשלהעליוןהמשפששמתאףל?80
י,"ו,דזUnited14הדיןבפסקלערעוריםפדרלימשפטביתשלהמשכנעתהחלטתוזהבענייןלציון

(1989)1329E1d847,States Army,מהוויםהומוסקסואליםכינפסקבו"Suspect Classשכן

;מכוונתהפליהשלוהיסטוריהשלילייםסטראוטיפיםלגביהשקיימיםומבודדתקטנהבקבוצהמדובר
ביותרושקשה,-דםלהולתרוםבהברהלתפקדהיכולתלביןבינהשאיןתכונהפיעלמוגדרתהקבוצה
,חקיקתילשינוילהביאכדיהדרושהפוליטיהכוחאתלקבוצהאיןוכי,לשנותה

,80Merin(20:בבהרחבהראו81 supra.
"?Liberationתו:זהלענייןראו82 reprinted0)Path8Marriage15P.L ~ Ettelbrick "Since When

.5,Lesbian and Gay Marriage: Private Commi~nents, Public Oeremonies (Philadelphia

Lesbian and Gay0תComment)7:P.L . Ettelbrick "Wedlock Alert;20(1992,.04Sherman

107(1996)

~

Pol

'
y.115"Family Recognition.
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של"התבוללות"לתביא,83(ההומוסקסואליהמיעוטבמאפיינילפגיעהתביאאו)יחסיהם

אתלחקותעלובניסיוןמשוםבהויהיה,ההטרוסקסואליםבקרבוהלסביותההומוסקסואלים
ההומוסקסואליםמרביתמשתייכיםאליומחנהניצבמנגד,ההטרוסקסואליתהחייםאורה

ככללפחות,("הנטמעיםמחנה"לכנותוניתן)בהטמעהפסולמוצאשאיננו,והלסביות85

הרי,הזוגיותסוגישניביןשוניקייםאםגם,זוגישהלפי:הנישואיןלמוסדנוגעשהדבר
הנישואיןמוסדפתיחתלמעןלהיאבקיש;הנישואין86מוסדלמטרותרלוונטישוניהואשאין
רקולא)ההומוסקסואלילמיעוטמהותיזכויותשוויוןהקנייתמשוםבכךשתהיהמשוםהן

במוסדשאיןמשוםוהן(האלטרנטיבייםההסדריםידיעלממילאהמושג,פורמלישוויון
;והלסביות57ההומוסקסואליםאוכלוסייתשלהמיוהדיםהמאפייניםעללאייםכדיהנישואין

אפשרותמפנימאוימיםחשיםאינםלהומוסקסואליםהנישואיןמוסדבפתיחתהדוגלים,להפך

Tem7.:ראו83

"
Pouncy

'

' "Marriage

:

and

j

Domestic:

Partnership

: Rationality

:

and

Inequality

[.א.ע
363(1998).civ. Rts. ] Rev4.~POI

,Sex(1999):ראו84 Politicst and

i

the Ethics

~

'

of

~

aeer.' Lifeא"ומהתWarner

'

The Trouble with.4נ,
ההומוסקסואליתהקהילהשלולנורמליזציה"מיינסטרימינג"ליביאומיניים-חדנישואיןכי,היתרבין,הטוען

א.[).Polikoff:זהלענייןראוכן.זהותהולאבדןהקהילהתברישלהמיניהחופשלאיבודשיובילדבר-
Getוטרד01א What We Ask For:

~
lhy Legalizing Gay and Lesbian Marriage41,י"We

,1535(1993).Rev]."79ץ"'Every Malriage10Gender01~Dismantle the Legal Structure

15theת10attempt8:כיהטוענת,1536 lesbian and gay community41marryש" [t]he desire

llnherently ~

problematic

: insti

~
tion106110ת1תםeffortlתה;,the 'worst

I

jofl: mainstreata

~

.

society

40ח4ת

"

betrays

the promise of

both

lesbian and gay liberation and radical feminism:81"1.
למצואניתןמיניים-הדבנישואיןתומךלסבית-ההומוהקהילהבקרבהמוחלטשהרובלכךאינדיקציה85

-חדלזוגותהנישואיןמוסדלפתיחתהחוקאימוץטרםבהולנדאוטרכטאוניברסיטתשערכהבסקר
נישואיןבכינוןתמכובהולנדוהלסביותההומוסקסואליםמןאחוזיםוחמישהשמונים,הסקרלפי.מיניים

ILGA:ראו.אלובנישואיןלהכרההתנגדובלבדאחוזיםששבעהבעודמיניים-חד

:

Bulletin

,

of

Janualy

http[:באתרפורסם,1998 ://www.ilga .org/wwwlilga.org/infonnation/europenews/htm[

(visited1851ת2001.4.230)

מסוימיםשבהקשריםאףעלכיהסבור,דנילוביץבענייןברקהנשיאבדברילמצואניתןזולעמדהביטוי86
כרטיס)ההטבההענקתשלצורךהרי,הטרוסקסואליםלזוגותהומוסקסואליםזוגותביןהבדליםייתכנו
כלאין-שיתוףחייעלהמבוססהדוקחברתיבתאתמיכה:קרי-(דנילוביץשלזוגולבןחינםטיסה

