Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA: OCHRANU PRÁV LGBTI ĽUDÍ MUSÍME RIEŠIŤ
KOMPLEXNE
Verejná ochrankyňa práv komunikuje o právach párov osôb
rovnakého pohlavia s ministrom spravodlivosti. Dúhový Pride
podporí svojou osobnou účasťou aj vyvesením dúhovej vlajky
z okna budovy.

(Bratislava, 13. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vystúpi na
tohtoročnom Dúhovom Pride, keďže z ľudskoprávneho hľadiska sa situácia pre LGBTI
ľudí od minulého roka nezmenila. Ombudsmanka zareagovala aj na vyjadrenie ministra
spravodlivosti Gábora Gála o plánovanej možnej zmene záväzkových vzťahov, ktorá by
odzrkadľovala majetkové záležitosti párov rovnakého pohlavia. V liste, ktorý mu
adresovala, ocenila jeho snahu o zmenu, no zároveň ho upozornila, že situáciu je
potrebné riešiť čo najkomplexnejšie.
„Pre naplnenie požiadavky rešpektovania a ochrany rodinného a súkromného
života párov rovnakého pohlavia bude potrebné právne upraviť nielen vybrané
časti zo spoločného života párov rovnakého pohlavia, ale ich spoločný život v čo
najširšom zmysle,“ napísala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v liste
ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi.
Podľa ombudsmanky bude v prípade, ak Slovenská republika ešte nie je pripravená prijať
jeden zákon upravujúci registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia, nevyhnutné
novelizovať viaceré právne normy upravujúce rodinný a súkromný život párov rovnakého
pohlavia. Ako uviedla v liste ministrovi spravodlivosti, pôjde najmä o normy upravujúce
možnosť vystupovať ako blízka osoba v zmysle občianskeho a trestného zákona, prístup
k informáciám o zdravotnom stave partnera a právo na pobyt partnera na území
Slovenskej republiky.
Zo Stanoviska verejnej ochrankyne práv k problematike práva párov rovnakého
pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku Slovenskej republiky
z minulého roka vyplýva, že právne prehliadanie homosexuálnych vzťahov a chýbajúca
právna úprava rodinného a súkromného života párov rovnakého pohlavia na Slovensku je
z pohľadu medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov Slovenskej republiky z dlhodobého
hľadiska neudržateľná.
Keďže verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nezaznamenala od minulého roka
progres v otázke ochrany práv párov rovnakého pohlavia, podporí Dúhový Pride svojou
prítomnosťou aj vyvesením dúhovej vlajky. Na znak úcty k štátnym symbolom, ktorým je
aj zástava Slovenskej republiky a vonkajším symbolom našej štátnosti, akým je zástava
EÚ, bude dúhová vlajka visieť z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv ako
upozornenie na prehliadanie práv LGBTI ľudí na Slovensku.
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