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 ; 9התביעהאתודחהבידיועודאיננהבענייןההחלטהאלו,תיקונימ

לאחרכשנהעתירתמ.אתבאלטקההתובעיממשכודומה,באופן

זובטוגיההואאףוורמונטמדינתשלהעליוןהמשפטביתדןמכן

אתוללטביותלהומוטקטואלימלהעניקחובהשאיןבעודכיוקבע

ההטבותאתחד-מיניימלזוגותלהקנותהמחוקקעללהתחתן,הזכות

 Civilה-לאימוץהובילהזוהחלטה ;ו Oהנישואיןממוטדהנובעות

Unions Act בהרחבהאדוןבובוורמונט

שלהראשוניתלפטיקתובתגובהבהמשך.

ומתוךהוואי,מדינתשלהעליוןהמשפטבית

ארצות-ממדינותיותראושאחתחשש

חד-בנישואיןמטוימבשלביכירוהברית

חוק 1996בשנתהקונגרטחוקקמיניימ,

מוטדעללהגנה"החוקהמכונהפדרלי

The Defense ofMarriage "-הנישואין" Act " 

) DOMA (. שלושימכהעדחוקקובעקבותיו

דומימחוקימבארצות-הבריתמדינותוחמש

הנישואין"מוטדעל"להגןהמאףשנועדו

קובעימאלוחוקימחד-מיניימ.זוגותמפני

גברשביןלקשרמוגבלהנישואיןטדומכי

המדינותוהןהפדרליהממשלהןוכיואישה

חד-מיניימבנישואיןלהכירמחויבימאינמ

לארצות-מחוץאואחרתבמדינהשייערכו

 .הברית

שוודיה ,) 1993 (נורווגיה ,) 1989 (דנמרקאירופה:בצפוןמדינותחמש

"שותפותחוקהצעות .) 1998 (והולנד ) 1996 (איטלנד ,) 1995 (

באיטליה,בפינלנ,דבבלגיהוו,כעתועומדותתלויותרשומה"

ו. 2ובברזילבשוויץבפורטוגל,

מוגבלימטקנדינביהמדינותשלהרשומההשותפותחוקי

גמפתוחההולנדישהחוקבעודבלדב,חד-מיניימלזוגותבתחולתמ

חד-זוגותהןכיומיכולימלפיכךו. 3הטרוטקטואלימזוגותבפני

רשומהשותפותביןלבחורבהולנדהטרוטקטואלימזוגותוהןמיניימ

משפטיתלהטדירמנתעלנישואיןלבין

זוגותואילו , 14יחטיהממערכותאת

טקנדינביהבמדינותהומוטקטואלימ

אךרשומהבשותפותלהתקשררשאימ

רקהעומדתאפשרותמלהינשא,מנועימ

הטרוטקטואלימ.זוגותבפני

הרשומההשותפותחוקיכאמור,

הנובעותהזכויותרובאתמקנימ

הכלל.מןיוצאימלמטפרבכפוףמנישואין

דרישותמטילימאלוחוקימראשית,

מאלויותרחמורותותושבותאזרחות

מדינות,באותןנישואיןלשמהקיימות

הרשומההשותפותשחוקיזהבמובן

לאזרחיכללדברךבתחולתממוגבלימ

כךלתושביה,אונחקקובההמדינה

בשותפותמלהתקשרמנועימשזרימ

חוקילפישנית,אלו.במדינותרשומה

חד-מיניימזוגותהרשומה,השותפות

שונותהורותמזכויותנהנימאינמ

לזוגותאוטומטיבאופןהמוענקות

זכויותזהובכללמדינות,באותןנשואימ

היקףו. 5מלאכותיתוהזרעהאימוץחזקה,

ממדינהמשתנהההורותזכויותשלילת

לא(ומנשיממלטביותנשללתהטקנדינביותבמדינותלמדינה:

הקשורימזוגובנימלאכותית,הזרעהלשירותינגישותבכלל)נשואות

ממדינותחלקזר;ילדיחדיולאמץרשאימאינמרשומהבשותפות

ילדיהאתלאמץרשומהבשותפותזוגלבתמתירותאירופהצפון

מקנותאינןשאחרותבעודזוגהבתשלהמאומצימאוהביולוגיימ

האלטרנטיבותביןנוטףהדבלקיימהטקנדינביותבמדינות .זוזכות

הקשורימזוגותבפניהעומדותאלולביןנשואימזוגותבפניהעומדות

טקטביןלבחוריכולימנשואימשזוגותוהוארשומהבשותפות

ו, 6המדינהמטעמדתי-כנטייתינישואיןטקטלביןאזרחינישואין

המעוניינימחד-מיניימזוגותשלדתי"נישואין"שלטקטבעוד

משפטית.נפקותכלאיןרשומהבשותפותלהתקשר

שללטטטוטלנישואין,בניגודושוב,לעיל,האמורעלבנוטף

שלהפנימיבמשפטרקוהשלכותמשפטיתוקףישרשומהשותפות

רשומהשותפותב.

חד-בזוגיותלהכרההקיימהשניהמודל

שלהצפון-אירופיהמודלהנומינית

 .) Registered Partnership (רשומה""שותפות

כאלאליוולהתייחטזהמודללכנותנהוג

חוקישלמדוקדקתשבחינהבעודועניין,דברלכל"נישואין"

מודלעלמבוטטזהשמודלאףעלכימגלההרשומההשותפות

חוקיהטדרבולראותואיןמהותיבאופןממנושונההואהנישואין,

רשומהשותפותבענייןחוקימהמין.מאותוזוגבניביןנישואיןשל

ומחילימוגירושיןנישואיןבענייניהקיימתלחקיקהמפנימאמנמ

זוגלבנימקנימשהמכךהרשומה,השותפותמוטדעלזוחקיקה

הקשורותוהחובותההגנותההטבות,הזכויות,רובאתהמיןמאותו

עמיחדמשמעותיימ.חריגימלמטפרבכפוףזאתאךבנישואין,

הנישואיןלמוטדביותרהקרובההאלטרנטיבההנמאלהחוקימזאת,

המשפטיוההטדרולטביותהומוטקטואלימבפניכיומהפתוחה

המרחיבהלחקיקה(פרטחד-מיניתבזוגיותלהכרהביותרהמקיף

הומוטקטואלימזוגותעלגמשיחולכךהנישואיןמוטדהגדרתאת

ידיעלכהעדאומצואלהחוקימבהולנד).שנעשהכפיולטביות,
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רשומותבשותפויותהדדיתהכרההשותפות.נקשרהבההמדינה

הטקנדינביותהמדינותביןרקקיימתהמדינהלגבולותמחוץשנערכו

אחרותמדינותי.דזהלענייןהתקשרואלומדינותבהלאמנהבהתאמ

צפוןממדינותבאחתשנקשרורשומותבשותפויותמכירותאינן

הקשורימחד-מיניזוגבניאחרות,במדינותבהימצאמלפיכ,ךאירופה.

חוטרמשפטית.מבחינהלזהזהזרימנחשבימרשומהבשותפות

שונותלבעיותלהובילעלולהאחרותבמדינותבשותפותההכרה

נכטימשלירושהבענייני(למשל,הפרטיהבינלאומיהמשפטבתחומ

בההמדינהלגבולותמחוץוהמצויימהזוגמבנילאחדהשייכימ

אינורשומהשותפותשלקיומהכן,עליתרהשותפות).נרשמה

זרהבמדינהאחראדמעמלהתחתןמהשותפימאחדמכלמונע

כמונרשמה.בהבמדינההשותפותאתלכןקודמלפרקמבליוזאת

באמנותהטעיפימכלעצממ,הרשומההשותפותחוקילפיכן,

המשפטוכלליהפרטיהבינלאומיהמשפטכלליגמכמובינלאומיות,

רשומות.שותפויותעלחלימאינמלנישואין,הנוגעימהאירופי

בחוקימהרשומההשותפותמודלעלוריאציותלמצואניתן

 .ובגרמניהבצרפתהנישואיןמוטדבמטגרתשלאזוגיותהמטדירימ

מדינותשלהרשומההשותפותלחוקימהבמידתדומימאלוחוקימ

ומטפרהיקףמבחינתביותרמצומצמימהנמאךאירופה,צפון

השותפותלחוקיבהשוואהמכוחמהמוענקותוהחובותהזכויות

חד-בזוגיותלהכרהמיוחדימכהטדרימלטווגמישולפיכךהרשומה

ר 999בשנתהרשומה.השותפותממודלאינטגרליכחלקולאמינית

 " Pacte Civil de (האזרחי"השותפות"הטכמחוקאתצרפתחוקקה

" Solidarite (, תיבותובראשיPaCS , שלביותרמוגבלמטפרהמקנה

באופןהטרוטקטואלימ.לזוגותוהןחד-מיניימלזוגותהןזכויות

שמהווהחוקהגרמניהתחתוןהביתאימץ 2000בנובמברדומה,

" The (רשומהשותפותשלמטוימתוריאציה Life Partnership" Act ( 

בלב.דחד-מיניימזוגותשליחטיהממערכותאתלהטדירהמיועד

 Life Partnership-הוהן PaCSה-הןהרשומה,השותפותלחוקיבניגוד

והמוגירושיןנישואיןבענייניהקיימתהחקיקהאתמחילימאינמ

ביותר.מצומצמתשהנהבחוק,המנויותהזכויותלרשימתמוגבלימ

למודלבהשוואהזכויותשלמועטמטפראלוחוקיממקנימלפיכך

השותפותחוקיממרביתיותררחבימהמאךהרשומה,השותפות

י. 8להלן)(ראובארצות-הבריתהמשפחתית

משפחתיתשותפותג.