נטייהמחמתהפליהומהווהשרירותיתהנהמניהםההבהנתוכי,הזוגותסוגי'1ffביןרלוונטישוני
ביןהשיתוףחייהאם?השונהמהמיןזוג-מבןמפרידהיותרקלהמיןמאותוזוג-מבןהפרידהוכי":מינית

-בניביןאלהשיתוףמחיי,החברתיהתאוניהולוהאחווההשיתוףיחסימבחינת,הםשוניםמיןאותובני
הדרתלענייןגםאלהדבריםיפיםלדעתי.762'בע,1הערהלשול,דני4ביץעניין,"?שונהממיןזוג

.שיתוףחייעלהמבוססהדוקחברתיבתאלתמוךהואאףהמיועד,הנישואיןממוסדהומוסקסואלים
,הטרוסקסואלייםלקשריםדומיםהםואםרקמיניים-חדבקשריםמכירהק-מהנשיאגישתכילטיעון

,1Gross:ראו,ההומוסקסואליתבזוגיותמלאההכרהמשוםשכזובגישהאיןוכי supra note.
"Marryתו:למשל,ראו87 reprinted10Should Seek the Right10ק60קGay6ייי,צT.B . Stoddard

.5,Lesbian and Gay Marriage: Private (Jommihnents, Pablic Ceremonies (Philadelphia

13(1992,.06Sharman;מתוךתורגם)2000.6.21הארו"פחותלא,נישואים"סאליוןן'א3םראו:
The New Republic(.
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שוויוןלהשגתהיחידהפתרוןלהיותובנוסף,שכזהשמהלךוסובריםזהבמוסדהכללתם
שוויוניותוליתרעצמוהנישואיןמוסדשלבאופיוחיוביתלתמורהדווקאיביא,מלאזכויות

מבחינת)יותרשוויונילרובהואמינית-החדהזוגיותמודלשכן,במסגרתו88המיניםבין
,כןעליתר,המסורתיתההטרוסקסואליהזוגיותממודל(הזוגבניביןהתפקידיםחלוקת

הבחירהזכותעלטיעונםאתמבססיםמיניים-הדלזוגותהנישואיןמוסדבפתיחתהמצדדים
לזוגהעומדתבתירהאפשרותאותההומוסקסואלילזוגתעמודכידרישה-קרי:%9השוו

לתפיסתבניגוד,משפטיהסדרכלללאבמשותףלחיותאולהתחתןהאםהטרוסקסואלי
,מיניים-חדזוגותעלנישואין"כפיית"במדוברכיגורסת"הנטמעים"גישתאין,"הבדלנים"

.יחסיהמן9מערכותאתלהסדירוכיצדאםלבחוראלושלהשווהזכותםעלעומדתאלא
מסוימיםבהקשריםלפיהטענהישנה:הפמיניסטיתהתנועהבקרבקיימתדומהמחלוקת

פגיעהמשוםבוואיןרצויואףמוצדקגבריםלעומתנשיםכלפי("נפרד"ואף)שונהיחס
שלמשיקוליםמונעהשונהליחסכשהרציונלבעיקראמוריםהדברים;השוויוןבעקרון
מנגד,ובפרטיותבצניעותהקשוריםבענייניםהמיניםביןלהפרידמהצורךאומתקנתהפליה

שכן,בעברסבלוממנההפליהלתקןמיועדהדבראםאףלנשיםשונהיחסליתןאיןכינטען
ביןלמחלוקתלהיכנסמבלי,הנשים92שלנחיתותןלשעתוקהדבריובילהרחוקבטווח
המיניםביןהפרדההמצדיקיםהטיעוניםכיברי,הפמיניסטיתבתנועההשוניםהזרמים

ההפרדה)הנישואיןממוסדההומוסקסואליםהדרתלענייןישימיםאינםמסוימיםבהקשרים
צניעותשלבשיקוליםקשורההיאואיןמתקנתהפליהשלהרציונליםאתמשרתתלא

ביןהזכויותהשוואתמבחינתהנישואיןבמוסדדרמטייםשינוייםשלהעקביהתהליךהנהלכרעדות88
המאהשלהשבעיםבשנותלשיאווהגיעעשרה-התשעהמאהבסוףשהחלשינוי,במסגרתוהמינים

,ch,2Merin.2:ראוזובתקופההנישואיןבמוסדשחלוהטרנספורמציותעל.השהגרים supra note.כן

,1Law":זהלענייןראו and

.

'

Family

M:5,"!ש, .A . Glendon The Transformation ofFamily Law

MarrageלGraff What.3.8;(1989,the
~
/nited States and Western Europe (Amsterdana

(2001,York-7י0א)isto~y ofthe Wife"ג

.

Yalom.1999);4ן,For? (Boston.
,79Richards,אע.89345 supra note.
,75Eskridge:למשל,ראו90 sapra note.

