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передбачити право подружжя зареєструвати дитину, народжену сурогатною 

матір’ю, на підставі наступних документів: 

 документа, що підтверджує факт народження дитини сурогатною 

матір’ю; 

 договору про сурогатне материнство; 

  довідки про генетичну спорідненість батьків з плодом. 
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ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК «ОДНОСТАТЕВИХ ШЛЮБІВ» 

В УКРАЇНІ У ЗВ`ЯЗКУ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЄЮ 

На сьогоднішній день існує багато дискусій з приводу одностатевих 

шлюбів, як в усьому світі, так і на теренах України зокрема. Щодо закордонних 

досліджень, то цим питанням займались І. Кон, М. Ентоні, Л. Клейн, Ф. 

Мондимор. Серед представників українського наукового простору найбільший 

внесок у дослідження даної проблеми зробили Л. Гейдар, А. Довбах, А. 

Кочарян. Науковці, які досліджують дане питання, зазвичай, поділяються на дві 

групи з абсолютно різними думками щодо цього: одні, які підтримують такі 

шлюби, і ті, що категорично проти них, тому вважаю, дане питання дуже 

актуальним. 

Думаю, що необхідно розпочати із самого розуміння що ж таке «шлюб». 

В різних країнах це поняття розкривається по різному. Так в одних, шлюб 

– це сімейний союз жінки та чоловіка. До цієї категорії держав відноситься й 

Україна, вч.1, ст. 22 Сімейного кодексу якої зазначено, що шлюбом є сімейний 

союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів 

цивільного стану [1]. В інших же країнах, де одностатеві шлюби є 

легалізованими (Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Канада, ПАР, Норвегія, Швеція, 
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Португалія, Ісландія, Аргентина, Мексика та ін.), – це союз між закоханими, в 

незалежності від статті [3, с.1-12]. 

Тема одностатевих шлюбів є достатньо педантична, оскільки для одних 

це зовсім не прийнято, протиприродно, тому що з точки зору природи шлюбом 

– є союз двох різностатевих осіб, з метою продовження роду. 

Визнання державою реєстрації одностатевого шлюбу змінює принципи 

цивільного законодавства, в якому замінюються слова «чоловік» та «дружина», 

«батько» й «мати» на безстатеві і загальні поняття, такі як «батько 1» і «батько 

2», «мати 1» і «мати 2». Інші ж вважають, що закон повинен йти за суспільними 

змінами, які приводять до ліквідації нерівноправності між людьми.  

Відповідно до Сімейного кодексу України (ч.2 ст.21) проживання однією 

сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав 

та обов’язків подружжя. 

Гомосексуальні особи також вважають, що для створення їх повноцінної 

родини, шлюб необхідно скріпити офіційно. Тому, ті особі, які перебувають в 

одностатевому шлюбі бажають скріпити свій союз на державному рівні, а отже 

створити сім`ю. 

Факт реєстрації шлюбу закріплює за парою певні права, такі як: право на 

спільне майно, право на спадкування, право на спільне прізвище, право на 

аліменти, право не свідчити у суді проти подружжя, у випадку його 

недієздатності по стану здоров`я, право на розпорядження тілом 

чоловіка/дружини, у випадку його/її смерті. І здавалось би, все нічого, якщо не 

враховувати найголовнішого, те, на що необхідно звернути увагу, – це право на 

спільне батьківство та виховання прийомних дітей. 

А чи можливо говорити про нормальну, повноцінну сім`ю, в якій дитину 

будуть виховувати два папи, чи дві мами? Чи може в такій родині вирости 

щаслива дитина? 

Прихильники одностатевих сімей часто говорять, що «краще народитися 

в одностатевій родині і навчатися в Оксфорді, ніж народитися в звичайній сім’ї 

алкоголиків», з чим я категорично не погоджусь. Далеко не всі гомосексуальні 

батьки можуть дозволити собі відправити свою дитину до Оксфорду, і не всі 

гетеросексуальні батьки страдають алкоголізмом. А якщо і страдають, то існує 

законодавство, яке регулює такі ситуації: неблагополучних батьків лишають 

батьківських прав, віддаючи дітей, на усиновлення (глава 18,СК України) 

нормальним, хорошим, відповідальним гетеросексуальним батькам, які чисто 

гіпотетично, можуть забезпечити дитину навчанням в Оксфорді. 

Враховуючи особливості слов`янського менталітету, набагато більш 

реалістична ситуація, коли дитина одностатевої пари потрапляє в дитячий 

садок або школу, і стикається з неадекватною ситуацією реакції оточуючих. 
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Тому що, з самого дитинства до такої дитини буде підвищена увага зі сторони 

сверсників, її будуть супроводжувати косі погляди товаришів, а можливо навіть 

приниження з їх боку. Хтось буде відпускати образливі коментарі в її бік, а 

хтось може й дати волю кулакам [2, с.2-27]. 

В такій родині дитині буде важко морально, вона може стати 

неповноцінною, забитою, можливо навіть психічно не здоровою дитиною. З 

цього приводу пишуть багато психологів, саме щодо важливості виховання 

дитини в повноцінній родині, двома батьками, під якими розуміється 

різностатеві батьки: папа та мама. 

Підсумовуючи, можу сказати, що я не гомофоб. Тому що, я не проти 

одностатевого кохання, не проти таких відносин, навіть не проти спільного 

проживання людей з нестандартною орієнтацією. Ні. 

Однак, я проти шлюбу між такими особами, проти створення ними 

родини, проти усиновлення та виховання ними дітей, проти пропаганди 

одностатевих відносин серед людей, в особливості серед неповнолітніх дітей. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ 

САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА 

На сьогоднішній день в Україні актуальним є питання самочинного 

будівництва, змісту цього поняття, його правових наслідків, що обумовлюється 

як щоденним зростанням числа будівельних майданчиків, всіляких добудов і 

прибудов, так і кількістю судових позовів з приводу самочинно збудованих 

об’єктів. Недотримання особою, яка здійснює будівництво вимог ст. 376 
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