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V'Charte základn!ch práv EÚ sa ka%dému #loveku zaru#uje 
ochrana rodinného a'súkromného %ivota, ako aj ochrana pred 
diskrimináciou z' dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej 
identity. EÚ má v(ak v' oblasti rodinného práva obmedzené 
kompetencie a'jej právne predpisy sú v'tejto veci nedostato#né, 
preto nie sú #lenské (táty povinné zaru#i$ LGBTIQ &u)om a'ich 
rodinám pod&a práva EÚ rovnak! prístup k'právu na uzavretie 
man%elstva #i registrovaného partnerstva, právu ma$ deti ale-
bo právu na ich spolo#né osvojenie #i osvojenie druh!m man-
%elom rodi#a. Postavenie tzv. dúhov!ch rodín (rodín tvoren!ch 
rovnakopohlavn!m párom a'de$mi, ktoré spolo#ne vychováva) 
preto závisí od vnútro(tátnych právnych predpisov a'v'jednot-
liv!ch #lensk!ch (tátoch sa lí(i, pri#om (es$ #lensk!ch (tátov 
(Bulharsko, Loty(sko, Litva, Po&sko, Rumunsko a' Slovensko) 
LGBTIQ &u)om nezaru#uje %iadne rodinné práva.

Hoci sa bude vnútorná situácia v'uveden!ch #lensk!ch (tátoch 
v'tejto správe )alej analyzova$ a' jej v!sledkom budú odporú-
#ania pre jednotlivé krajiny, nemo%no poveda$, %e postavenie 
dúhov!ch rodín je úplne mimo rozsahu kompetencií EÚ. LGB-
TIQ &udia sa rovnako ako v(etci ostatní ob#ania EÚ pohybujú 
medzi #lensk!mi (tátmi EÚ a'na tento vo&n! pohyb, ako aj na 
slobodn! v!ber miesta svojho pobytu, majú nespochybnite&-
né právo pod&a #lánku 21 ZFEÚ. Okrem toho sa rodinám, ktoré 

EURÓPSKA 
ÚNIA
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tvoria ob#ania EÚ a'(tátni príslu(níci tretích krajín, v'sekundár-
nom právnom predpise (smernica 2004/38) zaru#uje právo na 
zlú#enie rodiny.

Pri uplat"ovaní svojich práv na vo&n! pohyb a'zlú#enie rodiny 
v(ak dúhové rodiny #elia viacer!m preká%kam, ktoré sú pre-
dov(etk!m dôsledkom rozdielnych vnútro(tátnych právnych 
predpisov a'toho, %e niektoré #lenské (táty odmietajú uznáva$ 
ich príbuzensk! vz$ah, a' to bu) medzi partnermi samotn!mi 
(v'man%elskom zväzku alebo mimo neho), alebo medzi LGBTIQ 
&u)mi a'ich de$mi.

V'praxi to znamená, %e v'jednom #lenskom (táte mô%u by$ det-
né aj bezdetné rovnakopohlavné páry (v'man%elskom zväzku, 
registrovanom partnerstve alebo aj neregistrované) uznané za 
rodiny na rovnocennej úrovni s'rodinami, ktoré tvoria partneri 
opa#ného pohlavia, ale po prekro#ení hranice s'in!m #lensk!m 
(tátom mô%u by$ z'právneho h&adiska pova%ované za cudzie 
osoby. To sa mô%e t!ka$ samotn!ch partnerov, ale aj ich detí, 
ktoré zrazu namiesto dvoch zákonn!ch rodi#ov majú len jedné-
ho, prípadne %iadneho (v'prípadoch neuznania donosenia die-
$a$a náhradnou matkou).

Konkrétne postavenie dúhovej rodiny, ktorá chce uplatni$ svoje 
právo na vo&n! pohyb a'pres$ahova$ sa alebo sa vráti$ do nie-
ktorého zo (iestich #lensk!ch (tátov, v'ktor!ch sa nechránia 
rodinné práva LGBTIQ &udí, závisí od viacer!ch faktorov, najmä 
od: právnych vz$ahov medzi nimi, od toho, #i majú alebo nema-
jú ob#ianstvo EÚ, vnútro(tátnych právnych predpisov (tátu, do 
ktorého sa s$ahujú alebo vracajú, a'od rozsahu uznania, o'ktoré 
sa sna%ia.  Zo smernice 2004/38 a'judikatúry SDEÚ jednozna#-
ne vypl!va, %e ka%d! #lensk! (tát má na ú#ely vydania povole-
nia na pobyt (tátnemu príslu(níkovi tretej krajiny zákonnú po-
vinnos$ minimálne uzna$ rovnakopohlavné man%elstvo ob#ana 
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EÚ a'(tátneho príslu(níka tretej krajiny. V'praxi v(ak aj to mô%e 
by$ problém, ako to ukazuje príklad #lenského (tátu Rumun-
sko, ktor! neplní rozhodnutie SDEÚ vo veci Coman a'Hamilton 
(2018).

Problémy s'uplat"ovaním práva na zlú#enie rodiny sú v(ak iba 
(pi#kou &adovca problémov, ktor!m dúhové rodiny #elia v'EÚ 
v'cezhrani#n!ch situáciách (#i%e pri uplat"ovaní práva na vo&n! 
pohyb).  Tento nadnárodn! rozmer uveden!ch situácií vypl!va 
aj z'problémov pri vyu%ívaní ochrany pod&a charty. Pod&a #lánku 
51 je charta pri vykonávaní práva Únie pre #lenské (táty záväz-
ná (#i%e, pod&a v!kladu SDEÚ, ke) #lenské (táty konajú v'rozsa-
hu pôsobnosti práva EÚ). Ak teda dúhové rodiny uplatnia svoje 
právo na vo&n! pohyb a'právo na zlú#enie rodiny, #lenské (táty 
sú zo zákona povinné dodr%a$ ich základné práva stanovené 
v'charte vrátane práva na nediskrimináciu a'ochranu súkrom-
ného aj rodinného %ivota.

Platí teda, %e zatia& #o vnútro(tátne rodinné právo patrí do roz-
sahu kompetencií #lensk!ch (tátov, EÚ má kompetencie v'ob-
lasti vo&ného pohybu ob#anov EÚ, #o posta#uje na vyrie(enie 
aspo" niektor!ch preká%ok, ktor!m dúhové rodiny #elia pri s$a-
hovaní alebo návrate do #lenského (tátu, v'ktorom sa neuzná-
vajú rodinné práva LGBTIQ &udí.
„Ak ste rodi#om v'jednej krajine, ste rodi#om v'ka%dej krajine“, 
uviedla predsední#ka Európskej komisie Ursula von der Leyen 
vo svojom prejave o'stave Únie v'roku 2020. V'stratégii pre rov-
nos$ LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 Komisia tento prís&ub 
spresnila a'uviedla, %e bude presadzova$ vzájomné uznávanie 
rodinn!ch vz$ahov v'EÚ, s't!mto cie&om navrhne horizontálnu 
legislatívnu iniciatívu a' zlep(í ochranu dúhov!ch rodín v'ce-
zhrani#n!ch situáciách.
Opatrenia EÚ v'tejto oblasti by sa mali uskuto#"ova$ pod&a )a-
lej uveden!ch odporú#aní.
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Európska komisia by mala navrhnú$ horizontálnu legislatívnu 
iniciatívu, pod&a ktorej budú musie$ v(etky #lenské (táty vo 
svojom vnútro(tátnom práve uznáva$ rodi#ovstvo die$a$a uve-
dené v'jedno rodnom liste, ktor! bol vydan! v'inom #lenskom 
(táte, a'to bez oh&adu na pohlavie, rodovú identitu alebo osob-
n! stav rodi#ov.
 
