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ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В наш час питання щодо одностатевих шлюбів є досить актуальним в багатьох країнах
світу. Для більшості людей тема щодо нетрадиційних стосунків
є ворожою і
незрозумілою, вони засуджуються й не визнаються. Але такі відносини завжди існували і
існують до сьогодні. За результатами досліджень вчених, які займаються даною
проблемою, люди з нестандартною орієнтацією становлять від 10% до 30% від всього
населення планети.
До 1991 року вважалось, що одностатеві відносини викликані психічними розладами в
людей. Але 17 травня 1991 року Всесвітня Організація Охорони Здоров’я виключила з
переліку психіатричних і поведінкових розладів гомо сексуальність, в цьому ж році було
скасоване кримінальне покарання за статеві стосунки між чоловіками. Україна була
першою з колишніх радянських республік, хто виключив з Кримінального кодексу статтю
про покарання за статеві відносини між чоловіками.
Тема щодо гомосексульних відносин є актуальною і широко обговорюється в Україні,
оскільки представники сексуальних меншин все більше заявляють про свої права і
прагнуть до визнання їх суспільством. Є багато організацій, які борються за права геїв,
наприклад, київська громадська організація “Гей-Альянс”, яка була зареєстрована в 2002
році, та інформаційно-захисний центр “Наш світ”. Також в Україні є союз Гейорганізацій, створений в червні 2008 року, який покликаний захищати та відстоювати
права гомосексуалістів.
В багатьох країнах одностатеві шлюби визнаються, наприклад, у Франції, Швеції,
Норвегії, Данії, Великобританії, Голандії, Фінляндії, Ісландії, Чехії, Бельгії, Ірландії,
Хорватії, Новій Зеландії, Швейцарії, Аргентинї, Іспанії, ПАР, Іспанії, Канаді. Теж
дозволені одностатеві шлюби й в США, але лише в 11 штатах і 1 області. У решті 39
штатах одностатеві союзи є забороненими. Але офіційно реєструвати одностатеві шлюби
дозволено лише в: Бельгії, Нідерландах, Ісландії, Іспанії, Швеції, Канаді, Португалії, ПАР,
Аргентині, Норвегії, Мексиці та Франції.
На нашу думку легалізовувати одностатеві шлюби в Україні не доцільно. Це призведе
до багатьох проблем та хаосу в країні. Таке переконання грунтується на положенні статті
21 Сімейного кодексу, де зазначається, що “шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка,
зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану”. Для
підтвердження нашої думки варто навести причини, через які не потрібно легалізувати
одностатеві шлюби:
1. Споконвіку повелося, що шлюбом є союз між однією жінкою та одним чоловіком.
Шлюбні відносини між жінкою та чоловіком завжди ставились на найвищий рівень всіма
народами світу ще з давніх часів. Перша книга Біблії розпочинається з історії появи і
єднання чоловіка з жінкою. Багато науковців наводять різні визначення шлюбу. Але в
кожному з них наголошується на тому, що це союз чоловіка та жінки. Визначення шлюбу,
дане багато років тому професором Г. К. Матвеєвим, має свої особливості: "Шлюб - це
вільний, рівноправний і пожиттєвий союз жінки та чоловіка, укладений з дотриманням

порядку та умов, встановлених законом, що створює сім'ю і породжує між подружжям
взаємні особисті і майнові права та обов'язки". Застереження у цих визначеннях на
пожиттєвості шлюбу відповідало українській народній філософії, яка трактує шлюб
довічним союзом жінки та чоловіка: "Заміж іти не на рік, а на цілий вік", "Жінка-не чобіт,
з ноги не скинеш".Свій оригінальний погляд на шлюб висловила М. Т. Оридорога:"Шлюб
- це юридично визнана і заснована на коханні духовна та фізична спільність чоловіка й
жінки, яка забезпечує народження дітей та їх
виховання”. Проаналізувавши
вищезазначене бачимо, що називати шлюб союзом саме чоловіка та жінки є звичаєм ще з
давніх часів.
2. Шлюб чоловіка та жінки є унікальним своїм біологічним зв’язком. Шлюб між
чоловіком та жінкою є єдиним видом стосунків, який природним чином призводить до
виникнення нового людського життя. Лише в чоловіка та жінки може народитися дитя.
Жодні новітні технології не спростують того факту, що для народження дитини потрібна
жіноча яйцеклітина та чоловіча сперма. Статеві відмінності жінки та чоловіка є самим
ключовим та головним компонентом шлюбу. Ні гомосексуалісти, ні лесбіянки
неспроможні народити в своїй сім’ї дитину. Якщо ж лесбіянка і зважиться на штучне
запліднення, вона все одно не зможе обійтися без «чоловічої допомоги» – тобто для
запліднення потрібна чоловіча сперма.
3. Найсприятливішим місцем виховання дітей є традиційна сім’я, де є тато й мама.
Навіть, якщо в гомосексульних сім’ях є розподіл ролей на батька й матір, це ніколи не
зрівняється зі справжнім батьком чи матір’ю. Почуття материнства чи батьківства це
природні відчуття. Багато досліджень вже давно довели і в наш час доводять, що
традиційна сім’я є найкращим середовищем для зростання та виховання дитини,
формування її як особистості. Результати досліджень доводять, що виховання дитини в
традиційній сім’ї приносить кращі результати для її в здоров’я, діти з таких сімей є
морально стійкими. Також в майбутньому вихованці з традиційних сімей є успішнішими в
економічному плані, в кар’єрному зростанні та є благополучними в створенні своїх сімей.
4. Одностатеві стосунки призводять до смертельних захворювань.На сьогоднішній день
не є секретом, що для осіб, які ведуть гомосексуальний спосіб життя, головним ворогом є
СНІД, а також велика кількість інших венеричних захворювань. Французький інститут
національного здоров’я повідомляє, що чоловіки, які ведуть гомосексуальний спосіб
життя, піддаються в 200 разів більшому ризику захворіти на СНІД і померти. Все це через
те, що у гомосексуальних пар не існує такого поняття як вірність, велика кількість
партнерів для них є звичною справою. Навіть у західних країнах, де одностатеві шлюби
легалізовані, такі пари постійно мають сексуальні контакти «на стороні».
Таким чином, розглянувши дане питання, бачимо, що не має суспільної потреби та
законодавчих підстав для легалізації одностатевих шлюбів. Всі закони та нормативні акти
ґрунтуються на тому, що шлюбом є лише союз чоловіка та жінки. Суспільство ще
морально не готове офіційно визнавати одностатеві союзи та сприймати людей з
нетрадиційною орієнтацією.

