บทที่ 3
กฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศในต่ างประเทศ

ครอบครัวเป็ นสถาบันมูลฐานที่มนั่ คงที่สุด เป็ นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์
กันในทางใดทางหนึ่ งมานับเป็ นเวลาหลายพันปี แม้วา่ ครอบครัวจะเป็ นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด
แต่ก็เป็ นหน่วยที่สาคัญที่สุด ครอบครัวยังเป็ นสถาบันสากลที่ทาหน้าที่ที่สาคัญๆ ให้แก่ประเทศ วิธี
ที่ ดีที่ สุ ดในการศึ ก ษาปั ญ หาทั้ง หมดเกี่ ย วกับ ครอบครั วไม่ ว่า จะเป็ นในแง่ ข องสัง คมวิท ยาหรื อ
กฎหมาย สิ่ งที่ไม่สามารถละเลยได้ก็คือ การที่จะต้องศึกษาทฤษฎีกาเนิ ดของครอบครัว ตลอดจน
พฤติกรรมและผลที่ จะตามมาจากระบบครอบครัวหรื อแบบของการสมรสในรู ปต่างๆ โดยการ
สมรสเป็ นนิติสัมพันธ์ของบุคคลสองคนในฐานะที่เป็ นสามีภริ ยาโดยความสมัครใจ นิติสัมพันธ์ใน
รู ปของการสมรสจึงเป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างครอบครัว การศึกษากฎหมายครอบครัวไม่ว่าใน
ลักษณะแง่มุมไหนจะมีการสมรสเป็ นจุดศูนย์กลางทั้งสิ้ น1
ในระดับสากลนั้นให้ความสาคัญในการยอมรับสิ ทธิ ของมนุษยชนในการก่อตั้งสถาบัน
ครอบครัว โดยมีการกาหนดสิ ทธิ ในการสมรสไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) รับรอง
โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ข้อ 16 บัญญัติไว้วา่
(1) ชายและหญิงเมื่อเจริ ญวัยบริ บูรณ์แล้ว มีสิทธิ ที่จะสมรสและที่จะสร้างครอบครัว
โดยไม่มีการจากัดใดๆ เนื่องจากเชื้ อชาติ สัญชาติ หรื อศาสนา บุคคลชอบที่จะมีสิทธิ เท่า
เทียมกันในเรื่ องการสมรส ในระหว่างการสมรสและในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทาได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรี และเต็มใจของคู่บ่าวสาวผู้
ตั้งใจจะกระทาการสมรส
(3) ครอบครัว คือ กลุ่มซึ่ งเป็ นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบที่จะ
ได้รับการคุม้ ครองโดยสังคมและรัฐ2
1

ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 7, ( กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 92.
2
อิทธิพร บุญประคองและคณะ, ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน, (กรุ งเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2551).
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR) ซึ่ งรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม ค.ศ. 1966 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 ข้อ 23 บัญญัติไว้วา่
1. ครอบครัวเป็ นหน่วยรวมของสังคมซึ่ งเป็ นพื้นฐานและเป็ นธรรมชาติ และย่อมมี
สิ ทธิได้รับความคุม้ ครองจากสังคมและรัฐ
2. สิ ทธิ ของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว
ย่อมได้รับการรับรอง
3. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผูท้ ี่เจตนาจะ
สมรสกันมิได้
4. รัฐภาคีแห่ งกติกานี้ จะดาเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่ ง
สิ ทธิ และความรับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการ
สมรสสิ้ นสุ ดลง ในกรณี การสิ้ นสุ ดของการสมรส จะต้องมีบทบัญญัติเพื่อการคุม้ ครองที่
จาเป็ นแก่บุตร3
ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นแม้ตามเนื้ อหาจะบัญญัติการสมรสว่าเป็ นสิ ทธิ ของชาย
และหญิงแต่ในปั จจุบนั เมื่อการศึกษาและความก้าวหน้าในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนได้แพร่ หลายยิ่งขึ้น จึง
เกิดการยอมรับสิ ทธิ มนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการยอมรับ
ถึงสิ ทธิในการสมรสด้วย โดยปั จจุบนั ในต่างประเทศ ได้มีการบัญญัติกฎหมายรับรองการสมรสของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นมา เพื่อให้การรับรองสถานะตามกฎหมาย ซึ่ งอาจกาหนด
สิ ทธิ และหน้าที่ไว้ให้เหมือนหรื อใกล้เคียงกับคู่สมรสต่างเพศ โดยในปั จจุบนั กฎหมายรับรองการ
สมรส ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แยกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
3.1 กฎหมายจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน
เป็ นกฎหมายรับรองการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่ งจะให้สิทธิ ประโยชน์แก่คู่สมรสที่
เป็ นเพศเดี ยวกันเช่ นเดี ยวกับ คู่สมรสระหว่างชาย-หญิงโดยทัว่ ไปทุกประการ4 โดยในปั จจุบนั
ประเทศที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน เช่น เนเธอร์ แลนด์, เบลเยี่ยม, สเปน,
แคนาดา, แอฟริ กาใต้, สวีเดน, โปรตุเกส, ไอซ์แลนด์, อาร์เจนติน่า และเดนมาร์ก5
3

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ, หลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไปเกี่ ยวกับสนธิ สญ
ั ญาด้านสิ ทธิ มนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง, (กรุ งเทพฯ : สานักงานสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ, ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์).
4

อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย, “Civil Union ทางออกของ Same-sex Marriage ในนิวซีแลนด์”, นิ ตยสารผูจ้ ดั การ, กันยายน (2548).
Wikipedia The free Encyclopedia, “Same- sex Marriage”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Samesex_marriage (11 สิ งหาคม 2555).

5
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นอกจากนี้มีอีก 2 ประเทศ ที่ออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเฉพาะ
บางเขตปกครอง กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งผ่านกฎหมายทานองเดียวกันนี้ ในรัฐไอโอวา
รัฐคอนเนตทิคตั รัฐแมสซาชูเสทส์ รัฐเวอร์ มอนต์ รัฐนิวแฮมป์ เชี ยร์ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี รัฐนิ วยอร์ ก
รัฐวอชิงตัน และรัฐแมรี่ แลนด์ ส่ วนเมืองหลวงของเม็กซิ โกก็รับรองกฎหมายแต่งงานของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศเช่นกัน6 ซึ่งเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว มีดงั นี้
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในอดีตกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันได้มีการเรี ยกร้องให้รัฐมีการออกกฎหมาย
เพื่อรั บรองสิ ทธิ ดงั กล่ าว โดยในปี ค.ศ. 1970 มีกลุ่ มชายรักชายและหญิงรักหญิงในหลายๆ รัฐ
เรี ยกร้ องให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐจดทะเบี ยนสมรสให้แต่ก็ถูก ปฏิ เสธ ต่อมาก็ได้มีการเรี ยกร้ องสิ ท ธิ
ดังกล่าว โดยนาคาปฏิเสธของรัฐที่จะจดทะเบียนให้ไปฟ้ องต่อศาล แต่ถูกศาลปฏิเสธซึ่ งได้ปรากฏ
การปฏิเสธและการให้เหตุผลของศาลโดยอ้างแนวคาพิพากษาในคดี Baker v. Nelson และ Jones v.
Hallahan จากผลคาพิพากษาของศาลได้มีการโต้แย้งของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันว่า “บทบัญญัติใน
กฎหมาย การสมรสความจริ งแล้วมิได้มีการระบุเพศไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงควรที่จะยินยอมให้
บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ และได้รับการรับรองตามกฎหมาย และยังให้เหตุผลต่อไปอีกว่าการ
ตี ค วามกฎหมายว่า การสมรสมี ไ ด้เฉพาะคู่ ส มรสที่ เป็ นคนต่ า งเพศนั้น เป็ นการตี ค วามที่ ขดั ต่ อ
รัฐธรรมนูญ และปฏิเสธความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ในเรื่ องของ
การสมรส”7
จากการเรี ยกร้ องในครั้งนั้นแม้ศาลจะปฏิเสธ แต่ต่อมาความคิดนี้ได้ถูกยอมรับในปี ค.ศ.
1990 จากคดี Baehr v. Lewin ซึ่ งเป็ นคดีที่เกิ ดขึ้นในมลรัฐฮาวาย ผลการตัดสิ นของศาลในคดีน้ ี
ส่ งผลให้ในหลายๆ มลรั ฐของสหรัฐอเมริ กาได้มีการยอมรับให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่า ง
บุคคลเพศเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นฮาวาย, อลาสกา, นิวยอร์ ค, โคลัมเบีย และเวอร์ มอนต์ เป็ นต้น โดยมี
การแก้ไขกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ ซึ่ งกฎหมายที่บญั ญัติใหม่น้ ี คือ “The Domestic Partnership”
แต่กฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายที่จากัดการใช้ไว้เฉพาะในแต่ละมลรัฐเท่านั้น8
การจดทะเบียนเพื่ออยูร่ ่ วมกันในลักษณะของ “The Domestic Partnership” นี้ จะเป็ นการ
ให้สิทธิ แก่บุคคลที่มีรสนิ ยมรักเพศเดียวกัน สามารถเลือกที่จะทาสัญญาการอยู่ร่วมกันหรื อการจด
ทะเบียนความสัมพันธ์เพื่อให้คู่สัมพันธ์มีสิทธิ ในการได้รับสิ ทธิ ที่จาเป็ นจากรัฐในบางประการ เช่น
6