Európska komisia by mala bezodkladne zaru#i$, aby v(etky 
#lenské (táty pri uplat"ovaní práv, ktoré ob#anom Európskej 
únie vypl!vajú z'práva EÚ, a'najmä práva na vo&n! pohyb, uzná-
vali rodi#ovstvo die$a$a a'plnili povinnos$ vydáva$ doklad to-
to%nosti alebo cestovn! pas osobám, ktoré sú v'rodnom liste 
die$a$a uvedené ako rodi#ia, ako sa to zdôraz"uje v'návrhu ge-
nerálneho advokáta vo veci C-490/20.

Európska komisia by mala navrhnú$ horizontálnu legislatívnu 
iniciatívu, pod&a ktorej budú musie$ v(etky #lenské (táty vo 
svojom vnútro(tátnom práve uznáva$ man%elstvo alebo regis-
trované partnerstvo uzavreté v'inom #lenskom (táte, a'to bez 
oh&adu na pohlavie alebo rodovú identitu man%elov alebo regis-
trovan!ch partnerov.

Rada EÚ by mala prija$ smernicu o'vykonávaní zásady rovnakého 
zaobchádzania s'osobami bez oh&adu na ich nábo%enstvo alebo 
vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, kto-
rá bola navrhnutá v'roku 2008 a'odvtedy je v'Rade blokovaná. 

LEGISLATÍVNE  
A!SÚDNE ODPORÚ"ANIA
!!

!!

!!

!!
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Európska komisia by mala v'prípade Rumunska prija$ opatrenie 
na presadzovanie predpisov z'dôvodu nevykonávania rozhod-
nutia SDEÚ vo veci Coman a'Hamilton a'preskúma$, #i sa toto 
rozhodnutie vykonáva v'ostatn!ch #lensk!ch (tátoch.
Nelegislatívne odporú#ania

Európska komisia by mala zrevidova$ usmernenia o'vo&nom po-
hybe tak, aby sa v'nich prihliadalo aj na rozmanitos$ dúhov!ch, 
ako aj transrodov!ch, rodín.

Európska komisia by mala navrhnú$ oznámenie, v'ktorom sa 
objasní rozsah pôsobnosti smernice 2004/38 tak, aby sa pojmy 
„partner“, „rodi#“, „die$a“, „priamy potomok“ alebo „priamy prí-
buzn! po vzostupnej línii“, ktoré sa v'nej pou%ívajú, vz$ahovali 
aj na homosexuálnych a'transrodov!ch &udí a'ich deti.

EÚ by mala podporova$ strategické súdne spory vedené orga-
nizáciami ob#ianskej spolo#nosti, ktoré sú zamerané na roz-
(írenie ochrany práv aj na dúhové rodiny, ako sa to zaru#uje 
v'rozhodnutiach SDEÚ a'ES*P.

""

""

""

""
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Európska komisia by mala zrevidova$ usmernenia o'vo&nom po-
hybe tak, aby sa v'nich prihliadalo aj na rozmanitos$ dúhov!ch, 
ako aj transrodov!ch, rodín.

Európska komisia by mala navrhnú$ oznámenie, v'ktorom sa 
objasní rozsah pôsobnosti smernice 2004/38 tak, aby sa pojmy 
„partner“, „rodi#“, „die$a“, „priamy potomok“ alebo „priamy prí-
buzn! po vzostupnej línii“, ktoré sa v'nej pou%ívajú, vz$ahovali 
aj na homosexuálnych a'transrodov!ch &udí a'ich deti.

EÚ by mala podporova$ strategické súdne spory vedené orga-
nizáciami ob#ianskej spolo#nosti, ktoré sú zamerané na roz-
(írenie ochrany práv aj na dúhové rodiny, ako sa to zaru#uje 
v'rozhodnutiach SDEÚ a'ES*P.

NELEGISLATÍVNE 
ODPORÚ"ANIA
!!

!!

!!
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V'Bulharsku nie sú práva dúhov!ch rodín chránené %iadnym 
právnym nástrojom. Man%elstvo je ústavne zakotvené ako v!-
lu#n! zväzok osôb opa#ného pohlavia.
 
Okrem man%elstva neexistuje %iadna iná právna forma uznania 
rodiny. V'právnych predpisoch sa stanovuje uznanie rodinn!ch 
práv iba v' prípade man%elsk!ch párov, ktoré pod&a definície 
tvoria partneri opa#ného pohlavia, a'%iadnej inej formy spolu-
%itia. V'dôsledku tohto právneho vákua nemajú dúhové rodiny 
právo na spolo#né osvojenie, právo na prístup k'reproduk#né-
mu zdraviu ako rodina, právo dedi$, ani mno%stvo )al(ích soci-
álnych, hospodárskych a'ob#ianskych práv.

Rodina sa rôznym spôsobom a's'rôznym v!znamom definuje 
vo viacer!ch právnych predpisoch, %iadna z't!chto definícií sa 
v(ak net!ka dúhov!ch rodín, preto%e v'ústave sa v!znam poj-
mu „man%elia“ primárne obmedzuje len na man%elov opa#né-
ho pohlavia. V'zákone o'rodine, ktor! je hlavn!m normatívnym 
aktom na reguláciu rodinn!ch vz$ahov, sa pojem „rodina“ vô-
bec nedefinuje. Definícia pojmu „rodina“ sa nachádza v'zákone 
o'rodinn!ch prídavkoch, v'ktorom sa za rodinu okrem man%elov 
pova%ujú aj druh a'dru%ka a' ich uznané spolo#né deti. Ke)%e 
sa v(ak v'bulharskom práve neumo%"uje uznanie spolo#n!ch 
detí &udí rovnakého pohlavia, táto definícia sa takisto vz$ahuje 
iba na páry opa#ného pohlavia. Vä#(ina definícií rodiny sa t!ka 
rodiny, ktorú tvoria dve osoby. V'uvedenom zákone o'rodinn!ch 
prídavkoch sa uznáva aj druh rodiny, ktorá pozostáva z'rodi#a 
a'jeho neplnolet!ch detí (naroden!ch, právne uznan!ch alebo 