מאותוזוגבנישלביחטיהממשפטיתלהכרההשלישיהמודל

 .) Domestic Partnership (משפחתית""שותפותשלהמודלהנוהמין

בארצות-חד-מיניימזוגותשלהטטטוטלהטדרתהעיקריהמודלזהו

מודלעלמבוטטזהמודלאיןרשומה,לשותפותבניגודהברית.

טפציפיותזכויותשלמצומצממטפרמכוחומוקנותשכןהנישואין

כמוהנישואין.מוטדמכוחהמוקנותזכויותשלהרחבהמגווןמבין

הכותרתתחתהמקובצימהמשפטיימההטדרימאתלקטלגקשה ,כן

לנישואיןבניגודשכןאחי,דכמודלמשפחתית"שותפות"של

במישורטטנדרטיותוזכויותהגנותהמקנימרשומהולשותפות

"שותפותהמכונימהתכניותאוהתקנותהחוקימ,הלאומי,

"השותפותהגדרתמבחינתהןמאלהאלהשוניממשפחתית"

ממוטדהנובעותוההטבותהזכויותמטפרמבחינתהןהמשפחתית",

הגאוגרפיתתחולתומבחינתוהןוהיקפן,ומקוממקומבכלזה

שותפויותשלטוגימשניישנמבארצות-הבריתוהעניינית.

והןחד-מיניימזוגותעלהןכלל,דברךחלימ,שניהממשפחתיות:

עלשונותהטבותבהענקתמתבטאאחדטוגשונה.ממיןזוגבניעל

מוגדרותשאלוכפימשפחתיותלשותפויותפרטייממעבידימידי

מוטדהנומשפחתית""שותפותשלהשניהטוגמוט.דאותוידיעל

צו/תקנהאומדינתית(חקיקהכלשהיחוקהוראתמכוחהמוקמ

כיוממשפחתיתבשותפותהמכירותהיחידותהמדינותמוניציפלי).

קונטיקטקליפורניה,מטצ/וטטט,ורמונט,הוואי,ניו-יורק,הנן

המדינהעודבישלזוגמלבנימקנימאלובמדינותהחוקימי. 9ואורגון

 . Baehr v. Miike 994 P. 2d 566 (Haw . 1999 ( :ראו . 9

10 . ) 1999 . Baker v. State ofVermont 744 A. 2d 864 (Vt. Sup. Ct :להלן)ענייןBaker 

 .) Baker caseאו

חוקלתוקף 2000בינוארנכנטרשומה,שותפותבענייןהבלגיתהחוקלהצעתבנוטף . 11

רישוםהמטדיר , Statutory Cohabitation-בבלגיהחדשמוטדהיוצר 1998משנת

מוטלתהצדדיםעל ;חד-מינייםזוגותכוללבוגריםשניכלשלמשותפיםלמגוריםחוזה

 .המשותפיםלמגוריםהקשורותהחובותואתהמחיההוצאותאתלחלוקחובה

ונחלההטפרדיהפרלמנטבפנירשומהשותפותחוקהצעתהוגשה 2000באוקטובר . 12

הצ'כי.המחוקקיםתיבידיעלגם 1999שנתבטוףנדחודומותהצעותמוחצת.תבוטה

בעתידרשומהשותפותתוקילקבלתריאליטיכויישבהןהיחידותשהמדינותנראה

בהצעותמדוברלעילנוישצוהמדינותבשארושוויץ.פורטוגלפינלנד,הנןלעיןהנראה

 .ביותרקטןבפרלמנטלדיוןלהגיעשטיכוייהןחוק

 Merin ,ראו:והולנדטקנדינביהמדינותשלהרשומההשותפותחוקיביןלהשוואה . 13

8 . supra note 2, ch . 

שהיההרשומה"שותפות"המוטדניים,יחד-מןינישואלענייןבהולנדהחדשהחוקלפי . 14

שניםחמשבמשךחד-מינייםנישואיןלצדלהתקייםךיימש 1998משנתבהולנדקיים

שללזהרשומהשותפותשלמטטטוטלעבוריהיהאפשרזותקופהובמהלךנוטפות,

 . ibid, ch . 4ראו:להפך,אונישואין

15 . Ibid, ibid . 

טקטגםקרי:זהות,משפטיותתוצאותהטקטיםטוגילשניישנןאלומדינותחוקילפי . 16

במדינותועוד,זאתבעירייה;הנישואיןדברשלאוטומטירישוםמקנהבלדבדתי

ראו: .ידהעלומתוקצבהמנוהלהמדינהשלגוףפורמליבאופןהנההכנטייהטקנדינביה

3 . ibid, ch . 

רשומותבשותפויותלהכירבאםדעתשיקולהמשפטיםלשרמוקנההדני,החוקפיעל . 17

הולנדית).בשותפותהכרהלענייןרקכיוםרלוונטיתזותו(טמכנוטפותבמדינותשנערכו

השותפיםשניאםרקטקנדינביהבמדינותשנקשרורשומותבשותפויותמכירההולנד

 . ibid, ibid :ראו .הולנדייםםיאזרחהנם

18 . . 5 . Ibid, ch 

19 . 7 . Ibid, ch . המוניציפלית.לרמהמוגבליםמשפחתיות"ותי"שותפושלההטדריםשאר
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עונימאלווזוגותבמידההעבודהבמסגרתשונותכלכליותתוהטב

שותפויות .הרלוונטיהחוקלפימשפחתית""שותפותשלההגדרהעל

הוואי:מדינתשלהחוקאחרות.במדינותמוכרותאינןאלומעין

The Reciprocal Beneficiaries Act ביותרהמקיףמזמןלאעדהיה

לזוגותפיועלשהוענקוהזכויותמבחינתבארצות-הבריתמסוגו

השאר,ביןומקנה,שונהממיןזוגותעלגמחלזהחוק . 20חד-מיניימ

ברשלנותמוותגרימתבגיןאזרחיתתביעהלהגישזכותירושה,זכויות

מעסיקיממחייבהחוקאיןזאת,עמ .הזוגלבןרפואיוביטוחהזוגןלב

עודביהמ.שלהזוגלבנירפואיטוחיבלספקהפרטיהמגזרמן

עללפיהורמונטמדינתשלהעליוןהמשפטביתהחלטתעקב

והחובותההגנותהזכויות,אתשתחילחקיקהלנסחהפרלמנט

הפרלמנטאימץבמדינה,חד-מיניימזוגותעלגממנישואיןהנובעות

"הבריתחוקאתורמונטשל

 ) The Civil Unions Act (ת"יהאזרח

 • 2 ' 2000ביולילתוקפוכנסנש

זוגבניעלורקאןשחלהחוק,

כלאתלהממקנההמין,מאותו

וההגנותההטבותהזכויות,

הטרוסקסואלימלזוגותשמוענקות

מדינתבתוןהנישואיןמוסדמכוח

אפשרותאתמונעאןורמונט

זוגלבניהנישואיןמוסדפתיחת

מגדירהואשכןהמיןמאותו

גברביןכבריתמפורשות"נישואין"

דמוימוסדזאת,עמ .לאישה

הכרההאתמבטאזהןיאוניש

חד-מיניתבזוגיותביותרהרחבה

והואמוכיבארצות-הבריתהקיימת

למודליותרבאופיודומה

המשפחתיתהשותפותלמודלמאשרהאירופיהרשומההשותפות

בהשוואההחוקשלמגבלותמספרלצייןישאולמ .האמריקאי

ומקנהורמונטבמדינתרקחלהחוקראשית,אירופה:בצפוןמילחוק

המחוקקשלבסמכותושהנןשואיןימנהנובעותהזכויותאתרק

הזכויותקשתכלאתמעניקהחוקאיןלפיכ,ן .ורמונטבמדינת

(מדוברהפדרליתברמהנשואימלזוגותאוטומטיתהמוענקות

בתחומזכויותההגירה,בתחומזכויותכגוןזכויות,מאלףבלמעלה

החוקשמקנההחדשהמעמדכן,כמו . 22בזה)וכיוצאהפדרליהמיסוי

בארצות-הבריתאחרתמדינהבשוממוכראינוחד-מיניימלזוגות

המחוקקכיספקאין . 23ורמונטילתושבמוגבלתתחולתוכןיולפ

המיזכויותביןלהשוותמנתעלשביכולתוכלעשהורמונטמדינתשל

לפתיחתפרט ,נשואימזוגותשללאלוהומוסקסואלימזוגותשל

להיותימשיןהחוקזאת,עמ ;ניימיחד-מלזוגותשואיןיהנסדומ

ידיעליוכרמקימשהואשהסטטוסעדמצומצמתתחולהבעל

ת.יבארצות-הבראחרותמדינות

 24המשפט

בענייןוחוקימתקנותלעיל,שצוינוהמדינותלשבעבנוסף

ורשויותעריממשמונימלמעלהידיעלאומצומשפחתיותשותפויות

שלהזוגלבניזכויותמקנימרובמארצות-הברית.ברחבימקומיות

אתלרשוממאפשרותהעריממןחלקהמקומית.הרשותעודבי

זכויותהענקתללאבלדבסימבולישיהיהיכול(הרישומהשותפות

בתחומבעיקרזכויות,שלמצומצממספרשיקנהויכולכלשהן,

רישומ;ללאדביעדבבסטטוסהכרהמאפשרותוחלקןהעבודה),

קטןומספרההטבותמןליהנותהעירלתושבירקמאפשרותחלקן

סן-פרנסיסקו .אחרותבערימשנרשמובשותפויותמכירותערימשל

ועלחברותעלגמחלותשתקנותיההיחידותהערימאחתהנה

 San Francisco's (העירייהעמבחוזימשמתקשרימפרטייממעסיקימ

Equal Benefits Ordinance (. שותפויותהמסדירימוחוקימתקנות

בהיקפממוגבלימהנממשפחתיות

הוכחתנדרשתכללדברןובתחולתמ:

מסוימתזמןלתקופתמשותפיממגורימ

תלותשלקיומהוהוכחתהרישומטרמ

קיומהלפיכן, .ורגשיתכלכליתהדדית

בכלנבדקמשפחתיתשותפותשל

בהודעהדיכן,עליתרלגופו.מקרה

לפירוקלהביאמנתעלחד-צדדית

חלהמשפחתיתשותפותהשותפות;

הקשורותההטבותבתחומבעיקר

לבתרפואיביטוח(כגוןהעבודהבמקומ

עלורקציבורית)עובדתשלהזוג

מקנה(לעתיממסוימימעובדימ

שאינןנוספותזכויותמספרהסטטוס

ביקורזכויותכגוןהעבודה,יחסיבתחומ

והסטטוססוהר),ובבתיחולימבבתי

וערימ.מדינותשלקטןבמספרמוכר

להתקשרזכאימשאינמזוגותשלרבמספרקיימזאת,לאור

רשומה,ולשותפותלנישואיןבניגודכן,אממשפחתית.בשותפות

למשנהומאזורמשתנהזהמודללפיחד-מיניתבזוגיותההכרההיקף

שמוענקותההטבותמספרכן,עליתרמסוימימ.לאזורימומוגבל

שותפותשללקיומההתנאימאחרשממלאימזוגותלאותמ

שותפותמכוחהמוענקותלאלהבהשוואהמזעריהנומשפחתית

ולשותפותלנישואיןבניגודועוד:זאת .הנישואיןמוסדאורשומה

הדדיותחובותמטילאינוהמשפחתיתהשותפותמודלרשומה,

אושלישיימצדדימכלפיוזכויותחובותאוהזוגבניעלכלשהן

המדינה.

שאינמהאירופיימההסדרימלמרביתבניגודכיזאת,עמלציין,יש

מדינותההורות,בתחומכלשהןזכויותחד-מיניימלזוגותמעניקימ

השותפותלמוסדקשרללא(וזאתבארצות-הבריתרבות

חד-מיניימ:לזוגותמקיפותהורותזכויותמעניקותהמשפחתית)

הזרעהלשירותיבנגישותאפליהכלקיימתלאבארצות-הברית ,למשל



ההומוסקסואלהזוגלבןמאפשרותהמדינותמרביתמלאכותית,

לבנותמתירותהמדינותוכמחציתזוגו,בןשלילדיועלחזקהלקבל

 • 24זושלילדיהאתזולאמץגוהז

אימצולארצות-הבריתמחוץאזוריםמספרכילצייןישלבסוף

מתוךשנייםהמשפחתית"."השותפותמודלשלאחרתאוזוגרסה

 ,-1999בוארגון-1995בקטלוניהספר,דשלהמחוזותארבעה-עשר

מכוחהבארצות-הבריתלהסדריםבהיקפההדומהחקיקהאימצו

לזוגותוהןהומוסקסואליםלזוגותהןשונותהטבותניתנות

 .נשואיםשאינםהטרוסקסואלים

נישואיוללאמשותפיםמגוריםד.

מאותוזוגבנישלביחסיהםמשפטיתלהכרההקייםהרביעיהמודל

מוסד ,) Cohabitation (נישואין"ללאמשותפים"מגוריםהנוהמין

"שותפותכמו .בישראלבציבורהידועיםלמוסדבאופיוומההד

מודל .בלדבהמקומיבמישורכהעדיושםזהמודלגםמשפחתית",

שלהמשפטימעמדםאתלהשוותמתיימרהמשותפיםריםוהמג

שונהמיןבניבציבורידועיםזוגותשלזהעםחד-מינייםזוגות

היקף .מנישואיןהנובעותהזכויותמןחלקאלולזוגותמקנהולפיכך

שלהמשפטיתההסדרהבמידתתלויזהמודלבמסגרתההכרה

בהןבמדינותרקישיםוהואהנדונה,במדינהנישואיןללאמגורים

הגריםנשואיםלאהטרוסקסואליםזוגותשלבזכויותיהםהכרהישנה

כךאלומעיןמשפטייםהסדריםהרחיבומדינותמספר .במשותף

שתייםלמשל,כך, .במשותףהגריםחד-מינייםזוגותעלגםשיחולו

אתבחוקמסדירותהאוסטרליותהפדרליותהיחידותשמונהמתוך

קיבל 2000בנובמבר .הקשרפירוקעםהזוגבניביןהרכושחלוקת

 The Oe-Factoשכותרתודומהחוקניו-זילנדשלהפרלמנט

Relationships Property Bill . רקלתוקףשייכנסהחדש,החוקלפי

שניםשלושלפחותיחדיושגרוהמיןמאותוזוגבני , 2002בפברואר

עםביניהםהרכושחלוקתלצורךהמשפטלביתלפנותרשאיםיהיו

זוגותביןהקשרפירוקלכללידומהבאופןהקשרפירוק

כן,עליתרזוג.בניביןלגירושיןאובציבורידועיםהטרוסקסואלים

פדרלייםחוקיםושמונהששיםלתקןשוקלבקנדההפדרליהממשל

להסדרזההבאופןהמיןמאותוזוגבנישלבזכויותיהםשיכירוכך

מספרבמשותף.הגריםהטרוסקסואליםזוגותלגביהקייםהמשפטי

חד-זוגותשלהמשפטימעמדםביןהשווכברקנדיותפרובינציות

 • 25נשואיםלאהטרוסקסואליםזוגותשללזהבמשותףהגריםמיניים

ביתקבע 1995בשנתבהונגריה:גםלמצואניתןזהלמודלביטוי

זכויותשוויוןלהעניקהמחוקקעלכיהיהונגרשלהחוקתיהמשפט

ההונגריהמחוקקתיקןכךעקבולסביות.הומוסקסואליםלזוגות

 The Common Law (בציבור"הידועים"חוקאתמכןלאחרשנה

MarriageAct ( שאינםהטרוסקסואליםזוגותעלרקלאשיחולבאופן

זוגבניכעתכלוליםלפיכך . 26חד-מינייםזוגותעלגםאםכינשואים

לאותןוזכאים "בציבורה"ידועיםבהגדרתהומוסקסואליםאותיולסב

ההונגריהחוק .הטרוסקסואליםבוריבצידועיםזוגבניכשלזכויות

דבומהכמשפחההומוסקסואליםבזוגותומקיפהנרחבתהכרהמשקף

לשותפותבניגודזאת,עםרשומה.שותפותשלאירופיהצפוןלמודל

אינןמכוחווהזכויותרישוםהליךקובעאינוההונגריהחוקרשומה,

 .רטרואקטיביבאופןלגופונבחןמקרהכלאוטומטי,באופןמוקנות

הורותזכויותהזוגלבנימעניקאינוההונגריהחוק ,כןעליתר

כלשהן·

ב""סוגנישואיו . 2

שותפותרשומה,(שותפותהאחרוניםהמודליםשלושת

אלטרנטיבותהמהוויםנישואין)ללאמשותפיםומגוריםמשפחתית

בגרמניה, ,בצרפתהקיימיםההסדריםגםכמוהנישואין,למוסד

מלואאתחד-מינייםלזוגותמקניםאינםובבלגיה,בספרדבהונגריה,

לראותניתןלא ,כןעלהנישואין.מוסדשמקנההזכויות""סל

חד-זוגותשלמעמדםשלהשוואהאלואלטרנטיבייםבמודלים

חוסרלהתחתן.הרשאיםהטרוסקסואליםזוגותשללזהמיניים

והזכויותהחובותמספרראשית, :נדבכיםבשנימתבטאהשוויון

אלושלממספרןנופלהאלטרנטיבייםהמודליםמכוחהמוענקות

המודליםמקניםהיולוגםשנית,הנישואין.מוסדמכוחהמוענקות

ממוסדהנובעותוההטבותהזכויותמלואאתהאלטרנטיביים

מיוחדיםמוסדותבהיותםאלו,מודליםכיהנהטענתי-הנישואין

שווים"אך"נפרדיםהסדריםבבחינתיהיוחד-מינית,בזוגיותלהכרה

 .והלסביותההומוסקסואליםקבוצתכנגדהמפליםהנישואיןלמוסד

 .ז he Reciprocal Beneficiaries Act, H.R.S. 572C 1997 :ראו . 20

 Acts ofthe 1999-2000 Vermont Legislature, No. 91 An Act Relating to Civilראו: . 21