Gay:ראו91 Men6מא

,

] . Wolfson "Crossing

~

the

'

~

llreshold: Equal

Marriage

Rights foriLesbians

606,567(1994)soc. Change1

~

.2.IVYi], Rev21"Community Critique-18110שתand.כן,

,2Merin,א10.0:ראו supra note.
,ראו.הליברלילפמיניזםהתרבותיהפמיניזםביןהקייםבשיח,השארבין,ביטוימוצאתזומחלוקת92

Di]fe:משלל ~~ rent Voice: PsychologiHcal Theo~y and Women

'

( Development

Gilligan.0א2" 1ofChicago,)55"West.שא,(1988)1 "Jurisprudence and Gender.המצדיקות(1993);א,

(.:ראו,זועמדההמבקרתלגישה.גבריםלעומתנשיםכלפיושונהנפרדיחס,מסוימותבנסיבות

.1Buy34"Conversation11-טוב]MacKinnon "Feminist Discourse, Moral Values and the

-בארצותהשהוריםבקרבזהובכלל,אתנייםמיעוטיםבקרבקיימתדומהמחלוקת.שן,(1985)11

המשפטביתהחלטתאתמבקריםכךובתוךשוויםאךנפרדיםבמוסדותהתומכיםשחוריםישנם:ית-הם
74supra:ב note,0850Brown,ח1:ראוTo Provide Equality8!105חNote tfUSillg Discourse

"
Board

,

of

Education

Amencanץ. Children Fortf Years

.

After Brown-41101

.

Education For

.B.מ2,[1(1995)101,99

U

. Pub5.

273ב"תשסן'זהמשפט



מריןיובל

לקהילהמחוץמיניים-חדלנישואיןהמתנגדיםוהן"הבדלניםמחנה"הן,כאמור,93(ופרטיות
חלופיתאונפרדתבמסגרתההומוסקסואליתהזוגיותאתלהסדירישכיטועניםלסבית-ההומו
מתעלמתזועמדה.ההטרוסקסואליתלזוגיותמינית-ההדהזוגיותביןהקיימיםההבדליםלאור
התחייבותבגדראיננהמשפחתיתשותפותאורשומהשותפותשלשהנהגתןהעובדהמן

היא,היותרלכל;והחברההמדינהחיישלהתחומיםבכלכשוויםמיניים-חדבזוגותלהכרה
-החדהזוגיותשלפיומסרומשדרת,קבלהשלולא,כלפיהםגרידאסובלנותשליחסמגלמת
ניתן,להדגישישוזאת,כןעליתר,מוסריתמבחינהפגומההיא,נסבלתהיאאםגם,מינית
מאשריותרעודתמורמסוגהפליהמנישואיןונבדלותנפרדותחלופותשלביצירתןלראות

הנישואיןמוסדתוכןכלהענקתשכן,מיניים-הדלזוגותכלשהןזכויותהענקת-אי
,והצהרתיתסמליתמבחינה,מהווה,מהםעצמוהמוסדמניעתעתובאותהלהומוסקסואלים

מרומהמוסדשלכינוןוהו.כלשהן94וכויותמניעתמאשריותרוקיצוניתטהורההפליה
שלמרותנראה,לפיכך,להנצחתותורםהואעתכשבאותההשוויוןחוסראתלבטלשמטרתו
הומוסקסואליםוביןשונהמיןבנילזוגותמיניים-חדזוגותביןרבותזהותנקודותשלקיומן

אתלהדגיששנוטיםמייש,להינשאבזכותאמוריםשכשהדבריםהרי,והטרוסקסואלים
נגדהפליהלהצדקתאלהבהבדליםולהשתמש,רלוונטיים-הלא,הקטניםההבדלים

הזכותאתמצדיקיםשלהםהזוגייםהקשריםלמעשהכאשר,ולסביותהומוסקסואלים
הנרקיסיזם"בדברפרוידשלהתאוריהאתמזכירהזוגישה.הנישואיןבמוסדשווהלהשתתפות

.95"הקטניםההבדליםשל
,הטרוסקסואליתלזוגיותהומוסקסואליתזוגיותביןהבדליםשלקיומםאףעל,לגישתי
ביןרלוונטישוניאין,אתניותקבוצותביןהענייןמןשלאהבדליםשללקיומםדומהובאופן
הנוגעיםמשפטייםהסדריםלענייןההטרוסקסואליםלביןוהלסביותההומוסקסואליםקבוצת
גזערקעעלהפליהשלהמקריםשנימביןאלולבדוקעלינושומה,לפיכך.זוגיותלקשרי
שלהספציפיבהקשרולסביותהומוסקסואליםשללאפלייתםיותרדומההברית-בארצות
מערכותהסדרתלשם,נישואיןדמויי,חלופייםמוסדותויצירתהנישואיןממוסדהדרתם

זהממוסדלחלוטיןהמודריםולסביותלהומוסקסואליםובניגוד,הנישואיןמוסדבמסגרת,מקוםמכל93
בפנילגבריםנשיםביןמוחלטשוויוןהוחל(ישראלאתלהוציא)המערבמדינותבמרבית,(להולנדפרט)

במסגרתהמיניםביןהכוחותיחסיאתמשקףבהכרחואיננובלבדלהלכההנוזהשוויון,כמובן;החוק
.למעשההנישואיןמוסד

,ch,2Merin.10:ראוזהלעניין94 supra note.
"Discontents:ראו95 Civilization, Society and Religion: Group1ח