BULHARSKO
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osvojen!ch). Do tejto definície patria aj osamelí LGBTI rodi#ia 
so svojimi biologick!mi de$mi, hoci sa v'nej v!slovne neuvádza-
jú. Osamelí LGBTI rodi#ia a' ich biologické deti majú nárok na 
rovnaké sociálne dávky ako ostatní osamelí rodi#ia. Náhradná 
rodina sa v'zákone o'ochrane die$a$a definuje ako dvaja man-
%elia alebo jednotlivec, v'domácnosti ktorého alebo ktor!ch %ije 
zverené die$a.  Pod&a tejto definície sa dúhová rodina nemô%e 
sta$ náhradnou, ale jeden z'partnerov mô%e po%iada$, aby sa 
stal náhradn!m rodi#om. Práva na osvojenie sú najproblema-
tickej(ie, a' to v'prípade osvojenia die$a$a druh!m man%elom 
rodi#a aj v'prípade osvojenia jedn!m rodi#om. Z'ná(ho v!sku-
mu vypl!va, %e ak o'osvojenie po%iada LGBTI #lovek, nemusí 
mu by$ umo%nené z'dôvodu silne homofóbnych/transfóbnych 
postojov príslu(n!ch orgánov.

Po rozhodnutí vo veci Coman, ktorá sa t!kalo Rumunska, za-
znamenalo úspech pri zabezpe#ovaní práva LGBTI rodín na 
vo&n! pohyb aj Bulharsko. Najvy((í súd Bulharska 24. júla 2019 
v'súlade s'rozhodnutím vo veci Coman/Rumunsko potvrdil po-
zitívne rozhodnutie správneho súdu v'Sofii z'roku 2018, ktor!m 
sa umo%"ovalo právo na pobyt rovnakopohlavnému man%el-
skému partnerovi ob#ana EÚ. T!mto rozhodnutím sa nelega-
lizujú rovnakopohlavné man%elstvá, ale uznáva právo rovnako-
pohlavn!ch man%elov, ktorí sú ob#anmi EÚ, na vo&n! pohyb, 
pri#om ide o'prvé rozhodnutie súdu, v'ktorom sa berie do úvahy 
existencia man%elstva ob#anov rovnakého pohlavia.

V' sú#asnosti nemô%e by$ v' rodnom liste die$a$a vydávanom 
v'Bulharsku uveden! druh! man%el rodi#a die$a$a narodené-
ho v' rovnakopohlavnom partnerstve, ktoré je právne uznané 
v'zahrani#í. LGBT organizácia Deystvie podala podnet, ktorého 
cie&om je túto prax zmeni$. Práva druhého man%ela rodi#a %i-
júceho v'man%elstve alebo registrovanom partnerstve uzatvo-
renom v'zahrani#í sa neuznávajú. V'roku 2019 vyniesol krajsk! 
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súd v'Sofii pozitívne rozhodnutie, pod&a ktorého mohla %ena 
v'rovnakopohlavnom man%elstve uzatvorenom v'zahrani#í pre-
vzia$ priezvisko svojej man%elky. To v(ak neznamená automa-
tické uznanie v(etk!ch sociálnych a'hospodárskych práv, ktoré 
sa priznávajú man%elom opa#ného pohlavia.

Zárove" sme v'posledn!ch rokoch v'dôsledku siln!ch antikam-
paní proti LGBTI &u)om a' rodovej rovnosti svedkami poklesu 
spolo#enskej akceptácie LGBTI &udí a' dúhov!ch rodín. Jed-
nozna#ne to vypl!va z' porovnania v!sledkov Eurobaromet-
ra o'LGBTI &u)och z'rokov 2015 a'2019. Pod&a Eurobarometra 
z'roku 2019 má Bulharsko jednu z'najni%(ích úrovní spolo#en-
skej akceptácie LGBTI &udí v'EÚ. Vo vä#(ine otázok sa Bulhar-
sko v'oblasti akceptácie umiest"uje na poslednom mieste. Iba 
39 % &udí (51 % v'roku 2015) napríklad úplne súhlasí s't!m, aby 
mali gejovia, lesby a'bisexuáli rovnaké práva ako heterosexuáli, 
iba 20 % (27 % v'roku 2015) súhlasí s't!m, %e na sexuálnom 
vz$ahu medzi osobami rovnakého pohlavia nie je ni# zlé, a'iba 
16 % (17 % v' roku 2015) súhlasí s' t!m, %e rovnakopohlavné 
man%elstvá by mali by$ povolené v'celej Európe (najni%(ie skóre 
v'EÚ).
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Prija$ zákon, ktor! bude obsahova$ mo%nos$ uzavretia regis-
trovaného partnerstva párov opa#ného aj rovnakého pohlavia, 
alebo v'tomto zmysle zmeni$ sú#asn! zákon Bulharskej repub-
liky o'rodine.

Na ú#ely uplat"ovania práva na vo&n! pohyb v'Bulharskej re-
publike uznáva$ man%elstvá osôb rovnakého pohlavia uzatvo-
rené v'in!ch #lensk!ch (tátoch EÚ alebo v'tretích krajinách.

Na ú#ely uplat"ovania práva na vo&n! pohyb v'Bulharskej re-
publike a'v'súlade s'Dohovorom o'právach die$a$a uznáva$ rod-
né listy detí naroden!ch v'rovnakopohlavn!ch rodinách v'in!ch 
#lensk!ch (tátoch EÚ alebo tretích krajinách.

ODPORÚ"ANIA
!!

!!

!!
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V'#lánku 110 Ústavy Loty(skej republiky (Satversme) sa stano-
vuje, %e „(tát chráni a'podporuje man%elstvo, ktoré je zväzkom 
medzi mu%om a'%enou, rodinu, práva rodi#ov a'práva die$a$a 
(...)“, a' v' #lánku 35 Ob#ianskeho zákonníka sa stanovuje, %e 
„man%elstvo medzi osobami rovnakého pohlavia je zakáza-
né“. Loty(sko teda stále patrí k'(iestim #lensk!m (tátom EÚ, 
v'ktor!ch neexistuje %iadna ochrana rovnakopohlavn!ch párov. 
Ústavn! súd (Satversmes) vydal 12. novembra 2020 rozhodnu-
tie #. 2019-33-01 o'práve rovnakopohlavného páru na rodi#ov-
skú dovolenku, v'ktorom uznal, %e ustanovenie #lánku 150 ods. 
1 Zákonníka práce je t!m, %e neposkytuje ochranu a'podporu 
partnerke matky pri narodení die$a$a, v'rozpore s'prvou vetou 
#lánku 110 ústavy. Pod&a rozhodnutia súdu sa má od 1. júna 
2022 pova%ova$ za neplatné. V'rozhodnutí ústavného súdu #. 
2020-34-03 z'8. apríla 2021 sa uvádza,
%e sa zru(í pravidlo, pod&a ktorého musí rovnakopohlavn! part-
ner zaplati$ (tátu z'nehnute&nosti zdedenej po zosnulom part-
nerovi, ktor! nie je jeho man%elom, vy((í poplatok; v'sú#asnos-
ti je tento poplatok 60-krát vy((í ako v'prípade man%elsk!ch 
párov. Platnos$ tohto pravidla sa pod&a rozhodnutia ústavného 
súdu skon#í 1. júna 2022.