/ Unions (approved Apr. 26,h 2000) 1202 (2000) [http://www.leg.state.vt.us/docs 

) 23/4/200 1 Mj (Last visited on 091ז.H 2000ז/acts/AC . כיוםביותרהמקיףהחוק

 . Merin, supra note 2, ch . 7ראו:בחוקמקיףלדיוןורמונט,מדינתשלזההוא

 . Merin, ibid, ibidראו: . 22

ורמונט,במדינתאזרחית"ב"בריתלהתקשראמנםזכאיםאחרותמדינותשלתושבים . 23

 . Ibid, ibid .ורמונטמדינתלגבולותמחוץמשפטיתהשלכהכלזהלטטטוטאיןאן

 . ibid, ibid :ראו ,בארצות-הבריחחד-מינייםזוגותלשההורותבזכויותמקיףדיוןל . 24

חד'זוגותשלהורותבזכויותההכרהמידתביןההדבליםדבבראפשרייםלהטברים

 . ibid, ch . 8 :ראות-הברית,וארצלעומתבאירופהמינים

אתמחדשהגדירהעתזהבכיווןשפעלההראשונהקיבקההיית 1999בשנת ,כ,ןלמשל . 25

וקולומביהאונטריוגםתיקנובעקבותיההמין.מאותוזוגבניככוללזוג""בןהמונח

"בןהמונחהגדרתתיקון .חוקיםשלרבבמטפרזוג"בן"המונחהגדרתאתהבריטית

קנדהשלהעליוןהמשפטביתהחלטתשלישירהתוצאההיהאונטריובחוקי "וגז

בחוקים "זוג"בןהמונחבהגדרתחד-מינייםזוגותלכלולהמחוזעללפיה 1999ממאי

 . M. v. H. 62 C.R.R. 2d ) 1999 ( :ראוה.יפנטלזכויותהנוגעים

 . Merin, supra note 2, ch . 5ראו: . 26

 25המשפט
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הארץארכיון

האחרונותההתפתחויותמאחוריעמדהדומהתפיטהכינראה

המקנההרשומה,השותפותשמוטדפיעלאףשראינו,כפי :בהולנד

קייםהיהמנישואין,הנובעותהזכויותמרביתאתחד-מינייםלזוגות

מוטדבקיוםהטתפקלאההולנדיהפרלמנט-ו 998מאזבהולנד

לזוגותגםהקייםהנישואיןמוטדאתלפתוחדבעתונחושוהיהזה

כיעמדתואתהביעההולנדיהמחוקקכינראהלפיכך .חד-מיניים

עלרקייתכןולטביותהומוטקטואליםלזוגותמלאזכויותשוויון

היחידההמדינהכן,אםהנה,הולנדהנישואין.במוטדהכללתםידי

חד-מיניים.לזוגותמלאזכויותשוויוןכהעדהוקנהבה

השוויוןחוטרקרי:הראשונה,הטענהשלטיבהעללעמודמנתעל

הנובעותאלוביןומטפרןוהזכויותבותוהחהיקףמבחינתהקיים

האלטרנטיביים,המודליםמכוחהמוענקותאלולביןהנישואיןממוטד

הנישואיןמוטדמכוחהקמותוהחובותהזכויותהיקףאתנבחן

ניתןהאלטרנטיביים.המודליםבמטגרתיישומןמידתאתונדבוק

המוענקותהזכויותואתהנישואיןמוטדשלמטרותיואתלחלק

נועדהמהןאחתשכלעיקריות,קטגוריותלשלושגטבאופןחוומכ

ביןהרגשיהקשרקידוםראשית, : 2דאחרתחוםלהטדיראולקדם

חופשתלקחתבזכותהיתר,ביןביטוי,מוצאתזומטרה :הזוגבני

ובבתיחוליםבבתיביקורזכויות ;הזוגןבבלטפלמנתעלמחלה

בןעםחיהואבהבמדינהולהתאזרחלהגרהזרהזוגבןזכות ;טוהר
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השיתוףקידוםשנית, .הזוגבןכנגדלהעידשלאהזכותוכןזוגו;

החייםאיכותאתלמקטםלהםלאפשרכדיהזוגבניביןהכלכלי

השיתוף,חזקתשלהחלתההןלכךדוגמאותשלהם.המשותפת

בניהגדרתגירושין;שלבמקרהכלכליתהחלשהצדעלהגנהתוך

הירושה,בתחוםזכויותופנטיה;חייםביטוחלצורכיכשאריםזוג

הטדרתהנהשלישיתמטרהועו.דהכנטהמטהלאומי,הביטוח

שלילדיועלמשותפתלחזקהאוטומטיתזכותהורים-ילדים:יחטי

זוגותוהעדפת ,זוגובןילדיאתלאמץחורגהורהשלזכותו ,הזוגבן

בשירותיהלהשתמשהזכותגםכמולאימוץ,ילדיםבמטירתנשואים

מוענקותאינןאלוזכויותהמערבמדינותברוב . 28פונדקאיתאםשל

מוטדריםשיחטיהםלזוגותזהובכללנשואיםשאינםלזוגותבמלואן

ישנםשראינו,כפיהנישואין.למוטדהחלופיותהמטגרותבאחת

מוטדהמדביליםהרשומההשותפותבחוקימרכזייםחריגיםארבעה

הנישואיןמוטדשלהמטרותשלושמתוךהנישואין.ממוטדזה

השותפותבחוקיהמצוייםהחריגיםשלאופייםולאור ,לעילשהוזכרו

שתילהטדרתמוגבליםאלוחוקיםכילהטיקבנקלניתןהרשומה,

חלקיבאופןזאת,(וגםהנישואיןמוטדשלהראשונותהקטגוריות

קרי:השלישית,הקטגוריהבמטגרתביותרמועטהולהכרהבלדב)

השותפותשמודלאףעללפיכ,ך .חד-מיניייםזוגותשלהורותזכויות

הקיימות,האלטרנטיבותשלושמביןביותרהמקיףהנוהרשומה



מכוחהקיימותהזכויותמלואאתחד-מינייםלזוגותמעניקהואאין

שאימצובמדינותוחקיקהפטיקהלאורדומה,באופןהנישואין.מוטד

ללאמשותפיםמגוריםושלמשפחתיתשותפותשלהמודליםאת

חד-זוגותשלהורותבזכויותבעיקרהכרהלמצואניתן-נישואין

שלהראשונותהמטרותשתישלמינימליתהטדרהכדיתוךמיניים,

מדינתשלהאזרחיתהבריתחוקאת(להוציאהנישואיןמוטד

ומכוחהרשומה,השותפותמודלדבברזומטקנתנולאור . 29ורמונט)

(שותפותהאחריםהאלטרנטיבייםהמודליםשנישגםבריוחומר,קל

מצומצםשהיקפםנישואין),ללאמשותפיםומגוריםמשפחתית

מעמדהמקניםמוטדותבגדראינםהרשומה,השותפותממוטדיותר

המודליםשלושתכללפיכך,נישואין.שללטטטוטוהוש

זהלמוטדבהשוואהנחותיםהנםהנישואיןלמוטדהאלטרנטיביים

 ) Ma"30ח iage Light "(בבחינת "'בטוג"נישואיןבהםלראותוניתן

הומוטקטואליםשלזוגיותקשרינפרדבאופןלהטדירעדיםוהמי

כמוטדישואיןנהמוטדשלונותויעלשמירתתוךולטביות

לראותניתןלא .הטרוטקטואליםלזוגותהמיועדאקטקלוטיבי

הומוטקטואלייםזוגיותקשרישלבערכםהכרההחלופייםבהטדרים

מעמדםיושווהשלאעדשונה.ממיןזוגבניביןלקשריםערךכשווי

הזכויותהיקףמבחינתנשואים,זוגותשללזהחד-מינייםזוגותשל

להוותהאלטרנטיבייםההטדריםימשיכו-ומטפרןלהםהמוקנות

מיד,שנראהכפיכן,עליתרולטביות.הומוטקטואליםכנגדהיאפל

לזוגותעצמוהנישואיןמוטדייפתחלאעודכלתימשךזואפליה

חד-מיניים.