ผูจ้ ดั การออนไลน์, “ประเทศไหนบ้าง? รับรองการแต่งงานของ “คู่เกย์””, 30 มีนาคม 2554, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000040166 (11 เมษายน 2555).
7
David L. Chambers and Nancy D.Polikoff อ้างใน วราภรณ์ อินทนนท์, หน้า 136-137.
8
David L. Chambers and Nancy D.Polikoff อ้างใน วราภรณ์ อินทนนท์, หน้า 137.
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สิ ทธิ ในด้านภาษี, สิ ทธิ ในการทานิ ติกรรมร่ วมกัน, สิ ทธิ ที่จะได้รับในการทากรมธรรม์ประกันชีวิต
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ในการแบ่งเบาภาระซึ่ งกันและกันของคู่สัมพันธ์แม้สิทธิ ที่รัฐรับรองให้จะเป็ น
สิ ทธิที่เสมือนกับสิ ทธิ ของคู่สมรสต่างเพศ แต่ก็มิได้มีการรับรองไว้ทุกประการ เช่น กรณี ไม่ให้สิทธิ
ในการสมรสตามพิธีทางศาสนาคริ สต์โดยการเข้าพิธีในโบสถ์ดงั เช่ นบุคคลที่เป็ นคู่สมรสต่างเพศ
เนื่องจากค่านิยมความเชื่อในทางศาสนาที่มองว่า การสมรสโดยการเข้าพิธีกรรมตามศาสนานั้นเป็ น
การสมรสระหว่างบุ คคลต่างเพศเท่านั้น เพราะความสัมพันธ์แบบรักเพศเดี ยวกัน ไม่ถือเป็ นการ
สมรสการจัดตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับเจตจานงของศาสนาคริ สต์และถือเป็ นการ
ทาลายโครงสร้ างของระบบครอบครัวของสังคม อย่างไรก็ตามบุคคลรักเพศเดี ยวกันในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าได้พ ยายามเรี ย กร้ องและท าให้ใ นเวลาต่ อ มาได้มี ก ารรั บ รองให้บุ ค คลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศสามารถทาการสมรสตามแบบพิธีทางศาสนาได้ในบางรัฐ ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่าง
กฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของรัฐแมสซาชูเสทส์ รัฐนิวแฮมเชียร์ และรัฐเวอร์ มอนต์ มา
เป็ นตัวอย่าง ดังนี้
(1) รัฐแมสซาชู เสทส์
รัฐแมสซาชู เสทส์ ถือว่าเป็ นรัฐแรกที่ได้มีการอนุ ญาตให้บุคคลเพศเดียวกันนั้นสามารถ
ทาการสมรสเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ และคู่สมรสที่เป็ นบุคคลเพศเดียวกันจะมีสิทธิ เช่นเดียวกับ
คู่สมรสที่เป็ นคนต่างเพศ ทั้งนี้ เนื่ องจากรัฐแมสซาชูเสทส์ ให้นากฎหมายว่าด้วยการสมรสอันเป็ น
กฎหมายที่รับรองการสมรสของบุคคลซึ่ งเป็ นคนต่างเพศนั้นมาบังคับใช้กบั บุคคลที่เป็ นคนรักเพศ
เดี ยวกัน ทั้งนี้ เป็ นผลที่เกิ ดจากคาตัดสิ นของศาลสู งของมลรัฐแมสซาชูเสทส์ ในคดี Goodridge v.
Mass. Department of Public Health เมื่อ ค.ศ. 2003 ในคดีน้ ี ศาลตัดสิ นว่า ในรัฐธรรมนูญของ
รัฐแมสซาชูเสทส์ น้ นั มิได้ยอมรับและรับรองสิ ทธิ และสถานะของคู่สมรสที่เป็ นการสมรสที่เกิดขึ้น
ระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยงั ได้ยอมรับและรับรองการสมรสที่เกิ ดขึ้น
ระหว่างบุ คคลรั กเพศเดี ยวกันด้วยที่จะเข้าถึ งสิ ทธิ ของคู่สมรสอย่างเสมอภาค ตามที่รัฐธรรมนู ญ
ฉบับนี้ ได้บญ
ั ญัติรับรอง และเป็ นการเริ่ มต้นให้มีการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน ในวันที่ 17
พฤษภาคม ค.ศ. 20049
โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
1. ต้องเป็ นบุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป สาหรับที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับ
อนุญาตจากศาล
9

Minnesota Legislative Reference Library, “Resources on Minnesota Issue Same-Sex Marriage in Minnesota” [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา http://www.leg.state.mn.us/lrl/issues/issues.aspx?issue=gay (22 เมษายน 2555).
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2. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ได้สมรสกับบุคคลอื่นอยู่ก่อนแล้ว ยกเว้นได้ดาเนิ นการหย่าเสร็ จ
สิ้ นแล้ว
3. ต้องไม่สมรสกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางสายเลือดหรื อเป็ นญาติโดยการ
สมรส เช่ น บิดา มารดา ลุ ง ป้ า น้า อา ผูส้ ื บสันดาน พี่น้องร่ วมบิดามารดา แม่ยาย ลูกเขย เป็ นต้น
ทั้งนี้ ขอ้ ห้ามดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้แม้ว่าการสมรสดังกล่าวจะได้สิ้นสุ ดลงเพราะเหตุแห่ งความ
ตายหรื อการหย่าก็ตาม
4. บุคคลที่ ไม่ใช่ พลเมื องของรัฐแมสซาซู เสทส์ หรื อมีถิ่นที่อยู่ในรัฐแมสซาซู เสทส์ ก็
สามารถทาการสมรสได้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 10
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ได้กาหนดว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติในการสมรสจะต้อง
กรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจานงค์ในการสมรส โดยลงนามและสาบานถึงความถูกต้องต่อหน้า นาย
ทะเบียนประจาเมือง จากนั้นนายทะเบียนจะส่ งเรื่ องเพื่อทาการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป จากนั้น 3
วัน ให้กลับมารับแบบฟอร์ มดังกล่าวจากนายทะเบียนอีกครั้ง ซึ่ งจะมีกาหนดเวลาที่จะต้องประกอบ
พิธีแต่งงานภายใน 60 วัน โดยต้องประกอบพิธี ภายในรัฐแมสซาซู เสทส์ และการประกอบพิธี
ดังกล่าวต้องกระทาและลงนามโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากรัฐได้แก่ผพู้ ิพากษาและบาทหลวง
เมื่อได้ลงนามในใบรับรองดังกล่าวแล้วจะส่ งกลับไปยังนายทะเบียน และถือว่าการสมรสดังกล่าว
ได้ดาเนินการถูกต้องโดยรัฐแล้ว11
ผลของการจดทะเบียนสมรส เมื่อได้ดาเนิ นการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับ
การรับรองโดยทันทีตามกฎหมายต่างๆ ภายใต้รัฐแมสซาซู เสทส์ ที่บงั คับใช้สาหรับคู่สมรสหรื อ
ครอบครัว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส การสิ้ นสุ ดความสัมพันธ์ กฎหมายมรดก เป็ นต้น12
(2) รัฐนิวแฮมเชียร์
ในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ศาลยุติธรรมทัว่ ไปของรัฐนิวแฮมเชียร์ และรัฐบาลได้ลง
นามในกฎหมายเพื่อความเสมอภาคในการสมรส “An Act Relative to Civil Marriage and Civil
Unions” ทาให้การรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมีผล นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2010 โดยการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็ นการสิ้ นสุ ดการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลเพศ

10

GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in Massachusetts” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-ma.pdf (11 สิ งหาคม 2555). หน้า 2-3.
11
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3-8.
12
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 21.
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เดี ยวกัน13แต่อนุ ญาตให้คู่จดทะเบี ยนความสัมพันธ์ดงั กล่ าวสามารถทาการสมรสได้ และการจด
ทะเบียนความสัมพันธ์ท้ งั หมดที่มีอยู่ของรัฐนิ วแฮมเชียร์ จะถูกเปลี่ยนเป็ นการสมรสโดยอัตโนมัติ
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2011 14
โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
1. ต้องเป็ นบุคคลมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยเงื่อนไขเรื่ องอายุน้ ี ยงั มีความแตกต่างกับการ
สมรสของคู่สมรสต่างเพศที่สามารถทาการสมรสได้ ในกรณี เพศชายที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 14 ปี แต่ไม่
เกิน18 ปี และเพศหญิงที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 13 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี หากได้รับอนุญาตจากศาลถ้าฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งเป็ นประชากรของรัฐนิวแฮมเชียร์
2. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นอยู่
ในขณะนั้น หากเคยจดทะเบี ย นสมรสหรื อจดทะเบี ยนความสัม พันธ์ ม าก่ อนต้องดาเนิ นการจด
ทะเบียนหย่าให้เสร็ จสิ้ นก่อน และรวมถึงการจดทะเบียนความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ้นในรัฐอื่นๆ ก็ตอ้ ง
ดาเนินการจดทะเบียนสิ้ นสุ ดความสัมพันธ์ก่อนเช่นกัน
3. ต้องไม่ทาการสมรสกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางสายโลหิ ตหรื อเป็ นญาติ
โดยการสมรส เช่ น บิดา มารดา ลุ ง ป้ า น้า อา ผูส้ ื บสันดาน พี่น้องร่ วมบิดามารดา แม่ยาย ลูกเขย
เป็ นต้น
4. ต้องเป็ นประชากรที่มีภูมิลาเนาในรัฐนิวแฮมเชียร์เท่านั้น ในกรณี ของบุคคลที่มีถ่ินที่อยู่
หรื อภูมิลาเนาในรัฐอื่นจะสามารถทาการสมรสได้หรื อไม่น้ นั ยังไม่มีคาตอบที่ชดั เจนในประเด็นนี้
เนื่องจากยังไม่มีกรณี ตวั อย่างและไม่มีความแน่ชดั ในการบังคับใช้กฎหมาย15
ขั้นตอนในการจดทะเบี ย นสมรส ได้ก าหนดว่า บุคคลที่ ตอ้ งการสมรสต้องไปยัง ที่ ว่า
การเมือง ภายในรัฐนิวแฮมเชี ยร์ เพื่อขอแบบฟอร์ มการขออนุญาตสมรสและต้องลงนามโดยบุคคล
ทั้งสองฝ่ าย จากนั้นนายทะเบียนจะไต่ถามและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และออกใบอนุญาตให้สมรส
ที่มีกาหนดเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่ระบุในคาร้อง ซึ่ งคู่สมรสต้องประกอบพิธีสมรสภายใน
กาหนดเวลาดัง กล่ าว และกระทาโดยผูม้ ี อานาจได้แก่ ผูพ้ ิพากษาและบาทหลวง ภายหลังพิธีผูม้ ี

13

นับตั้งแต่ปี 2008 กฎหมายของรัฐนิ วแฮมเชี ยร์ ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถทาการจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ได้ ซึ่ งภายใต้กฎหมายดังกล่าวถือว่าคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีสิทธิ หน้าที่และได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย
ของรัฐเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ
14
GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in New Hampshire” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-nh.pdf (11 สิ งหาคม 2555). หน้า 2.
15
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3-4.
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อานาจจะส่ งใบอนุ ญาตกลับไปยังเมืองที่ออกใบอนุ ญาตดังกล่าวและการจดทะเบียนสมรสจะถูก
บันทึกลงในระบบทะเบียนต่อไป16
ผลของการจดทะเบียนสมรส ส่ งผลให้คู่สมรสได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายของรัฐ
นิวแฮมเชียร์ ที่กาหนดสิ ทธิหน้าที่และความคุม้ ครองไว้สาหรับคู่สมรส เช่น
1. กฎหมายครอบครัว
2. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
3. กฎหมายมรดก
4. กฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดาเนินการในศาลที่รับคดีเกี่ยวกับพินยั กรรม
5. กฎหมายการป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากสถานะของการสมรส
6. กฎหมายชดเชยแรงงาน
7. สิ ทธิของผูเ้ สี ยหายในคดีอาญา
8. สิ ทธิ พิเศษของคู่สมรสในการดาเนินคดีทางศาล17
(3) รัฐเวอร์ มอนต์
ในวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2009 รัฐเวอร์ มอนต์อนุ ญาตให้คู่รักเพศเดี ยวกันสามารถจด
ทะเบี ยนสมรสกันได้ โดยรัฐเวอร์ มอนต์ถือเป็ นรัฐแรกที่ มีการกาหนดให้สิทธิ ในการจดทะเบียน
สมรสสาหรับบุคคลเพศเดียวกันโดยผ่านกระบวนการทางนิติบญั ญัติไม่ได้เป็ นผลจากคาพิพากษา
โดยมีการออกกฎหมาย Marriage Act ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 200918
โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ดังนี้
1. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์อยูก่ บั บุคคลอื่น
แต่ในกรณี บุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์มาก่อน สามารถสมรสใหม่ได้
เมื่อคู่สมรสหรื อคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์เสี ยชีวติ หรื อได้หย่ากันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
2. ต้องเป็ นบุคคลที่อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในกรณี ที่มีอายุเกิ นกว่า 16 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี
สามารถทาการสมรสได้หากได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง
3. ต้องไม่เป็ นการจดทะเบียนระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั ทางสายโลหิ ต ได้แก่
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ผูส้ ื บสันดาน ลุง ป้ า น้า อา พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา

16

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 5-8.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 19.
18
GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in Vermont” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-vt.pdf (11 สิ งหาคม 2555). หน้า 1.
17
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4. ไม่จาเป็ นต้องเป็ นบุคคลที่มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นรัฐเวอร์มอนต์19
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. การขอใบอนุ ญาตจดทะเบียนสมรส บุคคลที่มีถ่ินที่อยูใ่ นรัฐเวอร์ มอนต์ สามารถขอ
แบบฟอร์ มได้จากนายทะเบียนเมืองที่ตนมีถิ่นที่อยู่ ส่ วนบุคคลที่ไม่ใช่ประชากรของรัฐเวอร์ มอนต์
สามารถขอแบบฟอร์ มได้จากเมืองใดก็ได้ภายในรัฐ โดยการลงนามในแบบฟอร์ มไม่จาต้องต้องลง
นามทั้งคู่ เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งก็เพียงพอ
2. เมื่อได้รับใบอนุ ญาตแล้ว บุคคลทั้งสองจะต้องประกอบพิธีสมรสโดยบุ คคลที่ได้รับ
มอบอานาจจากรัฐ ได้แก่ ผูพ้ ิพากษา และบาทหลวง ในการประกอบพิ ธี น้ ันจะกระทาที่ใดก็ไ ด้
ภายในเขตรัฐ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งดาเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต
3. ผูม้ ีอานาจที่ได้ประกอบพิธีสมรสดังกล่าวต้องลงนามรับรองในใบอนุญาตสมรสและ
ส่ งกลับไปยังเมืองที่ ออกใบอนุ ญาตดังกล่าวภายใน 10 วัน เพื่อนายทะเบียนจะได้ทาการบันทึก
รับรองการสมรสดังกล่าวต่อไป20
ผลของการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนความสัมพันธ์จะ
ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายที่กาหนดสิ ทธิหน้าที่และความคุม้ ครองสาหรับคู่สมรส ดังนี้
1. การเป็ นผูป้ กครองและการตัดสิ นใจในการรักษาพยาบาลแทนคู่สมรสที่ไร้ ความ
สามารถ
2. สิ ทธิในการรับมรดก
3. สิ ทธิ ในการลาหยุดงานเพื่อดูแลคู่สมรสที่เจ็บป่ วย
4. สิ ทธิในการเข้าเยีย่ มในสถานพยาบาล
5. สิ ทธิ ในการดูแลศพของคู่สมรสที่เสี ยชีวติ
6. สิ ทธิทางภาษี
7. สิ ทธิ ในการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายเนื่องจากการบาดเจ็บและการตายของคู่สมรสอัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสิ ทธิในการได้รับชดเชยในฐานะผูเ้ สี ยหาย
8. สิ ทธิ ในการหย่าร้างและแบ่งทรัพย์สิน รวมถึงสิ ทธิในการดูแลบุตร21
ผลของกฎหมาย Marriage Act ต่อบุคคลที่จดทะเบียนความสัมพันธ์
รัฐเวอร์ มอนต์อนุ ญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนความสัมพันธ์ได้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.
2000 โดยผูจ้ ดทะเบียนความสัมพันธ์ จะได้รับความคุ ม้ ครอง และมีสิทธิ หน้าที่ พ้ืนฐานเหมือนคู่
19
20