V'sú#asnosti sa v'loty(sk!ch právnych predpisoch nenachádza 
jednozna#ná definícia pojmu „rodina“. V'#lánku 214 Ob#ianske-
ho zákonníka sa rodina definuje v'úzkom zmysle takto: „Rodina 
pozostáva z'man%elov a' ich detí, ak %ijú v'spolo#nej domác-
nosti.“ D"a 7. januára 2021 predlo%ilo pravicové zoskupenie Ná-
rodná aliancia (Nacion+l+ Apvien,ba) do loty(ského parlamen-

LOTY!SKO
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tu (Saeima) návrh zákona na zmenu ústavy tak, aby sa v'nej 
pojem „rodina“ definoval ako zväzok mu%a a'%eny. Navrhova-
n!m zákonom by sa znenie #lánku 110 ústavy zmenilo takto: 
„-tát chráni a'podporuje man%elstvo, ktoré je zväzkom medzi 
mu%om a'%enou, rodinu, ktorá vzniká man%elstvom, pokrvn!m 
zväzkom alebo osvojením, práva rodi#ov a'die$a$a vrátane prá-
va na v!chovu v'rodine, ktorú tvoria matka (%ena) a'otec (mu%). 
-tát osobitne pomáha zdravotne postihnut!m de$om, de$om 
ponechan!m bez rodi#ovskej starostlivosti alebo de$om vysta-
ven!m násiliu.“ D"a 14. januára 2021 parlament 47 hlasmi za 
a'25 proti, pri#om 21 poslancov sa hlasovania zdr%alo a'7 sa ho 
nezú#astnilo, postúpil návrh zákona v(etk!m v!borom Saeimy, 
pri#om za zodpovedn! ur#il V!bor pre právne veci.

Pod&a #lánku 110 loty(skej ústavy a' #lánku 35 Ob#ianskeho 
zákonníka sa man%elstvá a'registrované partnerstvá uzavreté 
v'zahrani#í neuznávajú. To isté platí o'uznávaní rodín s'de$mi 
naroden!mi v'rovnakopohlavn!ch rodinách v'zahrani#í.
 
V' prieskume z' februára 2021, ktor! uskuto#nila SKDS, naj-
v!znamnej(ia prieskumná agentúra na trhu, uviedlo 55 % res-
pondentov, %e má k'homosexuálnym &u)om neutrálny postoj, 
takmer 20 % uviedlo, %e ich podporuje, a'22 %, %e ich odsu-
dzuje. Z'údajov vypl!va nárast pozitívnych postojov verejnosti 
k'LGBT &u)om. Pod&a prieskumu 55,6 % respondentov súhla-
sí s'prijatím zákona o'spolu%ití (Dz,vesbiedru likums) a'44 % 
s't!m, %e takéto práva by mali by$ priznané aj rovnakopohlav-
n!m párom. Uveden! prieskum obsahuje aj údaje o'postojoch 
verejnosti k'de$om %ijúcim v'rovnakopohlavn!ch rodinách, pri-
#om 75 % súhlasí s't!m, %e deti rovnakopohlavn!ch párov majú 
ma$ rovnaké práva ako ostatné deti.
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Roz(íri$ definíciu rodiny v'Ob#ianskom zákonníku aj na rovnako-
pohlavné páry a'páry %ijúce v'neregistrovan!ch partnerstvách.

Prija$ právny predpis na ochranu v(etk!ch rodín, aj t!ch, ktoré 
sú zalo%ené partnerstvom alebo konkubinátom.

Vykona$ rozhodnutia ústavného súdu #. 2019-33-01  
a'#. 2020-34-03.

Prija$ právne predpisy na ochranu rovnakopohlavn!ch rodín, 
ktoré majú registrované partnerstvo alebo man%elstvo uzatvo-
rené v'zahrani#í.

ODPORÚ"ANIA

""

""

""

""
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Pod&a zákona o' rovnakom zaobchádzaní sa za rodinn!ch prí-
slu(níkov pova%ujú iba man%elia a'priami potomkovia, #ím sú 
z' právnej ochrany pred diskrimináciou z' dôvodu ob#ianstva 
vylú#ení (registrovaní) partneri. Registrovaní partneri ob#anov 
z'krajín, v'ktor!ch sú tieto partnerstvá právne zaregistrované, 
sa v'Litve nepova%ujú za rodinn!ch príslu(níkov a'nemô%u po-
dáva$ individuálne s$a%nosti na údajnú diskrimináciu z'dôvodu 
ob#ianstva. Vláda Litovskej republiky 22. januára 2020 navrhla 
zru(enie tejto klauzuly a' definovanie rodinn!ch príslu(níkov 
pod&a definície zo zákona o'právnom postavení cudzincov, t. j. 
vrátane (registrovan!ch) partnerov.
Ústavn! súd Litovskej republiky vydal 11. januára 2019 rozhod-
nutie o'právnom uznávaní rovnakopohlavn!ch zväzkov uzav-
ret!ch v'zahrani#í. Napriek tomu, %e ústavn! súd rozhodoval 
v'konkrétnej otázke, #i má rovnakopohlavn! man%elsk! partner 
nárok na povolenie na pobyt z'dôvodu zlú#enia rodiny, uviedol 
aj viaceré v!znamné pripomienky, v'ktor!ch opakovane upozor-
"oval na to, %e ústavná koncepcia rodinného %ivota sa vz$ahuje 
na páry v'stabiln!ch faktick!ch vz$ahoch (ods. [32.5] rozhod-
nutia). Preto sa odporú#a roz(íri$ definíciu rodinn!ch príslu(ní-
kov v'zákone o'rovnakom zaobchádzaní tak, aby sa zabezpe#o-
vala ú#inná ochrana (registrovan!ch) partnerov ob#anov EHP 
pred diskrimináciu z'dôvodu ob#ianstva.

V'zákone o'ochrane rodiny (platnom od 1. marca 2018), zákone 
o'základn!ch prvkoch ochrany die$a$a (platnom od 1. júla 2018) 
a'v'Ob#ianskom zákonníku (platnom od 1. júla 2018) sa zaviedla 
koncepcia doplnkovosti materstva a'otcovstva definovaná ako 

LITVA
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základná potreba die$a$a ma$ dvoch rodi#ov alebo osvojite&ov 
opa#ného pohlavia. Zásada doplnkovosti materstva a' otcov-
stva by sa mala uplat"ova$ pri zabezpe#ovaní ochrany práv 
die$a$a a'poskytovaní pomoci rodine. Táto zásada mô%e vies$ 
k'diskriminácii z'dôvodu sexuálnej orientácie, preto%e homose-
xuálne rodi#ovstvo sa pod&a nej mô%e pova%ova$ za nezlu#ite&-
né s'najlep(ími záujmami die$a$a. Mô%e by$ v'rozpore s'právom 
na súkromn! a'rodinn! %ivot, rovnos$ a'nediskrimináciu (#lánok 
17 a'#lánok 26 paktu ICCPR).