~

Freud "Civilization and.8

,Psychology(י0א-04ץ,1985)305,251 Civilization and !" Disconfents and Other Works

כאשר:באירופההאנטישמיותשלהפראיכוחהאתלהסבירהניסיוןשלבהקשרוהרעיוןפיתחפרויד
האנטישמיותהתמקדה,הגרמניתבתרבותמסחררתבהצלחהנטמעו(עצמופרוידכמו)רביםיהודים

קיימיםהיושלאמיתולוגייםהבדליםיצרהולמעשהמאודקטניםתרבותייםבהבדליםבלהטהמדינית
לאורלענייננוגםישיםשהנו,מדיניתקדומהדעהשלתאוריהכאלזהלמודללהתייחסאפשר.במציאות

המערערותפומביותזהויותעלסטיגמהשתיהןהמטילות,ולהומופוביהלאנטישמיותהמשותפיםהמוטיבים

להומופוביהאנטישמיותביןלאנלוגיה.מיניתאודתיתזהותשלבהקשרהרווחיםהסטראוטיפיםעל
81,79Richardsק.438:גםראו,פרוידשלבתזהולדיון . supra note.
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הטילוואףשאסרוחוקיםהברית-ארצותמדינותברובהיוהעשריםהמאהאמצעעד.יחסיהם
חוקיםבבסיסשעמדהרציונל,ללבנים96שהוריםביןתערובתנישואיבגיןפליליתסנקציה

אלוחוקיםהעליוןהמשפטביתביטלLovingבעניין,הלבןהגזעעליונותשימורהיהאלו
למוקהעשר-הארבעהלתיקוןבניגודגזעיתהפליההייתההיחידהמטרתםכימצאשכן

הנישואיןממוסדולסביותהומוסקסואליםהדרתלביןאלוחוקיםביןהאנלוגיה,האמריקאית97

הלאלרתיעהלגיטימציהמעניקהומוסקסואליםכלפיהמבזהשהיחסבכךכיסויהמוצאת
השוללתתגובה,המיןמאותוזוגבניביןנישואיןשלהרעיוןעצםנוכחרציונלית

הואמעגליתהשיבהשלממשזההסוג;נחיתותםאתומנציחהזהותםאתמההומוסקסואלים
האוסריםהחוקיםמכוחהברית-בארצותהשחוריםעלהתרבותיהביזויכפייתאתשאפשר
עלLovingענייןשלוההשלכות,חדשהאיננהLovingלענייןהאנלוגיה,תערובת98נישואי
כמוגבליםנישואיןהמגדיריםחוקיםועל,בכללמיניים-הדזוגותשלוזנויותיהםמעמדם
ולסביותהומוסקסואליםזוגותעתרובהםהדיןפסקיבמרביתנדונו-בפרטואישהלגבר

,בהוואי00ןהעליוןהמשפטביתידיעלרקכהעדהתקבלהזוטענה;הנישואין99מוסדלפתיחת
אלטרנטיבייםמודליםהערכתלשםכיסבורהנני,שכנועשלרבהמידהזהבטיעוןשישאףעל

היהלאפרשהשבאותהמשוםזאת.Lovingלענייןבאנלוגיהלהסתפקאין-לנישואין
;תערובתנישואיעלבאיסוראםכי,מעורביםלזוגות(שווהאך)נפרדנישואיןבמוסדמדובר
לכלהנישואיןמוסד"פתיחת"להביאתערובתנישואיעלשאסרוהחוקיםביטול,כןעליתר

עלהעלולא-המחוקקגםכמו-אלוחוקיםשפסלוהמשפטובתי,שווהבסיסעלהטעים
הנישואיןמוסדשמירתתוךמעורביםלזוגותאולשחוריםנפרדרישוםמוסדליצורדעתם
בגדרהנןכיוםהקיימותלנישואיןהאלטרנטיבות,זאתלעומת,בלבד101ללבניםהקיים
שלאמנתעלולסביותהומוסקסואליםלזוגותנפרדפתרוןליחןשנועדומיוחדיםמוסדות
מדוברהיהלויותרמדויקתכןאםהייתהLovingלענייןהאנלוגיה.להינשא02ןלהםלאפשר

ומדינותקולוניות41-בקיימיםאלוחוקיםהיובשיאם;1660משנתכברבתוקףהיוזהמסוגחוקים96
Pascoe'[ח:ראו.הברית-בארצות "Miscegenation Law, court

I

:

Cases

. and

Ii

deologies of

:

' Raceן

49,44(1996).Am. Hist183"Twentieth-Century America.
81,73Lovingקק.9711-10 case, supra note.
79Richards,אק.98346 . supra note.
Singer;12:למשלראו99

Bakercase

, supra note,;(1971,ת

ן4י"
Baker,191א.י(.ט1852(

u

Nelson

(1974.App.21,.Wash(1187.2d.P522,Hara1.
1009Supra note.
,2Merin,א11.0:ראו101 ~upra note.
בעובדהאין,זאתעם.הטרוסקסואליםלזוגותגםפתוחיםמינית-חדבזוגיותלהכרהמודליםמספך,אמנם102

מדוקדקתבחינה,למשל:להומוסקסואליםמיוחדנפרדמוסדבהקמתמדוברכימסקנתנואתלשנותכדיזו
קשריורקאךלהסדירמראשיועדזהמוסדכימגלההצרפתי8ק[5-השלהחקיקתיתההיסטוריהשל