21

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3-5.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 16.
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สมรสแต่ไม่สามารถเรี ยกว่าคู่สมรส และแต่ยงั มีขอ้ แตกต่างเนื่ องจากการสมรสจะส่ งผลมากกว่า
ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งในทางกฎหมาย แต่ จ ะส่ ง ผลในด้า นสถานะทางสั ง คม วัฒ นธรรม และถื อ เป็ น
ครอบครัว ย่อมได้รับการคุม้ ครองที่มากขึ้นในอีกระดับ นอกจากนี้ การเป็ นคู่สมรสยังทาให้ได้รับ
ความคุม้ ครองจากกฎหมายของสหพันธรัฐที่ให้ความคุม้ ครองสาหรับสถานะในการเป็ นคู่สมรส
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวน 1,138 ฉบับ ซึ่ งการเป็ นคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะไม่ได้รับความ
คุ ม้ ครองดัง กล่ า ว และเมื่ อได้ออกกฎหมาย Marriage Act จะไม่ มี ผลกระทบท าให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อการจดทะเบียนความสัมพันธ์และความคุม้ ครองตามกฎหมายที่ได้รับ อย่างไรก็
ตามเมื่อกฎหมายรับรองการสมรสมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2009 ก็ไม่สามารถทา
การจดทะเบียนความสัมพันธ์ได้ต่อไป และสาหรับคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์ใดๆ หากต้องการจด
ทะเบียนสมรสก็ตอ้ งดาเนินการตามขั้นตอนสาหรับการสมรส22
3.1.2 ประเทศแคนาดา
สาหรับประเทศแคนาดา แต่เดิมอนุญาตให้บุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่จะทา
การจดทะเบียนความสัมพันธ์เท่านั้นและมีการรับรองเป็ นการเฉพาะในแต่ละมลรัฐ ดังเช่นในมลรัฐ
ควิเบก ที่ ได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ ยวกับการจดทะเบียนเพื่อใช้ชีวิตร่ วมกันใน Civil Code of
Quebec เพื่อรับรองให้ขยายสิ ทธิ การจดทะเบียนความสัมพันธ์ไปยังคนรักเพศเดี ยวกันด้วย แต่
รู ปแบบของกฎหมายนั้นยังมิได้มีการรับรองเรื่ องการใช้ชีวิตเหมือนกับคู่สมรสที่เป็ นคนต่างเพศ
ด้วยเหตุน้ ี เมื่อประเทศแคนาดาได้มีการรับรองในกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน
แคนาดา (The Charter of Rights and Freedoms) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ. 1985 โดยในบทบัญญัติ
ของมาตรา 15 ที่วา่ ด้วยเรื่ องความเสมอภาค ได้มีการตีความขยายขอบเขตของการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
ทางเพศต่อบุคคล โดยห้ามการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลด้วยเหตุผลจากรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน23
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1999 ศาลสู งแห่ งประเทศแคนาดาได้ตดั สิ นว่า การให้คาจากัด
ความของคาว่า “คู่สมรส (Spouse)” ให้หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของเพศตรงข้ามเท่านั้น
ถือว่าเป็ นการไม่ยุติธรรมต่อคู่รักเพศเดียวกัน มีผสู้ ังเกตการณ์กล่าวว่าคาพิพากษาดังกล่าว สามารถ
ผลักดันให้มีการเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมายในประเทศแคนาดา และถือเป็ นแนวคิดให้มีการขยาย
ขอบเขตของสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลรักร่ วมเพศในโลกด้วย คาตัดสิ นดังกล่าวเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก
คดี M v. H ที่เกิดขึ้นระหว่าง คู่หญิงรักหญิง คู่รักคู่น้ ี ใช้ชีวิตร่ วมกัน 12 ปี และต้องยุติลงเมื่อปี ค.ศ.
22

23

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 9-10.

วราภรณ์ อินทนนท์, “การรับรองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานแก่ปัจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิ พนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552, หน้า 145-146.
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1992 การแยกทางกันทาให้ M ต้องสิ้ นเนื้อประดาตัว จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ M ตัดสิ นใจยื่นคาร้องขอ
เงินสนับสนุนตามกฎหมายครอบครัวของรัฐออนแทรี โอ้ คดีน้ ี ถูกยกฟ้ องเพราะกฎหมายครอบครัว
ไม่ครอบคลุ มถึงความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกัน ต่อมาทั้งคู่ได้ยุติขอ้ พิพาท แต่M ยังได้นาข้อ
กฎหมายดัง กล่ าวของรั ฐออนทาริ โอ้ไ ปร้ องเรี ยนต่อศาลอี ก ผลของคดี น้ ี ผูพ้ ิพากษาได้ตดั สิ นค า
พิพากษาออกมาด้วยคะแนนเสี ยง 8 ต่อ 1 ว่ากฎหมายออนแทรี โอ้ได้ละเมิดกฎบัตรว่าด้วยสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประเทศแคนาดา ค.ศ. 1982 และได้สั่งให้รัฐออนแทรี โอ้ได้แก้ไขกฎหมายครอบครัวให้
รวมถึงคู่รักเพศเดี ยวกัน ทั้งนี้ ศาลแย้งว่าคาจากัดความคาว่า “คู่สมรสไม่ให้รวมถึงคู่รักเพศเดียวกัน
ตามกฎหมายครอบครัวนั้นจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าความสัมพันธ์ของบุคคลรักร่ วมเพศไม่ได้
รับการยอมรับ และเป็ นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าน้อยกว่าความสัมพันธ์ของบุคคลรักต่างเพศ24
ต่อมาประเทศแคนาดาได้ออกกฎหมาย Civil Marriage Act 2005 ซึ่ งเป็ นการรับรองสิ ทธิ
แก่บุคคลรักร่ วมเพศระดับที่เป็ นกฎหมายภายในของประเทศที่เป็ นแนวทางสาหรับใช้ร่วมกัน โดย
บุ ค คลที่ จะท าการจดทะเบี ย นสมรสดัง กล่ าวไม่ จาเป็ นบุค คลสัญชาติ แคนาดา และแต่ล ะรั ฐอาจ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ก็มีเงื่อนไขหลักร่ วมกัน ดังนี้
1. ต้องเป็ นบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปี แต่มีขอ้ ยกเว้นสาหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 16 ปี แต่
ไม่ถึง 18 ปี สามารถทาการสมรสได้หากได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแล
2. การจดทะเบียนสมรสดังกล่าวสามารถทาการสมรสได้ไม่วา่ จะเป็ นการสมรสระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกันหรื อบุคคลต่างเพศ
3. บุคคลที่ได้จดทะเบียนความสัมพันธ์อยูแ่ ล้วสามารถทาการจดทะเบียนสมรสได้ โดย
การสมรสจะมีผลให้เป็ นการยุติการจดทะเบียนความสัมพันธ์และให้ถือว่าการสมรสมีผลนับตั้งแต่
วันที่ได้จดทะเบียนความสัมพันธ์25
โดยได้กาหนดขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ดังนี้
1. บุคคลที่ตอ้ งการจดทะเบียนสมรสต้องยื่นคาร้องขอใบอนุ ญาตสมรส โดยในบางรัฐ
กาหนดให้บุคคลทั้ง 2 ต้องยื่นคาร้องร่ วมกัน เช่ น แอลเบอร์ ตา, แมนิ โทบา, ออนแทรี โอ, ควิเบก
เป็ นต้น แต่ใ นบางรั ฐอนุ ญาตให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งสามารถยื่นค าร้ อ งได้เพีย งฝ่ ายเดี ยว เช่ น บริ ติช
โคลัมเบีย, นิ วฟั นด์แลนด์ เป็ นต้น นอกจากนี้ แต่ละรัฐอาจจะกาหนดเอกสารประกอบคาร้ อง