.lánok 3.229 litovského Ob#ianskeho zákonníka (2000) je v'sú-
#asnosti formulovan! diskrimina#ne vo#i rovnakopohlavn!m 
párom, ke)%e pod&a neho mô%e partnerstvo vzniknú$ len zo 
vz$ahu medzi osobami opa#ného pohlavia.
Z'19 #lensk!ch (tátov Rady Európy, ktoré umo%"ujú ur#itú for-
mu registrovaného partnerstva inú ako man%elstvo, jediná Lit-
va pod&a v(etkého vyhradzuje registrované partnerstvo len pre 
páry opa#ného pohlavia.
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Roz(íri$ definíciu rodinného príslu(níka v'zákone o' rovnakom 
zaobchádzaní tak, aby sa zabezpe#ovala ú#inná ochrana (re-
gistrovan!ch) partnerov ob#anov EHP pred diskrimináciou 
z'dôvodu ob#ianstva.

Vykonáva$ #lánok 3.229 litovského Ob#ianskeho zákonníka 
(2000) zavedením rodovo neutrálneho in(titútu partnerstva.

Zru(i$ potenciálne diskrimina#nú zásadu doplnkovosti otcov-
stva a'materstva.

Posilni$ prierezové úsilie pri uplat"ovaní zásady rovnosti v(et-
k!ch rodín.

ODPORÚ"ANIA
!!

!!

!!

!!
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V'roku 2020 sa Po&sko umiestnilo na poslednom mieste spo-
medzi #lensk!ch (tátov EÚ v'dúhovom indexe organizácie IL-
GA-Europe. V' kategórii Rodina, ktorá sa t!ka rovnosti man-
%elstva, registrovaného partnerstva, spolo#ného osvojenia 
a'osvojenia die$a$a druh!m man%elom rodi#a, dosahuje Po&sko 
u% roky skóre 0. Rovnakopohlavné vz$ahy nie sú nijako právne 
uznávané a'neexistuje ani zákon, ktor!m by sa LGBTI rodinám 
zaru#ovali akéko&vek práva. Na spolo#né osvojenie die$a$a majú 
právo iba man%elské páry. Prístup k' technológiám asistova-
nej reprodukcie pou%ívan!m na lie#bu neplodnosti sa povo&u-
je man%elsk!m párom a'párom v'neformálnych zväzkoch, nie 
v(ak rovnakopohlavn!m párom. Rozvod sa musí uskuto#"ova$ 
na základe právneho uznania rodu (v'praxi, nie v(ak v'zákon-
nom práve) a'transrodov! #lovek mô%e po právnom uznaní rodu 
uzatvori$ man%elstvo iba s'osobou s'právne uznan!m opa#n!m 
rodom. Reproduk#né práva transrodov!ch &udí sa neuznáva-
jú, ke)%e vzh&adom na neexistenciu ustanovení o'rodi#ovstve 
transrodov!ch &udí závisí postavenie die$a$a, ktoré sa narodí 
transrodovému mu%ovi alebo ktoré po#ne transrodová %ena, do 
ve&kej miery od jednotliv!ch matrík alebo súdov.

V'po&skej ústave ani v'Zákonníku o'rodine a'poru#níctve sa v(ak 
pojmy „rodina“ a'„rodi#ovstvo“ nedefinujú. Definícia pojmu „ro-
dina“ sa nachádza iba v'zákone o'sociálnej pomoci z'roku 2004, 
v'ktorom sa stanovuje, %e rodina pozostáva z'„osôb v'príbuzen-
skom aj nepríbuzenskom vz$ahu, ktoré spolu majú vz$ah, %ijú 
spolu a'vedú spolo#nú domácnos$.“ Podobn! prístup uplatnil 
najvy((í súd pri v!klade pojmov „druh“ a'„najbli%(í príbuzn!“. 

PO"SKO
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V' oboch prípadoch dospel najvy((í súd k' záveru, %e pojmy 
mô%u odkazova$ aj na homosexuálnych &udí. V'praxi v(ak v(ak 
majú rozhodnutia pozitívne dôsledky len vo ve&mi málo prípa-
doch, napr. pri rozhodovaní o'následníkovi zosnulého nájomcu 
(nie v(ak o'dedi#stve) a'právach v'priebehu trestného konania 
(napr. práve odoprie$ v!pove)).

V' #lánku 18 po&skej ústavy sa stanovuje: „Po&ská republika 
chráni a'podporuje man%elstvo ako zväzok mu%a a'%eny, ako aj 
rodinu, materstvo a'rodi#ovstvo“. V' jednom spektre právnych 
diskusií sa argumentuje t!m, %e ide o'preká%ku, ktorá bráni rov-
nosti man%elstva. Pod&a #lánku 18 súdy rozhodujú v'prípadoch 
rovnakopohlavn!ch párov, ktoré sa sna%ia uzavrie$ man%elstvo, 
ako aj v'prípadoch párov, ktoré uzavreli man%elstvo alebo sa 
zaregistrovali ako partneri v'zahrani#í a'chcú sa zaregistrova$ 
v' Po&sku. V' sú#asnosti preto rovnakopohlavné páry nemô%u 
v'Po&sku zaregistrova$ svoj sobá(ny list/doklad o' registrova-
nom partnerstve zo zahrani#ia. V'tomto smere v(ak prebiehajú 
strategické súdne spory, ktoré sa t!kajú aj vecí oznámen!ch 
v'roku 2020 Európskym súdom pre &udské práva.

Rovnako právne neisté je aj právne postavenie rovnakopohlav-
n!ch rodi#ov a'ich detí naroden!ch v'zahrani#í, ktoré sa neustále 
mení v'závislosti od jurisdikcie a'postupov mati#ného úradu. Vo 
vä#(ine prípadov sa rodi#ovstvo sociálneho rodi#a (rodi#a, kto-
r! nie je biologick!m príbuzn!m die$a$a) neuznáva, ke)%e súdy 
tvrdia, %e rodi#mi mô%u by$ len dvaja &udia opa#ného pohlavia 
(tento pojem sa v(ak v'práve nedefinuje). V'niektor!ch prípa-
doch majú deti rovnakopohlavn!ch párov problémy dokonca aj 
so získaním po&ského dokladu toto%nosti a'cestovného pasu, 
ke)%e mati#n! úrad im odmieta zaregistrova$ zahrani#né rodné 
listy, v'ktor!ch sa ako rodi#ia uvádzajú &udia rovnakého pohla-
via. V' t!chto prípadoch takisto prebiehajú strategické súdne 
spory, ku ktor!m patrí aj vec oznámená v'roku 2019 Európskym 
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súdom pre &udské práva a'vec podaná na SDEÚ.