הטרוסקסואליםלזוגותגםרישוםאפשרדברשלבסופושהתקבלשהחוקהעובדהוכימינית-חדזוגיות
נוסףכהסדרהחדשהמוסדהצגת:המקוריתהחוקלהצעתשהייתההעזהההתנגדותמןורקאךנבעה
היחידההדרךהייתה-עבורםדווקאנועדלאאך,להומוסקסואליםגםפתוח,היתרשבין,זוגיותלקשרי
לתמוךהפרלמנטחברימרביתואתהרחבהציבוראתלשכנעפוליטיתמבחינההצרפתיהמחוקקשמצא
.בחוק
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ללבנים"רגיל"ההנישואיןמוסדשימורתוךשהוריםלזוגותאומעורביםלזוגותנפרדבהסדר
,בלבד
בפשטותיכלו-בוורמונטהמחוקקגםכמו,סקנדינביהבארצותהמחוקקיםכיספקאין
המיןמאותוזוגבניביןגםשייערכויכולנישואיןכי,ההולנדיהמחוקקשעשהכשם,לקבוע

קשריעללהחילשמטרתה,ביותרמסובכתולעתים,מיוחדתבחקיקהמהצורךולהימנע
לזוגיותהנישואיןמוסדאתלשמרעתבאותהאךמנישואיןהנובעותזכויותמינית-הדזוכות

מוסדבהגדרתלשינויעזהוציבוריתפוליטית,דתיתהתנגדותבגלל.ההטרוסקסואלית
זכויותאתלקדםרצוספקשללא,וסובלנייםליברלייםמחוקקיםאותםעשו,הנישואין

נכבדמאמץ,ולסביותהומוסקסואליםכנגדההפליהאתולמגרבמדינותיהםההומוסקסואלים
מוסדמפתיחתומכוונתמודעתהימנעותתוךלנישואיןדומהמשפטימוסדליצורמנתעל

שלתוצרהנםמינית-הדזוגיותלהסדרתהנפרדיםהמודלים.מיניים-הדלזוגותהנישואין
כמוסדהנישואיןמוסדשלעליונותואתלשמרהרצוןאותהשמנתהפוליטיתפשרה

המיוחדיםלמאפיינים(לכאורה)יותרהמתאיםנפרדמוסדליצורכוונהולא,הטרוסקסואלי103

,ההטרוסקסואליתמהזוגיותרלוונטיבאופןכשונהתפיסתהמתוך,ההומוסקסואליתהזוגיותשל

השותפותשחוקיהרי,הנישואיןלמוסדאלטרנטיבייםמוסדותליצירתהרציונלהיהלהלו
ובמילים;הנישואיןמוסדמכוחהקיימותבדיוקהזכויותלאותןמפניםהיולאודאיהרשומה
הראוימןהיהלאהאם-רלוונטייםהבדליםקיימיםאכןכיהייתההתפיסהלו,אחרות

לפיכךנפרדושהואבעובדהורקאךשונהולא,ובאופיובמהותושונהיהיההחלופישהמוסד
מוסדותשלבחינתםלצורךיותרומועילהמדויקתBrownלענייןהאנלוגיהאתאנימוצא

נפרדים"בהסדריםמדוברהמקריםבשנישכן,מיניים-הדזוגותעבורלנישואיןאלטרנטיביים

.קדומותודעותסטיגמותעלהמבוססתומכוונתמודעתובסגרגציה"שוויםאך

67supra,בנורווגיההרשומההשותפותחוקלהצעתההסברי-דםראו103 note,ביקורתיתהתייחסות
Halvorsen:שלבדבריולמצואניתןהחוקלהצעת "The Ambiguity of Lesbian and Gay.א

(1995)ofHomosex~ality341"the Symbolic Order1תMarriages, Change and Continuity

:כיהמציין,215-214
the :sa~ne and 'opposite ' ;sex are

,

of (:

different

,0,stated

~dI

irectly; and

Ibl

luntlyI' thatcouples)איי015ת

lesbians

:
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:

gays

:
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I

heterosexualsאי)~that heterosexuality should

I

be

I

~

privileged

,, or0ז

,

,value

expressed through euphemisms15unequal quality. Instead, the judgmentתהare ascribed

better. The15whereby one avoids explicitly expressing the view that heterosexuality

and()8חneutralization of the political relation between heterosexlJUE8asוזס*euphemisms

present their0!the discussion were ableתוusing euphemisms the actors(8:homosexuality

difference')0~

neutralizingI

either

I

the

I

claims

~

of

sanaeness

'(6choice

;

as .less

~
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I

081ט011ק

lesbians

,

and

:

gays . The

~

:

changing

vlews

,

ofthe ~division ofthe:

population

:4ofIתפ heterosexuals

the very naming of the instittion as 'Registeredתוvisible5נtwo sexual categories110ת

the:

liturgy

.' The use ofl~ the words

~

demarcates1מofficia] schemes, and1מ~,

pI

ublic1ח:'Partnership
"gay and lesbian partnerships from marriage.הרשומההשותפותמוסדכינוןכינטען,דומהבאופן

:ראו.ולסביותהומוסקסואליםנגדוסטראוטיפיםקדומותמדעותנובעהנישואיןממוסדכנפרדבדנמרק
Other Name: Marriage and the Danish Registered Partnership(שפRoseג.0ע510"ג.]