24

ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์, “สิ ทธิ และเสรี ภาพของรักร่ วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทย”,
วิทยานิ พนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543, หน้า 109.
25
Justice Quebec, “Marriage”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/mariaa.htm#criteria (11 สิ งหาคม 2555).
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แตกต่างกัน แต่เอกสารที่ใช้โดยทัว่ ไป ได้แก่ ใบเกิด ภาพถ่าย และในกรณี ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งเคยจด
ทะเบียนสมรสมาก่อนต้องยืน่ เอกสารรับรองการหย่าหรื อการตายของคู่สมรสด้วย
2. นายทะเบียนของแต่ละรัฐจะกาหนดเวลาในการประกอบพิธีสมรสแตกต่างกันไปใน
แต่ละรัฐ ซึ่ งคู่สมรสจะต้องประกอบพิธีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
3. การประกอบพิธีสมรส คู่สมรสสามารถเลือกประกอบพิธีได้ท้ งั ในทางศาสนาและทาง
ราชการ โดยผูม้ ีอานาจในการประกอบพิธีคือบาทหลวงและผูพ้ ิพากษา26 แต่ท้ งั นี้ บาทหลวงยังคงมี
สิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่ประกอบพิธีสมรสให้ก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นการขัดต่อความเชื่ อทางศาสนาของ
ตน27
ผลของการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสเพศเดียวกันย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันเหมือนเช่น
การสมรสของชายและหญิงทุกประการ รวมทั้งมีสิทธิที่จะหย่าขาดจากกันด้วย28
3.1.3 ประเทศแอฟริกาใต้
การสมรสของคนเพศเดี ยวกันโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแอฟริ กาใต้ เริ่ มตั้งแต่
บทบัญญัติ The Civil Union Act มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีระหว่าง Minister of Home Affairs v. Fourie ในวันที่ 1
ธันวาคม ค.ศ. 2005 ซึ่ งได้กาหนดให้นิยามความหมายของ “การสมรส” ให้รวมถึ งบุคคลเพศ
เดี ยวกันโดยกาหนดเวลาให้รัฐสภา 1 ปี ในการแก้ไขความไม่เท่าเทียบในบทบัญญัติเกี่ ยวกับการ
สมรส29
ปั จจุ บ นั การสมรสในประเทศแอฟริ ก าใต้ แบ่ ง เป็ น 3 ลัก ษณะ ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ดังนี้
1. The Marriage Act เป็ นบทกฎหมายสาหรับการสมรสของบุคคลต่างเพศ
2. The Recognition of Customary Marriage Act เป็ นบทกฎหมายสาหรับการสมรสของ
พลเมืองตามประเพณี ของชนพื้นเมืองบางกลุ่ม

26

About.com, Lesbianlife, “How To Get Married in Canada – Gay Marriage in Canada”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://lesbianlife.about.com/od/wedding/ht/CanadaMarriage.htm (11 สิ งหาคม 2555).
27
Sec 3, Civil Marriage Act S.C.2005,c 33
28

ประสพสุ ข บุญเดช, คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 18, (กรุ งเทพฯ : สานัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตยสภา, 2553), หน้า 119.
29
Wikipedia The Free Encyclopedia, “Same-sex marriage in South Africa”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_South_Africa (20 เมษายน 2555).
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3. The Civil Union Act เป็ นบทกฎหมายสาหรับการสมรสของบุคคลเพศตรงข้ามหรื อ
เพศเดี ย วกั น ซึ่ งคู่ ส มรสสามารถเลื อ กได้ ว่ า จะจดทะเบี ย นเป็ นคู่ ส มรสหรื อจดทะเบี ย นคู่
ความสัมพันธ์ (Civil Partnership) และไม่ว่าจะจดทะเบียนในลักษณะใดผลของการจดทะเบียน
ดังกล่าว ก็เช่ นเดี ยวกับการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศภายใต้กฎหมาย The Marriage Act
ดังนั้น การอ้างอิงใดๆ ถึงการสมรสในกฎหมายต่างๆ ให้หมายความรวมถึงการสมรสตามกฎหมาย
นี้ ด้วย และการอ้างอิ งใดๆ ถึ งสถานะความเป็ นสามี, ภริ ยา หรื อคู่สมรส ให้ความหมายรวมถึ งคู่
สมรส หรื อคู่ความสัมพันธ์ตามกฎหมายนี้เช่นกัน30
บุคคลที่ไม่สามารถทาการสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้ หากเขาหรื อ
เธอได้จดทะเบียนสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์มาก่อนตามบทกฎหมาย The Civil Union
Act, The Marriage Act และ The Recognition of Customary Marriage Act นอกจากนี้ ในการสมรส
บุคคลทั้งสองจะต้องมีอายุ 18 ปี หรื อมากกว่า และต้องมีความสามารถในการตัดสิ นใจ ส่ วนข้อห้าม
ในเรื่ องความสัมพันธ์ทางสายเลื อดและความใกล้ชิดให้เป็ นไปตามบทกฎหมาย The Marriage
Act.31
นอกจากจะมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน ประเทศแอฟริ กาใต้ยงั
ได้กาหนดสิ ทธิ ต่างๆ ของผูม้ ีความหลากหลายทางเพศให้เท่าเทียมกับคู่สามีภรรยาต่างเพศ เช่น สิ ทธิ
ที่จะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ, การรับบุตรบุญธรรม, สิ ทธิ ที่จะเป็ นบิดาหรื อ
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่คู่สมรสของตนได้ต้ งั ครรภ์และให้กาเนิ ดโดยวิธีผสมเทียม,
สิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายของเข้าเมืองสาหรับคู่สมรส และสิ ทธิของคู่สมรสในการเรี ยกค่าขาดไร้
อุปการะกรณี ที่อีกฝ่ ายถูกทาร้ายบาดเจ็บหรื อถึงแก่ชีวติ โดยผิดกฎหมาย32
3.2 กฎหมายจดทะเบียนความสั มพันธ์
กฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธ์ มีหลายรู ปแบบ เช่น Civil Union, Civil Partnership,
Domestic Partnership เป็ นกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตคู่ของคู่สมรสเพศเดียวกัน และมี
ลักษณะคล้ายกฎหมายจดทะเบียนสมรสตรงที่วา่ คู่สมรสตามกฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธ์ น้ นั
ได้รับสิ ทธิ ที่เท่าเที ยมหรื ออาจจะเท่า เทียมตามกฎหมายเหมือนการสมรสระหว่างหญิงชายหรื อ
แตกต่างกันไปตามแต่บทบัญญัติในแต่ละประเทศ แต่ส่วนที่แตกต่างที่สาคัญก็คือการแต่งงานใน
30

Wikipedia The Free Encyclopedia, “Civil Union Act,2006”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Union_Act_(South_Africa) (20 เมษายน 2555).
31
เรื่ องเดียวกัน.
32

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ, สิ ทธิ มนุ ษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ, (กรุ งเทพฯ : ศรี เมืองการพิมพ์,
2550), หน้า 164-165.
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ลักษณะการจดทะเบียนความสัมพันธ์น้ นั ไม่สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นการแต่งงาน(Marriage) สาเหตุที่
สาคัญเนื่องจากคาว่า Marriage ของชาวตะวันตกในหลายประเทศนั้นมีความผูกพันกับศาสนาคริ สต์
ค่อนข้างสู ง และคนส่ วนใหญ่มองว่าการแต่งงานนั้นเป็ นเหมือนสถาบันอย่างหนึ่ งที่ควรจะถูกรักษา
ไว้สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก
บรรพ 4 ลักษณะ 7 การแต่งงาน ได้กาหนดว่าการแต่งงานเป็ นหนึ่ งในศีลศักดิ์สิทธิ์ เจ็ดประการของ
พระศาสนจัก รคาทอลิ ก โดยที่ เป็ นสถาบันเหนื อธรรมชาติ ผสานอยู่ใ นธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ ดัง นั้น
พระศาสนจักรวางข้อจากัดการแต่ งงานเป็ นเรื่ องศักดิ์ สิ ท ธิ์ ส าหรั บชายหญิง ซึ่ งทั้งสองจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 1058 จึงจะแต่งงานกันได้และการแต่งงานนั้นจึงจะสมบูรณ์มีผลตาม
กฎหมายพระศาสนจักร33 ดังนั้นการจดทะเบียนความสัมพันธ์ จึงสร้างความขัดแย้งทางสังคมน้อย
กว่าและเป็ นที่ยอมรับได้ง่ายกว่า ประเทศที่ใช้กฎหมายนี้ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ34 โดยแต่ละประเทศที่
ได้ใช้กฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกัน หรื อบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศนั้น ต่างก็ตอ้ งประสบปั ญหาการโต้แย้งจากสังคมเช่ นกัน เช่น ประเทศอังกฤษประชาชนส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่น้ ี แต่ก็มีผคู้ ดั ค้านบ้าง โดยให้เหตุผลว่า “ไม่เหมาะสม, ผิดประเพณี ดี
งาม, ส่ งเสริ มพฤติกรรมวิปริ ต, ทาลายความศักดิ์สิทธิ์ ของครอบครัว” ฯลฯ35
นอกจากนี้ แม้จะมี ลกั ษณะเป็ นกฎหมายจดทะเบี ยนความสัมพันธ์ เหมือนกันแต่ ก็ยงั มี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วในข้า งต้น ว่า กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การรั บ รองการจัด ตั้ง ครอบครั ว ของ
สหรั ฐอเมริ ก ายัง มี ค วามแตกต่ า งกัน ซึ่ ง รั ฐที่ อ นุ ญาตให้บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศจด
ทะเบียนความสัมพันธ์กนั ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐนิวเจอร์ ซี่ รัฐโอเรกอน รัฐเนอร์ วาดา รัฐอิลินอย
รัฐโรดไอแลนด์ รัฐฮาวาย รัฐเดลาแวร์ รัฐเมนท์ รัฐโคโลราโด รัฐวิสคอนซิ ล รัฐวอลชิ งตัน และรัฐ
เมน36 ซึ่ งมีเนื้อหาดังตัวอย่างของรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเมนดังนี้

33

อัครสังฆมลฑลกรุ งเทพฯ, “ปรมวลกฎหมายพระศาสนจักร”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawch16/lawch039.html (11 เมษายน 2555).