Rovnakopohlavné páry a'LGBTI rodiny sa sna%ia nedostato#né 
právne uznanie rie(i$ rôznymi stratégiami. Partneri si mô%u na-
vzájom udeli$ rôzne právomoci, napr. na vzájomné zastupova-
nie v'rôznych oficiálnych veciach, ich rozsah je v(ak do ve&kej 
miery obmedzen!. V'praxi, ako vypl!va z'uskuto#nen!ch (túdií, 
ich postavenie #asto závisí od ich spolo#enskej a'finan#nej si-
tuácie, ke)%e vo ve&k!ch mestách, súkromn!ch (kolách alebo 
v'súkromn!ch zdravotníckych zariadeniach je úrove" akceptá-
cie vy((ia. Vo v(eobecnosti sú spolo#enské postoje vo#i LGBTI 
&u)om v'Po&sku nejednozna#né. Na jednej strane z'prieskumov 
vypl!va, %e podpora rovnosti man%elstva stúpa a'v'roku 2019 
dosahovala 42 % (pri#om 57 % podporuje rovnakopohlavné 
registrované partnerstvá). Na druhej strane 24 % responden-
tov prieskumu Centra skúmania verejnej mienky v' roku 2019 
uviedlo, %e homosexuáli sa nesmú tolerova$, pri#om politici 
a'predstavitelia (tátu vedú proti LGBTI komunite v'Po&sku ne-
návistnú kampa".
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Zmenou Zákonníka o'rodine a'poru#níctve a')al(ích potrebn!ch 
právnych predpisov zavies$ rovnos$ man%elstva, t. j. otvori$ in-
(titút man%elstva aj pre &udí rovnakého pohlavia.

Alternatívne, ako prechodné opatrenie, zavies$ in(titút regis-
trovaného partnerstva pre v(etky páry bez oh&adu na rod part-
nerov a'zaru#i$ im rovnaké práva.

Umo%ni$ uvedenie rodi#ov rovnakého pohlavia v'rodnom liste 
die$a$a; stanovi$ obsah rodného listu die$a$a narodeného tran-
srodovému mu%ovi alebo po#atého transrodovou %enou; otvori$ 
spolo#né osvojenie a'osvojenie die$a$a druh!m man%elom ro-
di#a pre man%elské aj neman%elské páry bez oh&adu na ich rod.
 
Poskytova$ slu%by v' oblasti reproduk#ného zdravia man%el-
sk!m aj neman%elsk!m párom bez oh&adu na rod partnerov, 
ako aj slobodn!m &u)om.

Bez oh&adu na legislatívny proces zavedenia rovnosti man%el-
stva a'práv na osvojenie bezodkladne upravi$ be%nú prax ma-
ti#n!ch úradov tak, aby registrovali zahrani#né sobá(ne listy/
doklady o'registrovanom partnerstve párov rovnakého pohlavia 
a'zahrani#né rodné listy detí rovnakopohlavn!ch rodi#ov. Ná-
sledne plne uznáva$ práva LGBTI rodín v'cezhrani#n!ch situá-
ciách.

ODPORÚ"ANIA
!!

!!

!!

!!

!!
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Rumunsko dúhové rodiny v'%iadnej forme neuznáva ani právne 
nechráni1. Za posledn!ch 12 rokov sa v'parlamente neúspe(-
ne rokovalo o'ôsmich zákonoch t!kajúcich sa registrovaného 
partnerstva. V'roku 2009 prijal parlament nov! Ob#iansky zá-
konník, v'ktorom sa v'Rumunsku v!slovne zakazuje uzatvára-
nie man%elstva medzi dvomi &u)mi rovnakého pohlavia, ako aj 
uznávanie takéhoto man%elstva uzatvoreného v'zahrani#í. Ta-
kisto sa dúhov!m rodinám prísne zakazuje osvojenie v'akejko&-
vek forme. Párom rovnakého pohlavia, ktoré tvoria mno%stvo 
rokov faktické rodiny a'majú zakázané uzatvára$ man%elstvá, 
sú upierané v(etky práva, ktoré (tát priznáva párom opa#ného 
pohlavia po uzavretí man%elstva (právo by$ v'nemocnici po-
va%ovan! za rodinného príslu(níka, právo by$ pova%ovan! za 
rodinného príslu(níka pri vybavovaní formalít v'prípade úmrtia, 
právo dedi$, právo na spolupoistenie, právo na prevzatie ná-
jomnej zmluvy, právo na ob#ianskoprávne od(kodnenie v'prí-
pade násilnej smrti, právo na pozostalostn! dôchodok, právo 
na dovolenku z'dôvodu starostlivosti o'rodinu, vy%ivovacia po-
vinnos$, v!hody pre rodinn! podnik at).).

V'právnych predpisoch a'právnej praxi sa nedefinujú pojmy „ro-
dina“ ani „rodinn! príslu(ník“, ale pojem „rodinn! %ivot“. V'roku 

1 Na Európskom súde pre &udské práva prebieha 21 vecí t!kajúcich sa diskriminácie 
a'nedostato#ného uznávania a'ochrany. Pozri ES*P, Buhuceanu a'Ciobotaru/v. 
Rumunsko, #. 20081/19 a'20 )al(ích podaní.

 

RUMUNSKO
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2016 Ústavn! súd Rumunska stanovil, %e pojem „rodinn! %ivot“ 
je zlo%it! a't!ka sa rovnako faktick!ch rodín ako rodín zalo%e-
n!ch man%elstvom.2 V'roku 2018 tento súd stanovil, %e vz$ah, 
ktor! tvoria dve osoby rovnakého pohlavia, má rovnaké prá-
vo na ústavnú ochranu práva na rodinn! %ivot ako pár tvoren! 
osobami opa#ného pohlavia.3

V' novom Ob#ianskom zákonníku sa prísne zakazuje na 
akéko&vek ú#ely uznáva$ man%elstvá a' registrované partner-
stvá &udí rovnakého pohlavia uzatvorené v' zahrani#í.4 V' roku 
2018 ústavn! súd rozhodol, %e tento právny zákaz by sa nemal 
uplat"ova$ na prípady man%elov, ktorí uplat"ujú právo na vo&n! 
pohyb pod&a práva EÚ.5 Toto rozhodnutie je dôsledkom rozhod-
nutia SDEÚ vo veci Coman a' i.6 Napriek t!mto rozhodnutiam, 
ktoré sú pre v(etky orgány záväzné, imigra#né orgány na)alej 
odmietajú uznáva$ man%elsk! status párov rovnakého pohla-
via.7

Vz$ahy medzi rodi#mi a'de$mi partnerov rovnakého pohlavia, 
ktoré sa narodili v'zahrani#í, sa v'Rumunsku neuznávajú, pre-
to%e v'novom Ob#ianskom zákonníku sa prísne zakazuje uzná-
vanie man%elstiev
a'registrovan!ch partnerstiev párov rovnakého pohlavia. Okrem 
toho sa pre rodi#ov v'rodn!ch listoch uvádzajú hlavi#ky „mat-
ka“ a'„otec“.