192,189(1997)].Oomp1Cardow

J

.

nI

t'l5"Act,
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שחוריםביןסגרגציהשלבהקשרהברית-בארצותהתפתחה"שווהאךנפרד"שלהדוקטרינה
המשפטביתקבעבוFerguson1p[essyl4oהדיןבפסקהראשונהבפעםביטויומצאהללבנים
במדינההרכבותחברותאתשחייבלואיזיאנהמדינתשלחוקכיהברית-ארצותשלהעליון
שלהפרהבגדרהיהלא,("שווים":קרי,זהיםאך)נפרדיםבקרונותולבניםשהוריםלהסיע
מנתעלכיהייתההדיןבפסקהרובשופטיגישת.האמריקאיתלהוקהעשר-הארבעההתיקון
מביאההכפויהההפרדהאיןוכי,הגזעיםביןבאינטגרציהצורךאין,זכויותלשוויוןלהגיע

אךבחוקשעיגונה,האמריקאיבדרוםהמסורתמןחלקהיאזוהפרדה;השחוריםלנחיתות
שללמדיניותחוקיתגושפנקאהוענקהבכך,ולגיטימיותמקובלותחברתיותנורמותמשקף
במסגרותביטוישמצאההלבןהגזעעליונותשלהתאוריהשלחוקתיולעיגוןטעית-ביןהפרדה
המאהכמהציתעודחלפה,החינוךמערכתבמסגרתזהובכלל,אחרותרבותבמדינותנוספות

Brown.בעניין"שווהאךנפרד"הדוקטרינתאתפסלהאמריקאיהעליוןהמשפטשביתעד

הנםהגזעיםלשני"שוויםאךנפרדים"ציבורייםספרשבתיהמשפטביתקבעזובהחלטה
סטיגמהיוצרתשההפרדהכיווןזאת,05ן("0אם1(11םט)Unequal"(שוויםבלתיטבעםמעצם

ביתפסלבכך,עורםצבעבגיןנחיתותרגשיבהםומעוררתהשחוריםהתלמידיםכלפי
Brownענייןאתלפרשיש."שווהאךנפרד"שלהדוקטרינהאתמפורשבאופןהמשפט

דעהמתוךמיעוטקבוצתלהפלותשמסדתהשהפרדההעקרוניתלעמדהכביטוירהבנאופן
.ומוסרית106חברתיתמבחינהפסולהגםאםכי,חוקתיתבלתירקאיננהקדומה

ההומוסקסואליםציבורשלהדרתולביןהברית-בארצותהגזעיתהסגרגציהביןהאנלוגיה
כשם,Brownבענייןהמשפטביתהחלטתבבסיסשעמדהרציונלעלנבניתהנישואיןממוסד

שללגנאיהראויההפילוסופיהעלמבוססתהייתההברית-בארצותהגזעיםביןשהפרדה
עלמבוססמיניים-חדנישואיןעלהקייםהאיסורגםכך,(גזענות)הלבןהגזעעליונות
בינאריתוהלוקהכפויההטרוסקסואליות,וסקסיזםהומופוביה:(אנלוגיאו)דומהמסוגהפליה

שלותחושההמיעוטבקרבנחיתותרגשי,סטיגמהיוצריםשניהם.מינים107לתפקידיכפויה
שלתפיסהמגלמותלנישואיןאלטרנטיבות.קדומותדעותומנציחים'בסוגאזרחות

הומניזציה-לדהומביאותחברתיתמבחינהיותרנמוךערךכבעליולסביותהומוסקסואלים
כשהאמצעיהעליוןהמעמדעללהגןהרצוןהנוההפליהסוגילשניהבסיס,ההומוסקסואלשל
שמוסדותנחיתותרגשישלסוגיםאותםאתכןאםיוצרתהטעיבהקשרהפרדה,הפרדההנו

,יוצרים08ןולסביותלהומוסקסואליםנפרדים

ורמונטמדינתשלהעליוןהמשפטביתידיעלקצרותנדונהBrownלענייןהאנלוגיה
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בין,בקובעוהחלטתואתנימקהקדדיהמשפטמת,טועניי""בענייןטנדונולאלורומים
:כי,השאר

-dis8TJhe separate regime introduced by the [employer] perpetuates["

of

sexual

orientation and while there may be1105תthe0תtinction drawn

-benefits, this manfier Of-

provid

0)terms of accessתוdiscrimination0ת

-recognize the innate dignity of human be6005י0תthese benefits18ת

"stienatization that the same-sexrelationship8"
and cannes with,185ת

spouse)01deserving'"ויי[. of the status)0ת

:הוסיףהמשפטבית

Of sexual68515theמסLegislative distinctions between persons"

practicalצ8תז01תgiveט5א(0 terms they1תorientation, even though

benefits, may reaffirm pre-existing0)access,.8.6,substantive inequality

.be themselves discriminatory,"685this04ת8,תdiscriminatory notions

the employer 's separate,688(זthe facts of the case0ת,viewת1צות

8definition of

sanae

-" sex partners, made without explanation, reinforces

sex and

~hi

eterosexual, couples, one made.-תא5"סdistinction

~

drawn

i

between

"0ת(תrelying,10ת0
6158discriliminatory grounds

.