34

อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย, “Civil Union ทางออกของ Same-sex Marriage ในนิวซีแลนด์”, นิ ตยสารผูจ้ ดั การ, กันยายน (2548), [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=38767 (11 เมษายน 2555).
35
ไมเคิล ไรท์, “ฝรั่งมองไทย”, มติชนสุดสัปดาห์, ฉบับที่ 1328 (27 มกราคม 2549), หน้า 70.
36

Wikipedia The Free Encyclopedia, “Civil union”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_union (25
สิ งหาคม 2555)
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(1) รัฐแคลิฟอร์ เนีย
ได้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า Domestic Partnership อันเป็ นกฎหมายที่รับรองการอยูร่ ่ วมกัน
ของบุคคลเพศเดี ยวกัน โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่าคู่ของบุคคลเพศเดียวกันควรที่จะได้รับสิ ทธิ เท่า
เทียมกับคู่สมรสต่างเพศ โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขของบุคคลที่ จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลง
ชีวติ ร่ วมกัน ดังนี้
1) บุคคลทั้งสองจะต้องเป็ นบุคคลเพศเดียวกัน แต่กฎหมายก็มีขอ้ ตกลงว่าให้สิทธิ บุคคล
ต่างเพศผูกพันในการใช้ชีวิตร่ วมกัน ในกรณี ที่บุคคลทั้งสองอายุเกิน 62 ปี อันเป็ นไปตามหลักใน
มาตรา 297(b) (6)
2) บุ คคลทั้งสองต้องไม่เป็ นบุคคลที่สมรสแล้ว หรื อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอยู่
แล้ว
3) บุคคลทั้งสองต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
4) บุคคลทั้งสองจะต้องมีความสามารถในการยินยอมในการใช้ชีวติ ร่ วมกัน
5) บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียนการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันมาก่อน
เว้นแต่คาปฏิเสธนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว
6) บุคคลทั้งสองต้องมีที่อยูอ่ าศัยร่ วมกัน โดยไม่จาเป็ นว่าทั้งสองฝ่ ายจะต้องมีชื่อเป็ นผู้
ครอบครองที่อยูอ่ าศัยนั้น
7) บุคคลทั้งสองต้องตกลงที่จะรับผิดชอบซึ่ งกันและกัน ในค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นระหว่าง
การใช้ชีวติ ร่ วมกัน
8) บุคคลทั้งสองฝ่ ายต้องไม่เกี่ยวข้องกันตามสายโลหิตตามที่กฎหมายของรัฐห้าม
9) การประกาศรั บ รอง การใช้ชี วิตอยู่ร่วมกันของบุ ค คลทั้ง สองจะต้องจัดท าต่ อ The
Secretary of State37
สาหรับมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 มาตรา 8 (Proposition 8)38 ได้
ผ่านการอนุ มตั ิจากคะแนนเสี ยงของประชาชน ส่ งผลให้เกิดการจากัดสิ ทธิ ในการแต่งงานระหว่าง
คนเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ศาลล้มละลาย ได้ตดั สิ นว่า คนแต่งงาน
เพศเดียวกันสามารถได้รับสิ ทธิ และความคุ ม้ ครองตามกฎหมายล้มละลายเช่ นเดียวกับคู่สมรสเพศ
ชายและหญิง ในคดีน้ ี ชาย 2 คนได้แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์ เนียเมื่อวันที่ 20
37

วราภรณ์ อินทนนท์, “การรับรองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552, หน้า 139.
38
Proposition 8 เป็ นการจากัดสิ ทธิ การแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน หรื อเรี ยกว่า California Marriage Protection Act ซึ่งผ่านการลง
มติในเดือนพฤศจิกายน 2008 ดังนั้น จะมีเพียงการแต่งงานระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับใน California.
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สิ งหาคม ค.ศ. 2008 ต่อมาประสบปั ญหาด้านการเงินทั้งคู่จึงได้ยื่นทาล้มละลายตาม Chapter 13
ร่ วมกันในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 แต่ U.S.trustee ได้ยื่นคัดค้านและร้องขอให้ศาลเพิกถอน
คดี โดยกล่าวว่าลูกหนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะยื่นทาล้มละลายร่ วมกันเนื่องจากเขาเป็ นชาย 2 คน ทรัสตี
ได้อา้ งกฎหมาย Defense of Marriage Act (Doma)39 ซึ่ งระบุวา่ การแต่งงานจะต้องเป็ นระหว่างคน
เพศตรงข้ามคือระหว่างชายและหญิงเท่านั้น โดยลูกหนี้ได้คดั ค้านโดยอ้างอิงถึงกฎหมายล้มละลาย
ว่าไม่มีขอ้ กาหนดใดๆ ในกฎหมายล้มละลายที่ระบุวา่ ทรัสตีสามารถขอยกเลิกคดีถา้ คู่สมรสนั้นเป็ น
คนเพศเดียวกัน นอกจากนั้นลูกหนี้ ยงั ได้อา้ งถึงกฎหมายหลักของประเทศที่ระบุวา่ คนทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน (Equal Protection) ดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถปฏิบตั ิต่อบุคคลแตกต่างกันไป ลูกหนี้ ได้
กล่าวว่าตนได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีสิทธิ เหมือนคู่สมรสอื่นๆ ในการยื่นคาร้อง
ร่ วมกันได้ ในคดีน้ ีผพู ้ ิพากษาศาลล้มละลายได้สรุ ปว่ากฎหมาย Doma นั้นละเมิดสิ ทธิ เสมอภาคของ
บุคคล นอกจากนั้นรัฐบาลมิได้มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องที่จะปฏิเสธสิ ทธิ ของลูกหนี้ในคดีน้ ี จึงปฏิเสธ
คาร้องขอยกเลิ กคดีของทรัสตี คาตัดสิ นดังกล่าวถือเป็ นชัยชนะก้าวสาคัญของคนที่แต่งงานกับคน
เพศเดียวกัน ในการเรี ยกร้องสิ ทธิ ของตนให้เสมอภาคเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงและในการ
หักล้างกฎหมาย Doma40 นอกจากนี้ ในวันที่ 4 สิ งหาคม ค.ศ. 2010 ศาล United States District ได้
ตัดสิ นคดีระหว่าง Perry v. Schwarzenegger ว่า Proposition 8 ของ Califronia นั้นเป็ นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ และมีการอุทธรณ์คาตัดสิ นดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 คณะลูกขุน
ซึ่ งประกอบด้วยผูพ้ ิพากษาจานวน 3 ท่าน จากศาลอุทธรณ์ ของสหรัฐได้มีความเห็ นพ้องกับคา
พิพากษาของศาลชั้นต้นว่า Proposition 8 เป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2012 ผูส้ นับสนุนกฎหมาย Proposition 8 ได้ร้องขอให้คณะลูกขุนที่ใหญ่ข้ ึนของศาลอุทธรณ์
สหรัฐพิจารณาคาตัดสิ นดังกล่าวอีกครั้ง41
(2) รัฐเมน
ในปี ค.ศ. 2004 รัฐเมนได้ออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนความสัมพันธ์ที่เรี ยกว่า
“An Act to Promote the Financial Security of Maine’s Families and Children” ซึ่ งกาหนดนิ ยาม
ของค่าว่า การจดทะเบียนความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคล 2 คนที่อยูร่ ่ วมกันภายใต้ความสัมพันธ์ซ่ ึ งมี
39