2 Ústavn! súd Rumunska, rozhodnutie #. 580 z'20. júla 2016, bod 40. 
3 Ústavn! súd Rumunska, rozhodnutie #. 534 z'18. júla 2018, bod 41.  
4 Nov! Ob#iansky zákonník z'roku 2009, #l. 277. 
5 Ústavn! súd Rumunska, rozhodnutie #. 534 z'18. júla 2018. 
6 SDEÚ, C-673/16, Coman a'i., 5. júna 2018.  
7 Vec Coman, ktorá sa t!ka t!chto neustálych poru(ovaní, sa v'sú#asnosti prejednáva 
na Európskom súde pre &udské práva. Pozri ES*P, podanie #. 2663/21, Relu-Adrian 
COMAN a'i./Rumunsko, oznámené 9. februára 2021. 
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Zdru%enie ACCEPT uskuto#nilo (tatisticky v!znamn! prieskum 
vnímania právnej ochrany a'uznávania rovnakopohlavn!ch pá-
rov verejnos$ou. Cie&ovou populáciou (túdie boli dospelé oso-
by s'pobytom v'Rumunsku, ktoré mali právo voli$, to znamená 
v(etci obyvatelia Rumunska star(í ako 18 rokov s'rumunsk!m 
ob#ianstvom. Bola z'nej vylú#ená rumunská diaspóra, ako aj 
populácia, ktorá u% poznala LGBTI &udí s'právom uzavrie$ man-
%elstvo alebo iné civilné zväzky. Vzorku tvorilo 1 064 dotazníkov, 
ktoré sa vyp/"ali osobn!m opytovaním s'pomocou po#íta#a pri 
v!bere náhodn!ch ú#astníkov. Chybovos$ bola na úrovni ±3 % 
a'údaje sa zbierali od 6. januára do 15. januára 2021.

Na otázku, aké slovné spojenie najviac vystihuje ich názor na 
gejské a' lesbické páry, odpovedalo 26 % responentov, %e rov-
nakopohlavné páry by mali ma$ mo%nos$ uzatvára$ man%elstvá 
ako v(etky ostatné páry, a' 17 % bolo za právnu ochranu vo 
forme registrovaného partnerstva, #i%e celkom 43 % Rumunov 
sa vyjadrilo v'prospech právneho uznania rovnakopohlavn!ch 
párov. Okrem toho sme sa respondentov p!tali, ak! vplyv na 
ich %ivot by malo, ak by boli jedného d"a v'Rumunsku legali-
zované registrované partnerstvá rovnakopohlavn!ch párov. Nie 
je prekvapivé, %e a% ohromujúcich 71 % odpovedalo, %e %iadny, 
pri#om len 17 % odpovedalo, %e by ich to ovplyvnilo ve&mi nega-
tívne. Tento percentuálny v!sledok znovu raz potvrdzuje v!sle-
dok referenda z'roku 2018 o'definícii rodiny v'rumunskej ústa-
ve, ktorého sa nezú#astnilo a% 80 % obyvate&ov. Pokus o'zákaz 
rovnakopohlavného man%elstva v' rumunskej ústave a'zmena 
definície pojmu rodiny teda ve&mi tesne nevy(iel, preto%e mini-
málna ú#as$ na referende v'Rumunsku je 30 %.

Okrem toho sa #asto za citlivú tému pri akceptácii rovnakopo-
hlavn!ch vz$ahov a'ich právneho uznania a'regulácie pova%ujú 
deti. Údaje sú v(ak s't!mito obavami v'rozpore a'vypl!va z'nich 
o#ividná empatia a' v!znam, ktor! Rumuni pripisujú de$om 
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a'rodinám vychovávajúcim deti. Pri otázke t!kajúcej sa rovna-
kopohlavn!ch párov v'Rumunsku, ktoré chcú spolo#ne vycho-
váva$ deti, si mali respondenti vybra$ mo%nos$, ktorá najlep(ie 
vystihuje ich názor. 34 % uviedlo, %e rovnakopohlavné páry sú 
rovnako schopné vychováva$ deti a'mali by by$ zákonmi na(ej 
krajiny re(pektované, a' 18 % uviedlo, %e niektoré rovnakopo-
hlavné páry u% deti vychovávajú a'mô%u v'Rumunsku potrebo-
va$ ur#itú právnu ochranu. Z'toho vypl!va, %e 52 % Rumunov 
uznáva existenciu alebo potenciálne postavenie LGBTI &udí ako 
rodi#ov v'na(ej krajine.

Z'kvantitatívnej (túdie ACCEPT vypl!va e(te vä#(ia miera ak-
ceptácie medzi mlad!mi dospel!mi. 56 % z'nich vo veku 18 a% 
34 rokov súhlasí s't!m, %e rovnakopohlavné páry by mali ma$ 
právnu ochranu pod&a zákona: 42 % súhlasí s'man%elstvom, pri-
#om len 12 % podporuje ni%(iu formu uznávania. Okrem toho vo 
v(etk!ch vekov!ch skupinách pozorujeme, %e rumunská verej-
nos$ pred ostatn!mi druhmi civiln!ch zväzkov uprednost"uje 
ako právnu formu rovnos$ man%elstva v'celej jeho v!znamovej 
komplexnosti. Dokonca aj vo vekovej skupine 65+, v'ktorej 30 % 
Rumunov súhlasí s'právnou formou regulácie rovnakopohlav-
n!ch vz$ahov, pozorujeme 17 % príklon k'man%elstvu a'len 13 % 
k'in!m druhom civiln!ch zväzkov.
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Prija$ právne predpisy, ktor!m sa zabezpe#í uznanie a'ochrana 
rovnakopohlavn!ch rodín na rovnakej úrovni ako v'prípade he-
terosexuálnych rodín.

Imigra#né orgány by mali bezodkladne zmeni$ svoju prax a'za-
#a$ presadzova$ rozhodnutie SDEÚ vo veci C-673/16 Coman 
a'i., ako aj rozhodnutie ústavného súdu #. 534 z'18. júla 2018.

ODPORÚ"ANIA

""

""
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Najdôle%itej(ím slovensk!m právnym predpisom t!kajúcim sa 
rodiny je zákon o' rodine (zákon #. 36/2005 Z. z.). Rodina sa 
v' "om priamo nedefinuje, stanovuje sa v' "om v(ak, %e rodi-
na zalo%ená man%elstvom je základnou bunkou spolo#nosti. 
V' #lánku 1 tohto zákona, ako aj v' #lánku 41 ústavy, sa man-
%elstvo definuje ako jedine#n! zväzok medzi mu%om a'%enou. 
Táto formulácia vo vnútro(tátnych právnych predpisoch pred-
stavuje obrovskú preká%ku )al(ích zmien a'podporn!ch #in-
ností. Okrem toho sa na Slovensku neuznávajú man%elstvá ani 
registrované partnerstvá rovnakopohlavn!ch párov zo zahrani-
#ia. S't!m súvisia najrôznej(ie problémy. Ak je napríklad man%el 
alebo man%elka slovenského ob#ana alebo ob#ianky z'Nového 
Zélandu, má problém získa$ povolenie na pobyt, pri#om v'prípa-
de heterosexuálneho man%elského páru získa man%el/man%el-
ka z'Nového Zélandu povolenie na 5-ro#n! pobyt automatickya 
po uplynutí tohto obdobia má mo%nos$ po%iada$ o'povolenie na 
pobyt bez obmedzení. Preká%kou je nielen definícia man%elstva 
uvedená vo vnútro(tátnych právnych predpisoch, ale aj neexis-
tencia registrovan!ch partnerstiev.