שווה"אך"גפרדנ,

הקודם,הפרקבפתחשהוצגהשנילטיעוןאותנומובילהזומטקנה

אתחד-מינייםלזוגותהאלטרנטיבייםהמודליםיקנולוגםלפיו

הנישואיןמוטדמכוחלהטרוטקטואליםהמוענקותהזכויותמלוא

משקפיםהרשומההשותפותלחוקיהאחרוניםהתיקונים ,(ואכן

המוטדותביןמלאהזהותתהיההקרובבעתידכיונראהזומהגמ

האלטרנטיבותביןוההבחנותוהחובות),הזכויותהיקףמבחינת

שייוותרהיחידשההדבלכךייטשטשועצמוהנישואיןמוטדלבין

אך"נפרדיםמוטדותבבחינתאלותחליפיםיהיועדייןהשם,הייה

(במובנוהשוויוןבעקרוןהפוגעיםהומוטקטואלים,לזוגות "שווים

קבוצתשלנחיתותהאתוהמנציחיםלהלן)שיוטברכפי ,הרחב

דישלאהנחהמתוךיוצאזהטיעוןוהלטביות.ההומוטקטואלים

זוגותשלמעמדםאתלהשוותכדיזהותוזכויותחובותשלמןובקי

אףשדרושאלאהטרוטקטואלים,זוגותשללזההומוטקטואלים

הדרתעקבשנוצרתהטגרגציהשלההשלכותאתבחשבוןלקחת

משמעויותבעלמוטדשהנוהנישואין,ממוטדההומוטקטואלים

המוענקות "הזכויותל"טלמעברותרבותיותחברתיותערכיות,

לזוגותהקייםהנישואיןמוטדפתיחתרקזו,גישהלפי . 3חו'ומכ

והטדריםהשוויון,דרישתעלתענהבהולנ,דשנעשהכפיים,יחד-מינ

האפליהאתלהנציחכדיבהםיששכןפטולים,הנםאלטרנטיביים

כילהבהירראויזאת,עםולטביות.הומוטקטואליםכלפיהקיימת

צריכהחד-מיניתבזוגיותמקיפההכרהלקראתהצועדתמדינהכל

 .ומשפטיתחברתיתפוליטית,מבחינהמקדמייםשלביםמטפרלעבור

שלמוחלטמהיעדר"קפיצה"תיתכןלאכינראהאחרות,במילים

הנישואיןמוטדפתיחת(קרי:מלאהלהכרההחד-מיניתבזוגיותהכרה

השלבים","תורתלכנותושניתןבתהלי,ךמדוברחד-מיניים).לזוגות

מחמתאפליהאיטורזהובכללמקדמייםשלביםממטפרהמורכב

במטגרתאפליהאיטורכדוגמתמשפט,תחומיבמטפרמיניתנטייה

בתחומיםהומוטקטואליםלזוגותשוויוןהענקתובצבא;עבודהיחטי

דיניבמטגרתהחד-מיניתבזוגיותלהכרהדווקאקשוריםשאינם

הואבהבמדינהולהתאזרחלהגרהזרהזוגבןזכותכגוןהמשפחה,

במטגרתשלאחד-מיניתלזוגיותהטדרשלוקיומוזוגו;בןעםחי

לעיל).עמדנועליהםהאלטרנטיביים(ההטדריםהנישואיןמוטד

בנילזוגותהנישואיןמוטדלפתיחתכשרההקרקעתהיהאזרק

מקיפיםהטדריםשלאימוצםטרםהתרחששכזהתהליךהמין.אותו

לפיכך . 32ההומוטקטואליתבזוגיותכיוםהמכירותהמדינותבכל

הטדריםקיימיםבהןמדינותלאותןרקזהבפרקהטיעוןמתייחט

 • 33ההומוטקטואליתבזוגיותלהכרהמקיפיםחלופיים

 M.S. Wald "Salne-Sex Couples: Marriage, Families, and Children: An Analysisראו: . 27

of Proposition 22 - the Knight Initiative" (The Stanford Institute for Research on 

) 1999 Wolnen and Gender, December ; 2 :ראוזובטוגיהמקיףלדיון . Merin, ibid, ch . 

תשנ"ו-היילוד),ומעמדהטכם(אישורעובריםלנשיאתהטכמיםחוקלמשל,ראו, . 28

 :::ג:החוקקרי:זוג",בנישהםואישה"אישרקייהנופונדקאותמשירותיכיהקובע , 1996

כלדב.נשואיםלזוגותמוגבל

מודליםוביןחד-מיניתבזוגיותלהכרההשוניםהמודליםביןלהשוואה , 21הערהלעיל . 29

 . Merin, supra note 2, ch . 8-9 :ראוהנישואין,מוטדלביןאלו

 . E. McNamara "Marriage Lite Just Won't Cut It" Boston Globe 22/12/1999ראו: . 30

 Merin, supraראו:כיוםוחשיבותומעמדוועלהנישואיןבמוטדשחלוהתמורותעל . 31

8 . note 2, ch . 

מוקדמים""תנאיםהמהוויםוהמשפטייםהטוציו-פוליטייםהתהליכיםשלבאופייםלדיון . 32

ראו:הנישואין,מוטדבמטגרתולטביותהומוטקטואליםהכללתבשאלתהדיוןלעצם

11 . ibid, ch . 

מדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטמדינהובירובינשטייןא'והשווראוזהלעניין . 33

מישוריםשלושהביןהמבחינים , 326א)כרך, 1996מורחבת,חמישית(מהדורהישראל

הואהראשוןהמישורשלעניינויותר:גבוההטובלנותרמתמשקףמהםאחדשכל

באיטורמתבטאהשניהמישורהפלילי;במשפטהומוטקטואלייםמיןיחטילקיוםההיתר

המישורלשוויון;הזכותשלהשליליבהיבטעוטקולפיכךמיניתנטייהמחמתאפליה

בשותפיםההכרה-לשוויוןהזכותשלהחיוביההיבט"עניינוביותר,המתקדםהשלישי,

 .שונות"כלכליותוהטבותזכויותרכישתלשםזוג,כבניהמיןאותובנילחיים
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ביןבאנלוגיהלהיעזרניתןזה,טיעוןולהבהירלהדגיממנתעל

לביןהנישואיןבתחומהומוטקטואלימכלפיהקיימתהאפליה

בין-גזעיתשטגרגציהכשמבארצות-הברית.גזעמחמתהאפליה

מוטדותגמכךהשחורימ,שללאפלייתמתרמהבארצות-הברית

קשריהמאתלהטדירשנועדווללטביות,להומוטקטואליממיוחדימ

מתייחטתהאנלוגיהפטולה.אפליהמהווימהנישואין,ממוטדבנפרד

חוקימראשית,בארצות-הברית:גזעיתאפליהשלהיבטימלשני

 Anti-Miscegenation (ללבנימשחורימביןתערובתנישואישאטרו

Laws ( בפטקהאמריקאיהעליוןהמשפטביתידיעלנפטלוואשר

 ) wLovingלעניין"האנלוגיה(להלן: 34Loving v. Virginiaדין

שבוטלההחינוך,מערכתבמטגרתהגזעימביןדה-יורהוהטגרגציה

(להלן: Brown v. Board of Educationהמפורטמתבהחלטה

מבוטטתהיבטיה,שניעלזו,אנלוגיה . 36,3S("Brownלעניין"האנלוגיה

תערובתנישואיעלשהאיטורימשכשמהטיעוןעל

חינוךבמוטדותללבנימשחורימביןוהטגרגציה

בהיותמהאמריקאיתלחוקהומנוגדימפטולימהיו

האידאולוגיהועלגזעמחמתאפליהעלמבוטטימ

שלהדרתמפטולהגמכךהלבן,הגזעעליונותשל

עלהמבוטטתהנישואיןממוטדחד-מיניימזוגות

מיניתנטייהמין, :אפליהשלאנלוגייממיטעמ

הומופוביה,דומה:אידאולוגיהועל , 37ומגדר

ועלמינימתפקידישלבינאריתתפיטהטקטיזמ,

(שימורכפויה""הטרוטקטואליותשלפילוטופיהלשמרהכוונה

החברתיתההתנהגותנורמתבתורההטרוטקטואליות''העליונות

והיאמאליהמובנתאיננהזואנלוגיה . 38הבלעדית)אףאוהשלטת

מחמתלאפליהלהתייחטראוימדועראשית,שאלות:מטפרמעוררת

מיניתנטייהמחמתלאפליהכאנלוגיתאוכדומה(גזענות)גזע

קבוצתלביןהשחורימקבוצתביןלהשוותניתןכיצד(הומופוביה);

שונימשהמניממאפיילהןיששכןוהלטביות,ההומוטקטואלימ

שמדוברלטענהבטיטישפניו,עלכי,הדברנכוןאמתמאלו.אלו

עמשונימ.נימומאפייתכונותבעליובמיעוטימשונהמטוגבאפליה

והתייחטותהשונימה"חיצוניימ"נימלמאפיימעברהטתכלותזאת,

עשויה-המקרימבשניהאפליהשליותרהעמוקהמהותי,לטיבה

המשפטןשלהתאוריהעלאנימתבטטבכךהאנלוגיה.אתלהצדיק

שניביןהשוואהשערךריצ'ארדט,דיווידהאמריקאיוהפילוטוף

היאאךיותר,כלליבהקשראמנמנערכהזוהשוואההאפליה;טוגי

 • 39הנישואיןממוטדחד-מיניימזוגותשלהדרתמלשאלתגמישימה

בטיטעללאפליההמשותףכיהנהריצ'ארדטפרופ'שלתפיטתו

לגזענותהמשותףקרי:מינית,נטייהבטיטעלולאפליהגזע

"שעבודמכנהשהואמהשלצורותשתיהןכיהואולהומופוביה,

אתנייממיעוטימהןשכן ,)" Moral Slavery "("מוטרי"אורוחני",

והשלטוןהעצמהממנגנוניתמידהודרומינייממיעוטימוהן

ובלשונו:ההיררכיימ,

Homophobic prejudice, like racism and sexism, unjustly " 
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distorts the idea ofhuman rights applicable to both public and 

private life. Like the other main forms ofmoral slavery (racism 

and sexism), such prejudice, remitting homosexuals to a degraded 

private sphere, injures their basic human rights to both a public and 

. 40 " private life 

מקדמיתלשאלהמענהנדרשלגופן,האנלוגיותאתנבחןבטרמ

להפלותאיןכיהמטקנהלהלן,שנראהכפילתקפותן:הנוגעתנוטפת

במטגרותגמכמוהנישואיןמוטדבמטגרתללבנימשחורימבין

שחורימביןרלוונטישוניאיןכיהקביעהעלמבוטטתהייתהאחרות

"חשודה"הנהגזעבטיטעלאפליהוכיההפרדהאתהמצדיקללבנימ

לטווגישכי(הטיעוןהענייןמןשאיננומאפייןעלמבוטטתבהיותה

משנהמקנהחשודה"כ"קבוצהוהלטביותההומוטקטואלימאתגמ

בשאלהתלויההאנלוגיהתקפותדומה,באופן .) 4לאנלוגיהןתוקף

הטרוטקטואלימזוגותביןרלוונטישוניקיימאמ

 .הנישואיןמוטדמטרותלצורךחד-מיניימזוגותלבין
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אתלהסדירישכיטועניםההומו-לסביתלקהילהמחוץחד-מיניים