Defense of Marriage Act มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1996 ซึ่งเป็ นการจากัดการแต่งงานให้เป็ นเรื่ องระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงในฐานะสามีภริ ยาเท่านั้น และไม่ยอมรับการแต่งงานหรื อการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน และตาม
มาตรา 3 แห่ งบทบัญญัติดงั กล่าว ยังไม่ให้การยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันภายในสหพันธรัฐ อย่างไรก็ตามมาตราดังกล่าว
ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามคดีในศาลของรัฐ Massachusetts และศาลล้มละลายของรัฐ California.
40
จริ นทร ทานัชฌาสัย, “ล้มละลายคดีตวั อย่าง”, สยามมีเดีย นิวส์ 24 มิถุนายน 2554.
41
Minnesota Legislative Reference Library, “Resources on Minnesota Issue Same-Sex Marriage in Minnesota” [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา http://www.leg.state.mn.us/lrl/issues/issues.aspx?issue=gay (22 เมษายน 2555).
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การแสดงหลักฐานว่าทั้งสองฝ่ ายมีขอ้ ตกลงร่ วมกันหรื อพันธสัญญาที่จะรับผิดชอบสวัสดิภาพทาง
สังคมซึ่ งกันและกันโดยตลอด42 มีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2009 รั ฐเมนได้มีการออกกฎหมายอนุ ญาตให้คนเพศเดี ยวกันสมรสกันได้แต่
สุ ดท้ายกฎหมายดังกล่าวก็ถูกยกเลิกโดยการลงคะแนนเสี ยง ดังนั้นการจดทะเบียนความสัมพันธ์จึงมี
ผลบังคับใช้ต่อไป43
บุคคลที่สามารถจดทะเบียนความสัมพันธ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ทั้งสองฝ่ ายต้องเป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีสติสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งไม่เป็ นบุคคลที่
ต้องห้ามทาการสมรสตาม Title19-A M.R.S.A. section 701 (2), (3), (4) ซึ่ งมีบทบัญญัติห้ามทาการ
สมรสหาก เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อครอบครัว, เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
และห้ามทาการสมรสซ้อน
2. บุคคลทั้งสองต้องอยูร่ ่ วมกันมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
3. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสหรื อจดทะเบียนความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นอยู่
และ
4. ต้องมีความประสงค์ในการอยูร่ ่ วมกับคู่ความสัมพันธ์เพียงคนเดียวเท่านั้น44
เมื่อจดทะเบียนความสัมพันธ์แล้วจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายของรัฐ ดังนี้
1. สิ ทธิ ทางมรดก จะได้รับสิ ทธิเท่าเทียมกับคู่สมรส
2. สิ ทธิตามกฎหมายสาหรับบุคคลที่จดทะเบียนความสัมพันธ์
- ได้รับการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับคู่สมรสในการเป็ นผูป้ กครองของคู่ความสัมพันธ์ในกรณี ที่
อีกฝ่ ายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ และสิ ทธิในการประกาศเป็ นผูป้ กตรอง
- มีสิทธิ ทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสในการคุม้ ครองเกี่ยวกับทรัพย์สินและสวัสดิการ
ของคู่สมรส
- สิ ทธิ ในการขอให้ออกคาสั่งคุม้ ครองในกรณี ที่มีการเสี ยชีวติ ของอีกฝ่ าย
3. สิ ท ธิ ข องคู่ ค วามสั ม พัน ธ์ ฝ่ ายที่ ย งั มี ชี วิต เมื่ อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง เสี ย ชี วิต กฎหมาย
กาหนดให้ฝ่ายที่ยงั มีชีวติ เป็ นทายาทลาดับแรกที่มีอานาจในการจัดการเกี่ยวกับศพ45
42

GLAD, EQUAL JUSTICE UNDER LAW, “Family Law in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.glad.org/rights/maine/c/family-law-in-maine/ (25 สิ งหาคม 2555).
43
Wikipedia, “Domestic partnership in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_partnership_in_Maine (25 สิ งหาคม 2555).
44

Maine Center for Disease Control and Prevention, “Instructions and Information for Declaration of Domestic Partnerships”,
[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.maine.gov/dhhs/mecdc/public-health-systems/data-research/vital-records/documents/pdffiles/dompartinst.pdf (25 สิ งหาคม 2555).
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3.2.2 ประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศสหราชอาณาจักรประกอบไปด้วยอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์ แลนด์
เหนื อ ได้ออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดี ยวกันที่เรี ยกว่า The
Civil Partnership 2004 โดยคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีสิทธิ และหน้าที่คล้ายกับคู่สมรสใน
หลายๆด้านแต่ไม่ท้ งั หมด และการจดทะเบียนความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ทางกฎหมาย
ที่ อนุ ญาตให้ก ระท าได้ระหว่า งบุ ค คลเพศเดี ย วกันเท่ า นั้น เช่ นเดี ย วกับ การจดทะเบี ย นสมรสที่
กฎหมายกาหนดให้เป็ นเรื่ องของบุคคลต่างเพศ นอกจากนี้ เดิมการจดทะเบียนความสัมพันธ์น้ นั ไม่
สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตาม Section 202 of The
Equality Act 2010 ซึ่งใช้สาหรับประเทศอังกฤษและเวลส์ ระบุวา่ คู่รักเพศเดียวกันสามารถประกอบ
พิธีทางศาสนาได้หากองค์กรทางศาสนาผูป้ ระกอบพิธีดงั กล่าวยินยอมและยังให้สิทธิ องค์กรทาง
ศาสนาในการปฏิเสธที่จะประกอบพิธี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ประเทศสกอตแลนด์ได้มีการ
ประกาศว่ามีแนวโน้มที่จะอนุ ญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ ส่ วนประเทศไอร์ แลนด์เหนื อ
นั้น ยังไม่มีการพิจาณาในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด 46
โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกัน ดังนี้
1. ต้องเป็ นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ากว่า 16 ปี แต่กรณี ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง
2. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ได้จดทะเบียนความสัมพันธ์หรื อจดทะเบียนสมรสอยูใ่ นขณะนั้น
3. ต้องไม่เป็ นการจดทะเบียนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอ้ งห้ามตาม
กฎหมาย เช่น ระหว่างบิดา มารดา บุตร พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมแต่บิดาหรื อมารดา เป็ นต้น47
ขั้นตอนในการจดทะเบี ยนสมรส เริ่ ม จากบุค คลทั้ง สองต้องไปยื่นค าร้ องแสดงความ
ประสงค์จะจดทะเบียนความสัมพันธ์ จากนั้นรอการประกาศกาหนดเวลาจากนายทะเบียน จึงจะ
สามารถทาการจดทะเบียนได้ โดยต้องเป็ นการจดทะเบียนต่อผูม้ ีอานาจและมีพยาน2คน48

45

GLAD, EQUAL JUSTICE UNDER LAW, “Family Law in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.glad.org/rights/maine/c/family-law-in-maine/ (25 สิ งหาคม 2555).
46
Catherine Fairbaire, House of Commons Library, “Same-sex marriage and civil partnerships”, 14 August 2012,[ระบบออนไลน์]
แหล่งที่ http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn05882 (11 สิ งหาคม 2555).
47

Civil Partnership, “Registering a Civil Partnership”, [ระบบออนไลน]. แหล่งที่มา
http://www.civilpartnerships.org.uk/Registering.htm ( 11 สิ งหาคม 2555).

48

Civilpartnershipinfo.co.uk, “Civil Partnership guide for gay and lesbian couples in the UK”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.civilpartnershipinfo.co.uk/ (11 สิ งหาคม 2555).
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ผลของการจดทะเบียนความสัมพันธ์ ส่ งผลให้คู่ความสัมพันธ์แต่ละฝ่ ายมีสิทธิ และหน้าที่
ต่อกันตามกฎหมาย และได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายเช่น สิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี,
การประกันสังคม, การรับมรดก, การรับประโยชน์จากบานาญ, หน้าที่ในการดูแลคู่ความสัมพันธ์
และบุตรของแต่ละฝ่ าย, ได้รับการคุม้ ครองเกี่ ยวกับความรุ นแรงในครอบครัว, สิ ทธิ ในการรับช่ วง
ต่อในการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์, สิ ทธิ ในการเข้าเยี่ยมผูป้ ่ วยเช่ นเดี ยวกับบุคคลในครอบครัว, สิ ทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายคนเข้า เมื อง, ได้รับการปฎิ บตั ิ เที ย บเท่ า กับ คู่ สมรสต่ า งเพศเกี่ ยวกับ การ
ประกันชีวติ , การได้รับชดเชยจากการตายโดยอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น49
3.2.3 ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมันได้บญั ญัติกฎหมาย “Act on Life Partnership 2000” เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 เป็ นกฎหมายให้การคุม้ ครองคู่สัมพันธ์ที่เป็ นบุคคลเพศเดียวกันให้เสมือนกับ
คู่สมรสของพวกต่างเพศ โดยกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิ ของบุคคลเพศเดียวกันมีสิทธิ และหน้าที่ต่อ
กัน และกาหนดเงื่อนไขและวิธีการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกันไว้ดงั นี้
1.ต้องเป็ นบุคคลเพศเดียวกัน
2.คู่สัมพันธ์จะต้องไม่มีคู่สมรส หรื อมีการจดทะเบียนในการใช้ชีวติ ร่ วมกันอยูก่ ่อน
3.อายุข องผูท้ ี่จดทะเบี ยนในการใช้ชี วิ ตอยู่ร่วมกัน บุ คคลเพศเดี ย วกันที่ส ามารถจด
ทะเบียนในการอยูร่ ่ วมกันได้น้ นั จะต้องเป็ นบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี แล้ว
4. มิให้จดทะเบียนกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นญาติโดยตรง หรื อระหว่างพี่
น้องร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมเฉพาะบิดาหรื อมารดา50
ผลของการจดทะเบียนความสัมพันธ์ เมื่อ คู่รักที่เป็ นบุคคลเพศเดียวกันดาเนิ นการตาม
เงื่อนไขของการจดทะเบียนความสัมพันธ์แล้ว การจดทะเบียนนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ และมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย ก่ อให้เกิ ดสิ ทธิ หน้าที่ของคู่ชีวิตเสมือนกับคู่รักต่างเพศพึงมีต่อกัน อนึ่ ง แต่เดิ มการ
กาหนดสิ ทธิ ของคู่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนกับคู่สมรสต่างเพศทั้งหมด เพราะยังคงไม่ได้รับสิ ทธิ บาง
ประการ เช่ น สิ ทธิ ในการรับบุ ตรบุญธรรมและสิ ทธิ ทางด้านภาษี ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.
2009 ศาลรัฐธรรมนู ญจึงได้บญั ญัติให้นาสิ ทธิ และหน้าที่ทุกอย่างที่กาหนดไว้สาหรับคู่สมรสต่าง
เพศมาใช้กบั คู่ความสัมพันธ์ดว้ ย51 เช่นหน้าที่รับผิดชอบซึ่ งกันและกัน เสมือนสามีภริ ยาพึงมีต่อกัน,
49