Na Slovensku sa dúhové rodiny v'podstate nijako právne ne-
uznávajú. Nie je mo%nos$ uzavrie$ man%elstvo ani registrované 
partnerstvo. Die$a si mô%e osvoji$ slobodn! #lovek alebo man-
%elsk! pár. Rovnakopohlavné páry nemô%u uzavrie$ man%el-
stvo, ani si nemô%u osvoji$ die$a. Existuje mo%nos$ podstúpi$ 
oplodnenie in vitro, v' rodnom liste die$a$a v(ak bude uvede-
n! iba jeho biologick! rodi#. Okrem toho z'rozhovorov v'rámci 
na(ej osobitnej skupiny, ako aj z'h/bkov!ch rozhovorov, vypl!-

SLOVENSKO
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va, %e &udia %ijúci v'rovnakopohlavn!ch vz$ahoch sa mô%u cí-
ti$ spolo#ensky stigmatizovaní, ak chcú podstúpi$ oplodnenie 
in vitro v'sprievode svojho partnera. Pokia& ide o'dedi#stvo, je 
mo%né spísa$ závet, je to v(ak akt, ktor! man%elské páry robi$ 
nemusia, okrem toho mô%e ís$ o'ekonomicky náro#nú úlohu, 
pri#om závet mô%e by$ v'praxi napadnut! a'rozhodova$ o'"om 
mô%e súd.1

Rovnak! problém nastáva v'prípade uznávania rodn!ch listov 
detí naroden!ch v'zahrani#í. Neexistencia právnych predpisov 
v'tejto oblasti spôsobuje, %e rodi#ia %ijú v'neistote a'sú nútení 
pripravi$ si viac dokumentov pre prípad potreby a'vyu%íva$ no-
társke slu%by. Okrem toho v'roku 2021 do(lo k'pokusu o'zmenu 
právnych predpisov s'cie&om uzákoni$, %e rodi#mi mô%u by$ len 
mu% a'%ena (K'NR SR, 200 – 2021). Vo v(eobecnosti z'ná(ho 
v!skumu zalo%eného na h/bkov!ch rozhovoroch, ako aj osobit-
n!ch skupinách, vypl!va, %e &udia v'dúhov!ch rodinách %ijú dva 
%ivoty. Jedn!m sú ich oby#ajné %ivoty s'rodinn!mi príslu(níkmi, 
ktoré sa vnímajú ako bezproblémové. Doká%u si nájs$ spôsob, 
ako ma$ deti, doká%u nájs$ aj slu%by priate&ské k'LGBT &u)om 
a'vo v(eobecnosti je prístup malej #asti spolo#nosti, ktorá ich 
obklopuje, akceptujúci. Na druhej strane stojí zvy(ok spolo#-
nosti, v' ktorej musia existova$, ke)%e musia #asto vyu%íva$ 
(tátne sociálne slu%by a'slu%by rôznych verejn!ch in(titúcií, #o 
spôsobuje, %e #lenovia dúhov!ch rodín %ijú v'neustálom strese. 
Poru(ovanie práv rovnakopohlavn!ch párov kritizovala aj slo-
venská ochranky"a verejn!ch práv. Ke) v'národnej rade pred-
lo%ila svoju správu, bola kritizovaná za to, %e obhajuje tzv. LGBT 
ideológiu. Slovenská prezidentka Zuzana .aputová v(ak túto 
správu podporila.2

1 Plaváková, L. (2020). Anal!za právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia. 
Iniciatíva Inakos$. 
2 Kleinová, P. (2020). Ombudsmanka sa zastala LGBTI, Kotlebovci sa zabávali. 
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Skuto#nos$ou je, %e (tát rovnakopohlavné páry „nevidí“ a'dúho-
vé rodiny sa stali po#as pandémie COVID-19 e(te nevidite&nej-
(ie. Viaceré pandemické opatrenia vystavili rovnakopohlavné 
páry a'dúhové rodiny situáciám, ktoré im e(te viac skompli-
kovali %ivot a'vytvorili )al(ie preká%ky. Pri obmedzení vstupu 
cudzincov na svoje územie Slovensko stanovilo okruh osôb, 
na ktoré sa toto obmedzenie nevz$ahuje, a' ktoré teda mohli 
vstúpi$ na územie Slovenska. Tieto v!nimky tvorili napríklad 
man%elia a'maloleté deti, pri#om na v(etky ostatné príbuzen-
ské vz$ahy Slovensko zabudlo. V'prípade rovnakopohlavn!ch 
párov mal právo po%iada$ po#as platnosti obmedzení z'dôvodu 
pandémie COVID-19 o'o(etrovate&skú starostlivos$ iba zákonn! 
rodi#. Túto mo%nos$ nemô%u vyu%i$ obaja rodi#ia, biologick! aj 
sociálny, ako je to v'prípade heterosexuálnych párov.3 

Prirovnali ju k'„sorosovskej mimovládke“. Online k'dispozícii na stránke:
https://www.startitup.sk/ombudsmanka-sa-zastala-lgbti-kotlebovci-sa-zabava-
li-prirovnali-ju-k- sorosovskej-mimovladke/ K'NR SR. (2004 – 2021). Návrh poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Mar-
tina BELUSKÉHO a'Magdalény SULANOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktor!m sa 
mení a'dop/"a Ústava Slovenskej republiky #. 460/1992 Zb. v'znení neskor(ích predp-
isov. Online k'dispozícii na stránke: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/
zakon&MasterID=8120
3 Plaváková, L. (2020). Anal!za právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia. 
Iniciatíva Inakos$.  
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Právne uzna$ rovnakopohlavné páry aspo" vo forme registro-
vaného partnerstva.

Zabezpe#i$ prijatie právneho predpisu o'registrovan!ch part-
nerstvách, v' ktorom sa uznávajú a' chránia rovnakopohlavné 
páry, a'jeho efektívne vykonávanie, ako aj pre v(etky páry sprí-
stupni$ mo%nos$ osvojenia die$a$a druh!m man%elom rodi#a.

Prija$ právne predpisy, ktor!mi sa zabezpe#í uznanie a'ochra-
na detí v'rovnakopohlavn!ch rodinách na rovnakej úrovni ako 
v'prípade detí v'heterosexuálnych rodinách.

ODPORÚ"ANIA

""

""

""