הדבליםלאורחלופיתאונפרדתבמסגרתההומוסקסואליתהזוגיות

עמדהההטרוסקסואלית.לזוגיותהחד-מיניתהזוגיותביןהקיימים

שותפותאורשומהשותפותשלשהנהגתןהעודבהמןמתעלמתזו

כשוויםחד-מינייםבזוגותלהכרההתחייבותבגדראיננהמשפחתית

מגלמתהיאהיותר,לכלוהחברה;המדינהחיישלהתחומיםבכל

מסרומשדרתקבלה,שלולאכלפיהם,גרידאסובלנותשליחס

מבחינהפגומההיאנסבלת,היאאםגםהחד-מינית,הזוגיותשלפיו

שלביצירתןלראותניתןלהדגיש,ישוזאתכן,עליתרמוסרית.

יותרעודחמורמסוגהפליהמנישואיןונדבלותנפרדותחלופות

כלהענקתשכןחד-מיניים,לזוגותכלשהןזכויותאי-הענקתמאשר

המוסדמניעתעתובאותהלהומוסקסואליםהנישואיןמוסדתוכן

טהורההפליהוהצהרתית,סמליתמבחינהמהווה,מהם,עצמו

מוסדשלכינוןזהו . 52כלשהןזכויותמניעתמאשריותרוקיצונית

תורםהואעתכשבאותההשוויוןחוסראתלבטלשמטרתומדומה

ביןרבותזהותנקודותשלקיומןשלמרותנראהלפיכ,ךלהנצחתו.

הומוסקסואליםוביןשונהמיןבנילזוגותחד-מינייםזוגות

מיישלהינשא,בזכותאמוריםשכשהדבריםהריוהטרוסקסואלים,

ולהשתמשהלא-רלוונטיים,הקטנים,ההדבליםאתלהדגיששנוטים

כאשרולסביות,הומוסקסואליםנגדהפליהלהצדקתאלהבהדבלים

להשתתפותהזכותאתמצדיקיםשלהםהזוגייםהקשריםלמעשה

פרוידשלהתאוריהאתמזכירהזוגישההנישואין.במוסדשווה

 • 53הקטנים"ההדבליםשל"הנרקיסיזםדבבר

הומוסקסואליתזוגיותביןהדבליםשלקיומםאףעללגישתי,

שלאהדבליםשללקיומםדומהובאופןהטרוסקסואלית,לזוגיות

קבוצתביןולןןנטישוניאיןאתניות,קבוצותביןהענייןמן

הסדריםלענייןההטרוסקסואליםלביןוהלסביותההומוסקסואלים

אלולדבוקעלינושומהלפיכך,זוגיות.לקשריהנוגעיםמשפטיים

דומהבארצות-הבריתגזערקעעלאפליהשלהמקריםשנימבין

שלהספציפיבהקשרולסביותהומוסקסואליםשללאפלייתםיותר

נישואין,דמוייחלופיים,מוסדותויצירתהנישואיןממוסדהדרתם

 30המשפט

ברובהיוהעשריםהמאהאמצעעדיחסיהם.מערכותהסדרתלשם

פליליתסנקציההטילוואףשאסרוחוקיםארצות-הבריתמדינות

בבסיסשעמדהרציונל . 54ללבניםשחוריםביןתערובתנישואיבגין

ביטל Lovingבענייןהלבן.הגזעעליונותשימורהיהאלוחוקים

הייתההיחידהמטרתםכימצאשכןאלוחוקיםהעליוןהמשפטבית

 • 55האמריקאיתלחוקההארבעה-עשרלתיקוןבניגודגזעיתאפליה

ממוסדולסביותהומוסקסואליםהדרתלביןאלוחוקיםביןהאנלוגיה

הומוסקסואליםכלפיהמבזהשהיחסבכךביטויהמוצאתהנישואין

שלהרעיוןעצםנוכחרציונליתהלאלרתיעהלגיטימציהמעניק

מההומוסקסואליםהשוללתתגובההמין,מאותוזוגבניביןנישואין

מעגליתחשיבהשלממשזההסוגנחיתותם;אתומנציחהזהותםאת

בארצות-השחוריםעלהתרבותיהביזויכפייתאתשאפשרהוא

לענייןהאנלוגיה . 56תערובתנישואיהאוסריםהחוקיםמכוחהברית

Loving ענייןשלוההשלכותחדשה,איננהLoving מעמדםעל

נישואיןהמגדיריםחוקיםועלבכלל,חד-מינייםזוגותשלוזכויותיהם

בהםהדיןפסקיבמרביתנדונו-בפרטואישהלגברכמוגבלים

 ; 57הנישואיןמוסדלפתיחתולסביותהומוסקסואליםזוגותעתרו

 • 58בהוואיהעליוןהמשפטביתידיעלרקכהעדהתקבלהזוטענה

לשםכיסבורהננישכנוע,שלרבהמידהזהבטיעוןשישאףעל

באנלוגיהלהסתפקאין-לנישואיןאלטרנטיבייםמודליםהערכת

במוסדמדוברהיהלאפרשהשבאותהמשוםזאת . Lovingלעניין

נישואיעלבאיסוראםכימעורבים,לזוגותשווה)(אךנפרדנישואין

תערובתנישואיעלשאסרוהחוקיםביטולכן,עליתרתערובת;

ובתישווה,בסיסעלהגזעיםלכלהנישואיןמוסדל"פתיחת"הביא

דעתםעלהעלולאהמחוקקגםכמואלוחוקיםשפסלוהמשפט

שמירתתוךמעורביםלזוגותאולשחוריםנפרדרישוםמוסדליצור

האלטרנטיבותזאת,לעומתבלדב.ללבניםהקייםהנישואיןמוסד

ליתןשנועדומיוחדיםמוסדותבגדרהנןכיוםהקיימותלנישואין

לאפשרשלאמנתעלולסביותהומוסקסואליםלזוגותנפרדפתרון

מדויקתכןאםהייתה Lovingלענייןהאנלוגיה . 59להינשאלהם

שחוריםלזוגותאומעורביםלזוגותנפרדבהסדרמדוברהיהלויותר

 .בלדבללבניםה"רגיל"הנישואיןמוסדשימורתוך

המחוקקגםכמוסקנדינביה,בארצותהמחוקקיםכיספקאין

ההולנדי,המחוקקשעשהכשםלקבוע,בפשטותיכלו-בוורמונט

מהצורךולהימנעהמיןמאותוזוגבניביןגםשייערכויכולנישואיןכי

עללהחילשמטרתהביותר,מסובכתולעתיםמיוחדת,בחקיקה

עתבאותהאךמנישואיןהנובעותזכויותחד-מיניתזוגיותקשרי

התנגדותבגללההטרוסקסואלית.לזוגיותהנישואיןמוסדאתלשמר

עשוהנישואין,מוסדבהגדרתלשינויעזהוציבוריתפוליטיתדתית,

אתלקדםרצוספקשללאוסובלניים,ליברלייםמחוקקיםאותם

כנגדהאפליהאתולמגרבמדינותיהםההומוסקסואליםזכויות

משפטימוסדליצורמנתעלנכבדמאמץולסביות,הומוסקסואלים

מוסדמפתיחתומכוונתמודעתהימנעותתוךלנישואיןדומה

זוגיותלהסדרתהנפרדיםהמודליםחד-מיניים.לזוגותהנישואין



לשמרהרצוןאותהשמנחהפוליטיתפשרהשלתוצרהנםחד-מינית

כוונהולאהטרוטקטואלי,כמוטדהנישואיןמוטדשלעליונותואת

המיוחדיםלמאפיינים(לכאורה)יותרהמתאיםנפרדמוטדליצור

רלוונטיבאופןכשונהתפיטתהמתוךההומוטקטואלית,הזוגיותשל

מוטדותליצירתהרציונלהיהזהלוההטרוטקטואלית.מהזוגיות

ודאיהרשומההשותפותשחוקיהריהנישואין,למוטדאלטרנטיביים

הנישואין;מוטדמכוחהקיימותדניוקהזכויותלאותןמפניםהיולא

הבדליםקיימיםאכןכיהייתההתפיטהלואחרות,ובמילים

שונהיהיההחלופישהמוטדהראוימןהיהלאהאם-רלוונטיים

לפיכךנפרד?שהואבעודנהורקאךשונהולאובאופיו,במהותו

לצורךיותרומועילהמדויקת Brownלענייןהאנלוגיהאתאנימוצא

חד-מיניים,זוגותעבורלנישואיןאלטרנטיבייםמוטדותשלבחינתם

ובטגרגציהשווים"אך"נפרדיםבהטדריםמדוברהמקריםבשנישכן

 .קדומותודעותטטיגמותעלהמבוטטתומכוונתמודעת

בהקשרבארצות-הבריתהתפתחהשווה"אך"נפרדשלהדוקטרינה

הראשונהבפעםביטויומצאהללבניםשחוריםביןטגרגציהשל

שלהעליוןהמשפטביתקבעבו 6°Plessy v. Fergusonהדיןבפטק

חברותאתשחייבלואיזיאנהמדינתשלחוקכיארצות-הברית

זהים,(אךנפרדיםבקרונותולבניםשחוריםלהטיעבמדינההרכבות

לחוקההארבעה-עשרהתיקוןשלהפרהבגדרהיהלא"שווים"), :יקר

מנתעלכיהייתההדיןבפטקהרובשופטיגישתהאמריקאית.