Such0תtypically

p]ausib]e8classificationsתמת- reflecting pre-existing biases without

עלהועלתהזוואפשרותהאנלוגיהלתחולתטענולאכללענייןבאותוהתובעיםכי,זאתעם,לצייןיש109

דעתהראו.זהבענייןראיותלהביאהזדמנותניתנהלאלתובעיםכאשר,הדיןבפסקהמיעוטשופטתידי
מוסדהקמתלביןגזעבסיסעלהפרדהביןורה-םהקבלהישנה,לגישתה,]ת50תא0השופטתשלהחולקת
.מיניים-הדלזוגותנפרד

Federal(25426.CיTria,.0[[)1,מ1510,:ראו110 .R.R55,Canada (Attorney Genera[) " Moore

"שווהאךנפרד"שלהדוקטרינהאתקנדהשלהעליוןהמשפטביתפסללכןקודםשניםעשר.1995)

W,1(]868ח166,143.11.0.5.8:המנחההדיןבפסק Society of

British

ColambiaI2dוAndrews

(1989).
C.1514,26אקק.111275-274 . R .R55.

278



המיןמאותוזוגבניביןנישואין

my vlew, consututes adverse differentiationתן,discriminatory rationale

0""4.of the Canadian Human Rights Act7.5within the meaning of

~rhiם case ro have estab[ished"
moreו appropriate for the employer

would,וseparate definitionforpersons !"
same-

es

x relationships than

create

,

separate

I

' de

~

nitionsfor,'

relationships

0,have

~

~

beenfori

' the employer

i

otherprohibited("םtheir

i

race, color

I

or

I

~

ethnicity

, or

I

"0ofpersons
, based

I

theג(!""2(,מ"י-שליההדגשה)
"
groundן enumerated.

ולענייןהנישואיןממוסדולסביותהומוסקסואליםהדרתלענייןגםיפיםאלהדברים
שלאכשם;מינית-החדבזוגיותלהכרההאלטרנטיבייםשבהסדריםהאינהרנטיתההפליה

,העבודהבמסגרתההטבהלמטרתלהטרוסקסואליםהומוסקסואליםביןרלוונטישוניקיים
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מעברלכתמרחיקותהשלכותישנןBrownבענייןלהחלטהכי,כןאם,אנורואים.שיתוף113

שעומדולרציונל,הברית-בארצות(שוויםאך)נפרדיםחינוךמוסדותשלהספציפילמקרה
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שהטבותהעובדהכישקבעC.R.R15.Canada1Egan.361.31026(1993):דיןבפסקשבקנדה
מתןשבשלילתההפליהאתלרפאיכולהאינהנפרדתתכניתבמסגרתמיניים-חדלזוגותניתנותזהות
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צ"בג:ראו.הישראליבמשפטאףסגרגציהשלבמקריםביטוימצאהBrownענייןשלהדוקטרינה114

.(278-280'בעברקהנשיאשלדינופסק)258(1)נדד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נקערתן95/6698
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מןהמוצאתמיעוטקבוצתכלפיעלבוןמשדרתהפרדהכיהתפישהמונחתזוגישהביסוד"כיברקהנשיא
.(279'בע,שם,"חברתיתנחיתותשלתחושותומקבעת,האחריםלביןבינההשוניאתמחדדת,הכלל
זהדבר;מוצדקתהפליהמשום"שווהאךנפרד"בטיפוליהיהבהםמקריםייתכנואכןכיצייןהנשיא
תרבותןעללשמורהמבקשותמיעוטקבוצותמקרבבאשווהאבלנפרדלטיפולשהרצוןבמקום"ייתכן
שהדברככלכיקבעהנשיא,זאתעם.(279'בע,שם)"'כפויההתבוללות'למנועוהחפצות,חייהןואורח
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,קצירהשיתופיתהאגודהבאמצעותקהילתיביישובביתםלבנותהיהודימהמבקשיםאתהמייחדים

קבוצה'מהוויםאינםהיישובתושבי,ממילא...בלבדיהודיתלהתיישבותהמדינהקרקעהקצאתהמצדיקים
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האלטרנטיבותבחינתלצורךגםשימושבולעשותוראוי,דווקאהברית-בארצותשווים
לזוגיותמיוחדיםהסדריםישנםשבהןאחרותבמדינותהנישואיןלמוסדהקיימות

להסדרתאפשריותהצעותהערכתלצורךגםכמו,אירופהצפוןמדינותכגון,ההומוסקסואלית
.הישראליבמשפטהנישואיןמוסדבמסגרתשלאזוגיות

ממסגרתחורגהישראליבמשפטלנישואיןאלטרנטיביהסדרשלהאפשרותניתוח,כאמור
כל,המאמרטיעוניעלבהסתמךכיהדבריםבשילילהעירברצוני,זאתעם,זהבמאמרהדיון
במסגרתשלאזוגיותיחסיםמערכותשללהסדרהבישראלבעתידשיוצעאפשריפתרון
מאותוזוגבניגםלכלולעליויהיה,ראשית:דרישותבשתילעמודיצטרךהנישואיןמוסד
ממוסדהנובעותהזכויותמלואאתלאאםמרביתאתיעניקשכזהשהסדרראוי,ושנית,המין