เรื่ องเดียวกัน.
วราภรณ์ อินทนนท์, “การรับรองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552, หน้า 119-120.
51
Wikipedia The Free Encyclopedia, “Recognition of Same-sex Union in Germanny”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_same-sex_unions_in_Germany (15 สิ งหาคม 2555).
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หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูกนั , ความสัมพันธ์ในเรื่ องทรัพย์สิน ตามระบบ Regime of Aquestes
โดยในระบบนี้ ทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่มีอยูก่ ่อนและได้มาในระหว่างอยูร่ ่ วมกันไม่ตกเป็ นสิ นสมรส
แต่ละคนมีอานาจจัดการทรัพย์สินของตน เมื่อระบบทรัพย์สินดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง ส่ วนที่ท้ งั คู่ได้มี
เพิ่มเติมจะถูกกาหนดให้เป็ นของฝ่ ายนั้นตามมาตรา 6 (2) ของ Act on Life Partnershipสิ ทธิ ในการ
รับมรดก ในฐานะทายาทโดยธรรม, สิ ทธิในการแยกกันอยูแ่ ละสิ ทธิในการสิ้ นสุ ดความสัมพันธ์จาก
กัน นอกจากกฎหมายจะให้สิ ท ธิ แ ก่ คู่ ชี วิต ร่ ว มกัน แล้ว กฎหมายยัง บัญ ญัติ ผลทางการเงิ น เพื่ อ
ประโยชน์ของเจ้าหนี้ คือ ตามมาตรา 8 (1) ของ Act on Life Partnership ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
สังหาริ มทรัพย์ในการครอบครองของคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันคนใดคนหนึ่ งหรื อทั้งคู่เป็ นของผูท้ ี่
เป็ นลูกหนี้ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้52
3.2.4 ประเทศฝรั่งเศส
การสร้างกฎหมายครอบครัวตามกฎหมายฝรั่งเศส
กฎหมายเกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันเพื่อสร้างครอบครัวของประเทศฝรั่งเศสมีววิ ฒั นาการและ
การแก้ปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบนั รู ปแบบของการสร้างครอบครัวของคู่รักในฝรั่งเศส
มี 3 รู ปแบบ คือ
1. จดทะเบียนสมรสหรื อการแต่งงาน (Marriage) กฎหมายอนุญาตให้บุคคลต่างเพศ
เท่านั้นที่จะจดทะเบียนสมรสได้
2. การตกลงอยู่ร่วมกัน (Concubinage) สามารถทาการตกลงอยู่ร่วมกันได้ท้ งั ระหว่าง
บุคคลเพศเดี ยวกันและต่างเพศกันที่มีเจตนาในการใช้ชีวิตร่ วมกันแต่ไม่มีเจตนาที่จะสร้ างความ
ผูกพันตามกฎหมาย ดังนั้น จึ งไม่มีอานาจในการจัดการทรัพย์สินร่ วมกันและไม่อยู่ในบังคับตาม
เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างสามีภริ ยา แต่ยงั คงมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือบางประการในสร้าง
ครอบครัวจากรัฐ
3. สัญญาทางแพ่งเพื่ออยูร่ ่ วมกัน (Pacte civil de solidarité (PACS)) PACS หรื อ Le Pacte
civil de solidarité เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสร้างครอบครัวของประเทศฝรั่งเศส ซึ่ งเกิ ดจากความ
พยายามในการหาทางออกระหว่า งข้อด้อยของการจดทะเบี ยนสมรสที่ ก าหนดว่า จะกระท าได้
ระหว่างบุคคลต่างเพศเท่านั้นรวมถึงการหย่าที่จะทาได้โดยกระบวนการทางศาลเท่านั้น และต้องใช้
ทนายความแม้กรณี ที่เป็ นการหย่าด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ าย และข้อด้อยของการตกลงอยูร่ ่ วมกัน
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ที่ ไม่ มีผ ลผูกพันตามกฎหมาย ดัง นั้น PACS จึง กาหนดให้ทาได้ระหว่างคู่รักต่ างเพศและเพศ
เดียวกัน และการเลิกร้างให้ง่ายขึ้น แต่ยงั คงมีผลผูกพันตามกฎหมาย53
การจด PACS สามารถทาได้ระหว่างบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสองคนต่างเพศหรื อเพศ
เดี ย วกันก็ ไ ด้ แต่ มี ข ้อห้า มไม่ ใ ห้จดระหว่า งบุ พ การี ก ับ ทายาท พี่ ก ับ น้อง หรื อลุ ง กับ หลานหรื อ
ระหว่างญาติโดยการแต่งงาน เช่น แม่ยาย ลูกเขย ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว หรื อผูท้ ี่จด PACS กับคนอื่นแล้ว
หากฝ่ าฝื นเป็ นโมฆะ โดยการจดนั้นกฎหมายไม่ได้กาหนดแบบไว้ แต่กาหนดวิธีว่าคู่รักจะต้องทา
ข้อตกลงจะทา PACS กันแล้วนาไปจดแจ้งกับจ่าศาลของศาล Tribunal d'instance ในเขตตนอาศัยที่
อยู่ หรื อที่สถานกงสุ ลหรื อสถานฑูต ในกรณี ที่อยูต่ ่างประเทศหากจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อ
จะเลิกก็ตอ้ งจดทะเบียนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศาลที่ได้ทาการจดทะเบียน54
สิ ทธิ ประโยชน์ของการจด PACS ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสได้บญั ญัติเรื่ องสิ ทธิ
ประโยชน์ของการจด PACS ไว้ เช่ น การใช้ชีวิตร่ วมกันและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันทางด้าน
ทรัพย์สิน โดยการตกลงนี้ จะต้องทาเป็ นข้อตกลง และต้องร่ วมรับผิดในหนี้ร่วมกันสาหรับมูลหนี้ที่
เกิดจากการใช้จ่ายเพื่อดารงชี พประจาวัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกินสมควรอย่างเห็นได้
ชัดเจน ส่ วนมูลหนี้ ส่วนตัวนั้นกฎหมายได้กาหนดให้แยกกันรับผิด ในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
นั้น แต่ละคนสามารถนาสื บได้วา่ ทรัพย์สินนั้นเป็ นสิ นส่ วนตัว แต่ถา้ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ทรัพย์
นั้นจะกลายเป็ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ รวม เป็ นต้น นอกจากนี้ ผทู้ ี่จด PACS จะมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ
จากรัฐหรื อจากบริ ษทั ที่คู่สัญญา PACS อีกคนทางานอยูเ่ ช่นเดียวกับกรณี จดทะเบียนสมรส และใน
การเสี ยภาษีผทู้ ี่จด PACS ก็ตอ้ งแจ้งและเสี ยภาษีร่วมกันในอัตราเดียวกันกับคู่แต่งงาน และได้รับ
ยกเว้นภาษี ม รดกในกรณี ท าพิ นัย กรรมยกให้ก ัน ในเรื่ องการให้ระหว่า งกัน (Donations entre
partenaires) ผูท้ ี่จด PACS จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยกฎหมายยกเว้นให้เทียบเท่ากับกรณี จดทะเบียน
สมรสคือสามารถให้ได้ 76,000 ยูโร55
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