איןוכי ,הגזעיםביןבאינטגרציהצורךאיןזכויות,לשוויוןלהגיע

מןחלקהיאזוהפרדההשחורים;לנחיתותמביאההכפויהההפרדה

נורמותמשקףאךבחוקשעיגונההאמריקאי,דנרוםהמטורת

חוקיתגושפנקאהוענקהבכך .ולגיטימיותמקובלותחברתיות

שלהתאוריהשלחוקתיולעיגוןבין-גזעיתהפרדהשללמדיניות

רבותבמדינותנוטפותבמטגרותביטוישמצאההלבןהגזעעליונות

כמחציתעודחלפההחינוך.מערכתבמטגרתזהובכללאחרות,

דוקטרינתאתפטלהאמריקאיהעליוןהמשפטשביתעדהמאה

המשפטביתקבעזובהחלטה . Brownבענייןשווה"אךנפרד"ה

מעצםהנםהגזעיםלשנישווים"אך"נפרדיםציבורייםטפרשבתי

שההפרדהכיווןזאת . Inherently Unequal") 61 "(שוויםבלתיטבעם

רגשיבהםומעוררתהשחוריםהתלמידיםכלפיטטיגמהיוצרת

אתמפורשבאופןהמשפטביתפטלבכךעורם.צבעבגיןנחיתות

באופן Brownענייןאתלפרשיששווה".אך"נפרדשלהדוקטרינה

קבוצתלהפלותשמטרתהשהפרדההעקרוניתלעמדהכביטוירחב

פטולהגםאםכיחוקתית,בלתירקאיננהקדומהדעהמתוךמיעוט

ומוטרית.חברתיתמבחינה

שלהדרתולביןבארצות-הבריתהגזעיתהטגרגציהביןהאנלוגיה

שעמדהרציונלעלנבניתהנישואיןממוטדההומוטקטואליםציבור

ביןשהפרדהכשם . Bro\vnבענייןהמשפטביתהחלטתבבטיט

הראויההפילוטופיהעלמבוטטתהייתהבארצות-הבריתהגזעים

עלהקייםהאיטורגםכך(גזענות),הלבןהגזעעליונותשללגנאי

 :אנלוגי)(אודומהמטוגאפליהעלמבוטטחד-מינייםנישואין

כפויהבינאריתוחלוקהכפויההטרוטקטואליותוטקטיזם,הומופויבה

בקרבנחיתותרגשיטטיגמה,יוצריםשניהם . 6מינים'לתפקידי

קדומות.דעותומנציחיםב'טוגאזרחותשלותחושההמיעוט

ולטביותהומוטקטואליםשלתפיטהמגלמותלנישואיןאלטרנטיבות

לדה-הומניזציהומביאותחברתיתמבחינהיותרנמוךערךכבעלי

עללהגןהרצוןהנוהאפליהטוגילשניהבטיטההומוטקטואל.של

יוצרתהגזעיבהקשרהפרדההפרדה.הנוכשהאמצעיהעליוןהמעמד

נפרדיםשמוטדותנחיתותרגשישלטוגיםאותםאתכןאם

 • 63יוצריםולטביותלהומוטקטואלים

לפמיניזםהתרבותיהפמיניזםביןהקייםבשיחהשאר,ביןביטוי,מוצאתזומחלוקת . 51

C. Gilligan In a DiffcrcntVoicc: Psychological Tלמשל:ראו,הליברלי. hcory and 

urisprudence and Gender" 55 U. of "נWomcn's Developmcnt (1993); R. West 

1 ) 1988 ( . Chicago L. Rev , ,כלפיושונהנפרדיחסמסוימות,בנסיבותהמצדיקות
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תרבותייםבהדבליםבלהטהמדיניתהאנטישמיותהתמקדההגרמנית,בתרבותסחררתמ

אפשרבמציאות.קיימיםהיושלאמיתולוגייםהדבליםיצרהולמעשהאודמקטנים

לאורלענייננוגםישיםשהנומדינית,קדומהדעהשלתאוריהכאלזהלמודללהתייחס

זהויותעלסטיגמהשתיהןהמטילותולהומופוביה,לאנטישמיותהמשותפיםהמוטיבים
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הטרוסקסואליםלזוגותגםרישוםאפשרדברשלבסופושהתקבלשהתוקהעודבה

המוסדהצגתהמקורית:החוקלהצעתשהייתהזההעההתנגדותמןורקאןבעהנ

נועדלאאןלהומוסקסואלים,גםפתותהיתר,שביןזוגיות,לקשרינוסףכהסדרהחדש
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בחוק.לתמוןהפרלמנטחברימרביתואתהרחבהציבוראת

60 .. ) 1896 ( 537 . Plcssy v. Ferguson 163 U.S 

61 . . 485 . Bro\vn case, supra note 35, at p 

62 . . 11 . Merin, supra note 2, ch 

 D. Linkז" heז ie that Binds: Recognizing Privacy and the Familyזה:לענייןראו . 63

. Commitments ofSalne-Sex Couples" 23 Loy. L.A. L. Rcv. (1990) 1055, 1149; C 

; 490 , 46 1 ) 1995 ( . ax "Same-Sex Marriage - Why Not?" 4 Widener J. Public L נ

hink? A Little זoussaint Defense ofMarriageAct: ISI1't it II·onic ... Don'tYou ז. S.L 

946-947 , 924 ) 1997 ( . oo lronic?" 76 Neb. L. Rev ז. 
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העליוןהמשפטביתידיעלקצרותנדונה Brownלענייןהאנלוגיה

לאהתובעיםכיבטענהונדחתה Bakerבענייןורמונטנתימדשל

זהההנישואיןממוסדהומוסקסואליםהדרתלפיהןיותאראוהבי

שראינו,כפי . 64הבין-גזעיתהפרדההמשנובעתלפגיעההמרתובח

מוסדאתלפתוחלמחוקקלהורותסירב Bakerבענייןהמשפטבית

לזוגותלהעניקישכיבקביעהוהסתפקלהומוסקסואליםןיאושיהנ

מגלמתלפיכןמנישואין.הנובעותתובווהחהזכויותכלאתואל

אפליהבגדרננויאשווה)(אןנפרדשמוסדהתפיסהאתזוהחלטה

קנדיןידבפסק ,זאתלעומתחד-מיניים.ןנישואישלבהקשרפסולה

לזוגותמעבידידיעלשונותסוציאליותהטבותהענקתהונדנבו

לזוגותהמוענקותלאלולחלוטין)שווה(אןנפרדבאופןםייחד-מינ

הגדרהידיעל(וזאתעבודהמקוםותואבמסגרתהטרוסקסואלים

שונה"ממיןזוגן"בלעומתהמין"מאותוזוג"בןהמונחשלנפרדת

נייטרליתהישתהכןזוג"בן"המונחהגדרתאתלשנותבמקום

דומיםמטעמיםהנפרדההסדראתשפטמהביתפסל ,המין)תינמבח

החלטתואתמקינהקנדיהמשפטבית " sBrownבענייןשנדונולאלו

 :כיהשאר,ביןבקובעו,

T]he separate regime introduced by the [employer] perpetuates [" 

a distinction drawn on the lines of sexual orientation and while 

there may be no discrimination in terms of access to benefits, this 

manner of providing these benefits does not recognize the innate 

dignity ofhuman beings, and carries with it a stigmatization that 

the same-sex relationship is not deserving of the status of 

'spouse' ''66. 