,מיניים-חדלזוגותנוגעשהדברשככלהרי,שכזהמוסדיוקםלוגם,כןעליתר,הנישואין
נפרדבהיותוBrownענייןבבסיסהעומדהרציונללאורהשוויוןבדרישתיעמודאםספק

בעתידבארץיאומץאזרחייםנישואיןשלהסדרכינראהשלאפיעלאף.הנישואיןממוסד
בנירישום"שלמוסדלכונןהמשפטיםבמשרדהצעהכעתומתגבשתהולכת,לעיןהנראה

ואישהאישכללפיה(2001-א"תשס,זוג-בנילרישוםתוקהצעת)"הזוגיותרשם"אצל"זוג
המוסד,ההצעהנוסחלפי,"זוגיתשותפות"שייקראמהלרשוםיוכלויחדיולחיותשהסכימו

לזוגותרקפתוחויהיהמנישואיןהנובעותמאלוזכויותשלפחותמספריקנה
הכללתם-שאיהרי,תאומץהחוקשהצעתובהנחה,המאמרטיעונילאור.הטרוסקסואלים115

השוויוןבדרישתתעמודשלאפסולההפליהתהווהזהמוסדבמסגרתמיניים-חדזוגותשל
.זובסוגיההמשווההמשפטגםכמו,הישראליהמשפטשלחוקתייםעקרונותפיעל

סיכום
ממוסד(שווהאםאף)נפרדבאופןמיניים-חדזוגיותקשרילהסדיראיןכיהנהמסקנתנו
להימנעכדי,הטרוסקסואליםלזוגותרקכיוםהעולםמדינותברובהפתוח,הקייםהנישואין
אלוזוגיותבקשרילהכיריש,והלסביותההומוסקסואליםאוכלוסייתכלפיפסולהמהפליה

זהבייחודאינומישובהתושביםקמצתאתהמאפייןהערם...השיתופיתלאגודהלהתקבללכאורהכשיר
בנסיבות,עצמוהוא,משמשאשר,הלאוםשלהקריטריוןאךאלא,הקבוצהבניאוהקבוצהשלאחראו

הטעמיםוביןהמדיניותשלשוויוניתהכלתיהתוצאהביןהשילוב,אכן...מפלהקריטריון,שלפנינוהענין

פוחתתאינהואףמתבטלתשאינה'מסה',שוויוןהעדרשלהזקה'מסה'יוצר,שבבסיסהשוויונייםהבלתי
,דוחיםאנו.ערביםשלנפרדתכפריתקהילתיתלהתיישבותמקרקעיןלהקצותהעקרוניתהנכונותנוכח
אפואאנורואים.280'בע,שם"השוויוןעקרוןנפגםלאשלפנינוהעניןבנסיבותכיהטענהאת,איפוא

תלויהשוניםביןבהבחנהאופסולהבהפליהמדובראםלבדיקההבסיסהישראליהמשפטבמסגרתגםכי
לדיון.לשמרםשישמיעוטמאפייניכגון,ההפרדהאתהמצדיקיםמיוחדיםטעמיםישנםאםבשאלה
.לעילראו,הנישואיןממוסדהומוסקסואליםהדרתשלבהקשרזובשאלה

חוקלהצעתבנוגעלישסיפקהמידעעל,המשפטיםלשרמשפטייועץ,אסיהאיתןד"לעולהודותצוני-ס115
.זן
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המוסדשלמהדשהגדרהידיעלוזאת,מיניים-חדלזוגותהנישואיןמוסדפתיחתשלבדרך
שלקבלהגםאלאסובלנותרקלאתבטאזומעיןרפורמה,ואישהלגברמוגבלשאינוככזה

זוגיותלקשריערךכשוותמיניות-ההדהיחסיםמערכותשלותפיסהלסבית-ההומוהקהילה
,הנישואיןבמסגרתלנשיםגבריםביןשוויוןליתר,הרחוקבטווח,תביאוגם,הטרוסקסואליים

חלוקהעליתבססלאששובהמוסדשלהפטריארכליבאופיוהדרגתישינוייחולכאשר
יחסיבדברנאורותתפיסותהמשקףיותרשוויונימוסדיהיהאלאמיניםלתפקידיבינארית
,לנשיםגבריםביןהכוחות

הברית-בארצות"שווהאךנפרד"שלהדוקטרינהפסילתבבסיסשעמדוהרציונליםלאור
להפליההיחידההתרופהכימצאנו,הנישואיןמטוסדמיניים-הדזוגותהדרתלענייןוהחלתם
הכללתםהנהשלהםהמשפחהבקשריההכרהבתחוםולסביותהומוסקסואליםכנגדהקיימת
מיניים-חדלזוגות"הנישואיןמוסדפתיחת"בשרשאיננוהסדראוחוק,הנישואיןבמוסד
,ההפליהואיסורהשוויוןעקרון,ובראשם,חוקתייםיסודעקרונותשלהפרהמהווה
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