הוסיף:המשפטתיב

Legislative distinctions between persons on the basis of sexual " 

orientation, even though in practical terms they may not give rise 

, to substantive inequality, e.g., discriminatory access to benefits 

, may reaffirrn pre-existing discriminatory notions and, on this basis 

be themselves discriminatory. In my view, on the facts ofthe case 

, at bar, the employer 's separate definition of same-sex partners 

made without explanation, reinforces a distinction drawn between 

same-sex and heterosexual couples, one made typically on 

discriminatory grounds. Such a distinction, relying on 

ecting pre-existing biases without a plausible רtclassifications re 

non-discriminatory rationale, in my view, constitutes adverse 

differentiation within the meaning of s. 7 of the Canadian Human 

Rights Act ... it is no more appropriate for the employer in this 

case to have established a separate definition for per sons in 

same-sex relationships than it would have been fo r the 

employer to create separate definitions for relationships of 

per sons based on their race, color or ethnicity, or any other 

 prohibited ground enumerated in the Act " 6ך.
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ממוסדולסביותהומוסקסואליםהדרתלענייןגםיפיםאלהדברים

האלטרנטיבייםשבהסדריםהאינהרנטיתהאפליהולענייןהנישואין

ביןרלוונטישוניקייםשלאכשם ;החד-מיניתבזוגיותלהכרה

העבודה,במסגרתההטבהלמטרתלהטרוסקסואליםהומוסקסואלים

מוסדבמסגרתבהםההכרהלמטרתרלוונטישוניכלאיןגםכן

והמיועדאלומעיןהטבותשלשלםסל""עלהמבוססהנישואין,

רואים . 68שיתוףחייעלהמבוססהדוקחברתיבתאלתמוןהואאף

מרחיקותהשלכותישנן Brownבענייןלהחלטהכיכן,אם ,אנו

שווים)(אןנפרדיםחינוןמוסדותשלהספציפילמקרהמעברלכת

 • 69אוניברסליתתחולהישבבסיסהשעומדולרציונלבארצות-הברית,

שוויםאןנפרדיםלמוסדותהטיעוןאתלהגבילאיןזומסיבה

בחינתלצורןגםשימושבולעשותוראוידווקא,בארצות-הברית

ישנםבהןאחרותבמדינותהנישואיןלמוסדהקיימותהאלטרנטיבות

צפוןמדינותכגוןההומוסקסואלית,ותילזוגמיוחדיםהסדרים

זוגיותלהסדרתאפשריותהצעותהערכתלצורןגםכמואירופה,

 .הישראליבמשפטהנישואיןמוסדבמסגרתשלא

במשפטלנישואיןאלטרנטיביהסדרשלהאפשרותתוחינכאמור,

להעירברצוניזאת,עם .זהבמאמרהדיוןממסגרתחורגהישראלי

אפשריפתרוןכל ,המאמרטיעוניעלבהסתמןכיהדבריםבשולי

שלאזוגיותיחסיםמערכותשללהסדרהבישראלבעתידשיוצע

ראשית,דרישות:בשתילעמודיצטרדהנישואיןמוסדבמסגרת

שכזהשהסדרראויושנית,המין,מאותוזוגבניגםלכלולעליויהיה

ממוסדהנובעותהזכויותמלואאתלאאםמרביתאתיעניק

שהדברשככלהרישכזה,מוסדיוקםלוגם ,כןעליתרהנישואין.

לאורהשוויוןדברישתיעמודאםספקחד-מיניים,לזוגותנוגע

הנישואין.ממוסדנפרדבהיותו Brownןייענבבסיסהעומדונליהרצ

בארץיאומץםייאזרחנישואיןשלהסדרכינראהשלאפיעלאף

המשפטיםבמשרדהצעהכעתומתגבשתהולכתלעין,הנראהבעתיד

חוק(הצעתהזוגיות""רשםאצלזוג"בני"רישוםשלמוסדלכונן

שהסכימוואישהאישכללפיה )-2001תשס"אבני-זוג,לרישום

נוסחלפיזוגית"."שותפותשייקראמהלרשוםיוכלויחדיולחיות

הנובעותמאלוזכויותשלפחותמספריקנההמוסדההצעה,

טיעונילאור .ס,הטרוסקסואליםלזוגותרקפתוחויהיהמנישואין

זוגותשלהכללתם-שאיהרי ,תאומץהחוקשהצעתובהנחההמאמר,

תעמודשלאפסולהאפליהתהווהזהמוסדבמסגרתחד-מיניים

הישראלי,המשפטשלחוקתייםעקרונותפיעלהשוויוןדברישת

 .זובסוגיההמשווההמשפטגםכמו

טיכום

נפרדבאופןחד-מינייםזוגיותקשרילהסדיראיןיכהנהמסקנתנו

העולםמדינותברובהפתוחהקיים,הנישואיןממוסדשווה)אם(אף

כלפיפסולהמאפליהלהימנעכדי .הטרוסקסואליםלזוגותרקוםיכ

זוגיותבקשרילהכירישוהלסביות,ההומוסקסואליםאוכלוסיית



עלוזאתמ,חד-מיניילזוגותהנישואיןמוסדפתיחתשלדברואלו

רפורמהואישה.לגברמוגבלשאינוככזההמוסדשלמחדשהגדרהידי

ההומו-הקהילהשלקבלהגמאלאסובלנותרקלאתבטאזומעין

לקשריערוכשוותהחד-מיניותהיחסיממערכותשלותפיסהלסבית

ביןשוויוןליתרהרחוק,בטווחתביא,וגמהטרוסקסואלימ,זוגיות

באופיוהדרגתישינוייחולכאשרהנישואין,במסגרתלנשימגברימ

בינאריתחלוקהעליתבססלאששובהמוסדשלהפטריארכלי

נאורותתפיסותהמשקףיותרשוויונימוסדיהיהאלאמינימלתפקידי

לנשימ.גברימביןהכוחותיחסידבבר

או"נפרדשלהדוקטרינהפסילתבבסיסשעמדוהרציונלימלאור

ממוסדחד-מיניימזוגותהדרתלענייןוהחלתמבארצות-הבריתשווה"

כנגדהקיימתלאפליההיחידההתרופהכימצאנוהנישואין,

שלהמהמשפחהבקשריההכרהבתחומולסביותהומוסקסואלימ

"פתיחתבגדרשאיננוהסדראוחוקהנישואין.במוסדהכללתמהנה

יסודעקרונותשלהפרהמהווהחד-מיניימלזוגותהנישואין"מוסד

האפליה.ואיסורהשוויוןעקרוןובראשמ,חוקתיימ,

ואפשרותהאנלוגיהלתחולתטענולאכללענייןבאותוהתובעיםכיאת,זעםלציין,שי . 64

הזדמנותניתנהלאלתובעיםכאשרהדין,בפסקהמיעוטשופטתידיעללתההועזו

ישנהלגישתה, , Johnsonהשופטתשלהחולקתתהדעראוזה.בענייןראיותביאלה

חר-מיניים.לזוגותנפרדמוסדהקמתלביןגזעבסיסעלהפרדהביןברורהבלההק

 Canada (Attorney General) v. Moore 55 C.R.R. 2d 254 (Federal Ct., Trial :ראו . 65

) 1998 , Division . הדוקטרינהאתקנדהשלהעליוןהמשפטינתסלפלכןקודםשניםעשר

 Andre\Vs v. La\V Society of Britishהמנחהדיןהבפסקשווה"אךנפרד"לש

) 1989 ( 166 , 143 . Columbia 1 Canada S.C.R . 

66 . . 274-275 . 55 C.R.R. 2d, ibid, at pp 

שלהמיעוטדעתגםזהלענייןראו . Ibid, at pp . 280-281 .).מ.י-לישהדגשהה( . 67

 Egan v. Canadaדיןבפסקשבקנדהלערעוריםהפדרליהמשפטמינחלינדןהשופט

) 1993 ( 36 1 , 310 15 C.R.R. 2d , חד-לזוגותניתנותזהותשהטבותהעודבהכישקבע

הטבותמתןשבשלילתהאפליהאתלרפאיכולהינהאנפרדתתכניתבמסגרתמיניים

מזכירהזהמסוגתכניתוכימסגדת,באותהוהטרוסקסואליםחד-מינייםלזוגותהותז

לפיכך:שווה",אךנפרד"שלהפסולההדוקטרינהתא

One cannot avoid the conc1usion that offering benefits to gay and 1esbian " 

partners under a different schelne froln heterosexua1 partners is a version ofthe 

separate but equa1 doctrine. That appa11ing doctrine must not be resuscitated in Canada 

. uch-hera1ded death in the United States". Jbid, ibid 40ן years after its n 

 . 763בעי , 1הערהליעלדנילוביץ,בענייןברקהנשיאדבריוהשווראו . 68

הישראלי.במשפטאףסגרגציהשלבמקריםביטוימצאה Bro\Vnענייןשלהדוקטרינה . 69

/6698בג"צראו: שלדינו(פסק 258 ) 1נד(פ"דישראל,מקרקעימינהלנ' 1קעדא 95

אךנפרדטיפולכיישראלמקרקעימנהלטעןזובפרשה .) 280- 278בע'ברקהנשיא

פוגעאינו-בלדבליהודיםיישובלהקמתמקרקעיןהקצאתעלהחלטה-קרישווה,

להקמתגםמקרקעיןלהקצותמוכןהיהישראלמקרקעימנהלשכןהשוויון,בעקרון

הנשיאהסביר , Bro,vnבענייןהמשפטביתלהחלטתבהתייחסובלדב.לערביםיישוב

מיעוטקבוצחכלפיעלבוןמשדרתהפרדהכיהתפישהמונחתזוגישהביסוד"כיברק

נחיתותשלתחושותומקבעתהאחרים,לביןבינההשוניאתמחדדתהכלל,מןהמוצאת

"נפרדבטיפוליהיהבהםמקריםייתכנואכןכיצייןהנשיא .) 279בע'(שם,חברתית"

אבלנפרדלטיפולשהרצון"במקוםייתכןזהדברמוצדקת;אפליהמשוםשווה"אך

והחפצותחייהן,ואורחתרבותןעללשמורהמבקשותמיעוטקבוצותמקרבבאשווה

נוגעשהדבךככלכיקבעהנשיאזאת,עם .) 279בעישם,(כפויהייייהתבוללותלמנוע

זה.לחריגתחולההייתהלאלערבייהודייישובביןלהפרדה

O לישסיפקהמידעעלהמשפטים,לשרמשפטייועץטיה,אאיתןלעו"דלהודותברצוני.ד
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